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8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

JICA Project Team

ผลการด าเนินงานโครงการ

โครงการเสริมสรา้งความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (TFCP)



 เป้าหมายโดยรวม

➢ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

 วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างแนวคิดส าหรับการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFC) ในประเทศไทย 
2.เพื่อพัฒนา กลไกการด าเนินการผ่าน ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFCI) เพื่อบรรลุ

การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน 
3.การด าเนินโครงการในเมืองน าร่อง: เพื่อก าหนดแผน SFC และแผนปฏิบัติการของเมืองน าร่องที่ได้รับการ

คัดเลือก
4.เพื่อจัดท า คู่มือความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2564 

1. โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดย JICA



2. การด าเนินการโครงการเสรมิสร้างความยั่งยืนของการพฒันาเมืองในอนาคต
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กลไกการด าเนินงาน

แนวคิดเมืองใน
อนาคต

การวิจัยและวางแผน 
SFC

การด าเนินการ
โครงการน าร่อง

คัดเลือก 6 เมืองน าร่อง

ระยะที่ 1
แนวคิดและกรอบการ
ด าเนินงาน

ระยะที่ 2
โครงการเมืองน าร่อง

ระยะที่ 3
การจัดท า SFCI ระยะที่ 4 

โครงการเมืองน าร่อง
ระยะท่ี 2

การวิจัยและ
วางแผน SFC

ระนอง และ ชุมพร

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย
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โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมอืงในอนาคต

คู่มือ SFCI

ระยะที่ 5 
สิ้นสุดโครงการฯ
สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน
โดย สศช

การด าเนินการ
โครงการน าร่อง

นโยบายการพัฒนาเมืองแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

คู่มืa SFCI

แผนฯ 13 

ล าปาง / สุโขทัย

คู่มือ LSFC ตัวชี้วัด

ปัจจุบัน

ติดตามการ
ด าเนินการ 6 
เมืองน าร่อง

ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น

ก่อตั้งกองยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง

เปลี่ยนจากคณะกรรมการสศช.เป็นสภาสศช.



 นโยบายการพัฒนาเมือง : เพื่อกระตุ้นศักยภาพการเติบโตของเมืองในระดับ
ภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

 แนวทางการวางแผน: เพื่อก าหนดแผนและระบุโครงการผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมที่ริเริ่มโดยเทศบาล

 กลไกการด าเนินการ: เพื่อด าเนินโครงการตามแผน SFC ด้วยการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ / ด้านวิชาการ จากหน่วยงานระดับชาติ หรือระดับจังหวัด 
ผ่านการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลไกการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล
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3. ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน



กลไกการขับเคลื่อนโดยท้องถ่ินตามแนวทางของรัฐบาล
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รัฐบาล

อปท.

คู่มือ SFCI

แผนและโครงการ SFC

การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ

 สนับสนุนงบประมาณ
 สนับสนุนเชิงวิชาการ
 สนับสนุนเชิงสถาบัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยนื

 กระบวนการ
วางแผนแบบมี
ส่วนร่วม

 แนวทางการ
วางแผนโดย
ค านึงถึงอปท.
โดยรอบ

 การวางแผนอย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน

3. ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (SFCI)

โปรดดู
Infographic!! 
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กรอบการท างานโดยรวมของ 
SFCI

 NESDC: การรับรองนโยบายการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

 เทศบาล: จัดท าแผน SFC และโครงการ
ภายใต้แผน SFC ผ่านกระบวนการการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วม

 หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: 
สนับสนุนการด าเนินโครงการภายใต้แผน 
SFC อย่างใกล้ชิดร่วมกับเทศบาลและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



3. ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองในภูมิภาคต่างๆ 
ในประเทศไทย

การจัดท าแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่าง
ยั่งยืน ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม และมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือสะท้อนปัญหา
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสนับสนุนการด าเนินโครงการ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านงบประมาณ, การ
ประสานงาน และด้านวิชาการ)

นโยบายการพัฒนาเมือง แนวทางการวางแผน การด าเนินการ

กลไกการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล

เมืองน าร่อง
 ระยะที่ 1: 6 เมือง

(ทน.ขอนแก่น, ทน.เชียงราย, ทม.กระบี่, ทม.
น่าน,ทม.พนัสนิคม, ทน.พิษณุโลก)

 ระยะที่ 2: 6 เมือง
(ทม.ชุมพร, ทม.ระนอง โดย ไจก้า) 
(ทน.ล าปาง, ทม.สุโขทัยธานี และอีก 2 

เทศบาลภายใต้โครงการ LSFC โดย สศช.)

