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บทนํา 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” สอดคล้องกับแนวทางของอาคารเขียว 
การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable development) และเมืองคาร์บอนตํ่า (Low Carbon City) หรือเมอืง
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Neutral Carbon City) และช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
นํ้าเสีย ขยะ การระบายนํ้า ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศท่ีดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) 
 
การออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” จะมนัียที่สําคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการลดความต้องการพลังงาน 
(Demand) และการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) เน่ืองจากการประหยัดพลังงานจากการออกแบบพัฒนา
เมืองอัจฉริยะสามารถลดความต้องการพลังงาน (Demand) และลดการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ได้
เป็นอย่างมาก 
 
“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City”มีลักษณะที่อาศัยประโยชน์จากหลักการธรรมชาติ ได้แก่ การระบายอากาศ
ตามธรรมชาติ แสงธรรมชาติ ต้นไม้ บ่อนํ้า เป็นต้น ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผูอ้ยู่อาศัย ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Meter 
Reading -AMR) ระบบการควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ 
 
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของเมืองสําหรบัการประเมินตามหลักเกณฑ์ TREES – SMART City 
 

1. เป็นเมืองที่มีพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารรวมท้ังสิ้น 500,000 ตารางเมตร หรือ 
2. เป็นเมืองมีจํานวนประชากร ไม่น้อยกว่า 10,000 คน คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการ (ดูรายละเอียดใน

ไฟล์ หลักการคํานวณประชากร.pdf) 
 
2. หลักเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะ 
 
หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย 8 หมวด ดังน้ี 

1. พลังงานอัจฉรยิะ (Smart energy) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยค่าดัชนีการใช้พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทน การผลิตพลังงาน ณ จุดใช้งาน 
การสะสมพลังงาน ระบบทําความเย็นและความร้อนรวมศูนย์ ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
การลดการปลดปล่อยคาร์บอน การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า  

2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยการวางผังโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบพลังงาน ระบบการจ่ายนํ้า ระบบการ
ขนส่ง ระบบโดยสารสาธารณะ การบริหารที่จอดรถ การส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยาน การ
จัดเตรียมสถานพยาบาล ระบบฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย สถานศึกษา สถานที่ท่องเท่ียว การ
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บริหารจัดการขยะ นํ้าเสีย นอกจากน้ียังประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบบริหารจัดการ
อัจฉริยะในทุกๆด้าน 

3. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยการส่งเสริมมาตรฐานคณุภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ 
สุขภาพ การศึกษา การป้องกันภัยพิบัติ การดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ  

4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม ป่าไม้ พืชพันธ์ ระบบนิเวศน์ การส่งเสริมการเกษตร 
แหล่งผลิตอาหารในเมือง สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว การบริหารจัดการนํ้า มลภาวะทางน้ํา มลภาวะ
ทางอากาศ  ปรากฏการณ์เกาะความร้อน 

5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยโมเดลทางธุรกิจ นวัตกรรมรูปแบบการลงทุน การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การมสี่วนร่วม ความเป็นหุ้นส่วน การบริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเมืองที่
ย่ังยืน การส่งเสริมการเจรญิเติบโตของเขต 

6. อาคารอัจฉริยะ (Smart building) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย การพัฒนา
อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ระบบอาคารและบ้านอัจฉริยะ 

7. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วยหลักความเป็นเมืองอัจฉริยะ ภาวะความเป็นผู้นํา ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการบริหารจัดการ ระบบการวัดผลสําเร็จ 

8. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) 
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่สามารถทําคะแนนได้หมวด 1-7 

โดยหมวดที่ 1,2,4,5 และ 6 เป็นหมวดบงัคับ ที่ผูส้มัครต้องดําเนินการ สําหรบั หมวดท่ี 3,4,7 และ 8 เป็น
ทางเลือก 
 
โดยแต่ละหมวดมีหลักเกณฑ์สัดส่วนคะแนนดังนี ้

หมวด สัดส่วนคะแนน 
1.SMART Energy* 20 
2.SMART Mobility* 20 
3.SMART Community 10 
4.SMART Environment* 15 

5.SMART Economy* 10 
6.SMART Building* 15 
7.SMART Governance 10 
8.SMART Innovation 20 

รวมคะแนน 120 
 *หมวดบังคับ 

ระดับการรับรอง 
 
PLATINUM 80 คะแนน ขึน้ไป 
GOLD              60-79  
SILVER             50-59 
CERTIFIED        40-49 
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หมวดที ่1 
พลังงานอัจฉรยิะ 
(Smart Energy) 
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1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ

1 ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 
(Specific Energy Consumption) 

หัวข้อบังคับ+ 
2 คะแนน 

   
2. การผลิตพลังงาน 

(Energy generation) 
5 คะแนน 

 2.1 การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) +/- 2 คะแนน 
 2.2 การผลิตพลังงานในพื้นท่ี (Onsite power generation) 2 คะแนน 
 2.3 การจัดเก็บพลังงาน (Energy storage) 1 คะแนน 
   

3. การส่งจ่ายพลังงาน 
(Energy distribution) 

5 คะแนน 

 3.1 ระบบส่งความเย็นและ/หรือความร้อนในพ้ืนท่ี (District cooling/heating system) 3 คะแนน 
 3.2 การส่งเสริมการใช้รถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม (Eco vehicle) 2 คะแนน 
   

4. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(Green house gas reduction) 

3 คะแนน 

 4.1 เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG reduction) +3/-2 คะแนน 
   

5. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ 
(SMART Grid system) 

5 คะแนน 

 5.1 ระบบการจัดการพลังงานในพื้นท่ี (Area energy management system) 2 คะแนน 
 5.2 มิเตอร์อัจฉริยะ (SMART Meters : AMI) 1 คะแนน 
 5.3 ระบบไมโครกริด (Micro-grid) 1 คะแนน 
 5.4 ระบบ Distribution management system 1 คะแนน 
   
   

 รวม 20 คะแนน 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

1. พลังงานอัจฉริยะ (SMART ENERGY) 
 

 
 
 
 
 
หัวข้อบังคับ : อาคารหรือสถานประกอบการท้ังหมดท่ีต้ังภายในเมืองต้องมีค่าดัชนีการใช้พลังงาน* (Specific Energy 
Consumption : SEC) เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเฉล่ียสําหรับประเภทของอาคารหรือสถานประกอบต่าง ๆ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เน้นให้เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานของประชากรในพื้นท่ีเมืองผ่านระบบโครงสร้างรองรับพ้ืนฐานท่ีออกแบบ
ผสมผสานระหว่างแนวคิด Passive และ Active Design 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีในอาคารหรือสถานประกอบการให้มีการใช้พลังงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
ออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมให้เกิดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีเมือง โดยมีค่าดัชนีชี้วัดท่ีพิจารณาการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
    

ดัชนีชี้วัด คะแนน 
อาคารหรือสถานประกอบการท้ังหมดในเมืองต้องมีดัชนีการใช้
พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

บังคับ 

มีอาคารหรือสถานประกอบการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50% ที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานดีกว่าค่ามาตรฐานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
 

1 

มีอาคารหรือสถานประกอบการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75% ที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานดีกว่าค่ามาตรฐานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
 
 

2 

 
แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีในอาคารหรือสถานประกอบการให้มีการใช้พลังงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

1. ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน    หัวข้อบังคับ + 2 คะแนน 
     (Specific Energy Consumption, SEC) 
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กรณีอาคาร ให้อ้างอิงค่าระดับการใช้พลังงานตามกฎกระทรวงกําหนด ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552  
 
กรณีสถานประกอบการท่ีไม่ใช่อาคาร ให้เสนอตัวชี้วัดท่ีเป็นตัวเลขค่ามาตรฐาน (Baseline) ของ Core indicators หรือ 
Supporting indicators ตามแนวทางของ ISO37120 เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 

 i

 
รูปท่ี 1 ตัวชี้วัดด้านพลังงานสาํหรับหัวข้อ Energy ภายใต้มาตรฐาน ISO37120 
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  ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การผลิตพลังงานหมุนเวียน 
  2.2 การผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี 
  2.3 การจัดเก็บพลังงาน 
 

   
 
 
 
หัวข้อบังคับ : ผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดท่ีใช้ของเมือง 
 
 
วัตถุประสงค์ 
ให้ความสําคัญกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้ในเมือง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล  โดยมีค่าเกณฑ์คะแนนท่ี
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนร้อยละ 0-10  หัก   2   คะแนน (-2) 

 ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนร้อยละ 11- 20 หัก   1 คะแนน (-1) 
 ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 21-30 ไม่มีคะแนน (0) 

 ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนร้อยละ 31- 50 ได้    1 คะแนน 
 ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนร้อยละ > 50 ข้ึนไป ได้    2  คะแนน 

 
ท้ังนี้ให้ใช้ ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเมืองเป็นฐานในการคํานวณสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมให้ใช้ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของพ้ืนท่ีส่วนกลาง (ไม่รวมโรงงาน) เป็นฐานในการคํานวณ
สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
 
กรณีผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป สามารถทําคะแนนเพ่ิมในหมวดท่ี 8 นวัตกรรม
อัจฉริยะได้หนึ่งข้อ 
 

2. การผลิตพลังงาน 
           (Energy generation)                5 คะแนน 

2.1 การผลิตพลังงานหมุนเวียน
                 (Renewable energy)      +/- 2 คะแนน 
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แนวทางการดําเนินการ 
เมืองควรมีการติดต้ังระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้สัดส่วนตามท่ีกําหนด โดยอาจสามารถขายกลับสู่ระบบสายส่ง
จําหน่ายของทางการไฟฟ้าฯ หรือเพ่ือจ่ายให้กับพ้ืนท่ีอย่างเพียงพอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(Self Sufficiency) 
   
 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่างรูปแบบการผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตพลังงานในพ้ืนท่ีของผู้ให้บริการส่วนท้องถ่ินภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป และเป็นจุด
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Microgrid) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
กําหนดประเภท สัดส่วน และขนาดการผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี ตามสภาพภูมิประเทศและความหนาแน่นของประชากร 
โดยสอดคล้องกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ท่ีระบุในหัวข้อ 2.1 โดยมีค่าเกณฑ์คะแนนท่ี
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ผลิตพลังงานในพ้ืนท่ีได้ในสัดส่วนร้อยละ 50- 70 ของความต้องการพลังงานได้        1 คะแนน 
 ผลิตพลังงานในพ้ืนท่ีได้ในสัดส่วนร้อยละ > 70 ข้ึนไป ของความต้องการพลังงานได้   2 คะแนน 

 
ท้ังนี้ให้ใช้ ค่าความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ยของเมืองเป็นฐานในการคํานวณสัดส่วนการผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี 
สัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนสามารถนํามาคํานวณรวมเพ่ือทําคะแนนในข้อนี้ได้ 
 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมให้ใช้ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของพ้ืนท่ีส่วนกลาง (ไม่รวมโรงงาน) เป็นฐานในการคํานวณ
สัดส่วนการผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี 

2.2 การผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี
                      (Onsite power generation)     2 คะแนน 
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กรณีผลิตพลังงานในพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด (ร้อยละ 100) สามารถทําคะแนนเพ่ิมในหมวดที่ 8 นวัตกรรมอัจฉริยะได้หนึ่งข้อ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
พิจารณาการผลติพลังงานเพ่ือใช้ภายในเมือง ร่วมกับการพิจารณาข้อจํากัดของการผลิตพลังงานทดแทนในแต่ละพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพและเพ่ิมความมั่นคงทางพลังงานให้กับเมืองมากย่ิงข้ึน ควรพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะท่ีมี
ปริมาณการผลิตพลังงานได้เพียงพอต่อการใช้งานภายในพ้ืนท่ี (Smart MicroGrid) เพ่ือควบคุมการผลิตและส่งจ่าย
พลังงานตามความต้องการที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีผลติได้ในช่วงท่ีมีความต้องการต่ําหรือใน
เวลากลางคืน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) การชาร์จไฟของรถพลังงานไฟฟ้า (EV Car) 
          

 
 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างรูปแบบการผลิตพลังงานในพ้ืนท่ีและเชื่อมต่อแบบ Smart Microgrid 
 
 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบผลิตพลังงานในพ้ืนท่ี และลดปริมาณพลังงานเหลือท้ิง ตลอดจนเพ่ือสํารองพลังงาน
ให้กับเมือง ต้ังแต่ในระดับย่านอาคารธุรกิจจนถึงในระดับครัวเรือน ทําให้ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความม่ันคงด้านพลังงาน 
(Self-Sufficiency) 
 
 

2.3 การจัดเก็บพลังงาน 
                 (Energy storage)       1 คะแนน 
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สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
มีระบบจัดเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ ระบบสะสมแบบสูบน้ํา (Pumped Hydro Storage) ระบบสะสมน้ําร้อน
และน้ําเย็น (Thermal Storage) ระบบสะสมไฟฟ้า (Battery, Fuel cell) หรือแบบผสมผสาน* (Hybrid Battery-
Hydrogen System) และเน้นให้สามารถใช้พลังงานสํารองได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 
เมืองต้องมีระบบจัดเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพลังงานที่ผลิตในพ้ืนท่ี 
 
กรณีมีระบบจัดเก็บพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 สามารถทําคะแนนเพ่ิมในหมวดท่ี 8 นวัตกรรมอัจฉริยะได้หนึ่งข้อ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
พิจารณาต้นทุนและทางเลือกของเทคโนโลยีจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และบูรณาการกับเกณฑ์ใน
หัวข้ออ่ืนๆ ได้แก่ Smart Mobility, Smart Economy, Smart Building เป็นต้น 
      

 

 
รูปท่ี 4 ตัวอย่างการจัดเก็บพลังงานท่ีเพียงพอสําหรับการใช้พลังงานในพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 

(http://www.phisueahouse.com/sustainability.php#energy) 
 

 
 
 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

  3.1 ระบบส่งความเย็นหรือความร้อนในพ้ืนท่ี 
  3.2 การส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า 
 

3.การส่งกระจายพลังงาน 
        (Energy distribution)                5 คะแนน 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) ของการส่งกระจายพลังงานความเย็นและความร้อนไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ของเมือง 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
ออกแบบและกําหนดขนาดการทําความเย็นและความร้อนท่ีต้องการของสถานประกอบการ บ้านเรือน หรือ อาคาร
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาคารประเภท Mixed-Use Building ท่ีมีระบบบริหารจัดการพลังงานในพื้นท่ี (Area Energy 
Management System : AEMS) โดยมีค่าเกณฑ์ท่ีพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 ผลิตความเย็นหรือความร้อนจากส่วนกลางครอบคลุมพ้ืนท่ีใช้สอยของสถานประกอบการ บ้านเรือน หรือ  
            อาคารประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วน ร้อยละ 30-50    ได้    1 คะแนน 

 ผลิตความเย็นหรือความร้อนจากส่วนกลางครอบคลุมพ้ืนท่ีใช้สอยของสถานประกอบการ บ้านเรือน หรือ  
            อาคารประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วน ร้อยละ 50-70    ได้    2 คะแนน 

 ผลิตความเย็นหรือความร้อนจากส่วนกลางครอบคลุมพ้ืนท่ีใช้สอยของสถานประกอบการ บ้านเรือน หรือ  
   อาคารประเภทต่าง ๆ ในสัดส่วน ร้อยละ 70    ได้    3  คะแนน 

 
แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบระบบให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด โดยให้ความสําคัญกับระบบทําความเย็นและความร้อนส่วนกลาง 
เลือกขนาดติดต้ังระบบทําความเย็นและความร้อนส่วนกลางให้เหมาะสมภาระการใช้งานโดยทํางานร่วมกับระบบบริหาร
การใช้พลังงานจากส่วนกลาง 
   

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างการส่งกระจายความเย็นในพ้ืนท่ีเมือง 
 

3.1 ระบบส่งความเย็นและ/หรือความร้อนในพ้ืนท่ี
                 (District cooling or Distric heating system)    3 คะแนน 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์หรือรถโดยสารท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน พร้อมกับให้ความสําคัญกับระบบขนส่ง
สาธารณะในเมือง 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
ออกแบบระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งานรถยนต์ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น Battery Electric 
Vehicle (B-EV), Fuel Cell Electric Vehicle (FC-EV), Plug In Hybrid Vehicle (PHEV), Hydrogen Vehicle (HV) 
และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ีใช้รถโดยสารท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
โดยมีค่าเกณฑ์ท่ีพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 ออกแบบระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีรองรับการใช้งานรถยนต์ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ีใช้รถยนต์หรือรถโดยสารรักษาสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี ร้อยละ 30-50          
ได้ 1 คะแนน 

 ออกแบบระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีรองรับการใช้งานรถยนต์ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ีใช้รถยนต์หรือรถโดยสารรักษาสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี มากกว่าร้อยละ 50             
ได้ 2 คะแนน 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการใช้งานรถยนต์ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม และออกแบบหรือจัดวางรูปแบบเมือง
หรือชุมชนท่ีส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบขนสง่สาธารณะท่ีสอดคล้องกับหมวด Smart Mobility 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การส่งเสริมการใช้รถยนต์รักษาส่ิงแวดล้อม
                 (Eco vehicle)                            2 คะแนน 
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หัวข้อบังคับ : มีมาตรการและเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในสถานะปกติ (Business As Usual, BAU) 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เมืองมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ และให้การใช้พลังงาน
ของเมืองสอดรับกับนโยบายด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีของกระทรวง
พลังงาน (พ.ศ.2558-2579) 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
กําหนดเป้าหมายมาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชากร หรือ มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมีค่าเกณฑ์คะแนนท่ีพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 

 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 0 - 10  หัก 2 คะแนน (-2) 
 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 11-20  หัก 1 คะแนน (-1) 
 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 21-30  ไม่ได้คะแนน 
 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 31-40  ได้ 1 คะแนน 
 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 41-50  ได้ 2 คะแนน 
 มีมาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้ 3 คะแนน 

 
ให้ใช้ค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการโดยใช้ไฟล์ excel – EE Power BAU.xls เป็นค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานะปกติ (Business As Usual, BAU) 
 
แนวทางการดําเนินการ 
แสดงรายการคํานวณปริมาณพลังงานและก๊าซเรือนกระจกท่ีจะลดได้ โดยแบ่งออกเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในด้านต่างๆ โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการ
ออกแบบเมืองอัจฉริยะเทียบกับเมืองท่ัวไปตามปกติ (Business As Usual, BAU) 
     

 

4. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
   (Green house gas reduction)               +3/-2 คะแนน 

4.1 เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
     (Green house gas reduction target)     +3/-2 คะแนน 
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ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

5.1 ระบบการจัดการพลังงานในพ้ืนท่ี 
5.2 มิเตอร์อัจฉริยะ 
5.3 ระบบ Micro Grid 
5.4 ระบบ Distribution management system  

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารจัดการในการผลิตและการใช้พลังงานในพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าท่ีสุด 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงาน (Area energy management system ; AEMS) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงข่าย
อัจฉริยะ (Smart Grid System) และทํางานสัมพันธ์กับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในหมวดอ่ืนๆ อาทิ หมวด Smart 
Mobility, Smart Community, Smart Environment และ Smart Building  โดยมีค่าเกณฑ์ท่ีพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 มีระบบ AEMS สําหรับพ้ืนท่ีต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองร้อยละ 50-80             ได้    1 คะแนน 
 มีระบบ AEMS สําหรับพ้ืนท่ีต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง > ร้อยละ 80 ข้ึนไป     ได้    2 คะแนน 

 
แนวทางการดําเนินการ 
ใช้ระบบ Cloud-Based System เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของระบบและอํานวยความสะดวกในการตรวจติดตามและสั่งการผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ท และ/หรือแบ่งเป็นระบบอย่างชัดเจนออกเป็น FEMS/CEMS/HEMS เป็นต้น 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ 
     (SMART Grid system)                 5 คะแนน 

5.1 ระบบการจัดการพลังงานในพ้ืนที่
                 (Area energy management system)     2 คะแนน 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

