โครงการให้คาปรึกษา “การจัดทาแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ”
(Consultancy for Master Plan Formulation on Smart City)
(ตัวอย่างโครงการสาหรับจังหวัดที่ต้องการเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ นที่ ภาค และภูมิ ภาค ภายใต้ แนวคิด
“การพัฒนาเมืองที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัด
การเมือง การลดค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากร โดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และภาควิชาการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนในเมืองกินดีอยู่ดี โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือ ” สืบเนื่องจาก ความหนาแน่นของประชากร ความเป็นเมือง
ที่ ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ว และการเติ บ โตของเมื องอย่า งไร้ทิ ศทาง ส่ ง ผลต่ อคุณ ภาพชีวิ ต ทั้ง ด้ านเศรษฐกิจ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ( Smart City) โดยมี ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่ 267/2560 ลงวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2560 เรื่อง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาเมื องอั จ ฉริ ย ะ
ให้ ป ฎิ บั ติ ง านขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ต่ อ มาได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน และคุณสมบัติ วิธีการ
และกระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่จะนาไปสู่การบริหารจัดการการพัฒนาเมืองให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การกระจายความมั่งคั่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ โดยมุ่งเน้น
ไปที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาตามศักยภาพหรือบริบทของพื้นที่ ให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่
เมืองมีความน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีความปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มี
การจัดโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมและประชากรในพื้นที่ รวมทั้ง
รองรับประชากรสู งอายุ ที่ จะมี จ านวนมากขึ้นในอนาคต ทั้ งนี้ ได้ มี การกาหนดเป้ าหมายให้ มี เมื องอั จฉริยะเกิดขึ้น
ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2562 นาร่อง 7 จังหวัด 10 พื้นที่ พ.ศ. 2563 ขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน
พ.ศ. 2565 จะขยายทั่วประเทศ 77 จังหวัด 100 พื้นที่ โดยมีแนวทางบริบทการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ตามนิยามและคุณลักษณะที่มีการกาหนดออกมาทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจ ฉริย ะ
ขนส่งอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ การดารงชีวิตอัจฉริยะ และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ แต่ละพื้นที่
หรือเมืองจะมีการกาหนดตาแหน่ง ให้พื้นที่ (City Positioning) ของตนเป็นเมืองอัจฉริยะตามรูปแบบ หรือลักษณะพิเศษ
ตามศักยภาพของเมืองนั้น และเน้นการมีเป้าหมายเดียวกันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ส่วนราชการ
ในพื้นที่ (ส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ
แผนพัฒนาจังหวัด มีบทบาทและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งการพัฒนาบางส่วนของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามกรอบนโยบายรัฐบาล
ข้างต้น เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดมีกลไกการจัดทาแผนแม่บทแบบบูรณาการ การมีส่วนของทุกภาคส่วน มีการ
เชื่ อมโยงหน่ ว ยงานทั้ง ในพื้ นที่ และส่ว นกลาง มี ช่ องทางการผลั กดั นความต้องการหรือ ปั ญหาของพื้ นที่ ให้ ได้รับ
การสนับสนุนจากส่ วนกลาง รวมทั้ง มีกลไกขับเคลื่ อนแผนแม่บทแปลงสู่ แผนปฏิบั ติ การ รวมทั้ ง งบประมาณของ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเป็นจุดเริ่ มต้น หรือนาร่อง หรือทดลองการพัฒนาพื้นที่ ก่อนนาไปสู่การขยายผลหรือ
การผลักดันให้มีการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือนโยบายระดับชาติด้านต่าง ๆ ได้
มูลนิธิพฒ
ั นาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ได้เล็งเห็นความสาคัญของจังหวัดที่กาลังมีการขยายทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการการบริหาร
จัดการเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างชาญฉลาด และได้มีการเตรียมพร้อมการเป็น
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เมื องอั จ ฉริย ะตามแนวนโยบายของรั ฐ บาล ผ่ า นคณะกรรมการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริย ะจึ ง ได้ จั ด ท า