อง
ค์ป

ระ
กอ
บ

กิจ
กร
รม
ต่า
งๆ
แล

ะผ
ลล

ัพธ
์ขอ

ง
โค
รง
กา
รไ
จก
้า

องค์ประกอบหลักและผลลัพธ์ของโครงการเสริมสร้างความย่ังยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
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 เครื่องมือการพัฒนานโยบาย ภายใต้
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น
ทั่วประเทศ

 บูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ

 คู่มือ SFCI

 งบประมาณ: เทศบาลเริ่มต้นโครการ
ด้วยงบเทศบาลเอง และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใน
ระดับจังหวัดและรัฐบาล

 การประสานงาน : คณะกรรมการ
ประสานงานโครงการ (PCC) โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน / การจัดท า 
MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



4. โครงการน าร่องของเมืองน าร่อง SFCI (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
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เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางคนทุกวัย 
เพ่ือไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือท า 

โครงการโซนต้นแบบเพื่อ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเมืองกระบี่ผ่าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมอันดา
มันจากศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน

จักรยานล่องน่านผ่านวิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ือสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

เมืองน่าอยู่และ
โครงการออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวก
เพ่ือคนทั้งมวล

เทศบาลเมืองระนอง

เทศบาลเมืองชุมพรการเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและเมืองที่น่าอยู่
ด้วยความเป็นอยู่ที่ดี

ชุมพรเมืองน่าอยู่สังคมอยู่
ดีมีสุขคุณภาพชีวิตที่ดี

โปรดดู
Documentary 



“เชียงรายนคร
แห่งความสุข
ส าหรับคนทุก

วัย”

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

การพัฒนาศักยภาพของคน
ทุกวัยเพื่อสร้างคุณค่าใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

การพัฒนาบริการด้าน
สาธารณสุขส าหรับคนทุก

วัย

(1) เทศบาลนครเชียงราย
แผน SFC

• เพ่ือระบุถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากบุคคลภายนอก

• เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการและการพัฒนาเมืองในอนาคต

• เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

• ระบบการดูแลสุขภาพขั้นสูงส าหรับทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

• การพัฒนาการติดต่อประสานงานผ่าน
ระบบ IT หรือระบบ hot-line  

• เพ่ือเปิดโอกาสในการพบกับผู้คนที่หลากหลาย
• เ พ่ือ เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษา
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“โครงการเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางคนทุกวัยเพื่อไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือท า (Active 
Learning)”

โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA



(2) เทศบาลนครขอนแก่น

แผน SFC

Smart 
City

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การส่งเสริม“ความ
เป็นศูนย์กลาง” ของ

ภาคอีสาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: 

การเป็นเมืองชาญ
ฉลาดร่วมกับการ
ฟื้นฟูเมืองแบบ

ดั้งเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
เมืองสีเขียวและ
เมืองคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ลด
การพึ่งพิงการใช้
รถยนต์ในเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การเติบโตเมือง

อย่างย่ังยืนควบคู่กับ
การรักษา

สภาพแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: 
เมืองท่ีออกแบบมา

เพื่อทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 7: 
เมืองปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ
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โครงการน าร่อง 1
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน
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โครงการน าร่อง 2
โครงการออกแบบพื้นที่และจุดจอด
ระบบขนส่งสาธารณะโดยชุมชน

“โครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ”

โครงการน าร่อง 3
โครงการออกแบบสือ่ประชาสัมพันธ์

ส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ

โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA



(3) เทศบาลเมืองกระบี่

กระบี่

เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เป็น

ประตูสู่การท่องเท่ียวแบบ
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

การรักษาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

การรักษาและส่งเสริมการออนุรักษ์
วัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริม

การท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
แบบครบวงจร (CBT)