หมวด SMART Energy - 31082018  หน้า 13/17 
 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid System) และสื่อสารกับผู้ให้บริการไฟฟ้าในการ
บริหารจัดการพลังงานกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
กําหนดให้มีการติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meters) แบบ AMI (Advance Metering Infrastructure) ทํางานร่วมกับ
ชุดส่งสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจําเป็น โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลและได้รับแจ้งคําแนะนาํใน
การใช้พลังงานผา่นเว๊บไซด์ของศูนย์ควบคุมในลักษณะแบบ Real-Time โดยต้องมีจํานวน Smart Meters ต้องมีจํานวน
ท่ีครอบคลุมการใช้พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานของเมือง 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ประมาณการตําแหน่งและจํานวนของมิเตอร์อัจฉริยะในแต่ละพ้ืนท่ี และตัวอย่างโครงสร้างของ Mobile Application 
ผ่านระบบมือถือ Smart Phone ท่ีสามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ได้แบบ On-line 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าโดยสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานและการใช้พลังงานภายในไมโครกริด (Micro-grid) โดยใช้
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main-grid) เพ่ือเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับเมืองอัจฉริยะ 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
ออกแบบโครงข่ายระบบไฟฟ้าย่อย (Micro-grid) หรือระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart Microgrid) ซ่ึงหมายถึง ระบบ
ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายตัว ระบบกักเก็บพลังงาน โดยส่วนประกอบท้ังหมดทํางาน
ร่วมกันผ่านระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบควบคุม ซ่ึงรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันและซอฟต์แวร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
ส่วนประกอบสําคัญท่ีเกี่ยวข้องในไมโครกริด เช่น อุปกรณ์ควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้า (Power Flow Controller) 
อุปกรณ์รีเลย์ป้องกันและเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆ 
 

     5.2 มิเตอร์อัจฉริยะ 
          (SMART Meters)        1 คะแนน 

5.3 ระบบไมโครกริด (Micro-grid)  1 คะแนน



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

หมวด SMART Energy - 31082018  หน้า 14/17 
 

ดังนั้น ไมโครกริดท่ีออกแบบจึงควรท่ีจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น การผลิต
และส่งจ่ายพลังงานที่กระจายในท่ีต่างๆไปยังบ้านและอาคารอัจฉริยะ (Smart Home & Smart Building) และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ข้อมูลการใช้พลังงานคาดการณ์และตอบสนองความต้องการ (Demand Response) บริหาร
ทางเลือกในการผลิตและสํารองพลังงานในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยการทํางานจะแบ่งออกเป็น 2 โหมดคือ โหมดท่ีไม
โครกริดมีการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Grid-connected Mode) และโหมดท่ีไมโครกริดแยกตัวเป็นอิสระ
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Island Mode) 
 
แนวทางการดําเนินการ 
จัดทําผังระบบโครงข่ายท่ีมีส่วนประกอบหลัก ดังต่อไปน้ี 
 
   1.ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  
ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กทําหน้าท่ีผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ่ายให้กับโหลดไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด โดยเน้นการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นหลัก การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะถูก
ใช้เป็นระบบเสริมเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลักไม่เพียงพอ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าในระบบไมโครกริด เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 
โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดเล็ก เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซล โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ หรือระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power 
Generation: CHP)  
 
 
 
   2.ระบบกักเก็บพลังงาน  
ระบบกักเก็บพลังงานทําหน้าท่ีเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินซ่ึงเกิดในช่วงเวลาท่ีมีการผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการ
ไฟฟ้าในระบบไมโครกริดนั้นๆ และจ่ายไฟฟ้าท่ีกักเก็บไว้กลับคืนเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาท่ีการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานทําหน้าท่ีรักษาคุณภาพไฟฟ้าและรักษาเสถียรภาพของระบบไมโครกริด 
โดยท่ัวไปแล้วระบบกักเก็บพลังงานที่นํามาใช้ในระบบไมโครกริดมักมีขนาดพิกัดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซ่ึงส่วนมาก
มักจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับขนาดเล็ก (Small 
Pumped Hydropower) หรือระบบกักเก็บพลังงานแบบอากาศอัดขนาดเล็ก (Small Compressed Air Energy 
Storage) ก็มีศักยภาพในการนํามาใช้ในระบบไมโครกริด 
 
3.ระบบควบคุมไมโครกริด  
ระบบควบคุมไมโครกริดทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไมโครกริดให้สอดประสานกัน เช่น 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน โหลดไฟฟ้า  โดยท่ัวไปแล้วระบบควบคุมดังกล่าวจะรวมเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไว้ด้วย นอกจากนี้ ระบบจะสามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างระบบ
ไมโครกริดนั้นๆ กับโครงข่ายไฟฟ้าหลักให้มีความสมดุล สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีได้ถูกกําหนดไว้ก่อนหน้า รวมถึงทําให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
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4.ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก  
ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักทําหน้าท่ีควบคุมการเชื่อมต่อ หรือตัดการเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบไมโครกริดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก โดยทั่วไปส่วนเชื่อมต่อจะรับคําสั่งมาจากระบบควบคุมไมโครกริดโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินส่วนเชื่อมต่อจะสามารถตัดการเชื่อมต่อได้ด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติตามอัลกอริธึมการ
ควบคุมท่ีได้กําหนดไว้ก่อนหน้า 
 
5.โหลดไฟฟ้า  
โหลดไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบไมโครกริด ซ่ึงอาจจําแนกได้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคบ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจอาคารพาณิชย์ ส่วนราชการ และอ่ืนๆ โดยโหลดไฟฟ้าเหล่านี้จะต้องถูกจัดลําดับความสําคัญ (Priority) จากมากไปหา
น้อย เพื่อใช้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของระบบควบคุมไมโครกริดเมื่อเข้าสู่สภาวะฉุกเฉิน โดยโหลดไฟฟ้าที่มีถูกจัดให้มี
ลําดับความสําคัญต่ําจะถูกตัดออกจากระบบก่อนในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในระบบ หลังจากนั้น โหลดซ่ึงมีความสําคัญในลําดับ
ถัดๆไปก็จะถูกตัดออกจากระบบในกรณีที่ความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินเพิ่มข้ึนตามลําดับ สําหรับโหลดที่มีลําดับที่มี
ความสําคัญมากที่สุดจะได้รับการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ เช่น โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน ฐานทัพที่ตั้งทาง
การทหาร เป็นต้น  
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รูปท่ี 6 แสดงตัวอย่างระบบโครงข่าย Microgrid  
(http://thai-smartgrid.com/demo/) 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารจัดการระบบโครงข่าย Smart grid ให้มีเสถียรภาพ (Reliability) มีความปลอดภัย (Safety) และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Usage) 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
กําหนดและออกแบบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ Distribution management system (DMS) เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการทํางานและบริหารจัดการรายวัน (day-to-day basis) ในด้านความต้องการพลังงาน แหล่งผลิตและส่งจ่าย
พลังงานที่เหมาะสม การป้องกันความล้มเหลวของระบบหรือป้องกันไฟฟ้าดับ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบระบบ DMS ท่ีสามารถบูรณาการเข้ากับระบบ Outage management system (OMS) และระบบ 
Supervisory control and data acquisition (SCADA) โดยมีฟังก์ชันการทํางานท่ีสําคัญดังหัวข้อต่อไปน้ี  
            1. การวางแผน วิเคราะห์ และลดความสูญเสียในระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 
            2. การวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและวิธีการแก้ไขหรือทางเลือกในการแก้ไข (switching options to      
               a dispatcher) ประกอบการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน 
            3.การวิเคราะห์ Distribution System Demand Response (DSDR) เพ่ือพิจารณาลดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 
              ส่งจ่าย (Volt-VAR Optimization :VVO) เพ่ือการประหยัดพลังงานในขณะท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ 
              (แรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้อ้างอิงมาตรฐานการไฟฟ้า หรือ ANSI Standard C84.1-1995 “Electrical Power Systems and     
                 Equipment-Voltage Ratings”) 
 

 
 

 

5.4 ระบบ Distribution management system     1 คะแนน 
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หมวดที ่2 

การสัญจรอัจฉริยะ 

(Smart Mobility) 
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หมวดที่ 2 การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
 
การประเมินหมวดการสัญจรอัจฉริยะพิจารณาการออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง และ
ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะด้านต่างๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลดการเดินทางที่ไม่จําเป็น เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํากิจกรรม เพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลและการควบคุม
อัตโนมัติมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
 
การประเมินประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ([1], [2]) ดังต่อไปน้ี 
1. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (Physical Infrastructure) 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอล (Digital Infrastructure) 
3. เทคโนโลยีการควบคุมและบริหารจัดการ (Operation Technology) 
 
ลําดับท่ี หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ

1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ 
(Physical Infrastructure) 

หัวข้อบังคับ + 
10 คะแนน 

 

 1.1 การวางผังเมือง (Passive Urban Planning) 5 คะแนน  
 1.2 ระบบให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and Water 

Distribution Facility) 
หัวข้อบังคับ + 

1 คะแนน 
 

 1.3 ระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation) หัวข้อบังคับ + 
3 คะแนน 

 

 1.4 ระบบบริการสาธารณสุข (Healthcare Facility) 1 คะแนน  
 1.5 ระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Public 

Safety and Emergency) 
- ดูหมวดท่ี 3 

ชุมชนอัจฉริยะ 
(Smart 
Community) 

 1.6 ระบบบริหารจัดการของเสีย (Environment and Waste 
Management) 

- ดูหมวดท่ี 4 
สิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ 
(Smart 
Environment)

 1.7 ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) - ดูหมวดท่ี 6 
อาคารอัจฉริยะ 
(Smart 
Building) 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

Smart Mobility - 31082018  หน้า 3/21 

ลําดับท่ี หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ
2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอล 

(Digital Infrastructure) 
หัวข้อบังคับ + 

4 คะแนน 
 

 2.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ICT 
Infrastructure and Broadband Internet) 

หัวข้อบังคับ + 
1 คะแนน 

 

 2.2 ระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัด
การเมืองอัจฉริยะ (IoT Network for Smart City) 

3 คะแนน  

3 ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ 
(Operation Technology) 

6 คะแนน  

 3.1 ระบบบริหารจัดการพลังงาน/ระบบกริดอัจฉริยะ (Smart Energy 
Management/Smart Grid) 

- ดูหมวดท่ี 1
พลังงาน
อัจฉริยะ 
(Smart 
Energy) 

 3.2 ระบบริหารจัดการน้ําประปา (Smart Water Management) 1 คะแนน  
 3.3 ระบบบริหารจัดการการคมนาคมขนส่ง (Smart Transport System) 1 คะแนน  
 3.4 ระบบบริหารความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Smart 

Public Safety and Emergency System) 
1 คะแนน  

 3.5 ระบบบริหารการศึกษาและข้อมูลการท่องเท่ียว (Smart Education 
and Tourism) 

1 คะแนน  

 3.6 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย (Smart Environment 
and Waste Management) 

1 คะแนน  

 3.7 ระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Smart E-Service) 1 คะแนน  
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 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ หัวข้อบังคับ + 10 คะแนน 
 (Physical Infrastructure) 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1.1 การวางผังเมือง (Passive Urban Planning) 
1.2 ระบบให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and Water Distribution Facility) 
1.3 ระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation) 
1.4 ระบบบริการสาธารณสุข (Healthcare Facility) 
1.5 ระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Public Safety and Emergency) 
1.6 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย (Environment and Waste Management) 
1.7 ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) 
 

 1.1 การวางผังเมือง 5 คะแนน 
 (Passive Urban Planning) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการออกแบบหรือการพัฒนาปรับปรุงผังเมือง ซึ่งมีการใช้งานของกลุ่มพ้ืนที่ กลุ่มอาคารที่มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกัน ทําให้เกิดการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การเดินทางสัญจรท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและพลังงาน และเป็นพ้ืนฐานในการวางระบบสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณะ และการ
บริหารจัดการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาขน และรองรับการ
พัฒนาเติบโตของเมืองอย่างย่ังยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
นอกจากน้ีเมืองอัจฉริยะยังควรส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการเช่ือมโยงในการคมนาคมสัญจร ความสัมพันธ์
ของการดําเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม กับเมืองข้างเคียง และเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันในบริหารการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-5 คะแนน 
จัดทําแผนผังแสดงแนวคิดการวางผังเมือง โดยพิจารณาปัจจัยสําคัญต่างๆ ได้แก่ 
1. การจัดวางตําแหน่งและทิศทางของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงกับเมืองรอบข้าง 
2. การแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เมือง 
3. การวางแนวกันชนสีเขียว (Green Belt) พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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4. การวางระบบเส้นทางการคมนาคมสัญจร ถนนหลัก ถนนรอง ถนนสําหรับการบริการ ถนนวงแหวน
เช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่ และเส้นทางเช่ือมต่อกับเมืองรอบข้าง 

5. การวางระบบขนส่งมวลชนไปยังพ้ืนที่ส่วนต่างๆ และการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของของประชากร 
6. การวางผังระบบพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
7. การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย และการบริหารจัดการเมือง 
เป็นต้น 
 
แนวทางดําเนินการ 
การออกแบบผังเมืองอัจฉริยะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดย
คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาอย่างย่ังยืนซึ่งมีความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยวิสัยทัศน์และเป้าหมายควรที่จะต้องนําไปสู่กระบวนการออกแบบผังเมืองซึ่งมีจัดวางการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพชุมชน และเป้าหมายของเมือง กระบวนการการ
ออกแบบผังเมิองควรผสมผสานความรู้ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ความเช่ียวชาญด้านการออกแบบผัง
เมือง (Urban Design) ความเช่ียวชาญด้านการคมนาคมขนส่ง ความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมด้านต่างๆ ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาและการบริหารธุรกิจ ความ
เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ฯลฯ การออกแบบผังเมืองที่
ดีจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่นําไปสู่การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

 
ตัวอย่าง Passing Urban Planning ขนาด 17 ตารางกิโลเมตร ของ Sadr City กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก1 

                                                            
1 ที่มา: http://www.broadwaymalyan.com/new-sadr-city/ 
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 1.2 ระบบให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภค หัวข้อบังคับ + 1 คะแนน 
 (Energy and Water Distribution Facility) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ได้อย่างทั่วถึง และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้เช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะซึ่งมาจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ แทนการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อบังคับ: 
ต้องมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชากรอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 
1. ระบบไฟฟ้าที่ให้บริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ คือ ระดับแรงดัน ความถี่ และระดับสิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้า

ตํ่า ตามข้อกําหนดของการไฟฟ้า 
2. ระบบไฟฟ้าที่มีความเช่ือถือได้สูง โดยมีค่าความถี่ของไฟฟ้าดับ (SAIFI) และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ (SAIDI)2 

ดีกว่าค่าเฉล่ียของการไฟฟ้านครหลวง (สําหรับเมืองที่อยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง) หรือ
ค่าเฉล่ียทั่วประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สําหรับเมืองที่อยู่ในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

3. ระบบประปาที่ให้บริการทั่วถึงเพียงพอ มีระดับแรงดันตามข้อกําหนด และน้ําประปามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
สนับสนุนและสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล ดังต่อไปน้ี 
1. มีการติดต้ังสถานีประจุจ่ายไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สําหรับยานพาหนะ เช่น 

รถยนต์หรือรถบริการสาธารณะที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้สะดวก 
2. มีการติดต้ังสถานีจ่ายเช้ือเพลิงที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูง เช่น น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 หรือนํ้ามันไบ

โอดีเซล B100 หรือเช้ือเพลิงอ่ืนซึ่งทดแทนการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช่น เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน เพ่ือ
ให้บริการกับยานพาหนะหรือเคร่ืองยนต์เครื่องจักร ซึ่งสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้สะดวก 

 
 
แนวทางดําเนินการ 
                                                            
2 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) ซึ่งหมายถึงค่าเฉล่ียความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 
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การออกแบบระบบบริการพลังงานและสาธารณูปโภคของเมืองอัจฉริยะต้องสอดคล้องกับจํานวนประชากร 
การใช้งาน และรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองในอนาคต การออกแบบควรให้ความสําคัญกับการ
กําหนดขนาด (Sizing) และรูปแบบเครือข่าย (Network Configuration) ของระบบการส่งจ่ายที่เหมาะสมกับ
การจัดวางพ้ืนที่และผังเมือง เพ่ือประสิทธิภาพการทํางาน และลดการสูญเสียพลังงานในระบบ 
 

 1.3 ระบบคมนาคมขนส่ง หัวข้อบังคับ + 3 คะแนน 
 (Transportation) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางสัญจรผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยระบบเส้นทางสัญจร ระบบคมนาคมที่
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดการคมนาคมสัญจรที่ไม่ต้องใช้พลังงานสําหรับการเดินทางระยะสั้น และ
การใช้ระบบขนส่งมวลชนสําหรับการเดินทางระยะไกล นอกจากน้ียังสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานสะอาดเป็นแหล่งพลังงานในระบบขนส่งมวลชนทดแทนการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อบังคับ: 
ต้องมีระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชนทางถนนหรือทางราง ที่สามารถรองรับการขนส่งประชากร
จํานวนมากไปยังจุดหมายและสถานที่สําคัญของเมือง และจุดให้บริการสาธารณะต่างๆของเมืองได้ 
 
หัวข้อให้คะแนน: 0-3 คะแนน 
มีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความเช่ือมโยงและทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการในการ
คมนาคมสัญจร ได้แก่  
1. ระบบทางเท้าที่ได้มาตรฐานปลอดภัย และรองรับการใช้งานของผู้พิการ 
2. ระบบทางจักรยานแยกเฉพาะจากถนนเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับการสัญจร 
3. ระบบถนน ประกอบด้วย ถนนหลัก ถนนรอง ถนนสําหรับการบริการ ถนนวงแหวน ที่สามารถรองรับ

จํานวนยานพาหนะ และสามารถกระจายการจราจรเพ่ือไม่ให้เกิดการติดขัด ณ จุดใดจุดหน่ึง 
4. ระบบที่จอดรถสาธารณะสําหรับการเปลี่ยนถ่ายจากรถยนต์ส่วนบุคคลไปสู่ระบบขนส่งมวลชน 
5. ระบบรถบริการสาธารณะ (รถแท๊กซี่, รถลีมูซีน) ที่ใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า หรือเช้ือเพลิงที่

มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูง เช่น นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 หรือนํ้ามันไบโอดีเซล B100 
6. ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า หรือเช้ือเพลิงที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน

สูง เช่น นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 หรือนํ้ามันไบโอดีเซล B100 
7. ระบบคมนาคมและระบบขนส่งมวลชน ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการคมนาคมสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ภายในพ้ืนที่เมือง และระหว่างเมืองอัจฉริยะไปสู่ภูมิภาคและเมืองข้างเคียงโดยรอบ 
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เป็นต้น 
 
แนวทางดําเนินการ 
การออกแบบระบบคมนาคมขนส่งควรสัมพันธ์กับการวางผังเมือง และรองรับการสัญจรของประชากรท้ังที่อยู่
ในเมือง และประชากรที่เดินทางเข้าออกเมือง โดยสร้างทางเลือกให้ประชากรสามารถเดินทางระยะสั้นโดยใช้
พลังงานน้อย ได้แก่ การเดินเท้า การใช้จักรยาน ระบบถนนท่ีมีประสิทธิภาพกระจายท่ัวถึง มีระบบขนส่ง
มวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน เช่น ที่จอดรถสาธารณะสําหรับเปลี่ยน
ถ่ายไปสู่ระบบขนส่งมวลชน ระบบรถบริการสาธารณะที่สามารถรับส่งผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนไปสู่
สถานที่สําคัญต่างๆ 
 

 1.4 ระบบบริการสาธารณสุข 1 คะแนน 
 (Healthcare Facility) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุข ได้แก่ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
มีสถานพยาบาลสาธารณะหรือโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชากรในเมือง โดยควรเข้าถึง
ได้สะดวกด้วยด้วยระบบขนส่งมวลชน และควรมีระบบตารางเวลาและนัดหมายเพ่ือความสะดวกในการเข้ามา
รับบริการ และลดการเสียเวลาเดินทางโดยไม่จําเป็น เช่น การที่ผู้ป่วยเดินทางเข้ามาและไม่สามารถใช้บริการ
ได้เน่ืองจากคิวเต็มหรือต้องใช้เวลารอนานเกินไป เป็นต้น 
 
แนวทางดําเนินการ 
เมืองอัจฉริยะควรออกแบบให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสาธารณะที่ต้ังกระจายอยู่ตามจุดสําคัญต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีขนาดที่รองรับการให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานหรือช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ และควรกําหนดสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีมาตรฐาน และส่งเสริมความเสมอ
ภาคของการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ 
 

 1.5 ระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน - 
 (Public Safety and Emergency) 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถติดตามสถานการณ์และได้รับการแจ้ง
เตือนภัยต่างๆอย่างรวดเร็ว เพ่ือวางแผนการเดินทาง การอพยพ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญเหตุการณ์ความ
ผิดปกติหรือภัยต่างๆได้ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการและแนวทางดําเนินการ 
ดูหมวดที่ 3 ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) หัวข้อ 3 การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย 
(Security and Safety) 
 

