
ผลการศึกษา

โดย คณะผู้วิจัย โครงการ “การศึกษากลไกเชิงพื้นที่
โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด
เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC)”



4) ระยะเวลาการด าเนนิงาน

5) ผลการทบทวนรางวลัของต่างประเทศ

3) การด าเนนิงานของคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์

รางวลัการวางแผนแห่งชาติ

2) โปรแกรมรางวลัการวางแผนแห่งชาติ

หัวข้อการบรรยาย

1) ภาพรวมโครงการ SG-ABC

6) เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND

7) เรือ่งหารอืคณะกรรมการ



AWESOME
SLIDE

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

ภาพรวมโครงการ SG-ABCภาพรวมโครงการ SG-ABC



SG Program
1. การศึกษาและรวบรวบข้อมูลเพื่อการวิจัย
2. การฝึกอบรมเกณฑ์ SG, LEED-ND

TPA Program
1. การทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ
2. การประกวดตราสัญลักษณ์ รางวัล TPA

SG Program
1. การตรวจสอบกระบวนการและการประเมินผลความ

เป็นไปได้ของรูปแบบและกลไกการพัฒนา
TPA Program

1. การทดสอบเกณฑ์รางวัล TPA
2. การฝึกอบรมรางวัล TPA

SG Program
1. การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาย่าน
2. การแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ

TPA Program
1. การก าหนดเกณฑ์รางวัล TPA
2. การจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรางวัล TPA

TPA Program
1. การประกวดและการประกาศรางวัล TPA ครั้งที่ 1

ระยะที่
1

ระยะที่

2

ระยะที่

4

ระยะที่

3

ภาพรวมโครงการ SG-ABC



AWESOME
SLIDE

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

โปรแกรมรางวลัการวางแผนแห่งชาติ



 จั ดอยู่ ใ น โป รแกรม  B
ภายใต้โครงการศึกษากลไกเชิง
พื้นที่โดยการวางแผนและการ
ออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด
เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและ
สังคม(SG-ABC) 

 ร า ง วั ล ก า ร ว า ง แ ผ น
แห่งชาติ (Thailand Planning 
Awards - TPA) เป็นกรอบและ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานแผนการพัฒนาเมือง
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสู งสุด ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนเมืองและ
เศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน

ข้ันตอนการด าเนินงาน
ศกึษารวบรวม

ขอ้มูล

ยกร่างเกณฑ์

รางวลั
ทดสอบเกณฑ์ ปรบัปรุงเกณฑ์

จดัการประกวด

จดัต ัง้

คณะกรรมการ 

TPA

คณะผูวิ้จยั

คณะผูวิ้จยั/ คณะกรรมการยกรา่งเกณฑ์

คณะกรรมการรางวลั TPA



LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ

ยกร่างเกณฑ์รางวัลการวางแผนแห่งชาติ



1) การก าหนดเกณฑ์รางวัล : ยกร่างเกณฑ์
รางวัล และปรับปรุงเกณฑ์หลังการทดสอบ

2) การทดสอบเกณฑ์ : พิจารณารูปแบบและ
กระบวนการทดสอบร่างเกณฑ์รางวัล

3) จัดตั้งคณะกรรมการ TPA : ก าหนดบทบาท 
หน้าที่ และโครงสร้างของคณะกรรมการรางวัล 
TPA พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติของหน่วยงานที่
สามารถขอรับรางวัล แลวางแผนให้รางวัลส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนเมืองไปสู่ความยั่งยืน



LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

ระยะเวลาการด าเนินงาน



1) การก าหนดเกณฑ์รางวลั : ยกร่างเกณฑ์

รางวลั และปรบัปรุงเกณฑ์หลงัการ

ทดสอบ

ล าดับ กิจกรรม
เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1 ยกร่างเกณฑ์รางวัล
2 พิจารณาการทดสอบร่างเกณฑ์

3
พิจารณาเรื่องคณะกรรมการ TPA
หน่วยงานขอรับรางวัล และแผนสร้าง
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเมือง

4 ทดสอบเกณฑ์
5 ปรับปรุงเกณฑ์
6 จัดตั้งคณะกรรมการ TPA
7 จัดการฝึกอบรม
8 จัดการประกวด

หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการด าเนินงาน



AWESOME
SLIDE

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

ภาพรวมรางวลัการวางแผนแห่งชาติระยะเวลาการด าเนินงานผลการทบทวนรางวัลของต่างประเทศ



การศึกษาทบทวนวางแผนของต่างประเทศ

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

American Planning Association

Awards for Planning Excellence 

The Planning Awards
RTPI Awards for Planning Excellence 

Planning Institute of Australia

Singapore Institute of Planners 



Excellence Award Categories01
Achievement 

Award Categories
02

Advancing Diversity and Social Change

The HUD Secretary’s Opportunity and Empowerment Award

Daniel Burnham Award for a Comprehensive Plan 
Pierre L’Enfant International Planning Award 
Planning Advocate 