• รณรงค์ให้ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม

• การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน
• การพัฒนาโปรแกรมทัวร์ / แพ็คเกจท่องเที่ยว
• การสร้างเส้นทางเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยมีระบบ

ขนส่งสาธารณะที่จ าเป็น

• การอนุรักษ์และส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว

• การส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดามัน
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอันดามัน

แผน SFC
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“โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองกระบี่ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมอนัดามันจากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอนัดามัน”

โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA

• การปรับปรุงพื้นที่ทางเขา้ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
• การก่อสร้างร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มท้องถิ่น
• การส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพันธ์

(การจัดงานกิจกรรม, การส่งเสริมการขาย) 

➔มีความจ าเป็นต้องติดตามเพื่อการด าเนินงานและการจัดการที่ยั่งยนืภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดของเทศบาลและชุมชน
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(4) เทศบาลเมืองพนัสนิคม
แผน SFC

พนัสนิคม
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 

ส่งเสริมความเป็น
ศูนย์กลางการบริการ

สาธารณะของเขตเมือง
พนัสนิคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 

การพัฒนาเมืองท่ีมีความ
สะดวกสบายส าหรับคนทุกวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 

การพัฒนาเมืองท่ีมี
เอกลักษณ์โดยใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่น

• สนับสนุนการดูแลเด็กและคุณแม่ที่ยังสาว
• จัดล าดับความส าคัญของประชาชนในการให้การศึกษา

และบริการผู้สูงอายุ
• ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม
• ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
• การศึกษาตลอดชีวิตและการสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชน

• สนับสนุนงานฝีมือจากไม้ไผ่
• สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น 

อุตสาหกรรมและเทศกาลท้องถิ่น
• ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้น่าดึงดูดและสวยงาม
• การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

• ความปลอดภัยบนท้องถนนรอบสถานศึกษา
• รถประจ าทางที่สามารถเชื่อมต่อสถานศึกษา, ย่านการค้า และพ้ืนที่

จอดรถ
• ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
• การสร้างฐานส าหรับท ากิจกรรมสังคม
• การใช้แนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) ในการ

ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะ



สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและเหมาะสมส าหรับทกุวัย

แผนงานโครงการระยะสั้น (1-5 ปี)

• โครงการปรับปรุงทางลาด ทางเท้า ทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจร และป้ายบอกทางในเขตเมืองเก่าของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

• โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
• โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชนย่อยท่ี 9 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

(โครงการน าร่องภายใต้งบประมาณ JICA)
• โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
• โครงการปรับปรุงจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ
• โครงการเสนอแนะเส้นทางจักรยาน
แผนงานโครงการระยะกลาง (6-10 ปี)
• โครงการปรับปรุงทางเท้าเส้นทางรอบนอกเทศบาลเมืองพนัสนิคม
• โครงการน าสายไฟฟ้าลงดินในย่านเมืองเก่า 
แผนงานโครงการระยะยาว (11-20 ปี)
• โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองพนัสนิคม

16

โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA



(5) เทศบาลนครพิษณุโลก
แผน SFC

เมืองศูนย์กลาง 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ประชาชนมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

การส่งเสริมธุรกิจชั้นน า
ในอนาคต

ยุทธสาสตร์ที่ 2:

การปรับปรุงเมืองให้เกิด
ความน่าอยู่และการสร้าง

ความ   ภาคภูมิใจใน
พื้นที่ให้กับคนทุกรุ่นทุก

วัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

การจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคที่ปลอดภัย
และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม

• ย่านธุรกิจ, ศูนย์การผลิต และการพัฒนาโลจิสติกส์และ
ศูนย์กระจายสินค้าในเขตเมือง

• เพ่ือส่งเสริมการฝึกอาชีพส าหรับคนในท้องถิ่น
• เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ / อุตสาหกรรม

และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
• การบ่มเพาะธุรกิจและการสนับสนุนผู้ประกอบการ
• การสนับสนุนการท่องเท่ียว

• ปรับปรุงถนน, ทางเดิน และทางระบายน้ า
• การขยายก าลังการผลิตและความครอบคลุมของการน้ าประปา
• การปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย
• ความปลอดภัยการจราจร
• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
• การป้องกันอุทกภัย

• การขยายตัวของพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการควบคุมมลพิษบริเวณต าบลโดยรอบ
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสังคมผู้สูงวัย



การเตรียมความพร้อมส าหรับสังคมผูสู้งวัย เทศบาลนครพิษณุโลก

การพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัย

ส่งเสริมสังคมท่ีเคารพคุณค่าของผู้สูงอายุ

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่สร้างความม่ันคงแก่ผู้สูงอายุ

การจัดท ายุทธศาสตร์ 10 ปี สังคมผู้สูงวัย เทศบาลนครพิษณุโลก

พัฒนาระบบดูแลสุขภาพที่ใส่ใจผู้สูงอายุ

ก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและพื้นที่สาธารณะท่ี
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

การพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ทักษะบุคลากรใน

หน่วยงาน
(เทศบาล)

ท าการเผยแพร่ไปยังเทศบาลอื่นๆ

Universal Design การจัดท าฐานข้อมูล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

การพัฒนาศักยภาพ
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โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ JICA



น่าน
นครแห่งความสุข
เมืองเก่าที่มีชีวิต

1.
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

2.
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
แบบวิถีน่าน 3. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง

• ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• เสริมสร้างสุขภาพ
• ส่งเสริมการเรียนรู้
• สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร

(6) เทศบาลเมืองน่าน
แผน SFC
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• อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• จัดระเบียบเมือง
• ส่งเสริมการเป็นศูนย์เรียนรู้
• ส่งเสริมการท่องเที่ยว

• จัดการของเสีย/มลพิษ
• พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและภูมิทัศน์
• ส่งเสริมผลิตและบริโภคย่ังยืน



โครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน)
- การตกแต่งภายใน

แผนท่ีเส้นทางปั่นจักรยาน การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การจัดการขยะแบบครบวงจร
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โครงการตามแผน SFC และโครงการน าร่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA



วิสัยทัศน์: 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน าและเมือง

น่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต”
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(7) เทศบาลเมืองระนอง
แผน SFC

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองคนแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
เมืองปลอดภัย สบายและสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
เมืองสังคมพหุวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
เมืองสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร 
สุขใจ สุขกาย 

21
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โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเทศบาลเมืองระนอง
(ภายใต้แผนงานโครงการ 5-1:แผนงานออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสัญจรและภมูิทัศนเ์มอืง)

1. การปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนเพิ่มผล 
โดยเทศบาล

2. การออกแบบภูมิทัศน์ถนน
3. การปลูกต้นไม้
4. การออกแบบเมืองเดินได้
5. อื่นๆ

การปรับปรุงสวนสาธารณะ โครงข่ายเมืองเดินได้

4. แผนการใช้
พื้นที่

สาธารณะ

การบริหารและการจัดการ (O&M)

1. โครงการพัฒนาสวนสุขภาพและ
นันทนาการ ภายใต้กรมโยธาธิการฯ

2. แผนงานการปรับปรุงทางกายภาพ
อื่นๆ

3. อื่นๆ

(1) เทศบาลเมืองระนองโครงการตามแผน SFC และโครงการน ารอ่ง

พื้นที่หน้าโรงพยาบาลระนอง พื้นที่บริเวณศาลพ่อตาขิง

ก่อน หลัง

โครงการ
น าร่อง

ก่อน หลัง



(8) เทศบาลเมืองชุมพร

23

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประตูภาคใต้ จุดหมายที่ต้องมา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศูนย์กลางแห่งผลิตผลทาง
การเกษตร และอาหาร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การสัญจรที่ชาญฉลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  สร้างเมืองมีสุข ให้กับคนทุกวัย

วิสัยทัศน์
ชุมพรเมืองน่าอยู่ สังคมอยู่ดีมีสุข 

คุณภาพชีวิตที่ดี

แผน SFC
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โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์และสนามกีฬา 
(ภายใต้แผนงาน 1-3: แผนงานออกแบบและพัฒนาการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างเสริมสขุภาวะและกิจกรรมสันทนาการ)