 1.6 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสยี - 
 (Environment and Waste Management) 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของประชาชน 
2. เพ่ือบริหารจัดการการรวบรวม จัดเก็บ ขนส่ง กําจัด รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ จากขยะและของเสียที่

เกิดขึ้นจากเมือง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสุขอนามัย มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการและแนวทางดําเนินการ 
ดูหมวดที่ 4 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) หัวข้อ 3 สิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban 
Environment) 
 

 1.7 ระบบอาคารอัจฉริยะ - 
 (Smart Building) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้อาคารและบ้านอยู่อาศัยในเมืองอัจฉริยะเป็นอาคารที่มีการตอบสนองความต้องการใช้งาน มีการใช้
พลังงานตํ่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองที่มีความย่ังยืนด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการและแนวทางดําเนินการ 
ดูหมวดที่ 6 อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)  
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 2. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล หัวข้อบังคับ + 5 คะแนน 
 (Digital Infrastructure) 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
2.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ICT Infrastructure and Broadband 

Internet) 
2.2 ระบบเครือข่ายเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (IoT Network for 

Smart City) 
 

 2.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หัวข้อบังคับ + 1 คะแนน 
 (ICT Infrastructure and Broadband Internet) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Infrastructure) และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลจํานวนมากของ
ประชาชน และรองรับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบราชการ ระบบธุรกิจ และระบบบริหารจัดการต่างๆ
ของเมืองอัจฉริยะ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อบังคับ: 
มีการติดต้ังระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคม (ICT Infrastructure) ที่เป็น
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ซึ่งมีการกระจายอย่างทั่วถึงบริเวณพื้นที่ของเมืองอัจฉริยะ 
และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการใช้งานของเมืองอัจฉริยะได้ ดังต่อไปน้ี 
1. ร้อยละ 100 ของประชากรทั่วเมืองอัจฉริยะสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูงในช้ัน Tier 1 (678 kbps–1.5 Mbps) ภายในปี 2563 
2. มีการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตในระดับความเร็วสูงมาก สําหรับภาคธุรกิจ 

ครัวเรือน และสถานท่ีสําคัญของเมือง ได้แก่ สถานีคมนาคม สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล 
ศูนย์สารสนเทศ/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ความเร็วขั้นตํ่าในช้ัน Tier 5 (10-25 Mbps) ภายในปี 2563 

 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
มีจุดให้บริการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าบริการ (Free Internet Wi-FI Hotspot) 
มากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่สาธารณะ และสถานที่สําคัญของเมือง ได้แก่ สถานีคมนาคม สถานที่ราชการ 
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สถานศึกษา สถานพยาบาล ศูนย์สารสนเทศ/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการอัจฉริยะของเมืองได้อย่างทั่วถึง 
 
แนวทางดําเนินการ [4] 
1. ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมในการให้เกิดการลงทุนติดต้ังระบบ

เครือข่ายคมนาคมใช้สายและไร้สายความเร็วสูง เพ่ือขยายโครงข่าย ICT และ Broadband ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 

2. สร้างระบบนิเวศน์ดิจิตอล (Digital Ecosystem) โดยเน้นมาตรการ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การอุดหนุน
ทางการเงิน การช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการพัฒนาระบบ ICT โดยเฉพาะ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์ และดิจิตอลคอนเทนต์ ที่ส่งเสริมระบบการให้บริการ หรือ
ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 

3. กระตุ้นการบริโภคจากภาคเอกชน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของ Boardband รูปแบบ
ธุรกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ การสร้างแรงจูงใจแก่ธุรกิจในการใช้บริการ Broadband 

4. กระตุ้นการบริโถคจากประชาชนด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือให้
แรงจูงใจในการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ICT การสร้างหรือส่งเสริมการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

5. ผลักดันให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ออกข้อกําหนด ให้ควบรวมวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงเป็นหน่ึงในข้อกําหนดการก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่อยู่อาศัยใหม่ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการ
เข้าถึงเครือข่ายความเร็วสูง และกระตุ้นการบริโภค Broadband 

6. คํานึงถึงการออกแบบ และใช้ระบบโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เป็นสากล รวมทั้งจัดเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

 2.2 ระบบเช่ือมโยงอุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
 (Internet of Thing for Smart City) 4 คะแนน 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบเช่ือมโยงอุปกรณ์เครื่องมือเข้าสู่อินเตอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ติดตาม เก็บข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลการใช้งานพื้นที่ ข้อมูลสภาพการจราจร ข้อมูล
สถานะของระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นปัจจุบัน 
และเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ประมวลผล เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
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หัวข้อให้คะแนน: 0-4 คะแนน 
ติดต้ังระบบเช่ือมโยงอุปกรณ์เครื่องมือเข้าสู่อินเตอร์เน็ตสําหรับเมืองอัจฉริยะ (IoT) ประกอบด้วยส่วนประกอบ
หลัก ดังต่อไปน้ี 
1. อุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet-enabling Devices) ได้แก่ เครื่องมือวัด เก็บข้อมูล 

(Sensor) เครื่องตรวจจับสภาพทางกายภาพ สภาพการใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม (Actuator) 
2. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เป็นมาตรฐานเปิดไม่ขึ้นกับเทคโนโลยีใด

เทคโนโลยีหน่ึง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสากล (Cyber Security) 
3. ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความมั่นคง (Reliability) และความปลอดภัยสูง (Cyber Security) 
4. ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ผล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ได้อย่าง

รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ในหลายมิติ (Big Data 
and Analytics) 

5. ระบบซอฟต์แวร์สําหรับผู้ใช้งาน (User Application) เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อม 
สภาพการคมนาคม และอ่ืนๆ และเพ่ือการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้งาน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ Tablet และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

6. การใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่าย IoT ให้เกิดการเช่ือมโยงบูรณาการในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้
มีการดําเนินการซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
แนวทางดําเนินการ [4] 
1. กําหนดให้มีคณะทํางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ IoT และระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
2. กําหนดสถาปัตยกรรมสําหรับการพัฒนาระบบเช่ือมโยงอุปกรณ์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต (IoT Framework) ที่จะ

นํามาประยุกต์ใช้กับเมืองอัจฉริยะ ทั้งน้ีควรศึกษาประสบการณ์จากกรณีศึกษาการติดต้ังระบบ IoT ใน
เมืองอัจฉริยะต่างๆ ชองต่างประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม 

3. กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่ใช้ โดยเน้นมาตรฐานเปิด (Open Standard) เพ่ือรองรับการทํางานร่วมกัน
ระหว่างระบบ โดยหลีกเลี่ยงการยึดติดกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานตามแนวทางมาตรฐานสากล 

4. กําหนดแนวทางและวิธีการ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการดําเนินการ
พัฒนาระบบ IoT และระบบที่เก่ียวข้องต่างๆ 
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ตัวอย่าง สถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบ IoT สําหรับเมืองอัจฉริยะ 
 

 
Living PlanIT IoT Platform สําหรับเมืองอัจฉริยะ3 

 
  

                                                            
3 ที่มา : http://www.best-practices.frost-multimedia-wire.com/files/7814/6220/9786/3_PlanIT_UOS__Edgeless_Computing_print_2016-28-v01.png 
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 3. ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ หัวข้อบังคับ + 6 คะแนน 
 (Operation Technology) 
 
วัตถุประสงค์ 
Smart City ต้องมีการใช้เทคโนโลยี ICT และระบบควบคุมเพ่ือบริหารจัดการการดําเนินงานต่างๆของเมือง
อัจฉริยะ ประกอบด้วย Hardware, Software, อุปกรณ์ตรวจวัดเก็บข้อมูล (Sensor) อุปกรณ์ควบคุม 
(Actuator) ต่างๆ ซึ่งทํางานโดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอลในการรับส่งข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และติดต่อสื่อสารกับทรัพยากรและระบบต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาแหล่งทรัพยากรเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
3.1 ระบบบริหารจัดการพลังงาน/ระบบกริดอัจฉริยะ (Smart Energy Management/Smart Grid) 
3.2 ระบบริหารจัดการนํ้าประปา (Smart Water Management) 
3.3 ระบบบริหารจัดการการคมนาคมขนส่ง (Smart Transport System) 
3.4 ระบบบริหารความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน (Public Safety and Emergency System) 
3.5 ระบบบริการการศึกษาและข้อมูลการท่องเที่ยว (Smart Education and Tourism) 
3.6 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย (Smart Environment and Waste Management) 
3.7 ระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Smart e-Service) 
3.8 การบูรณาการระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Integrated Smart City Management) 
 

 3.1 ระบบบริหารจัดการพลังงาน/ระบบกริดอัจฉริยะ - 
 (Smart Energy Management/Smart Grid) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารจัดการพลังงานการผลิตพลังงาน การส่งจ่าย และการใช้พลังงานของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
โดยใช้เทคโนโลยี ICT และระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการเช่ือมโยงข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมจัดการ เพ่ือรักษา
สมดุลของระบบไฟฟ้าซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
(Distributed Energy Resources) ให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และระดับความเช่ือถือได้สูง 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการและแนวทางดําเนินการ 
ดูหมวดที่ 1 พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
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 3.2 ระบบริหารจัดการนํ้าประปา 1 คะแนน 
 (Smart Water Management) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารจัดการการผลิต การส่งจ่าย และการใช้นํ้าประปาของเมือง โดยใช้เทคโนโลยี ICT และระบบควบคุม
อัตโนมัติ ในการเช่ือมโยงข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมจัดการ ในการตรวจติดตามสถานะของระบบ ควบคุมการ
ทํางานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียนํ้า และการสูญเสียพลังงานท่ีไม่จําเป็นในระบบ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบบริหารจัดการนํ้าประปาสําหรับเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งทํางานสัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
1. ระบบโครงข่ายท่อส่งจ่ายนํ้าประปา (Smart Pipes and Sensor Networks) ซึ่งออกแบบให้มี

ประสิทธิภาพการส่งจ่ายและการใช้พลังงาน มีการติดต้ังอุปกรณ์วัดต่างๆ เช่น อัตราการไหล และแรงดัน 
อุปกรณ์ป๊ัมและวาล์วควบคุมการจ่ายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งข้อมูลสถานะการส่งจ่ายนํ้า และเช่ือมโยง
การควบคุมกับระบบบริหารจัดการกลางตลอดเวลา 

2. ระบบมิเตอร์นํ้าอัจฉริยะ (Smart Metering) เพ่ือวัดปริมาณการใช้นํ้า หรือข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบเช่น 
แรงดันนํ้า และรายงานสถานะการใช้นํ้าของระบบหรือผู้ใช้นํ้าแต่ละรายไปยังระบบบริหารจัดการกลาง 
นอกจากน้ีมิเตอร์นํ้าอัจฉริยะยังอาจมีฟังก์ช่ันในลักษณะคล้ายกับ Time of Use (TOU) ซึ่งสามารถต้ัง
กลไกราคาค่านํ้าให้ผู้ใช้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและช่วยกันประหยัดการใช้นํ้า ในช่วงเวลาที่เกิดภัยแล้งหรือ
เกิดเหตุผิดปกติในระบบ 

3. ระบบบริหารจัดการ เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากระบบโครงข่ายท่อส่งจ่ายนํ้า และมิเตอร์ต่างๆ 
นํามาประมวลผลวิเคราะห์ และปรับการควบคุมการส่งจ่ายนํ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา 

4. ระบบโปรแกรมสําหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เพ่ือติดตามสถานะการทํางานของระบบส่งจ่ายนํ้า ข้อมูล
การใช้นํ้า การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

เป็นต้น 
 

 3.3 ระบบบริหารจัดการการคมนาคมขนส่ง 1 คะแนน 
 (Smart Transport System) 

 
วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือบริหารจัดการคมนาคมขนส่งในเมืองอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี ICT ในการตรวจวัด ติดตามข้อมูลสภาพ
การจราจร และสถานะของระบบคมนาคมขนส่งของเมือง จากน้ันนํามาประมวลวิเคราะห์ผล และบริหาร
จัดการการจราจร เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งของเมืองอัจฉริยะมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งยังสามารถรายงาน
ผล และสนับสนุนให้เกิดการวางแผนเส้นทางการเดินทางให้กับผู้เดินทางสัญจร ซึ่งประหยัดเวลา ลดการใช้
พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบบริหารจัดการการคมนาคมขนส่งสําหรับเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งทํางาน
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
1. ระบบติดตามและรายงานสภาพการจราจรบนถนน (Traffic Monitoring) 
2. ระบบบริหารควบคุมสัญญาณไฟและทิศทางการจราจรบนถนน (Traffic Flow Management) 
3. ระบบรายงานสถานะพ้ืนที่จอดรถสาธารณะ (Smart Parking) 
4. ระบบบริหารควบคุมและรายงานสถานะและตําแหน่งของระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit 

Management and Status Reporting) 
5. ระบบซื้อต๋ัวรถขนส่งมวลชน (Online Ticketing) 
6. ระบบเรียกรถบริการสาธารณะและประเมินค่าโดยสารเบ้ืองต้น (Online Taxi Booking Service) 
7. ระบบวิเคราะห์แนะนําวิธีการและเส้นทางการเดินทาง (Real-time Journey Planner) 
เป็นต้น 
 

 3.4 ระบบบริหารความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 คะแนน 
 (Public Safety and Emergency System) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินโดยใช้เทคโนโลยี ICT ในการตรวจติดตาม เฝ้าระวังเหตุ 
กระจายข้อมูลข่าวสาร และบริหารสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถเช่ือมโยงกับระบบอ่ืนๆ 
เพ่ือการติดตามควบคุมสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับเหตุการณ์ผิดปกติ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบบริหารความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินสําหรับเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่างๆ ซึ่งทํางานสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
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1. ระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมถนนสายหลัก ถนนสายรอง พ้ืนที่สาธารณะ และสถานที่สําคัญของเมือง 
ซึ่งเช่ือมต่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยของเมืองตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ระบบตรวจจับสัญญาณเพ่ือแจ้งเหตุผิดปกติ ระบบรับแจ้งเหตุในพ้ืนที่สาธารณะ และการเช่ือมต่อกับระบบ
ความปลอดภัยของอาคาร เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยกลางของเมือง 

3. ระบบรักษาความปลอดภัยของเมือง ซึ่งทํางานร่วมกับระบบติดตามสภาพแวดล้อม ระบบติดตามสภาพ
การจราจร ระบบควบคุมการเดินทางเข้าออกในพ้ืนที่สําคัญ และอ่ืนๆ 

4. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเตอร์เน็ต (Cloud-based Big Data) และระบบวิเคราะห์ประมวลผล
ภาพ (Intelligent Video Analysis) ระบบวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

5. ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ ไปสู่ประชากรผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ป้าย
สาธารณะ โทรศัพท์มือถือ Tablet คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเชื่อมระบบเข้าสู่การแจ้งเหตุเตือนภัยของ
อาคารต่างๆ 

เป็นต้น 
 
 
 
 

 3.5 ระบบบริการการศึกษาและขอ้มูลการท่องเที่ยว 1 คะแนน 
 (Education and Tourism Facility) 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบการศึกษาอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online 

Learning) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สําหรับการประกอบอาชีพ การดําเนินธุรกิจ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวหรือสถานท่ีสําคัญของเมืองแบบออนไลน์ เพ่ือที่จะ

เรียนรู้สังคม วัฒนธรรมของเมือง รายละเอียดการให้บริการ และวางแผนการเดินเข้าไปเย่ียมชมหรือใช้
บริการของสถานที่ 

 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบให้บริการด้านการศึกษาอบรม การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลของเมืองและสถานที่สําคัญของ
เมืองอัจฉริยะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
1. ระบบให้การศึกษาอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ Video Clip, Animation สําหรับการ

พัฒนาเรียนรู้ของประชาชน สําหรับการประกอบอาชีพ การดําเนินธุรกิจ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งระบบผู้เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษาแนะนําแบบออนไลน์ 
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2. ระบบการให้บริการด้านข้อมูลความรู้ออนไลน์ ได้แก่ Digital Library, Virtual Museum 
3. ระบบเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญของเมือง สําหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยว ข้อมูลการให้บริการ และช่องทางการเดินทาง โดยใช้สื่อดิจิตอลแบบต่างๆ ได้แก่ Virtual Tour, 
Virtual Natural Trail 

เป็นต้น 
 

 3.6 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสยี 1 คะแนน 
 (Smart Environment and Waste Management) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียโดยใช้เทคโนโลยี ICT ในการตรวจวัด ติดตามข้อมูลสภาพ
สิ่งแวดล้อม สถานะการปลดปล่อยมลพิษ สถานะการจัดการขยะและของเสีย จากนั้นนํามาประมวลวิเคราะห์
ผล และบริหารจัดการ เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยของประชากร และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียสําหรับเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่ง
ทํางานสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
1. ระบบตรวจวัดติดตามควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเช่ือมต่อรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมกลาง และสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือน และควบคุมแหล่งกําเนิดเมื่อการปล่อยมลพิษ
เกินระดับปกติ 

2. ระบบตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ สภาพฝุ่นละออง และมลพิษทางเสียง ซึ่งเช่ือมต่อรายงานข้อมูลเข้าสู่
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกลาง และรายงานผลไปสู่ประชากรผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ป้าย
สาธารณะ โทรศัพท์มือถือ Tablet คอมพิวเตอร์ 

3. ระบบตรวจวัดและติดตามคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า แม่นํ้าลําคลองต่างๆของเมือง 
4. ระบบบริหารการจัดเก็บขยะ และการกําจัดขยะจากชุมชน 
เป็นต้น 
 

 3.7 ระบบการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 1 คะแนน 
 (Smart e-Service) 

 
วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือใช้เทคโนโลยี ICT ในการพัฒนาการบริการประชาชนให้สามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่
เก่ียวข้องกับภาคราชการ และภาคธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง น่าเช่ือถือ อันจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานและการบริการ ประหยัดต้นทุนการจัดการ ประหยัดเวลา และลดการเดินทางสัญจร
ไปมา 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
หัวข้อให้คะแนน: 0-1 คะแนน 
ติดต้ังระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียสําหรับเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่ง
ทํางานสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 
1. ระบบทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการบริการราชการ (Government e-Services) เพ่ือให้บริการ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ ระบบการแจ้งข่าวสาร ระบบการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขึ้นทะเบียนต่อทะเบียน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชําระภาษีบํารุงท้องที่ ระบบการชําระค่าบริการสาธารณูปโภค และระบบสําหรับการดําเนิน
กระบวนการทางราชการอ่ืนๆ 

2. ระบบทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชน (Business e-Services) ได้แก่ 
ระบบ e-commerce สําหรับธุรกิจท้องถิ่น ระบบ e-banking ระบบสั่งจองสินค้าและบริการสําหรับธุรกิจ
ท้องถิ่น และระบบสนับสนุนธุรกิจอ่ืนๆในพ้ืนที่ 

เป็นต้น 
 
แนวทางดําเนินการสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ 
1. กําหนดให้มีคณะทํางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ IoT และระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
2. รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่เก่ียวข้อง หรือรวบรวม

ข้อมูลประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมือง เพ่ือกําหนดความต้องการสําหรับการใช้งานระบบบริหาร
จัดการอัจฉริยะด้านต่างๆ 

3. กําหนดรูปแบบหรือสถาปัตยกรรมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ โดยอาจอ้างอิงจาก
กรณีศึกษาต่างๆ และควรคํานึงถึงความย่ังยืนของระบบสําหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

4. กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่ใช้ โดยเน้นมาตรฐานเปิด (Open Standard) เพ่ือรองรับการทํางานร่วมกัน
ระหว่างระบบ โดยหลีกเลี่ยงการยึดติดกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง 

5. กําหนดแนวทางและวิธีการ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการดําเนินการ
พัฒนาระบบ 

6. จัดทําโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Platform) ที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจท้องถิ่นได้ร่วมพัฒนาหรือ
สร้างนวัตกรรมระบบบริหารจัดการหรือรูปแบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ได้ 
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ตัวอย่าง แสดงส่วนประกอบและการเชื่อมโยงกันของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบริหารจัดการอัจฉริยะ
ของเมืองอัจฉริยะ 
 

 
Overview of smart sustainable cities infrastructure4 

 
  

                                                            
4ที่มา: ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities: Overview of smart sustainable cities infrastructure, International 
Telecommunication Union, 05/2015 
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หมวดที ่3 
ชุมชนอจัฉริยะ 

(Smart Community) 
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หมวดท่ี 3 ชุมชนอัจฉรยิะ (Smart Community) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลําดับ
ท่ี 

หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ

1 การมีส่วนร่วมในชุมชนและการอยู่ดีกินดี
(Social incusion and welfare) 

8 คะแนน 

 1.1 ช่องทางในการมีส่วนร่วมในชุมชน (Participation channel) 2 คะแนน 
 1.2 การรณรงค์เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation campaign) 2 คะแนน 
 1.3 การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) 2 คะแนน 
 1.4 พ้ืนท่ีบริการชุมชน (Civic area) 2 คะแนน 
   

2. การศึกษา 
(Education) 

หัวข้อบังคับ+ 
 3 คะแนน 

 2.1 ช่องทางการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning chanel) บังคับ 
 2.2 ศูนย์การเรียนรู้อัจริยะ (Smart learning center) 3 คะแนน 
   

3. การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย
(Security and safety) 

4 คะแนน 

 3.1 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และการวางแผนความปลอดภัย (Physical 
security & safety planning) 

2 คะแนน 

 3.2 การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ (Disaster and crisis management) 2 คะแนน 
   

4. สุขภาพและสุขภาวะ 
(Health and well-being) 

5 คะแนน 

   
 รวม 20 คะแนน 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

3. ชุมชนอัจฉรยิะ (SMART COMMUNITY) 
 

 
 
 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ช่องทางในการมีส่วนร่วมในชุมชน (Participation channel) 
1.2 การรณรงค์เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation campaign) 
1.3 การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal design) 
1.4 พ้ืนท่ีบริการชุมชน (Civic area) 
 

   
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินการต่าง ๆ ของชุมชนได้หลากหลายช่องทางอย่างเสมอ
ภาคเพ่ือคุณภาพชีวิต  
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
จัดทําระบบช่องทางมีส่วนร่วมท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาค ประกอบไปด้วยช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง โดย 3 ช่องทางต้องเป็นระบบท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยจัดการ และต้องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนท่ีมักถูก
ละเลยในสังคม หรือมีข้อจํากัดบางอย่าง แต่ละประเภทสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ ได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ช่องทาง 
 
แนวทางการดําเนินการ 
จัดให้มีระบบท่ีสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และมีช่องทางในการติดต่อเสนอความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรม โดยอาจประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ ความเคยชิน และความสะดวกในการใช้ช่องทางบริการต่าง ๆ 
ของชุมชนเพ่ือการวางแผนการให้บริการช่องทางในการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยช่องทางเหล่านี้ทุกคนในชุมชนต้อง
สามารถใช้งานได้โดยเสมอภาคกัน การวางแผนควรคํานึงถึงกลุ่มคนท่ีมักถูกละเลยในสังคม หรือมีข้อจํากัดบางอย่าง 
ได้แก่ คนว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ชนกลุ่มน้อย คนท่ีมีการศึกษาน้อย เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้

1. การมีส่วนร่วมในชุมชนและการอยู่ดีกินดี    8 คะแนน 
     (Social Incusion and welfare) 

1.1. ช่องทางในการมีส่วนร่วมในชุมชน 
(Participation channel)                2 คะแนน 
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พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้พิการทาง
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ บุคคลท่ีเพ่ิงพ้นโทษ บุคคลต่างศาสนา บคุคลต่างเชื้อชาติ บุคคลต่างสังคมและวัฒนธรรม  
 
ตัวอย่างช่องทางในการติดต่อเสนอความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป เช่น  
1. ศูนย์รับเรื่องราวต่าง ๆ  
2. โทรศัพท์สายด่วน  
3. แบบฟอร์มรับเรื่องทางโทรสาร  
4. การจัดกิจกรรมสัญจร 
 
ตัวอย่างช่องทางในการติดต่อเสนอความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมโดยอาศัยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
1. อีเมล  
2. ระบบรับความคิดเห็นออนไลน์ในเวบไซต์  
3. แอพลิเคชันรับเรื่องออนไลน์  
 
ท้ังนี้ ต้องแสดงถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ หรือการประชาสัมพันธ์ และต้องแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มคนท่ีมักถูกละเลยในสังคม หรือมีข้อจํากัดบางอย่าง แต่ละประเภทสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ ได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ช่องทาง 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/359358/socinc.pdf  
 

   
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีระบบ โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีจะช่วยให้ผู้ท่ีมีข้อจํากัดต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนได้ 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
มีการประเมินความต้องการในการช่วยเหลือให้ผู้ท่ีอยู่ในชุมชนให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดกิจกรรมสนับสนุนไม่ตํ่ากว่า 10 กิจกรรม ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดกิจกรรม
หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ประเมินความต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ ของผู้ท่ีอยู่ในชุมชน และจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้คนในชุมชนไม่ถูกทอดท้ิง 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  
1. การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเพ่ือให้แม่สามารถมีเวลาในการทํากิจกรรมของชุมชนหรือเรียนหนังสือเพ่ือ

เพ่ิมเติมความรู้ได้  

1.2 การรณรงค์เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
(Participation campaign)               2 คะแนน 
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2. การจัดสถานท่ีละหมาดให้กับชาวมุสลิม  
3. การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของคนในสังคม  
4. การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจถึงความแตกต่างและการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องต่อผู้อ่ืนในสังคมที่มีความ

หลากหลาย  
5. การจัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษาต่าง ๆ กับคนในชุมชน 
6. การสนับสนุนงานวิจัยท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้น  
7. การจัดให้มีเครือข่ายทางสังคมในด้านต่าง ๆ 
8. จัดให้มีพ้ืนท่ีพบปะทางสังคมที่เหมาะสมสําหรับเป็นสถานท่ีท่ีคนหลายช่วงวัยมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ เพ่ือส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในชุมชนและในครอบครัว 
9. จัดให้มีบริการรับส่งสําหรับ ผู้พิการ หรือคนชรา จากท่ีพักไปยังสถานท่ีจัดกิจกรรมหรือบริการชุมชนต่าง ๆ  
10. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือพบปะสังสรรค์สําหรับคนกลุ่มต่าง ๆ 
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชี่ยวชาญในการใช้งานอินเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ 
 
ท้ังนี้ ให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/359358/socinc.pdf 
 

  
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการกายภาพในชุมชนได้อย่างเสมอภาคและพ่ึงพาตนเองได้ 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
ออกแบบองค์ประกอบกายภาพให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเสมอภาคและพ่ึงพาตนเองได้ ตาม 
“กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548” หรือ
กฎหมายเรื่องเดียวกันท่ีประกาศออกมาใช้ใหม่ในภายหลัง และออกแบบได้ตาม “ข้อแนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับทุกคน” ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดให้ใช้แนวทางการออกแบบเพ่ือทุกคนในการออกแบบทุกพ้ืนท่ีใช้งานตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

1.3 การออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal design)                 2 คะแนน 
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ข้อแนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Building and Environments Design 
Recommendation for All) http://www.asa.or.th/th/node/128733 
ระเบียบคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คน
พิการ พ.ศ. 2544 
http://download.asa.or.th/03media/04law/disable/bo44.zip 
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 
http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr48-58e.pdf 

 
  

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
มีพ้ืนท่ีบริการชุมชนเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และส่งเสริม
การทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชนในด้านต่าง ๆ 
 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
มีพ้ืนท่ีส่วนกลางเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยต้องมีคุณสมบัติคือ 
1. มีองค์ประกอบพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่า 30% ของพ้ืนท่ีดิน สามารถนับรวมสวนหลังคาได้ 
2. มีพ้ืนท่ีโล่งเพ่ือจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 0.1 ตารางเมตร/จํานวนประชากรของเมือง 
3. มีแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ 
4. มีการเข้าถึงท่ีเหมาะสม และสะดวก เช่น มีป้ายรถสาธารณะ มีทางจักรยานเข้าถึง มีท่ีจอดรถพอเพียง 
5. เป็นตัวเชื่อมบริเวณต่าง ๆ ในชุมชน โดยอยู่ใกล้สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น ร้านอาหาร สํานักงาน โรงพยาบาล 

โรงเรียน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ศาสนสถาน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในรัศมี 500 เมตร 
6. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเม่ือมีคนมาทํากิจกรรมจํานวนมาก 
7. มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ประเมินกิจกรรมและความต้องการของเมืองในการมีสถานท่ีส่วนกลางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมท่ัว ๆ ไป วางผังเพ่ือให้บริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีบริการชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก และมีความปลอดภัยสําหรับทุกคน 
 
 
 
 

1.4 พ้ืนท่ีบริการชุมชน 
(Civic area)                  2 คะแนน 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

SMART Community – 31082018  หน้า 7/14 
 

ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 
ตัวอย่างพ้ืนท่ีบริการชุมชนเมือง Boulder 

 
 

 
 
https://bouldercolorado.gov/civic-area/civic-area-introductory-overview 
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ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ช่องทางการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning chanel)  
2.2 ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ (Smart learning center) 
 

   
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีช่องทางในการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้
อย่างเสมอภาค 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
จัดให้มีช่องทางการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทาง โดยต้องแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์หรือช่วยในการจัดการเรียนการสอนหรือช่วยในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
ประเมินความต้องการการเรียนรู้ของคนในชุมชน และจัดให้มีโปรแกรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สําหรับทุกคนในชุมชนอย่างเท่า
เทียมกัน จัดให้มีช่องทางการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทาง เช่น 
1. โปรแกรมฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้  
2. การศึกษาทางไกล 
3. เวบไซต์ทางการศึกษา 
4. แอพลิเคชั่นการศึกษาด้วยตนเอง 
5. แอพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน (social knowledge management)  
6. ห้องสมุดอัจฉริยะ 
7. กลุ่มสังคมออนไลน์เพ่ือช่วยสนับสนุน ตอบคําถาม ต่อยอดความรู้ต่าง ๆ  
8. การจัดการศึกษาเฉพาะตามการร้องขอท่ีศูนย์เรียนรู้ โดยคํานึงถึงการเข้าถึงของคนในชุมชนและความคุ้มค่าในการ

จัดโปรแกรม 
9. การศึกษาสัญจร โดยคํานึงถึงการเข้าถึงของคนในชุมชนและความคุ้มค่าในการจัดโปรแกรม 
10. บริการสนับสนุน เช่น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
ท้ังนี้ ให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการประชาสัมพันธ์หรือช่วยในการจัดการศึกษาหรือการเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
 

2. การศึกษา   หัวข้อบังคับ + 3 คะแนน
     (Education) 

2.1 ช่องทางการศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong learning chanel)               หัวข้อบังคับ 
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ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 http://en.unesco.org/esd-repo/661/1/234185e.pdf  
 http://infed.org/mobi/learning-in-the-community-and-community-learning/  
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วัตถุประสงค์ 
มีศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายบริการให้กับชุมชน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสามารถประมวลผลความต้องการ ลําดับ การเรียนรู้ท่ีจําเป็น หรือแนวทางการจัดบริการด้านการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับชุมชน ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้เป็นส่วนสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความสามารถ มีทักษะ และมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิมข้ึน ทําให้ชุมชนมีความม่ันคง  
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 1 แห่ง ท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายประเภทบริการให้กับชุมชน โดย
ศูนย์การเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีการเข้าถึงท่ีเหมาะสมและสะดวก เช่น มีป้ายรถสาธารณะ มีทางจักรยานเข้าถึง มีท่ีจอดรถพอเพียง 
2. เป็นตัวเชื่อมบริเวณต่าง ๆ ในชุมชน โดยอยู่ใกล้สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น ร้านอาหาร สํานักงาน โรงพยาบาล 

โรงเรียน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ศาสนสถาน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ในรัศมี 500 เมตร 
3. สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย ไม่ตํ่ากว่า 3 ประเภท เช่น มีห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการ มีบริเวณทํา

กิจกรรมกลางแจง้ มีบริเวณทํากิจกรรมในท่ีร่ม  
4. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เช่น การประชาสัมพันธ์ การจองสถานท่ี การ

จัดการตารางเรียนตามความต้องการส่วนบุคคล การประมวลผลความต้องการ ลําดับ การเรียนรู้ท่ีจําเป็น หรือ
แนวทางการจัดบริการด้านการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับชุมชน การประเมินความต้องการการเรียนรู้ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม
ย่อยเพื่อจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีท่ีมีความต้องการ  

5. มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ (interactive learning) 

 
แนวทางการดําเนินการ 
จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 1 แห่ง โดยตั้งอยู่บริเวณสถานท่ีท่ีเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก และ
แสดงให้เห็นว่ามีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เช่น การจองสถานท่ี การประมวลผลความ
ต้องการ ลําดับ การเรียนรู้ท่ีจําเป็น หรือแนวทางการจัดบริการด้านการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับชุมชน และศูนย์การเรียนรู้
ต้องมีส่วนของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 http://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-tutoring-and-learning-centers 
http://manoa.hawaii.edu/coe/crede/wp-content/uploads/Hilberg_et_al_20031.pdf 
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102i.pdf 

  

2.2 ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ 
(Smart learning center)                 3 คะแนน 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

SMART Community – 31082018  หน้า 11/14 
 

 
 
 
 
 
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และการวางแผนความปลอดภัย (Physical security & safety planning) 
3.2 การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ (Disaster and crisis management) 
 

   
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (surveillance system)  ท่ีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอัจริยะ และมีการวางแผนความปลอดภัยท่ี
ตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ออกแบบและกําหนดจุดติดต้ังระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ได้แก่ กล้องวงจรปิดและจดุแจ้งเหตุต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมท้ังชุมชน 
เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ มีการวางแผนความปลอดภัยและแผนการรองรับเม่ือเกิดเหตุต่าง ๆ โดยระบบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1. มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเหตุต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแสดงให้เห็นว่าครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์อ่ืน ๆ อีกอย่างน้อย 1 ระบบ เช่น ระบบวิเคราะห์กิจกรรมชุมชนออนไลน์ ระบบตรวจจับ

ทางอากาศ ระบบวิเคราะห์ตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การตรวจลายนิ้วมือ การวิเคราะห์บุคคลจาก
ภาพเคล่ือนไหว การตรวจอุณหภูมิร่างกายด้วยกล้องอินฟราเรดผ่านระบบเครือข่าย 

3. มีจุดแจ้งเหตุท่ีแสดงให้เห็นว่าครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยต้องสามารถแจ้งเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว  
4. ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ต้องสามารถประมวลผลและกําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อท่ีทําให้เกิดการตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุด่วนและเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงที เช่น ประมวลผลเส้นทางท่ีมีอุบัติเหตุและแจ้งแนว
ทางการปฏิบัติต่อผู้ใช้ถนน ประมวลผลบริเวณท่ีปลอดภัยและแจ้งเส้นทางอพยพต่อชุมชน โดยสามารถเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายกู้ภัย โรงพยาบาล และตํารวจจราจร  

5. มีหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (emergency unit respond) และผังลําดับข้ันตอนผู้ท่ีมีอํานาจสั่งการ 
6. มีแผนการแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติกับประชาชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 
7. สามารถแจ้งเตือนสมาชิกชุมชนถึงเหตุท่ีเกิดข้ึนและแนวทางปฏิบัติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
 
แนวทางการดําเนินการ 

3. การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย    4 คะแนน 
     (Security and safety) 

3.1  การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และการวางแผนความปลอดภัย  
      (Physical security & safety planning)                2 คะแนน 
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จัดให้มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (surveillance system) เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเมือง เช่น การใช้ระบบกล้อง
วงจรปิดท่ีติดต่อกันเป็นเครือข่ายท้ังของเมืองและของประชาชนครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองอย่างท่ัวถึง สามารถแจ้งเหตุต่าง ๆ 
ผ่านเครือข่ายนี้ได้ โดยระบบต้องสามารถประมวลผลเพื่อการตอบสนองเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีตาม
แผนความปลอดภัยท่ีวางไว้ 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 http://www.cpted.net/Resources/Documents/ICAConf/2013/Soomeren.pdf  
 http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2008/07/5203_99486_Bk-7.pdf  
 
   

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
มีแผนการจัดการชุมชนหากเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการ โดยช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
หรือวิกฤตการณ์ เตรียมความพร้อม สามารถคาดการณ์และแจ้งเตือน รวมท้ังมีแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และแผนการ
พ้ืนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
มีแผนการจัดการชุมชนหากเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 
แผนการ โดยแผนการต้องประกอบด้วย 
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงาน กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติโดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงสถิติของพ้ืนท่ี 
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ และมาตรการเตรียมความพร้อม 
3. การกําหนดแนวทางการป้องกันขอบเขต (boundary protection) รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น พ้ืนท่ีชะลอการเกิด

ภัยพิบัติ แนวป้องกันน้ําท่วม แนวป้องกันไฟไหม้ แนวขอบเขตป้องกันพ้ืนท่ีสําคัญเม่ือเกิดการก่อการร้าย หรือการ
ชุมนุมประท้วง 

4. แสดงระบบสาธารณูปโภค เครือข่าย เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือ เพ่ือการคาดการณ์ แจ้งเหตุ และแจ้งเตือน  
5. แสดงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบทันทีด้วยระบบกล้องวงจรปิด

อัจฉริยะ การส่งสัญญาณเตือนภัย การใช้ระบบ GIS เพ่ือการจัดการเหตุการณ์รวมท้ังจําลองเหตุการณ์ เพ่ือการ
วิเคราะห์และประมวลผลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการข้ันต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ท่ีรุนแรงมาก 

6. แสดงขนาดและเส้นทางอพยพ พ้ืนท่ีหนีภัย พ้ืนท่ีรวมพล  
7. แสดงการติดต่อสื่อสารและลําดับข้ันของการบังคับการ  
8. แสดงให้เห็นถึงการวางผังชุมชนท่ีตอบสนองกับแผนท่ีวางไว้ 
9. มีแผนฟ้ืนฟูภายหลังเกินเหตุ 
 

3.2 การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์
     (Disaster and crisis management)               2 คะแนน 
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แนวทางการดําเนินการ 
จัดทําแผนรองรับภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 5 แผนการ เช่น แผนการรองรับการเกิดอัคคีภัย แผนการ
รองรับการเกิดแผ่นดินไหว แผนการรองรับการก่อการร้าย แผนการรองรับสารเคมีร่ัวไหล แผนการรองรับอุทกภัย 
แผนการรองรับโรคระบาด เป็นต้น แสดงการจัดการชุมชนหากเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ และวางผังชุมชนโดย
คํานึงถึงแผนดังกล่าว เช่น การแจ้งเหตุ พ้ืนท่ีชะลอการเกิดภัยพิบัติ การปกป้องขอบเขตชุมชน (boundary protection) 
เม่ือเกิดภัยคุกคาม ขนาดและเส้นทางอพยพ พ้ืนท่ีหนีภัย พ้ืนท่ีรวมพล การติดต่อสื่อสารและลําดับข้ันของการบังคบัการ 
แสดงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบทันทีด้วยระบบกล้องวงจรปิดอัจริยะ 
การส่งสัญญาณเตือนภัย การใช้ระบบ GIS เพ่ือการจัดการเหตุการณ์รวมท้ังจําลองเหตุการณ์ เพ่ือการวิเคราะห์และ
ประมวลผลประกอบการตัดสินใจในการสั่งการข้ันต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ท่ีรุนแรงมาก 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/  
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E., Pichler-Milanovic, N. (2007). Smart cities: Ranking of 

European medium-sized cities. Vienna: University of Technology. 
Mattoni, B., Gugliermetti, F., & Bisegna, F. (2015). A multilevel method to assess and design the 

renovation and integration of Smart Cities. Sustainable Cities and Society, 15, 105-119. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2014.12.002 
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วัตถุประสงค์ 
มีบริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค และมีบริการพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ให้กับคนในชุมชน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงท่ีเท่าเทียมกัน ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของชุมชนด้าน
สุขภาพและสุขภาวะอย่างเสมอภาคโดยจัดให้มีบริการต่อไปนี้แก่ชุมชน 
1. เวบท่า (Web portal) ข้อมูลสุขภาพ 
2. แอพลิเคชั่นตรวจ วินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค และการขอเข้ารับบริการสุขภาพให้กับคนในชุมชน เช่น ระบบ