“โครงการให้คาปรึกษาการจัดทาแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ” เพื่อให้จังหวัดที่ประสงค์จะพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
เป็ น เมื องอั จ ฉริย ะ และต้ องการรับ บริการวิ ช าการโดยการจ้ า งที่ป รึกษาเพื่ อ ให้ มี การศึกษาวิ จั ย นโยบาย ทฤษฎี
กรณีศึกษาและบริบทการพัฒนาเมือง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีแผนแม่บทการพัฒนาเป็นเมือง
อัจฉริยะแผนปฎิบัติการประจาปี แผนงานโครงการขับเคลื่อน รวมทั้ง มีการเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และบริบทที่จะถูกกาหนดให้เป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัด โดยมุ่งหวังเพื่อให้การขับเคลื่อน
เมืองอัจฉริยะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ จั งหวั ดมี แผนแม่ บทการพัฒนาเมื องอั จฉริยะ ตามแนวนโยบายรัฐบาล และยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ด้านการพัฒนาพื้นที่ ภาค ภูมิภาค ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับล่าสุด อันนาไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างสร้างสรรค์
2) เพื่อสร้างคณะทางานอย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสมรรถนะบุคลากรของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ ส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคม
และภาควิชาการ ให้มีการเสริมสร้างชุดความคิด (Mindset) ด้านแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ที่เติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth for smart city) จากทฤษฎี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสาเร็จและ
ความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ รวมทั้ง เรียนรู้กระบวนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และบูรณาการการทางานของส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ และทดลองปรับใช้ กรณีศึกษาของเมื องอั จฉริยะเข้ากับยุ ทธศาสตร์จั งหวัดในด้ านการพัฒนาเมื อง
อัจฉริยะในพื้นที่ของตนเอง
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 จัดทาร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ฉบับล่าสุด
3.2 จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามหลักเกณฑ์ของ
แหล่งงบประมาณ
3.3 พั ฒนาบุ คลากรของภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ส่ วนราชการในพื้ นที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จานวนอย่างน้อย 60 คน/รุ่น
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับ
ล่าสุด
4.2 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามหลักเกณฑ์ของแหล่ง
งบประมาณ พร้อมตัวอย่างโครงการสาคัญ
4.3 พั ฒนาบุ คลากรของภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ส่ วนราชการในพื้ นที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จานวนอย่างน้อย 60 คน/รุ่น
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5. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. รายชื่อคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยของโครงการที่ปรึกษา
1) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
2) นายสีมา สีมานันท์
3) นายปรีชา วัชราภัย
4) นายศิวะ แสงมณี
5) นายจาดุร อภิชาตบุตร
6) นายพินัย อนันตพงษ์
7) นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
8) นายนิคม เกิดขันหมาก
9) นายประชา เตรัตน์
10) น.ส.ทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
11) ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
12) นายสุพจน์ ลาภปรารถนา
13) นายศิวะ หงษ์นภา
14) ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
15) ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
16) น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล
17) น.ส.ไปยดา หาญชัยสุขสกุล
18) น.ส.ลัดดาวัลย์ ราชุรัชต
19) นายกวิน เทพปฎิพัทธ์
20) ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย
21) ดร.ปรียา ผาติชล

ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

(หมายเหตุ: จะมีการคัดเลือกที่ปรึกษาและนักวิจัย ให้เหมาะสมกับจังหวัดที่ต้องการบริการวิชาการอย่างน้อย 4-6 คน
ต่อโครงการที่ปรึกษาของจังหวัด)
7. ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุพจน์ ลาภปรารถนา
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
47/101 หมู่ 4 สานักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 09 8545 4565 หรือ 08 6340 2257, 02 527 8700 โทรสาร 02 527 7050
e-mail : sorporror@gmail.com
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