การออกแบบมวลชน
Universal Design

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและ
สนามกีฬา

การบริหารและการจัดการ

การด าเนินโครงการปรังปรุงพ้ืนท่ีบางส่วน (โครงการน าร่อง) 

กิจกรรม

(8) เทศบาลเมืองชุมพร

ก่อน หลัง

โครงการตามแผน SFC และโครงการน ารอ่ง



(1) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม และการด าเนินโครงการ
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การประชุมทีมวางแผนเมืองร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในทุก

ขั้นตอนการวางแผน
• ความท้าทาย : การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของทีมวางแผนเมือง
• ความท้าทาย: การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน เพื่อแนวคิดที่หลากหลายในการวางแผน
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แนวทางการวางแผน

5. การถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเมืองน าร่อง

• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ระดับ, ส าหรับคัดกรองหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวแทนที่มีความ
มุ่งมั่นต่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 

• ความหลากหลายของทีมวางแผนเมือง : ความหลากหลายของทีมวางแผนเมืองจะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการวางแผนมากยิ่งขึ้น 



(2) การจัดท าแผนพัฒนาเมืองในอนาคตที่ครอบคลุมทุกด้าน 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: แนวทางการวางแผนโดยค านึงถึง อปท.โดยรอบ หรือการวางแผนร่วมกับเทศบาล

รอบข้างในลักษณะกลุ่มเมือง ท าให้เทศบาลสามารถด าเนินการโครงการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: แนวทางการวางแผนแบบองค์รวม ที่ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
• ความท้าทาย: การบูรณาการข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่ 
• ความท้าทาย: แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
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แนวทางการวางแผน

5. การถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเมืองน าร่อง

• การบูรณาการแนวทางการวางแผนร่วมกับอปท.โดยรอบและการวางแผนที่ครอบคลุมทุก
ด้านภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

• การจัดท าฐานข้อมูลเมือง เทศบาลควรจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง. 



(1) การสร้างเครือข่ายและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอปท.รอบข้าง เพื่อ
ส่งเสริมโครงการและการบริหารจัดการ

(2) งบประมาณส าหรับการด าเนินการโครงการตามแผน SFC จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: เพื่อสนับสนุนด าเนินการโครงการระยะส้ัน โดยงบประมาณเทศบาล

• ความท้าทาย: การจัดหาแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
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บทเรียนจากการด าเนินการโครงการ

5. การถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเมืองน าร่อง

• การสร้างเครือข่ายและการประสานงานกับหน่วยงานระดับชาติ / ระดับภูมิภาค เป็นกุญแจส าคัญ
ของเทศบาลโดยเฉพาะเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก

• การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องส าหรับเทศบาล (อัพเดทใน
คู่มือ) 

• ส่งเสริมให้เทศบาลสามารถด าเนินการของบประมาณจากส านักงบประมาณได้โดยตรง
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



5. การถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเมืองน าร่อง

(1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองน าร่อง 

• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: เมืองน าร่องมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารพัฒนาเมืองในแต่ละ
ประเด็น เช่น สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น

• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การสะท้อนการถอดบทเรียนจากเมืองต่างๆของญี่ป่น จากการศึกษาดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่น ในแผน SFC 

• ความท้าทาย: การเผยแพร่การถอดบทเรียนไปสู่เมืองอื่นๆ
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ความร่วมมือระหว่างเมืองสู่เมือง : SFCI แพลตฟอร์ม

• การถอดบทเรียนจะมีการน าเสนอลง
ใน SFCI Portal site

ภาพของ SFCI Portal site



5. การถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการเมืองน าร่อง

(2) ความร่วมมือระหว่างเมืองสู่เมือง : 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การหารือร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะๆ 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: โอกาสส าหรับความร่วมมือจากเมืองสู่เมือง กับเมืองต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
➔เทศบาลนครเชียงราย กับเมืองมาคิโนะฮาระ

(ความร่วมมือโดยสมัครใจ)
➔เทศบาลเมืองกระบี่กับเมืองนาโกะ

(โดยการสนับสนุนจาก JICA) 
• ความท้าทาย: การรักษาแพลตฟอร์มส าหรับความร่วมมือ
จากเมืองสู่เมือง
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ความร่วมมือระหว่างเมืองสู่เมือง : SFCI แพลตฟอร์ม

• ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะๆ
• ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน อปท. เช่น 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบันพระปกเกล้า

เทศบาลนครเชียงรายเข้าพบเมืองมาคิโนะฮาระ

การประชุมออนไลน์ระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่และเมืองนาโกะ
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ผลลัพธ์ของ SFCI และ LSFC จะสะท้อนการท างานของสศช.ได้อย่างไร?