ตรวจจับสุขภาพทางไกลแบบไร้สาย ระบบการแจ้งเตือนและนัดแพทย์  
3. มีกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือการมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี 
4. มีสายด่วนและช่องทางในการปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
5. มีบริการพื้นฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ได้แก่ 
       5.1 สถานท่ีออกกําลังกาย สนามกีฬาประเภทต่าง ๆ สระว่ายน้ํา ลานออกกําลังกาย ลู่ว่ิง 
       5.2 ศูนย์สุขภาพ (health facilities) 
       5.3 บริการรักษาความสะอาดของชุมชน การป้องกันและจัดการมลพิษต่าง ๆ 
       5.4 บริการกําจัดสัตว์พาหะโรค สัตว์อันตราย และสัตว์ท่ีก่อให้เกิดความรําคาญ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
จัดมีบริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค และมีบริการพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ให้กับคนใน
ชุมชน โดยแสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการทั่วถึง ครอบคลุม รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 http://www.smartcitiesassociation.org/industries/healthcare.html  
 http://www.ibigroup.com/new-smart-cities-landing-page/healthcare-smart-cities/  

https://connect.innovateuk.org/documents/6697210/0/SCF_Health+and+wellbeing_Leeds.pdf/8f65cb
ae-ee99-4f52-86b5-f57b6917399c  
http://smartcity.bcn.cat/en/telecare-service.html 

4. สุขภาพและสุขภาวะ                     5 คะแนน 
(Health and well-being) 
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หมวดที ่4 
ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ 

(Smart Environment) 
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หมวดที่ 4  สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) 

 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ หมายถึง การมีสิ่งแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทีม่ีคุณภาพ เหมาะกับเมือง เพ่ือ
การอยู่อาศัยและเป็นการผลติทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการควบคุมมลพิษ มีอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก ครบ
ครัน การจัดทาํอาคารเขียวและผังเมืองสีเขียวเพ่ือรองรับ และควบคุมการขยายตัว เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง การจัดการขยะ ระบบระบายนํ้า การจัดการแหลง่นํ้า 
และการจัดการนํ้าเสีย  
 
เกณฑ์เพ่ือสภาพแวดล้อมอัจฉริยะมุ่งเน้นเพ่ืออนุรักษ์และสร้างสมดุลขององค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน (Mattoni, 
Gugliermetti, & Bisegna, 2015) คือ  
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 
2. สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (Agricultural Environment) 
3. สิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Environment) 
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ตารางที่ 1 ร่างเกณฑ์สิง่แวดล้อมอัจฉริยะ ตัวบ่งชี้ และค่าน้ําหนักคะแนน 
หัวข้อ ตัวชี้วัด บังคับ คะแนน

1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 25
1.1 การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

(Preservation and protection) 
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุผล 

สําเร็จและการรายงานผลท่ีชัดเจน ท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ เช่น จํานวนพ้ืนท่ีหรือ 
จํานวนพันธุกรรมท่ีได้ดูแลรักษา จํานวนผู้ร่วม 
กิจกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจกรรม  

3

 

  2. แผนการดําเนินงานมีความต่อเนื่องหรือขยายผล 
โดยเป็นการดําเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม มีการ 
ขยายจํานวนเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน มี
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน   

3

 

  3. ประชากรในชุมชนมีความต้องการอนุรักษ์และ 
ปกป้องสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติโดย มีโครงการ 
ท่ีเกิดจากเจตจํานงค์ของประชากรในชุมชนเอง 
อย่างน้อย 1 โครงการ  

2

 

  4. มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ (ด้านวิชาการ 
หรือการบริหารจัดการ) ชัดเจน หรือมีนวัตกรรม 
ท่ีน่าสนใจซ่ึงได้ริเร่ิมหรือถูกพัฒนาขึ้นใหม่  

2

1.2 การจัดให้มีเส้นทางธรรมชาติ (Nature trails) 1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานท่ีแสดง 
เส้นทางธรรมชาติ มีความเชื่อมต่อกับเส้นทาง 
การ เข้าถึงจากพื้นท่ีอยู่อาศัยภายในรัศมี 500 
เมตร และเชื่อมต่อโครงข่ายถนนและระบบขนส่ง 
มวลชนโดยสร้างความสะดวกและปลอดภัยแก่ 
ประชาชน 

2

 
  2. มีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหาร 

จัดการและดูแลรักษาเส้นทางธรรมชาติ  
2

 

  3. มีการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนเร่ืองเส้นทาง 
ธรรมชาติเพ่ือให้ความรู้ในเชิงวิชาการและ เพ่ือ
การท่องเที่ยว  

1

 
1.3 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

(Sustainable use of natural resources) 
1. มีการสํารวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยแยกประเภททรัพยากรท่ีมีอยู่ในเมือง  
3

 

  2. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุผล 
สําเร็จและการรายงานผลท่ีชัดเจน ท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพในการลดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ   

3
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หัวข้อ ตัวชี้วัด บังคับ คะแนน

 

  3. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค วิธีการ 
เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพ  

2

 

  4. มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในเร่ือง 
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

2

2 สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (Agricultural Environment) 25
2.1 การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเชื่อมต่อเมืองและชนบท 

(Recovery of peri-urban area) 
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุ

พ้ืนท่ีเชื่อมต่อเมืองและชนบท กําหนดเป้าหมาย
และ แนวทางการพ้ืนฟูเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวและ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกสําหรับเมือง 

3

 

  2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือ
เคร่ืองมือในการส่งเสริมและบริหารจัดการ การ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ีเชื่อมต่อเมืองและชนบท อาทิ มี
ระบบบริหารจัดการผลิตผลการเพาะปลูก การ
อบรมให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายของ 
ประชากรผู้ทําการเพาะปลูก  

2

2.2 ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
(Eco-friendly production) 

1. พ้ืนท่ีการผลิตอยู่ภายในเมือง การทํากิจกรรมใน 
ระบบการผลิต ได้แก่ การเพาะปลูก การเก็บ 
รักษา และการขนส่ง อยู่ในบริเวณเดียวกันมีระยะ 
การเดินทางระหว่างกิจกรรมน้อยหรือเป็นศูนย์ 
(Zero km production) 

3

  2. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพ 
แวดล้อม (Use organic fertilizer)  

3

  3. แผนการทํางานแสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
การผลิตและบริโภคในระบบห่วงโซ่อาหาร ท่ี
เกิดข้ึนภายในเมือง (Food supply chain) 

2

  4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือ
เคร่ืองมือในการตรวจตราดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
(Monitoring of cultivated field) 

2

2.3 การหมักอุตสาหกรรม (Industrial composting) 1. มีการสํารวจ คัดแยก และบันทึกข้อมูลขยะ 
อินทรีย์จากการเกษตร เพ่ือนํามาใช้ในกระบวน 
การหมักอุตสาหกรรม 

1

 

  2. แผนงานและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุ
ปริมาณวัตถุดิบ และผลผลิตท่ีได้จากระบบการ 
หมัก  

1
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หัวข้อ ตัวชี้วัด บังคับ คะแนน

 
  3. มีหน่วยงานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบระบบการหมัก 

อุตสาหกรรม  
1

2.4 ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน้ําบึงประดิษฐ์ (System of 
constructed wetland) 

1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานการใช้ระบบ
พ้ืนท่ีชุ่มน้ําบึงประดิษฐ์และกําหนดพ้ืนท่ีท่ีต้องการ 
บําบัดน้ํา 

2

 

  2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี 
วิธีการ หรือเคร่ืองมือในการดูแลพ้ืนท่ีชุ่มน้ําบึง 
ประดิษฐ์  

 
  3. มีหน่วยงานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบระบบพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

บึงประดิษฐ์  

 

2.5 นวัตกรรมระบบเพ่ือการผลิต เก็บรักษา และขนส่ง
ผลิตผล (Innovative system of production, 
collection and transport of product) 

แนวทางดําเนินการ: จัดทําข้อเสนอเชิงแนวคิดของ
ผลงานนวัตกรรมท่ี สามารถใช้กับระบบเพ่ือการผลิต 
เก็บรักษา และขนส่ง ผลิตผลในเมือง โดยระบุ
แนวความคิด การนําไปใช้ และประโยชน์ท่ีได้รับอย่าง
ชัดเจน  

5

3 สิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Environment) 50
3.1 การจัดการขยะ (Waste management) 1. มีแผนการดําเนินการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และอัตราส่วนร้อยละของขยะท่ีจัดการได้ การลด 
จํานวนพ้ืนท่ีท้ิงขยะ  

2

 
  2. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมืองท่ีได้รับ 

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ย่านท่ีอยู่อาศัย)1 บังคับ 
   3. ปริมาณขยะมูลฝอยรายหัวประชากร เต็ม 3

 
  4. อัตราส่วนร้อยละขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดโดยการ 

นํากลับไปใช้ใหม่  
เต็ม 3

 

  5. ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ/อันตรายต่อหัว 
ประชากรได้รับการจัดการโดยมีเตาเผาท่ีได้ 
มาตรฐานและจัดการขยะได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

1

 

  6. มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ/อันตรายและ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยจัดหาพ้ืนท่ีศูนย์  
รวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนไม่น้อย 
กว่า 1 แห่ง  

1

3.2 การจัดการน้ํา (Water management) / 15

 
 - แหล่งน้ําและสุขาภิบาล  

(Water and Sanitation) 
1. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมืองท่ีได้รับ 

บริการน้ําประปาหรือเข้าถึงแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพ  
เต็ม 2

                   
1 ISO37120 
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หัวข้อ ตัวชี้วัด บังคับ คะแนน

 

  2. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมืองท่ีสามารถ
เข้าถึงบริการสุขาภิบาลท่ีมีคุณภาพมากกว่าร้อย
ละ 90  

1

   3. การบริโภคนํ้าระดับครัวเรือน (ลิตร/วัน) เต็ม 2
 - ระบบจัดเก็บน้ําฝนและการระบายน้ํา 

(Rain water storage and drainage system) 
1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานท่ีแสดงจุด 

ระบายน้ําในพ้ืนท่ีสําคัญ 
2

 
  2. กลยุทธ์การระบายน้ําและค่าการคาดการณ์การ 

ระบายน้ํา  
1

 
  3. มีระบบการจัดเก็บน้ําฝนระดับ ครัวเรือน ชุมชน 

และเมือง  
1

 
  4. ค่าการคาดการณ์ปริมาณการจัดเก็บน้ําฝนต่อปีได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
1

 - ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage treatment system) 

1. มีแผนประกอบการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเมือง  

1

 
  2. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมืองท่ีได้รับ 

บริการบําบัดน้ําเสีย  
เต็ม 2

 
  3. อัตราส่วนร้อยละของนํ้าท่ีผ่านการบําบัด และได้

นําไปใช้   
เต็ม 2

3.3 พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีท่ีผ่านการ ใช้
งานแล้ว (Green area, public open space, 
and brown field site) 

/ 10

 
 - สวนสาธารณะในเมือง  

(Urban parks, gardens) 
1. อัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากรเป็นตาม 

กําหนด  
เต็ม 2

 
  2. อัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการ และสันทนา

การต่อประชากรเป็นตามกําหนด  
เต็ม 2

 

  3. อัตราส่วนร้อยละพ้ืนท่ีนํ้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ 
(Biotope Area Factor, BAF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของอัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างต่อพ้ืนท่ีอาคารรวม 
(Open Space Ratio, OSR)2  

1

 

 -  เฟอร์นิเจอร์เมืองหลากหลายประโยชน์ใช้สอย 
(Multifunctional and interactive urban 
furniture) 

1. มีเฟอร์นิเจอร์เมืองให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี 
สาธารณะที่เข้าถึงได้ในทุกระยะที่กําหนด  

 

เต็ม 3

 
  2. เฟอร์นิเจอร์เมืองท่ีจัดหาไว้ให้ในพ้ืนท่ีสาธารณะมี

ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 อย่าง และใช้  
2

                   
2 PTT 
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หัวข้อ ตัวชี้วัด บังคับ คะแนน
เทคโนโลยีเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 

 

3.4 การอนุรักษ์และสร้างมรดกทางวัฒนธรรม 
(Preservation and production of cultural 
heritage) 

1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือให้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การศึกษา และสถานท่ี 
ท่องเที่ยว  

2

 

  2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี 
ระบบ วิธีการ เคร่ืองมือ หรือนวัตกรรมเพื่อการ 
อนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการเรียนรู้  

2

 
  3. มีการระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม  
1

 

3.5 การลดมลพิษและผลกระทบจากปรากฏการณ์ 
เกาะความร้อนในเมือง (Reduction of 
pollution and urban heat island effect) 

เป้าหมายปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน ไม่เกิน 7 
ตันต่อคนต่อปี3 

  

10

 
 - สภาวะทางความร้อน (thermal environment) 1. ค่าสัดส่วนความสูงอาคารต่อความ กว้างถนน 

(Height-to-width Ratio, H/W Ratio)   
เต็ม 3

 

  2. ค่าอัตราส่วนร้อยละพ้ืนผิววัสดุก่อสร้างต่อพ้ืนผิว 
ธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีผิวซึมน้ําเฉลี่ยของถนนสาย 
หลักท่ีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร มีค่าไม่
เกินร้อยละ 50  

1

 

  3. ค่าอัตราส่วนร้อยละของช่วงเวลา และพื้นท่ีท่ี
ได้รับร่มเงาของถนนสายหลักท่ีมีความกว้างไม่
น้อยกว่า 12 เมตรรวมตลอดปี มีค่าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

1

  มลพิษ (Pollution) 1. มีการตั้งสถานีตรวจการณ์หมอกควันประจําพ้ืนท่ี 1

 

  2. มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมค่าความ 
เข้มข้นของฝุ่น ละออง PM10 เฉลี่ยไม่เกิน 20 
μg/m3 ต่อปี และไม่เกิน 50 μg/m3 ต่อวัน  

2

 
  3. มีสถานีตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทาง 

เสียง  
1

 
  4. มีมาตรการในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียง 

ริมเส้นทางจราจร  
1

  รวม 100

                   
3 Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts 
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1.1 การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
 (Preservation and protection of natural environment)  (10 คะแนน) 

 
วัตถุประสงค ์
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ เอ้ือต่อ
การดํารงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวัฒนธรรม แหล่งศึกษาเรยีนรู้ 
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งรับนํ้าเพ่ือบรรเทาภัยแล้งและนํ้าท่วม  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานโครงการที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
สอดคล้องต่อสถานการณ์หรือตอบสนองปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ 
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่หรือการให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติหรือ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการดูแล
รักษาให้คงไว้ซึง่ระบบนิเวศที่ดี 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. จัดทําแผนและผังประกอบการดําเนินงานโดยมีการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม แสดงถึงการ 

จัดการตนเองของชุมชน เป็นระบบในการป้องกัน ฟ้ืนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน 
พ้ืนที่ เช่น ดิน นํ้า ป่าไม้ ชายฝั่ง เป็นต้น หรอืการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เช่น 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ การสํารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. สํารวจความคิดเห็นประชากรในชุมชนเก่ียวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุผลสําเร็จและการรายงานผลท่ีชัดเจน ทัง้ในเชิง 

ปริมาณและคณุภาพ เช่น จํานวนพ้ืนที่หรือจํานวนพันธุกรรมที่ได้ดูแลรกัษา จํานวนผู้ร่วม 
กิจกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรม  

2. แผนการดําเนินงานมีความต่อเน่ืองหรือขยายผลโดยเป็นการดําเนินกิจกรรมอย่างมีสว่นร่วม 
มีการขยายจํานวนเป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น มีเครอืข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น  

3. ประชากรในชุมชนมีความต้องการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมีโครงการ 

3
 
 
3 
 
 
2 

1. สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environment)    (25 คะแนน)
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ที่เกิดจากเจตจํานงค์ของประชากรในชุมชนเองอย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ (ด้านวิชาการหรือการบริหารจัดการ) ชัดเจน หรือมี

นวัตกรรม ที่น่าสนใจซึ่งได้ริเริ่มหรือถูกพัฒนาข้ึนใหม ่
2 

รวม 10
 

1.2 การจัดให้มีเสน้ทางธรรมชาติ (Nature Trails)      (5 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมในเมืองให้ประชากรสามารถเข้าถึงธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรูร้ะบบนิเวศ เป็น
แหล่งศึกษาเรยีนรู้และท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานที่แสดงเส้นทางธรรมชาติ มีเส้นทางการเข้าถึงจากพ้ืนที่ 
อยู่อาศัย และเช่ือมต่อกับโครงข่ายถนนและระบบขนส่งมวลชน 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. จัดทําแผนและผังประกอบการดําเนินงานโดยแสดงเส้นทางธรรมชาติ แสดงเส้นทางการ เข้าถึง

จากพ้ืนที่อยู่อาศัย และโครงขา่ยถนนและระบบขนส่งมวลชน 
2. ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลรักษาเส้นทางธรรมชาติ 
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานที่แสดงเส้นทางธรรมชาติ มีความเช่ือมต่อกับ 

เส้นทางการเข้าถึงจากพ้ืนที่อยู่อาศัยภายในรัศมี 500 เมตร และเช่ือมต่อโครงข่าย 
ถนนและระบบขนส่ง มวลชน โดยสร้างความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน 

2. มีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลรักษาเส้นทางธรรมชาติ 
3. มีการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนเรื่องเส้นทางธรรมชาติเพ่ือให้ความรู้ในเชิงวิชาการและ 

เพ่ือการท่องเที่ยว 

2 
 
 
2 
1 

รวม 5 
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างข้อมูลเส้นทางธรรมชาติในเมือง 

(http://www.haifatrail.com/haifa-trail-segment05-heb.htm#./images/sect-05/Haifa-Trail-Sect5-P1310261.jpg) 
1.3 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
 (Sustainable Use of Natural Resources)    (10 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความย่ังยืน 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. สํารวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีในเมือง 
2. จัดทําแผนและผังประกอบการดําเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. มีการสํารวจและบันทึกข้อมลูทรัพยากรธรรมชาติโดยแยกประเภททรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

เมือง 
2. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุผลสําเร็จและการรายงานผลท่ีชัดเจน ทัง้

ในเชิง ปริมาณและคุณภาพในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
3. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค วิธีการ เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

3
 
3 
2 
 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

SMART Environment – 31082018  หน้า 11/25 
 

ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
4. มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2

รวม 10
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2.1 การฟื้นฟูพืน้ทีเ่ชื่อมต่อเมืองและชนบท (Recovery of peri-urban area)   (5 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชานเมือง พ้ืนที่ระหว่างเมืองและชนบทให้มีความเช่ือมต่อ เป็นพ้ืนที่กันชนทาง 
ธรรมชาติ และเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เช่ือมต่อเมืองและชนบท 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
กําหนดพ้ืนที่เช่ือมต่อเมืองและชนบทและจัดทําแผนและผงัประกอบการดําเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. แผนและผังประกอบการดําเนินงานมีการระบุพ้ืนที่เช่ือมต่อเมืองและชนบท กําหนด 

เป้าหมายและแนวทางการพ้ืนฟูเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เพาะปลูกสําหรับเมือง 
2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือในการส่งเสริมและบริหาร 

จัดการ การเพาะปลูกในพ้ืนทีเ่ช่ือมต่อเมืองและชนบท อาทิ มีระบบบริหารจัดการ 
ผลิตผลการเพาะปลูก การอบรมให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายของประชากร ผู้ทํา
การเพาะปลูก 

3
 
2 
 

รวม 5

2. สิ่งแวดลอ้มทางการเกษตร (Agricultural Environment)        (25 คะแนน)
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ภาพท่ี 2 การเพาะปลูกในพ้ืนที่เชื่อมต่อเมืองและชนบท (Peri-urban agriculture) 

(http://www.cityfarmer.info/wp-content/uploads/2015/06/faou.jpg) 

2.2 ระบบการผลิตที่เปน็มิตรต่อสภาพแวดล้อม    (10 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ได้แก่ การเพาะปลูก เก็บรักษา และ
ขนส่งภายในเมืองให้เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. กําหนดพ้ืนที่การผลิตภายในเมืองเพ่ือลดการใช้พลังงานในการขนส่ง  
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม   
3. จัดทําแผนการทํางานที่แสดงความครอบคลมุระบบห่วงโซ่อาหาร มีความเช่ือมโยงกันภายในเมือง 
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือเครื่องมือในการตรวจตราดูแลพ้ืนที่เพาะปลูก  
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. พ้ืนที่การผลิตอยู่ภายในเมือง การทํากิจกรรมในระบบการผลิต ได้แก่ การเพาะปลูก 

การเก็บรักษา และการขนส่ง อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีระยะการเดินทางระหว่างกิจกรรม 
น้อยหรือเป็นศูนย์ (Zero km production) 

3
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2. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Use organic fertilizer)  
3. แผนการทํางานแสดงความเช่ือมโยงของกิจกรรมการผลติและบริโภคในระบบห่วงโซ่

อาหาร ที่เกิดขึ้นภายในเมือง (Food supply chain) 
4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือในการตรวจตราดูแลพ้ืนที่ 

เพาะปลูก (Monitoring of cultivated field) 

3
2 
 
2 
 

รวม 10

 
ภาพท่ี 3 ตัวอย่างระบบการผลิตภายในเมือง 

(http://yourownfood.org/wp-content/uploads/2013/04/UAinNYC_1200.gif) 
2.3 การหมักอุตสาหกรรม (Industrial composting)    (3 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการหมักระดับใหญส่ําหรับเมอืง นําขยะอินทรีย์จากการเกษตรมาใช้ ให้
เป็นประโยชน์เพ่ือการย่อยสลายและผลิตปุ๋ยสําหรับการเพาะปลูกต่อไป  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานด้านการหมักอุตสาหกรรม 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. สํารวจ คัดแยก และบันทึกขอ้มูลขยะอินทรย์ี (Organic waste) จากการเกษตรที่สามารถ 

นํามาใช้ในกระบวนการหมักอุตสาหกรรม 
2. จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานด้านการหมักอุตสาหกรรม 
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ตัวชี้วัด  
การดําเนินการ คะแนน

1. มีการสํารวจ คดัแยก และบันทึกข้อมูลขยะอินทรีย์จากการเกษตรเพ่ือนํามาใช้ใน 
กระบวนการหมักอุตสาหกรรม 

2. แผนงานและผงัประกอบการดําเนินงานมีการระบุปริมาณวัตถุดิบและผลผลิตที่ได้จาก 
ระบบการหมัก 

3. มีหน่วยงานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบระบบการหมักอุตสาหกรรม 

1
 
1 
 
1 

รวม 3
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2.4 ระบบพื้นที่ชุ่มน้ําบึงประดิษฐ์ (System of constructed wetland) (2 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมระบบการบําบัดนํ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ์ (Constructed 
wetland) ที่อาศัยการดูดซึมของพืชและการย่อยสลายโดยจุลินทรย์ในดินและในนํ้า 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานการใช้ระบบพ้ืนที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ์ 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. จัดทําแผน กําหนดพื้นที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ์และพ้ืนที่ที่ต้องการบําบัดนํ้า 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือเครื่องมือในการดูแลพ้ืนที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ์ 
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน
1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานการใช้ระบบพ้ืนที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ์และกําหนด

พ้ืนที่ที่ ต้องการบําบัดนํ้า 
2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี วิธีการหรือเคร่ืองมือในการดูแลพ้ืนที่ ชุ่ม

นํ้าบึงประดิษฐ์ 
3. มีหน่วยงานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบระบบพ้ืนที่ชุ่มนํ้าบึงประดิษฐ ์

1
 

มีข้อ 2 
หรือ 3 
ได้ 1 

รวม 2
 

 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างระบบการผลิตภายในเมือง 

(http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/images/p_WT_wetland02_big.jpg) 
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2.5 นวัตกรรมระบบเพ่ือการผลิต เก็บรักษา และขนส่งผลิตผล    (5 คะแนน) 
 (Innovative system of production, collection and transport of product) 

 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมใหม้ีการสร้างนวัตกรรมระบบเพ่ือการผลิต เก็บรักษา และขนส่งผลิตผล   
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept) ของผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้กับระบบเพ่ือการผลิต เก็บ
รักษา และขนส่งผลิตผลในเมือง   
 
แนวทางการดําเนนิการ 
จัดทําข้อเสนอเชิงแนวคิดของผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้กับระบบเพ่ือการผลิต เก็บรกัษา และ
ขนส่งผลิตผลในเมืองโดยระบุแนวความคิด การนําไปใช้ และประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน 
 
การพิจารณาคะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์    2 คะแนน 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   2 คะแนน 
มีผู้ใช้ประโยชน์หรือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 1 คะแนน 
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 3.1 การจัดการขยะ (Waste Management)     (10 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างครบวงจรและเหมาะสม สร้างสุขลักษณะที่ดีแก่เมือง  ลดจํานวนพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
และนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานการจัดการขยะ 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. จัดทําแผนการจัดการขยะ ผังกําหนดพ้ืนที่ทิ้งขยะและกลุ่มเป้าหมายประชากรที่รับการบริหาร จัดการขยะ  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี หรือเครื่องมือในการดูแลพ้ืนที่จัดการขยะ 
 
ตัวชี้วัด  

การดําเนินการ คะแนน 
1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ แสดงการจัดการ ขยะ

ที่ครอบคลุมขอบเขตพ้ืนที่บริการ กลุ่มเป้าหมายและผลสําเร็จเชิงปริมาณอัตราส่วน 
ร้อยละของขยะที่จัดการได้ จํานวนพ้ืนที่ทิ้งขยะที่ลดได้ 

2. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมืองที่ได้รับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ย่านที่อยู่อาศัย) 
ร้อยละ 100 

3. ปริมาณขยะมลูฝอยรายหัวประชากร4 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณมากกว่า 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณมากกว่า 0.9 - 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณน้อยกว่า 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

4. อัตราส่วนร้อยละขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดโดยการนํากลับไปใช้ 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณมากกว่าร้อยละ 25 - 50 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณมากกว่าร้อยละ 50 - 75 
- การคาดการณ์ปริมาณจากการคํานวณมากกว่าร้อยละ 75 

5. ปริมาณขยะมลูฝอยติดเช้ือ/อันตรายต่อหัวประชากร ได้รับการจัดการโดยมีเตาเผา ที่ได้

2 
 
 

(บังคับ) 
 
 
1 
2 
3 
 
1 
2 
3 
1 

                   
4 องค์การบริหารส่วนตําบล http://local.environnet.in.th/explain_detail.php?id=175 

3. สิ่งแวดลอ้มในเมือง (Urban Environment)     (50 คะแนน)
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มาตรฐาน และจัดการขยะได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
6. มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ/อันตรายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจัดหา

พ้ืนที่ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

 
1 

รวม 10 
 
3.2 การจัดการน้าํ (Water Management)      (15 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดการนํ้าอย่างครบวงจรและเหมาะสมทั้งระบบนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยการจัดการแหล่งนํ้าและสุขาภิบาล 
(Water and Sanitation) ระบบจัดเก็บนํ้าฝนและการระบายนํ้า (Rain water storage and drainage system) และ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Sewage treatment system)  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานการจัดการแหล่งนํ้าและสุขาภิบาล ระบบจัดเก็บนํ้าฝน และการระบายนํ้า 
และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
แนวทางการดําเนนิการ 

หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
แหล่งน้ําและสุขาภิบาล 
(5 คะแนน) 

จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงานการจดัการแหล่งน้ําและ 
สุขาภิบาล กําหนดพ้ืนท่ีให้บริการน้ําด่ืม 
และแหล่งน้ํา 
 

1. อัตราส่วนร้อยละของประชากร 
เมืองท่ีได้รับบริการน้ําประปาหรือ 
เข้าถึงแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพ 
- ร้อยละ 90-95 
- มากกว่าร้อยละ 95 

2. อัตราส่วนร้อยละของประชากรเมือง
ท่ีสามารถเข้าถึงบริการสุขาภิบาลท่ีมี
คุณภาพมากกว่าร้อยละ 90 

3. การบริโภคนํ้าระดับครัวเรือน (ลิตร/
วัน) 
- 150 -200 ลิตรต่อคนต่อวัน 
- น้อยกว่า 150 ลิตรต่อคนต่อวัน  

 
 
 
1 
2 
1 
 
 
 
 
1 
2 

ระบบจัดเก็บน้ําฝนและ การ
ระบายน้ํา (Rain water 
storage and drainage 
system) 
(5 คะแนน) 

1. จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงานการจดัเก็บน้ําฝนและการ
ระบายน้ํา กําหนดพ้ืนท่ี ให้บริการ 

2. กําหนดกลยุทธ์การระบายน้ํา และ
คํานวณค่าการระบายน้ํา 

1. มีแผนและผังประกอบการดําเนิน 
งานท่ีแสดงจุดระบายน้ํา ในพ้ืนท่ี 
สําคัญ 

2. มีกลยุทธ์การระบายน้ําและค่าการ 
คาดการณ์การระบายน้ํา 

2
 
 
1 
 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

SMART Environment – 31082018  หน้า 20/25 
 

หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

เทคโนโลยี วิธีการหรือเคร่ืองมือ ใน
การจัดเก็บน้ําฝน 

3. มีระบบการจัดเก็บน้ําฝนระดับ 
ครัวเรือน ชุมชน และเมือง 

4. ค่าการคาดการณ์ปริมาณการจัดเก็บ
น้ําฝนต่อปีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 355 

1
 
1 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage treatment 
system) 
(5 คะแนน) 
 

1. จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงานการบาํบัดน้ําเสีย กําหนด
พ้ืนท่ีให้บริการ 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เทคโนโลยี วิธีการหรือเคร่ืองมือ ใน
การจัดนําน้ําท่ีผ่านการบําบัดไปใช้ 

1. มีแผนประกอบการดําเนินงานระบบ 
บําบัดน้ําเสียของเมือง  

2. อัตราส่วนร้อยละของนํ้าเสียท่ีได้รับ 
การบําบัด 
- มากกว่าร้อยละ 20-40 
- มากกว่าร้อยละ 406 

มากกว่า ร้อยละ 40 
3. อัตราส่วนร้อยละของนํ้าท่ีผ่านการ 

บําบัดและได้นําไปใช้ 
- มากกว่าร้อยละ 20-40 
- มากกว่าร้อยละ 40 

1
 
 
 
1 
2 
 
 
 
1 
2 

 

                   
5 http://thaipublica.org/2016/06/thailand-sustainable-water-management-forum-2016-sumet/ 
6 http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2014&id=17119 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 
 

SMART Environment – 31082018  หน้า 21/25 
 

3.3 พื้นทีส่ีเขียว พื้นทีส่าธารณะ พื้นทีท่ี่ผา่นการใช้งานแลว้    (10 คะแนน) 
(Green Area, Public Open Space, and Brown field site) 

 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมการจัดหาพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สาธารณะ รวมทั้งนําพ้ืนที่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟ้ืนฟู ให้เกิดประโยชน์เพ่ือสุข
ภาวะที่ดีของประชากรผู้อยู่อาศัยในเมือง และพัฒนาให้เมอืงมีเฟอร์นิเจอร์ เมืองที่มีประโยชน์ใช้สอยหลากหลายสําหรับ
ผู้ใช้งานจากกลุ่มสังคมต่างกัน เพ่ือสร้างความปลอดภัย ให้บริการ ให้ขอ้มูล หรือสร้างความบันเทิง เป็นต้น 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําแผนงานและผังประกอบการดําเนินงานให้เกิดพ้ืนที่สเีขียว พ้ืนที่สาธารณะ และแผนการนําพ้ืนที่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
มาฟ้ืนฟูให้เกิดประโยชน์เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้อยู่อาศัยในเมือง 
 
แนวทางการดําเนนิการ 

หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
สวนสาธารณะในเมือง 
(Urban parks, gardens) 
(5 คะแนน) 

1. จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงาน กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ี
สาธารณะ และพื้นท่ีท่ีผ่านการ ใช้
งานแล้วมาฟ้ืนฟูให้เกิดประโยชน์  

2. กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
สาธารณะของเมือง 

1. อัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร 
เป็นตามกําหนด7 

    - ชุมชนขนาดใหญ่ 10 ตร.ม.ต่อคน 
- ชุมชนขนาดกลาง 16 ตร.ม.ต่อคน 

    - ชุมชนขนาดเล็ก 21 ตร.ม.ต่อคน 
2. อัตราส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการ 

และสันทนากรต่อประชากร เป็น
ตามกําหนด 

    - ชุมชนขนาดใหญ่ 5 ตร.ม.ต่อคน 
- ชุมชนขนาดกลาง 4 ตร.ม.ต่อคน 

    - ชุมชนขนาดเล็ก 3 ตร.ม.ต่อคน 
3. อัตราส่วนร้อยละพ้ืนท่ีนํ้าซึมผ่านได้ 

เพ่ือปลูกต้นไม้ (Biotope Area 
Factor, BAF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของอัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างต่อพ้ืนท่ี 
อาคารรวม (Open Space Ratio, 
OSR) 

2
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

เฟอร์นิเจอร์เมือง 
หลากหลายประโยชน์ ใช้
สอย (Multifunctional 

1. จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงานพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ เมือง
หลากหลายประโยชน์ใช้สอย และ

1. มีเฟอร์นิเจอร์เมืองให้บริการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีสาธารณะที่เข้าถึง 
ได้ในทุกระยะท่ีกําหนด  

 
 
 

                   
7 http://www.onep.go.th/eurban/plant/green_area_standart.php 
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หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
and interactive urban 
furniture) 
(5 คะแนน) 

กําหนดพ้ืนท่ีบริการประชาชน
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

เครือข่าย ระบบ เทคโนโลยี วิธีการ 
หรือเคร่ืองมือในการบริการจัดการ 
เฟอร์นิเจอร์เมือง 

- 300 -500 เมตร
- 1-2.5 กิโลเมตร 
- 3-6 กิโลเมตร  

2. เฟอร์นิเจอร์เมืองท่ีจัดหาไว้ให้ใน
พ้ืนท่ีสาธารณะมีประโยชน์ใช้สอย
มาก กว่า 1 อย่างและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 

1
2 
3 
2 
 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างป้ายรถเมล์ระบบ Interactive Touch Screens 
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3.4 การอนุรักษ์และสร้างมรดกทางวัฒนธรรม      (5 คะแนน) 
  (Preservation and Production of cultural heritage)    

 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
สํารวจ เก็บข้อมูลอาคารและมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์และจัดทําแผนและผัง ประกอบการดําเนินงาน
อนุรักษ์ พร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคน ในชุมชน และระบุหน่วยงานหรือชุมชนที่รับผิดชอบ
เพ่ือการดูแลรักษาอย่างย่ังยืน 
 
ตัวชี้วัด 

การดําเนินการ คะแนน 
1. มีแผนและผังประกอบการดําเนินงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 

เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การศึกษา และสถานที่ท่องเทีย่ว 
2. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี ระบบ วิธีการ เครื่องมือ หรอืนวัตกรรม

เพ่ือการ อนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ 
3. มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทาง

วัฒนธรรม 

2 
 
2 
 
1 

รวม 5 
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3.5 การลดมลพิษและผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง  (10 คะแนน) 
  (Reduction of pollution and urban heat island effect) 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองที่มีลักษณะของการสะสมความร้อนในหุบเหวถนน
ของเมือง และการสะสมของมลพิษ 
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 
จัดทําผังเมืองที่ย่ังยืน (Sustainable landuse) โดยแสดงลักษณะเรขาคณิตเมือง (Urban geometry) ที่ส่งเสริมการบัง
แดดและการระบายอากาศเพ่ือลดมลพิษในหุบเหวถนนของในเมือง (Urban street canyon) รวมทัง้มีแผนและผัง
ประกอบการดําเนินงานเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และ มลพิษทางเสียงในเมือง 
 
แนวทางการดําเนนิการ 

หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
สภาวะทางความร้อน 
(Thermal 
environment)  
(5 คะแนน) 

1. ออกแบบและจัดทําผังเมืองโดยแสดง
ลักษณะเรขาคณิตเมืองท่ีส่งเสริมการ
บังแดดและการระบายอากาศเพื่อลด
มลพิษในหุบเหวถนนสายหลักของ 
เมือง 

2. คํานวณค่าเฉลี่ยสัดส่วนความสูง 
อาคารต่อความกว้างถนน (Mean 
Height-to-width Ratio, mean 
H/W Ratio) ในพ้ืนท่ีถนนสายหลัก 

3. คํานวณอัตราส่วนพ้ืนท่ีผิวของวัสดุ 
อาคารท่ีเป็น Man-made ต่อพ้ืนท่ี 
ผิวธรรมชาติหรือพ้ืนท่ีผิวซึมน้ําใน
พ้ืนท่ีถนนสายหลัก 

4. คํานวณอัตราส่วนร้อยละของช่วง 
เวลาและพ้ืนท่ีท่ีได้รับร่มเงาของถนน
สายหลักรวมตลอดปี 

1. ค่าสัดส่วนความสูงอาคารต่อ ความ
กว้างถนน (Height-to-width 
Ratio, H/W Ratio) เฉลี่ยของถนน 
สายหลักท่ีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
12 เมตร มีค่าไม่เกิน 2 และ 
- ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 
- ถ้ามีค่า 1-1.49 
- ถ้ามีค่า 1.5-2  

2. ค่าอัตราส่วนร้อยละพ้ืนผิววัสดุ 
ก่อสร้างต่อพ้ืนผิวธรรมชาติหรือพ้ืนท่ี
ผิวซึมน้ําเฉลี่ยของถนนสายหลักท่ีมี 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร มี
ค่าไม่เกินร้อยละ 50 

3. ค่าอัตราส่วนร้อยละของช่วงเวลา 
และพื้นท่ีท่ีได้รับร่มเงาของถนนสาย
หลักท่ีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 
เมตรรวมตลอดปี มีค่าไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

 
 
 
 
1 
2 
3 
1 
 
 
 
 
1 

มลพิษ (Pollution)  
(5 คะแนน) 

1. จัดทําแผนงาน และผังประกอบ การ
ดําเนินงาน กําหนดตําแหน่ง การ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและ 
มลพิษทางเสียง  

1. มีการตั้งสถานีตรวจการณ์หมอกควัน
ประจําพ้ืนท่ี 

2. มีมาตรการในการป้องกันและ 
ควบคุมค่าความเข้มข้นของฝุ่น 

1
 
2 
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หมวด แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด คะแนน
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

เครือข่าย ระบบ เทคโนโลยี วิธีการ 
หรือเคร่ืองมือในการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศและมลพิษทางเสียง 

ละออง PM10 เฉลี่ยไม่เกิน 20 
μg/m3 ต่อปี และไม่เกิน 50 
μg/m3 ต่อวัน 

3. มีสถานีตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ
มลพิษทางเสียง 

4. มีมาตรการในการจัดการปัญหา 
มลพิษทางเสียงริมเส้นทางจราจร8 

 
 
1 
 
1 
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8 http://www.pcd.go.th/info_serv/air_noisepollution.html 
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หมวดที ่5 

เศรษฐกจิอัจฉรยิะ 

(Smart Economy) 
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หมวดที่ 5 เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
 
1. วัตถุประสงค์ด้าน Smart Economy 
Smart Economy หมายถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่เกิดขึ้นจาก Smart City โดย 
Smart City จะต้องมีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ มีโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดกว้างเช่ือมโยงกับตลาดหรือ
ระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งในระดับ Smart city  ระดับชาติและระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของ Smart city ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
และคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
2. องค์ประกอบการดําเนินการของ Smart Economy 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
a. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure)  

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพของ Smart City คือ ระบบต่างๆ ของ Smart city ซึ่ง
ก่อสร้างหรือติดต้ังขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชากรซ่ึงอยู่อาศัยหรือใช้
ชีวิตใน Smart city  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพที่สําคัญของ Smart City ได้แก่ 
ระบบนํ้าประปา ระบบไฟฟ้าและพลังงาน ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข ระบบ
รักษาความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบการศึกษาและข้อมูลการท่องเที่ยว 
ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและจัดการของเสีย อาคารและบ้านอยู่อาศัย 

b. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตัล (Digital Infrastructure) 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอลของ Smart City คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของ Smart City ประกอบด้วย ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบซอฟแวร์บริหาร
จัดการ และเครือข่ายระบบสื่อสารเช่ือมโยงข้อมูล 

c. เทคโนโลยีควบคุมและบริหารจัดการ (Operation Technology) 
เทคโนโลยีควบคุมและบริหารจัดการของ Smart City คือ ระบบควบคุมบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ และการดําเนินงานต่างๆของ Smart City ประกอบด้วย 
Hardware, Software, อุปกรณ์ตรวจวัดเก็บข้อมูล (Sensor) อุปกรณ์ควบคุม (Actuator) 
ต่างๆ ซึ่งทํางานโดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตัลในการรับส่งข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และติดต่อสื่อสารกับทรัพยากรและระบบต่างๆของ Smart City 

d. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย (Regulations)  
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย (Regulations) หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ 
Smart city ที่เอ้ือให้เกิดการสร้างสรรค์มูลค่า และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตัล ตลอดจนดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

2. ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของ Smart Economy บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตัล 

a. Smart Business 
การประกอบธุรกิจดิจิตัล และธุรกิจที่เน้นการสร้างสรรค์มูลค่าบนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตัล 
Smart city มีฐานทางเศรษฐกิจที่ต้ังอยู่บนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตัล ธุรกิจที่เป็นแกนกลาง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ Smart city จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์มูลค่า และการพัฒนาธุรกิจบน
โครงข่ายพ้ืนฐานทางด้านดิจิตัล  

b. Smart Workforce 
แรงงานที่มีทักษะสูง สามารถสื่อสารได้หลายภาษา มีทักษะในการปฏิบัติงานบนโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิตัล และมีค่าจ้างที่สามารถแข่งขันได้ 

c. Smart Business Platform 
มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีระบบอาคารซึ่งทํางานโดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตัล
เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจดิจิตัล และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตัลที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจที่เช่ือมโยงกับตลาดและระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งในระดับ Smart city  
ระดับชาติและระดับโลก  

d. Fiscal and Non-fiscal Incentives  
มีแรงจูงใจในการลงทุนจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เอ้ือต่อการ
ลงทุนด้านต่างๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจดิจิตัลของ 
Smart City 

 
3. แนวทางการประเมิน Smart Economy for Smart Cities ในแต่ละองค์ประกอบ 
การประเมินแต่ละองค์ประกอบหลักของ Smart Economy อาจใช้การประเมินตามแนวคิดของการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Cost-Benefit Analysis) ร่วมกับการประเมินองค์ประกอบหลักทั้ง 2 ส่วน เพ่ือให้ 
Smart City มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาจริง โดยโครงสร้างการประเมิน Smart Economy for Smart City 
อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 
 ระยะที่ 1 การกําหนดแนวคิด Smart City (10 คะแนน) 
วัตถุประสงค ์
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เป็นการประเมินแนวคิดรวบยอดของ Smart City โดยอาจอ้างอิง Framework ของการประเมินตามแนวคิด
ของ Smart City Maturity Model [3] ซึ่งใช้มุมมอง 5 ด้าน ได้แก่ 
 

ด้านที่ 1 Strategic Intent 
ด้านที่ 2 Data 
ด้านที่ 3 Technology 
ด้านที่ 4 Governance & Service Delivery Models 
ด้านที่ 5 Stakeholder Engagement 

 
แต่องค์ประกอบแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ ระดับ 1 Ad-hoc ไปจนถึงระดับ 5 Optimized 
ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และสามารถแปรผลการประเมินออกมาเป็นคะแนนในแต่ละองค์ประกอบได้  
 
  

 
ตารางองค์ประกอบของ Smart Cities ตามแนวคิด Maturity Model [3] 

 

สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 

จัดทําแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city เพ่ือแสดงถึงกระบวนการสร้างมูลค่าของ Smart city เพ่ือ
นําเสนอแนวคิดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ Smart city ในภาพรวม โดยประเด็นที่นําเสนอควรต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามแนวคิด Smart City Maturity Model 
 
แนวทางการดําเนนิการ 

1. วิเคราะห์ตําแหน่งเชิงกลุยทธ์ (Strategic positioning) ของ Smart city 
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2. จัดทําแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city เพ่ือแสดงถึงกระบวนการสร้างมูลค่าของ Smart city โดยอาจ
ยึดแนวทางการนําเสนอของ Business model canvas [4] เป็นต้น เพ่ือนําเสนอแนวคิดในการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของ Smart city ในภาพรวม  

3. ประเด็นที่นําเสนอควรต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามแนวคิด Smart City Maturity Model 
4. สํารวจความคิดเห็นประชากรในชุมชนเก่ียวกับแนวคิดแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city ที่จัดทําขึ้น 
 
ตัวชี้วัด  
1. แบบจําลองทางธุรกิจที่มีแนวคิดรวบยอดในการสร้างมูลค่าของ Smart city ที่ชัดเจน (บังคับ) )9 คะแนน( 
2. การมีส่วนร่วม และความร่วมมือของภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ) 1 คะแนน( 
 

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นใน Smart City (10 คะแนน) 
วัตถุประสงค ์

การประเมิน Smart City ในระยะที่ 2 จะพิจารณาแนวคิดการลงทุนพัฒนา Smart City ในด้านความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยผู้เข้าประกวดยังไม่ต้องทําการวิเคราะห์กระแสเงินสด และความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจของ 
Smart City  
 
สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 

1. ปรับปรุงแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city เพ่ือแสดงถงึกระบวนการสร้างมูลค่าของ Smart city 
เพ่ือนําเสนอแนวคิดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ Smart city ในภาพรวมเพ่ือนํามาใช้เป็นแกน
ความคิดในการจัดทําแบบรายละเอียด  

2. การวิเคราะห์การลงทุน ประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญของการลงทุนพัฒนา Smart City และ
กําหนดสมมติฐานในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  

 
แนวทางการดําเนนิการ 

1. ปรับปรุงแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city เพ่ือแสดงถงึกระบวนการสร้างมลูค่าของ Smart city 
โดยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของแบบจําลองในเชิงลึก  

2. จัดทํารายละเอียดเชิงลึกขององค์ประกอบต่างๆ ของแบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใน Smart city เช่น การระบุรายละเอียดที่

ชัดเจนของแหล่งที่มาของเงินลงทุน โครงสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ รปูแบบและสัดส่วนการลงทุน

ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แต่ละราย 
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3. ประมาณการงบประมาณที่จําเป็นในการลงทุนพัฒนา Smart City ตามมูลค่าเงินในปัจจุบันและจัดทํา
ลําดับขั้น (Phasing) ในการพัฒนาโครงการ โดยระยะ (Phasing) ในการพัฒนาโครงการควรแบ่งเป็น 
3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เช่น 

a. ระยะสั้น สามารถเริ่มดําเนินการได้ภายใน 5 ปี 
b. ระยะกลาง สามารถเริ่มดําเนินการได้ภายใน 10 ปี 
c. ระยะยาว สามารถเริ่มดําเนินการได้หลังจาก 10 ปีไปแล้ว 

4. กําหนดสมมติฐานที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
a. ต้นทุนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
b. ระยะเวลาคืนทุน และการลงทุนต่อเน่ืองใน Smart City 

5. วิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มิได้อยู่ในรูปตัวเงิน (ควรจะสามารถวัดได้เป็น
ตัวเลข) เช่น การจ้างงาน จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ ฯลฯ  

 
ตัวชี้วัด  

1. แบบจําลองทางธุรกิจที่มีแนวคิดรวบยอดในการสร้างมูลค่าของ Smart city และสาระสาํคัญในการ
ลงทุนที่ชัดเจน (บังคับ) (1 คะแนน) 

2. ประมาณการงบประมาณที่จําเป็นในการลงทุนพัฒนา Smart City ตามมูลค่าเงินในปัจจุบันและจัดทํา
ลําดับขั้น (Phasing) ในการพัฒนาโครงการ (บังคับ) (1 คะแนน) 

3. ความสมเหตุสมผลในการประมาณการโครงสร้างรายรับ รายจ่ายของ Smart city  (7 คะแนน) 
4. การมีส่วนร่วม และความร่วมมือของภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  (1 คะแนน) 

 
 
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของ Smart City (30 คะแนน) 

วัตถุประสงค ์

การประเมิน Smart City ในระยะที่ 2 จะพิจารณาแนวคิดการลงทุนพัฒนา Smart City ในด้านความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจตามแนวคิดของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Cost-Benefit Analysis) ร่วมกับการ
ประเมินองค์ประกอบหลักทั้ง 2 ส่วน โดยผู้เข้าประกวดจะต้องนําเสนอสมมุติฐานที่เป็นสาระสําคัญ ทีม่าของ
ค่าตัวเลขต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของ Smart City  
 

สิ่งที่ต้องดําเนนิการ 

1. ทําการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจตามแนวคิด Cost-Benefit Analysis  
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แนวทางการดําเนนิการ 

1. จัดทําประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยกระแสเงินสดที่
ประมาณการข้ึนน้ีจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างรายรับรายจ่ายของ Smart city ตลอดจน
งบประมาณที่จําเป็นในการลงทุนพัฒนา Smart City ตามมูลค่าเงินในปัจจุบันและจัดทําลําดับขั้น 
(Phasing) ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแหล่งที่มาของเงินลงทุน โครงสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
รูปแบบและสดัส่วนการลงทุนของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แต่ละราย 

2. วิเคราะห์ผลประโยชน์ และต้นทุนทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มิได้อยู่ในรูปตัวเงิน (ควรจะสามารถ
วัดได้เป็นตัวเลข) เช่น การจ้างงาน จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ มลพิษต่างๆ ฯลฯ 

3. ประมาณค่าผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐกิจข้างต้น เป็นมูลค่าเงิน จากน้ันทําการปรับปรุงก
วิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มิได้อยู่ในรูปตัวเงิน (ควรจะสามารถวัดได้เป็น
ตัวเลข) เช่น การจ้างงาน จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ ฯลฯ 

4. ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดของ Smart city 
5. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามสมมติฐานที่กําหนด 

 
ตัวชี้วัด  

1. แบบจําลองทางธุรกิจของ Smart city (บังคับ) 
2. ประมาณการณ์กระแสเงินสดของ Smart city และสมมติุฐานในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ (บังคับ) 
3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) แบ่งตามลําดับขั้นใน

การพัฒนา 
a. EIRR ของโครงการพัฒนา Smart city ในระยะสั้น (10 คะแนน) 
b. EIRR ของโครงการพัฒนา Smart city ในระยะกลาง (7 คะแนน) 
c. EIRR ของโครงการพัฒนา Smart city ในภาพรวม (3 คะแนน) 

4. การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าของ Smart city (5 คะแนน) 
a. จํานวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยในแต่ละปีต่อเงินลงทุน  
b. จํานวนธุรกิจเกิดใหม่เฉลี่ยในแต่ละปีต่อเงินลงทุน 
c. จํานวนการจ้างงานต่อเงินลงทุน  

5. รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจทางอิเลคทรอนิคส ์(E-Business Platform) ที่
จําเป็นในการสร้างมูลค่าของ Smart city ตามแบบจําลองทางธุรกิจที่ออกแบบไว้ (บังคับ) 

6. การมีส่วนร่วม และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 
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หมวดที ่6 
อาคารอัจฉริยะ 

(Smart Building) 
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หมวดท่ี 6 อาคารอัจฉรยิะ (Smart Building) 

 

 
 
  

ลําดับ
ท่ี 

หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ

1 การออกแบบอาคารเขียว 6 คะแนน 
 1.1 อาคารท่ีสร้างใหม่ภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความ

สูงต้ังแต่ 23 เมตรข้ึนไป ต้องมีการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย ในระดับ Certified 
หรือดีกว่า 

บังคับ 

 1.2 อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 
23 เมตรข้ึนไปรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ 
Silver หรือดีกว่า 

2 

 1.3 อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 
23 เมตรข้ึนไปรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ 
Gold หรือ ดีกว่า 

4 

 1.2 อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 
23 เมตรข้ึนไปรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ 
Platinum หรือ ดีกว่า 

6 

2. การออกแบบอาคารท่ีมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 4 คะแนน 
 2.1 มีอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรข้ึน

ไปอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีอาคารภายในเมืองท้ังหมดท่ีมีการออกแบบอาคารตาม
แนวคิดอาคารท่ีมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 

 

 รวม 10 คะแนน 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

อาคารอัจฉรยิะ (SMART Building) 
 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป ต้องมีการ
ออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย ใน
ระดับ Certified หรือดีกว่า 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ออกแบบอาคารท่ีสร้างใหม่ภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรข้ึนไป 
ต้องมีการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ของสถาบันอาคาร
เขียวไทย ในระดับ Certified หรือดีกว่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
1. บังคับ 

อาคารที่สร้างใหม่ภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป ต้อง     
มีการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ  Certified หรือดีกว่า    

  
2. ได้ 2 คะแนน 

อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป รวมกันไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ Silver หรือดีกว่า 

3. ได้ 4 คะแนน 
อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป รวมกันไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50% มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ Gold หรือ ดีกว่า 

4. ได้ 6 คะแนน 
อาคารภายในเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป รวมกันไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบตามเกณฑ์ TREES ระดับ Platinum หรือ ดีกว่า 

 
แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบอาคารให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พลังงาน น้ํา และวัสดุก่อสร้าง ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเมือง พร้อมกับ

1. การออกแบบอาคารเขียว    6 คะแนน 
     (Green Building) 
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จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของอาคารอัจฉริยะ ได้แก่ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกับ
ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ของเมืองในหมวด SMART Mobility ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร ระบบควบคุม
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบควบคุมและบริหารการใช้น้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย  
 
ข้อมูลอ้างอิงประกอบ : 

 หลักเกณฑ์และคู่มือเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันอาคารเขียวไทย 
   

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานน้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
เพ่ือใช้ในอาคาร 
 
สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
ออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานน้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาคารท่ีเข้าข่ายเป็นอาคารท่ีมีการใช้พลังงานสทุธิ
เป็นศูนย์ ต้องเป็นอาคารท่ีสามารถผลิตพลังงานภายในพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ภายในอาคารได้เองอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องซ้ือ
พลังงานจากแหล่งผลิตพลังงานภายนอกอาคาร  
 
โดยต้องมีอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีอาคารภายในเมืองท้ังหมดท่ีมีการออกแบบอาคารตาม
แนวคิดอาคารท่ีมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
แนวทางการพัฒนาอาคารให้มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์นั้น โดยท่ัวไปจะเร่ิมจากการออกแบบให้อาคารมีการใช้
พลังงานที่น้อยท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาการผลิตพลังงานเพ่ือใช้เองภายในอาคารใน
ปริมาณท่ีไม่น้อยกว่าปริมาณพลังงานท่ีอาคารยังคงต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลา 
 
แนวทางการออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานนอ้ยท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ัวไปจะพิจารณาตามข้ันตอน
และวิธีการดังนี้ 
1. ออกแบบโดยลดการพ่ึงพาอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานและประยุกต์ใช้หลักการธรรมชาติให้มากท่ีสุด (Passive Design 

Methods) เช่น การลดพื้นท่ีปรับอากาศและใช้วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติเพ่ือสร้างสภาวะน่าสบาย, การใช้
แสงสว่างจากธรรมชาติ เป็นต้น 

2. เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสําหรับระบบท่ียังคงต้องใช้พลังงานในการปรับสภาวะของอาคาร และใช้พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน (Active Design) 

3. ออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพ่ือควบคุมและบริหารจัดการการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.2 การออกแบบอาคารท่ีมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero Energy Building)               4 คะแนน 
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                    ท่ีมา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 
 
                    ที่มา : Nikken Sekkei Research Institute, Japan, 2014 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบอาคารเพ่ือมุ่งสู่อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอ้มไทย สําหรับ เมืองอัจฉริยะ 

 

 
SMART Governance – 31082018  หน้า 1/9 
 

 

 

 

 

 

หมวดที ่7 

การบรหิารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ 

(Smart Governance) 
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หมวดที่ 7 การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance) 

1. แนวคิดในการประเมินคะแนนด้าน Smart Governance 

Smart Governance หมายถึง การที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่จัดเตรียมองค์กร ระบบ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงมีการสร้างการ
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรผู้รับผิดชอบการพัฒนาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่  ส่งผลให้เกิดความ
สงบสุขของพลเมือง ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่เมือง
อัจฉริยะ   การบริหารจัดการพื้นที่ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ มีความโปร่งใสในการทํางาน เกิดการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการไปยังผู้มีส่วนได้เสียผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างทั่วถึง  

 มิติการประเมินคะแนนด้าน Smart Governance ในการประกวดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมือง
อัจฉริยะแบ่งได้เป็น 4 ด้านดังนี้  

1. ศักยภาพขององค์กรหลัก  ในการบริหารจัดการพื้นที่จําเป็นต้องมีองค์กรหลักผู้มีอํานาจและความชอบ
ธรรมในการดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ องค์กรดังกล่าวอาจเป็นได้หลายรูปแบบ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เอกชนรายใหญ่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน บรรษัทพัฒนาเมือง เป็นต้น  องค์กรหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ควรมีสมาชิกผู้
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการสาธารณะท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกจิ สภาพสังคม และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของพื้นที่   

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการเมืองอัจฉริยะจําเป็นต้อง
สร้างกระบวนการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับบริการสาธารณะ  ผู้มีส่วนจ่ายค่าบริการทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งในการรับรู้ข้อมูลการให้บริการ  การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ การประเมินคุณภาพการบริการ และ
การมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยส่งเสริมให้การบริการสาธารณะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และช่วยสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการจัดสรร
งบประมาณ   

3. ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ   การบริหารจัดการพื้นที่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและมี
เสถียรภาพจําเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   นับตั้งแต่การมีแหล่งงบประมาณในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนและมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างความคุ้มทุนให้กับการให้บริการสาธารณะในพื้นที่  มีการ
กําหนดบทบาทขององค์กรหลักและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการให้บริหารจัดการพื้นที่อย่างชัดเจน  มีมาตรการควบคุม
และ/หรือมาตรการส่งเสริมในการผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่  มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบรกิาร  รวมถึงมีกลไกในการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ  
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4. คุณภาพของการบริหารจัดการพื้นที่  ผลของการบริหารจัดการพื้นที่โครงการเมืองอัจฉริยะจําเป็นต้องมี
คุณภาพเพียงพอต่อการสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการ   ดังนั้นกิจ
กรรมการบริหารจัดการพืน้ที่โครงการเมืองอัจฉริยะที่เกดิขึ้นทั้งหมดจําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและ
ดําเนินการได้จริง  มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกัน  สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ และมีประชาชน
ในพื้นที่โดยส่วนใหญ่สามารถได้รับประโยชน์ได้โดยตรง    

 

2. การให้คะแนนสําหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละข้ันตอน 

ผู้เข้าประกวดจําเป็นต้องจัดทํารายงานที่มีเนื้อหา แผนภูมิ รูปภาพและหลักฐานที่สามารถอธบิายถึงศักยภาพ
ในการบริหารจัดการพื้นที่โครงการเมืองอจัฉรยิะได้อย่างชดัเจน  เอกสารที่จําเป็นและการประเมินคะแนนของผลงาน
เข้าประกวดในแต่ละขั้นตอนมดีังนี ้

2.1 การประกวดข้ันท่ี 1 (คัดเลือกผู้เข้ารอบจากท้ังหมดเหลือ 20 โครงการ) 
รายละเอียดเอกสารประกอบผลงาน 

 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุผู้ที่มีบทบาทเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทัง้หมด 

 แผนภูมิและเน้ือหาแสดงถงึแนวคิดหลัก (Concept) ในการดาํเนินการบริหารจัดการพื้นที่ กลไกการสร้าง
การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย มาตรการควบคุมและส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที ่ รวมถงึการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ 

 การแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่  

 การอธบิายที่มาของงบประมาณในการดําเนินการและผลลัพธ์ของกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 คะแนนรวม 40 คะแนน จะถูกเฉล่ียให้เหลือ 10 คะแนน  

มิติและประเด็น คะแนน เกณฑ์
1.ศักยภาพขององค์กรหลัก 10  

1.1 อํานาจและความชอบธรรม 5 

5 คะแนน
มีการระบุสมาชิกของ
อ ง ค์ ก ร ห ลั ก อ ย่ า ง
ครบถ้วน และมีอํานาจ
และความชอบธรรมตาม
กฎหมายอย่างชัดเจน 

3 คะแนน
การระบุสมาชิกองค์กร
หลักยังไม่ครบถ้วน แต่มี
อํานาจและความชอบ
ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี 

1 คะแนน
การระบุสมาชิกองค์กร
หลัก รวมถึงอํานาจและ
ความชอบธรรมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีไม่
ชัดเจน 

0 คะแนน 
ไ ม่ มี ก า ร ร ะ บุ สม าชิ ก
อ ง ค์ ก ร ห ลั ก  ร ว ม ถึ ง
อํานาจและความชอบ
ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี 

1.2 ศักยภาพในการดําเนินการ 5 

5 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลักมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีโดย
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศแ ล ะก า ร

3 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่มีผู้ท่ี

1 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะ
ท่ีเหมาะสม 

0 คะแนน 
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร สน เ ทศ แ ละ ก า ร
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ให้บริการสาธารณะท่ี
เหมาะสม 

ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

ให้บริการสาธารณะ

2.การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 10  

2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ 5 

5 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
ครบถ้วน 

3 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีสําคัญ แต่ไม่ครบถ้วน
ทุกฝ่าย  

1 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย  
แ ต่ ข า ด ฝ่ า ย ท่ี มี
ความสําคัญ  

0 คะแนน 
ไม่มีการระบุผู้มีส่วนได้
เสีย 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วม 5 

5 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้มี ส่วนได้เสียสามารถ
รับทราบข้อมูลได้อย่าง
ท่ั ว ถึ ง  มี ส่ ว น ใ น ก า ร
กําหนดแนวทาง และมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี  

3 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย สํ าคั ญ
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึงและมีส่วน
ในการกําหนดแนวทาง  