6. การปรับใช้ SFCI และผลลัพธ์โดย สศช.

 ความเข้าใจต่อสถานการณ์ในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง: 
• การหารือร่วมกับเทศบาลและ ทีมวางแผนเมือง เพื่อเข้าใจสถานการณ์และประเด็นการพัฒนา

ของเมืองในท้องถิ่น 
• เพื่อเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาระหว่างท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาในระดับประเทศ 

 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:  
• ด้วยการน าเสนอโครงการ SFC เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 นโยบายการพัฒนาเมือง:
• สศช. สามารถสะท้อนผลการด าเนินการ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

ข้างต้น ในนโยบายการพัฒนาเมือง 
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7. การขยายผลในอนาคตโดยหน่วยงานในประเทศไทย 
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แนวคิดการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

การจัดท าแผน SFC ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการในพื้นที่อย่าง
แท้จริง

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ด้านงบประมาณ การประสานงาน และความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ)

นโยบายการพัฒนาเมือง แนวทางการวางแผน การด าเนินการ

กลไกการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล

 เคร่ืองมือการพัฒนานโยบาย ภายใต้การ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

 การบูรณาการแนวคิดการพัฒนาเมือง
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น แ ผ น พั ฒ น์ ฯ  แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ

 คู่มือ SFCI

เมืองน าร่อง
❑ ระยะท่ี 1: 6 เมือง
(ทน.ขอนแก่น, ทน.เชียงราย, ทม.กระบี่, ทม.
น่าน,ทม.พนัสนิคม, ทน.พิษณุโลก)
❑ ระยะที่ 2: 6 เมือง
(ทม.ชุมพร, ทม.ระนอง โดย ไจก้า) 
(ทน .ล าปาง ,  ทม .สุ โขทัยธานี  และอีก 2   
เทศบาลภายใต้โครงการ LSFC โดย สศช.)

 งบประมาณ: งบประมาณเทศบาลเพื่อริเริ่ม
โครงการและสนับสนนุการขอรับ
งบประมาณจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

 การประสานงาน: คณะกรรมการ
ประสานงานระดับจังหวัด (PCC) / บันทึก
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

อง
ค์ป

ระ
กอ
บ

กิจ
กร
รม
แล
ะผ
ลล
ัพธ

์
กา
รข
ยา
ยผ
ลใ
นอ

นา
คต

สศช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 นโยบายการพัฒนาเมือง
ระดับชาติ/แผนพัฒน์ฯ

 คู่มือ LSFC

 SFCI แพลตฟอร์ม เพ่ือ
เผยแพร่บทเรียนจากเมืองน า
ร่อง

 งบประมาณ
 การประสานงาน

 บูรณาการแนวคิด SFCI ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



3232

8. การด าเนินงานระยะต่อไปในอนาคต
 บทบาทที่คาดหวังจาก สศช. ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบาย หลังจาก SFCI/LSFC

✓ การรับรองนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

✓ การถ่ายโอนแนวทางการวางแผนและบทเรียนจากเมืองน าร่องของ LSFC ไปยังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

✓ การเผยแพร่ความส าเร็จและความท้าทายที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองจากเมืองน าร่องและ
เมืองในประเทศญี่ปุ่น
: เว็บไซต์ SFCI

 บทบาทที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

✓ การบูรณาการ SFCI ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล โดยเฉพาะแนวทางการวางแผน
อย่างมีส่วนร่วม การวางแผนในระดับภูมิภาค และการวางแผนที่ครอบคลุมทุกด้าน 

✓ การสนับสนุนเทศบาลในการด าเนินการโครงการ เช่น การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับงบประมาณ 

✓ การด าเนินการความร่วมมือจากเมืองสู่เมืองต่อไปในอนาคต 
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