1 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย สํ าคั ญ
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง  

0 คะแนน 
ขาดกลไกในการส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

3.ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 10  

3.1 ความชัดเจนของแหล่งงบประมาณ  5 

5 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ
ชั ด เ จ นแล ะส าม า ร ถ
จัดสรรงบประมาณได้
อย่างต่อเนื่อง  

3 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ
ชัดเจน   แต่อาจจะไม่
ส า ม า ร ถ จั ด ส ร ร
งบประม าณไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

1 คะแนน
มี ก า ร กํ า ห น ด แ ห ล่ ง
งบประมาณแต่ขาดความ
ชัดเจนในวิธีการจัดสรร
งบประมาณ 

0 คะแนน 
ไม่มีการกําหนดแหล่ง
งบประมาณ 

3.2 มาตรการผลักดัน 5 

5 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี และ
สามารถดําเนินการได้
จริงโดยกรอบกฎหมาย
ในปัจจุบัน  

3 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ข า ด ก า ร ร ะ บุ ก ร อ บ
ดําเนินการทางกฎหมาย  

1 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ดําเนินการได้ยาก 

0 คะแนน 
ข า ด ก า ร กํ า ห น ด
มาตรการส ร้างความ
ร่วมมือและผลักดันให้
เกิดการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี  

4.คุณภาพของการบริหารจัดการพ้ืนที่ 10  

4.1 คุณภาพการให้บริการสาธารณะ 4 

4 คะแนน
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศั ก ยภ าพ ในกา ร เ พ่ิ ม
มูลค่าในการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ  การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน รวมถึงการ
ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2 คะแนน 
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีเพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง 

1 คะแนน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ มี
คุณภาพเพียงพอต่อการ
สร้างศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นท่ี 

0 คะแนน 
ขาดการระบุถึงเนื้อหา
ของการ ให้บ ริการ ใน
พ้ืนท่ี  

4.2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใช้ 3 

3 คะแนน
เทคโนโลยี ท่ีใช้สามาร
ดําเนินการได้จริง และ
ดําเนินการได้ทันที 

2 คะแนน
เทคโนโลยีท่ีใ ช้สามาร
ดําเนินการได้จริง  แต่ไม่
สามารถดําเนินการได้
ทันที 

1 คะแนน
เทคโนโลยีท่ีใช้ไม่สามาร
ดําเนินการได้จริง 

0 คะแนน 
ขาดการระบุถึงเนื้อหา
ของเทคโนโลยีท่ีใช้ 

4.3 ปริมาณผู้ได้รับประโยชน์ 3 

3 คะแนน
ประชาชนมากกว่า 80% 
ในพ้ืนท่ีสามารถได้ รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 

2 คะแนน
ประชาชนประมาณ 60 - 
80% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

1 คะแนน
ประชาชนประมาณ 30 - 
50% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

0 คะแนน 
มีประชาชน น้อยก ว่ า 
30% ท่ีสามารถได้รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 
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2.2 การประกวดข้ันท่ี 2 (คัดเลือกผู้เข้ารอบเหลือ 7 โครงการ) 
รายละเอียดเอกสารประกอบผลงาน 

 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุผู้ที่มีบทบาทเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทัง้หมด  รวมถึงมกีารระบุรายช่ือบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกองค์กรหลักอย่างชดัเจน 

 แผนภูมิและเน้ือหาที่แสดงถึงบทบาทของสมาชิกองค์กรหลักและกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  
รายละเอียดและวิธีการดําเนินมาตรการควบคุมและส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที ่  รายละเอียดวธิีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการและขั้นตอนการปรับปรงุการใหบ้ริการ 

 แผนภูมิและเน้ือหาที่แสดงถึงรายละเอียดของกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 รายละเอียดของรูปแบบและการทํางานของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่  

 การอธิบายที่มาของงบประมาณในการดําเนินการและผลลัพธ์ของกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  

 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินการและแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนนรวม 40 คะแนน จะถูกเฉล่ียให้เหลือ 10 คะแนน 

มิติและประเด็น คะแนน เกณฑ์
1.ศักยภาพขององค์กรหลัก 9  

1.1 อํานาจและความชอบธรรม 4 

4 คะแนน
มีการระบุรายช่ือสมาชิก
ขององค์กรหลักอย่าง
ครบถ้วน และมีอํานาจ
และความชอบธรรมตาม
กฎหมายอย่างชัดเจน 

2 คะแนน
มีการระบุรายช่ือสมาชิก
องค์กรหลักท่ีมี อํานาจ
และความชอบธรรมใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกฝ่าย  

1 คะแนน
ข าดก า ร ร ะ บุ ร า ย ชื่ อ
ส ม า ชิ ก อ ง ค์ ก ร ห ลั ก 
ร ว ม ถึ ง อํ า น า จ แ ล ะ
ความชอบธรรมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี 

0 คะแนน 
ไ ม่ มี ก า ร ร ะ บุ สม าชิ ก
อ ง ค์ ก ร ห ลั ก  ร ว ม ถึ ง
อํานาจและความชอบ
ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี 

1.2 ศักยภาพในการดําเนินการ 5 

5 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลักมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีโดย
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศแ ล ะก า ร
ให้บริการสาธารณะท่ี
เหมาะสม 

3 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่มีผู้ท่ี
ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

1 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะ
ท่ีเหมาะสม 

0 คะแนน 
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร สน เ ทศ แ ละ ก า ร
ให้บริการสาธารณะ 

2.การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 9  

2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ 4 

4 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
ครบถ้วน 

2 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีสําคัญ แต่ไม่ครบถ้วน
ทุกฝ่าย  

1 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย  
แ ต่ ข า ด ฝ่ า ย ท่ี มี
ความสําคัญ  

0 คะแนน 
ไม่มีการระบุผู้มีส่วนได้
เสีย 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วม 5 

5 คะแนน
มี ก ล ไ ก ท่ี ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได้จริงเ พ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง มีส่วนใน
การ กํ าหนดแนวทา ง 
และมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี  

3 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย สํ าคั ญ
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง มีส่วนใน
การ กํ าหนดแนวทา ง 
และมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ดําเนินการได้ยาก 

1 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้มี ส่วนได้ เ สียสําคัญมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด ก า ร พ้ื น ท่ี เ พี ย ง
บางส่วน  

0 คะแนน 
ขาดการระบุเนื้อหากลไก
ในการส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย 

3.ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 12  

3.1 ความชัดเจนของแหล่งงบประมาณ  4 
4 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ

2 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ

1 คะแนน
มี ก า ร กํ า ห น ด แ ห ล่ ง

0 คะแนน 
ไม่มีการกําหนดแหล่ง
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ชั ด เ จ นแล ะส าม า ร ถ
จัดสรรงบประมาณได้
อย่างต่อเนื่อง  

ชัดเจน   แต่อาจจะไม่
ส า ม า ร ถ จั ด ส ร ร
งบประม าณไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

งบประมาณแต่ขาดความ
ชัดเจนในวิธีการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ

3.2 มาตรการผลักดัน 4 

4 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี และ
สามารถดําเนินการได้
จริงโดยกรอบกฎหมาย
ในปัจจุบัน  

2 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ข า ด ก า ร ร ะ บุ ก ร อ บ
ดําเนินการทางกฎหมาย  

1 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ดําเนินการได้ยาก 

0 คะแนน 
ข า ด ก า ร กํ า ห น ด
มาตรการส ร้างความ
ร่วมมือและผลักดันให้
เกิดการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี  

3.3 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง 4 

4 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า รติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริห า ร
จัดการพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ดํา เนินการได้  รวมถึ ง
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

2 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร พ้ื น ท่ี  ร วมถึ ง
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
แต่ดําเนนิการได้ยาก 

1 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี แต่ขาดการ
ระบุผู้รับผิดชอบ 

0 คะแนน 
ขาดการกําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี 

4.คุณภาพของการบริหารจัดการพ้ืนที่ 10  

4.1 คุณภาพการให้บริการสาธารณะ 4 

4 คะแนน
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศั ก ยภ าพ ในกา ร เ พ่ิ ม
มูลค่าในการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ  การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน รวมถึงการ
ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2 คะแนน 
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีเพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง 

1 คะแนน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ มี
คุณภาพเพียงพอต่อการ
สร้างศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นท่ี 

0 คะแนน 
ขาดการระบุถึงเนื้อหา
ของการ ให้บ ริการ ใน
พ้ืนท่ี  

4.2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใช้ 3 

3 คะแนน
เทคโนโลยี ท่ีใช้สามาร
ดําเนินการได้จริง และ
ดําเนินการได้ทันที 

2 คะแนน
เทคโนโลยีท่ีใ ช้สามาร
ดําเนินการได้จริง  แต่ไม่
สามารถดําเนินการได้
ทันที 

1 คะแนน
เทคโนโลยีท่ีใช้ไม่สามาร
ดําเนินการได้จริง 

0 คะแนน 
ขาดการระบุถึงเนื้อหา
ของเทคโนโลยีท่ีใช้ 

4.3 ปริมาณผู้ได้รับประโยชน์ 3 

3 คะแนน
ประชาชนมากกว่า 80% 
ในพ้ืนท่ีสามารถได้ รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 

2 คะแนน
ประชาชนประมาณ 60 - 
80% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

1 คะแนน
ประชาชนประมาณ 30 - 
50% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

0 คะแนน 
มีประชาชน น้อยก ว่ า 
30% ท่ีสามารถได้รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 

 

2.3 การประกวดข้ันท่ี 3 (คัดเลือกผู้ชนะเลิศ 1 โครงการ) 

รายละเอียดเอกสารประกอบผลงาน 
 ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุผู้ที่มีบทบาทเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทัง้หมด  รวมถึงมกีารระบุรายช่ือบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกองค์กรหลักอย่างชดัเจน 

 แผนภูมิและเน้ือหาที่แสดงถึงบทบาทของสมาชิกองค์กรหลักและกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  
รายละเอียดและวิธีการดําเนินมาตรการควบคุมและส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที ่  รายละเอียดวธิีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการและขั้นตอนการปรับปรงุการใหบ้ริการ 
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 หลักฐานแสดงความเป็นไปได้ในการดําเนินการร่วมกันของสมาชิกองค์กรหลัก อาทิ  บันทกึความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding) ที่มกีารลงนามรว่มกันระหว่างสมาชกิองค์กรหลักทุกฝ่าย เป็นต้น 

 แผนภูมิและเน้ือหาที่แสดงถึงรายละเอียดของกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 ตัวอย่างการพฒันา (Prototype) ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการพืน้ที่  

 ผลการสํารวจความเห็นของผู้มส่ีวนได้เสียต่อแนวทางการบริหารจัดการพื้นที ่

 การอธิบายที่มาของงบประมาณในการดําเนินการและผลลัพธ์ของกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  

 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินการและแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

 ระยะเวลาในการดําเนินการรวมถึงแผนปฏิบัตกิารในการพัฒนาและบริหารจดัการพื้นที่โครงการ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนนรวม 60 คะแนน จะถูกเฉล่ียให้เหลือ 10 คะแนน 

มิติและประเด็น คะแนน เกณฑ์
1.ศักยภาพขององค์กรหลัก 15  

1.1 อํานาจและความชอบธรรม 4 

4 คะแนน
มีการระบุรายช่ือสมาชิก
ขององค์กรหลักอย่าง
ครบถ้วน และมีอํานาจ
และความชอบธรรมตาม
กฎหมายอย่างชัดเจน 

2 คะแนน
มีการระบุรายช่ือสมาชิก
องค์กรหลักท่ีมี อํานาจ
และความชอบธรรมใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกฝ่าย  

1 คะแนน
ข าดก า ร ร ะ บุ ร า ย ชื่ อ
ส ม า ชิ ก อ ง ค์ ก ร ห ลั ก 
ร ว ม ถึ ง อํ า น า จ แ ล ะ
ความชอบธรรมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี 

0 คะแนน 
ไ ม่ มี ก า ร ร ะ บุ สม าชิ ก
อ ง ค์ ก ร ห ลั ก  ร ว ม ถึ ง
อํานาจและความชอบ
ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี 

1.2 ศักยภาพในการดําเนินการ 3 

3 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลักมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีโดย
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศแ ล ะก า ร
ให้บริการสาธารณะท่ี
เหมาะสม 

2 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่มีผู้ท่ี
ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

1 คะแนน
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะ
ท่ีเหมาะสม 

0 คะแนน 
สมาชิกขององค์กรหลัก
ขาดผู้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
โดยการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร สน เ ทศ แ ละ ก า ร
ให้บริการสาธารณะ 

1.3 ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ 8 

8 คะแนน
มีหลักฐานแสดงข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ทุกฝ่ายขององค์กรหลัก
ในการดําเนินการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีตามแผนการ
อย่างชัดเจน 

5 คะแนน
มีหลักฐานแสดงข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสมาชิก
บางส่วนขององค์กรหลัก
ในการดําเนินการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีตามแผนการ
อย่างชัดเจน  

1 คะแนน
มีหลักฐานแสดงข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ขององค์กรหลักในการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
พ้ื น ท่ี  แ ต่ ข า ด ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือหาข้อตกลง 

0 คะแนน 
ข า ด ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง
ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สมาชิกขององค์กรหลัก
ในการดําเนินการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี  

2.การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 10  

2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ 5 

5 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
ครบถ้วน 

3 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีสําคัญ แต่ไม่ครบถ้วน
ทุกฝ่าย  

1 คะแนน
มีการระบุผู้มีส่วนได้เสีย  
แ ต่ ข า ด ฝ่ า ย ท่ี มี
ความสําคัญ  

0 คะแนน 
ไม่มีการระบุผู้มีส่วนได้
เสีย 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วม 5 

5 คะแนน
มี ก ล ไ ก ท่ี ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได้จริงเ พ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง มีส่วนใน
การ กํ าหนดแนวทา ง 
และมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี  

3 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย สํ าคั ญ
สามารถรับทราบข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึง มีส่วนใน
การ กํ าหนดแนวทา ง 
และมี ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ดําเนินการได้ยาก 

1 คะแนน
มีกลไกในการส่งเสริมให้
ผู้มี ส่วนได้ เ สียสําคัญมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด ก า ร พ้ื น ท่ี เ พี ย ง
บางส่วน  

0 คะแนน 
ขาดการระบุเนื้อหากลไก
ในการส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย 
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มิติและประเด็น คะแนน เกณฑ์
3.ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 20  

3.1 ความชัดเจนของแหล่งงบประมาณ  3 

3 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ
ชั ด เ จ นแล ะส าม า ร ถ
จัดสรรงบประมาณได้
อย่างต่อเนื่อง  

2 คะแนน
แหล่งงบประมาณมีความ
ชัดเจน   แต่อาจจะไม่
ส า ม า ร ถ จั ด ส ร ร
งบประม าณไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

1 คะแนน
มี ก า ร กํ า ห น ด แ ห ล่ ง
งบประมาณแต่ขาดความ
ชัดเจนในวิธีการจัดสรร
งบประมาณ 

0 คะแนน 
ไม่มีการกําหนดแหล่ง
งบประมาณ 

3.2 มาตรการผลักดัน 5 

5 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี และ
สามารถดําเนินการได้
จริงโดยกรอบกฎหมาย
ในปัจจุบัน  

3 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ข า ด ก า ร ร ะ บุ ก ร อ บ
ดําเนินการทางกฎหมาย  

1 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการ
สร้างความร่วมมือและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
บริหารจัดการพ้ืนท่ี แต่
ดําเนินการได้ยาก 

0 คะแนน 
ข า ด ก า ร กํ า ห น ด
มาตรการส ร้างความ
ร่วมมือและผลักดันให้
เกิดการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ี  

3.3 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง 5 

5 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า รติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริห า ร
จัดการพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ดํา เนินการได้  รวมถึ ง
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร พ้ื น ท่ี  ร วมถึ ง
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
แต่ดําเนนิการได้ยาก 

1 คะแนน
มี ก า ร วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เ มิ น ผลและก า ร
ป รับป รุ ง ก า รบ ริ ห า ร
จัดการพ้ืนท่ี แต่ขาดการ
ระบุผู้รับผิดชอบ 

0 คะแนน 
ขาดการกําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี 

3.4 แผนปฏิบัติการ 7 

7 คะแนน
มีการระบุระยะเวลาการ
พัฒนาและแผนปฏิบัติ
ก า ร ท่ี มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินการได้จริง 

5 คะแนน
มีการระบุระยะเวลาการ
พัฒนาและแผนปฏิบัติ
การ  แต่ขาดรายละเอียด 
ท่ีสําคัญบางส่วน 

1 คะแนน
มีการระบุระยะเวลาการ
พัฒนาและแผนปฏิบัติ
การ  แต่ขาดรายละเอียด 
สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินการได้จริง 

0 คะแนน 
ขาดการระบุระยะเวลา
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
แผนปฏิบัติการ   

4.คุณภาพของการบริหารจัดการพ้ืนที่ 15  

4.1 คุณภาพการให้บริการสาธารณะ 4 

4 คะแนน
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศั ก ยภ าพ ในกา ร เ พ่ิ ม
มูลค่าในการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ  การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน รวมถึงการ
ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2 คะแนน 
การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการส ร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีเพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง 

1 คะแนน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ มี
คุณภาพเพียงพอต่อการ
สร้างศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นท่ี 

0 คะแนน 
ขาดการระบุถึงเนื้อหา
ของการ ให้บ ริการ ใน
พ้ืนท่ี  

4.2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใช้ 7 

7 คะแนน
มีตั วอ ย่ า งการ พัฒนา
เทคโนโลยีและผลการ
สํารวจท่ีแสดงให้เห็นถึง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
ดําเนินการจริง  

3 คะแนน
มีตั วอ ย่า งการ พัฒนา
เทคโนโลยี แต่ขาดผล
การสํารวจท่ีแสดงให้เห็น
ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
ดําเนินการได้จริง 

1 คะแนน
มีตั วอ ย่า งการ พัฒนา
เทคโนโลยี แต่ขาดความ
ชัดเจนในเน้ือหา 

0 คะแนน 
ไม่มีตัวอย่างการพัฒนา
เทคโนโลยี 

4.3 ปริมาณผู้ได้รับประโยชน์ 4 

4 คะแนน
ประชาชนมากกว่า 80% 
ในพ้ืนท่ีสามารถได้ รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 

2 คะแนน
ประชาชนประมาณ 60 - 
80% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

1 คะแนน
ประชาชนประมาณ 30 - 
50% ในพ้ืนท่ีสามารถ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
โดยตรง 

0 คะแนน 
มีประชาชน น้อยก ว่ า 
30% ท่ีสามารถได้รับ
ประโยชน์ได้โดยตรง 
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3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประเมิน  

 ในแต่ละขั้นตอนของการส่งผลงานเข้าประเมินควรกําหนดให้มกีารจดัทําเอกสารรายงานประกอบผลงานที่มี
เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อย่างครบถ้วน จงึจะสามารถดําเนินการให้คะแนนในส่วน Smart Governance  
ได้อย่างถูกต้อง  
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หมวดที ่8 
นวัตกรรมอัจฉริยะ 

(Smart Innovation) 
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1. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

หัวข้อ เกณฑ์คะแนน หมายเหตุ

1 นวัติกรรมอัจฉริยะ 
(Smart Innovation) 

20 คะแนน 

 1.1 นวัตกรรมท่ี 1 4 
 1.2 นวัตกรรมท่ี 2 4 
 1.3 นวัตกรรมท่ี 3 4 
 1.4 นวัตกรรมท่ี 4 4 
 1.5 นวัตกรรมท่ี 5 4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 รวม 20 คะแนน 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 

1. นวัตกรรมอัจฉริยะ (SMART Innovation) 
 

 
 
 
 
 
หัวข้อบังคับ : นําเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจริยะ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สนับสนุนการดําเนินการในหมวดท่ี 1-7 
 
สิ่งที่ต้องดําเนินการ 
ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนการดําเนินการในหมวดท่ี 1-7 แต่
ไม่สามารถทําคะแนนตามหัวข้อปกติในแต่ละหมวดได้ รวมท้ังออกแบบให้เมืองมีความสามารถตามเกณฑ์ในหมวดท่ี 1-7 
ท่ีระบุให้สามารถทําคะแนนพิเศษได้ โดยในแต่ละนวัตกรรมท่ีผ่านการพิจารณาจะทําคะแนนได้ 4 คะแนน นําเสนอสูงสุด
ได้ 5 นวัตกรรม ทําคะแนนในหมวดนี้ได้สูงสุด 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นวัตกรรมอัจฉริยะ     20 คะแนน 
     (Smart Innovation) 