Planning Pioneers

Planning Landmark 

Best Practice
Economic Development Planning 
Environmental Planning 

Grassroots Initiative 
Implementation
Public Outreach 

Resilience Award 
Transportation Planning 
Urban Design 

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา United States of America



01
Advancing Diversity and Social Change 
รางวัลที่มอบให้กับบุคคล โครงการหรือองค์กรที่มีการส่งเสริมความ
หลากหลาย และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสตรีและผู้ด้อยโอกาส ผ่าน
การด าเนินการจริง 

02 The HUD Secretary’s Opportunity and 
Empowerment Award 
รางวัลที่มอบให้กับที่ส่งผลโดยตรงด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 

03
The HUD Secretary’s Opportunity and 
Empowerment Award 
รางวัลส าหรับแผนที่มีการพัฒนาในเชิงศาสตร์และศิลป์ทางการวางแผน

Excellence Award Categories
“ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม” 

04 Pierre L’Enfant International Planning Award
รางวัลส าหรับการวางแผนด าเนินการบริเวณนอกสหรัฐอเมริกา ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับสากล

05 Planning Advocate 
รางวัลส าหรับบุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาหรือสนับสนุนการวางแผนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

06 Planning Pioneers 
รางวัลส าหรับบุคคลหรือองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมีความส าคัญและ
ส่งผลดีต่อการด าเนินงานที่ส่งผลในระยะยาว 

07 Planning Landmark 
รางวัลส าหรับโครงการ หรือความพยายามในการให้ความส าคัญในเชิง
ประวัติศาสตร์และเป็นแบบสาธารณะ

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา



Achievement Award Categories
“ประเภทรางวัลแห่งความส าเร็จมี”การแบบระดับไว้ 2 ระดับ คือ ระดับ "Gold" ซึ่งจะมีผู้
ได้รางวัลเพียงคน กลุ่ม หรือองค์กรเดียวและระดับ "Silver" ซึ่งอาจมีผู้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งราย

01
Best Practice 
รางวัลที่เน้นให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ และการแสดงออกถึงความมีนวัตกรรม
และทันสมัยของวิธีการวางแผนและการน าไปใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

02
Economic Development Planning 
รางวัลที่จะเน้นไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับต่าง ๆ ของชุมชน

03
Environmental Planning 
รางวัลนี้จะให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนของชุมชน และพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

05 Implementation 
รางวัลนี้จะให้กับโครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยจะเน้นไปท่ีการ
ประสบความส าเร็จของโครงการ ในการพัฒนาพื้นท่ีทั้งในระดับชุมชนเดียว หรือภูมิภาค

06 Public Outreach 
เป็นรางวัลที่ให้กับผู้ที่มีการน าข้อมูลหรือการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของการวางแผน

07 Resilience Award 
รางวัลที่ให้กับยุทศาสตร์การฟ้ืนฟูหรือการปรับตัวของเมืองจากภัยธรรมชาติหรือมนุษย์

08 Transportation Planning 
รางวัลที่ให้ความส าคัญในการเพ่ิมตัวเลือกทางการเดินทางให้กับผู้คน

Urban Design 
รางวัลที่ให้ความส าคัญในการสร้างสรรค์ สถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น ถนน พ้ืนที่สาธารณะ หรือ
บริเวณโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

09

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
04

Grassroots Initiative 
รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาในระดับของย่าน ชุมชน หรือพื้นที่ท้องถิ่น โดย
การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่หรือแก้ปญัหาของพื้นที่ ซึ่งจะต้องเป็นโครงการ
ที่มีงบประมาณไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์



‘Awards for 
Planning 
Excellence’ 

• Aboriginal Community Planning and development 
• City and regional planning 

• International Planning 
• Natural Systems Planning 

• Neighborhood Planning 
• New and Emerging Planning Initiatives
• Planning Practice 
• Planning Publication and Media 

• Recreation Planning 
• Rural/Small Town Planning 

• Social Planning 
• Sustainable Mobility, Transportation, and Infrastructure 

• Urban Design 

ประเทศแคนนาดา

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ



Awards for 
Planning 

Excellence

International Planning
แยกเป็น 2 ประเด็น คือ การพัฒนาระดับนานาชาติ 
(International Development) เป็นการวางแผน การพัฒนา
และการด าเนินงานที่เพ่ิมขีดความสามารถในประเทศก าลัง
พัฒนาและการวางแผนระดับนานาชาติ (International 
Planning) เป็นการวางแผน การพัฒนาและการด าเนินงาน
ของแผนงานท่ีด าเนินการนอกพ้ืนที่แคนดา

City and regional planning
การให้ความส าคัญในเรื่องของบทบาทของ
เมืองและภูมิภาค ในด้านการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของเมือง โดยให้
แสดงถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข

Aboriginal Community 
Planning and development 
ให้ความส าคัญท่ีคลอบคลุมไปถึงกระบวนการ
วางแผนและประสิทธิภาพในการผสมผสาน
ประวัติศาสตร์และขนมธรรมเนียม 

New and Emerging 
Planning Initiatives
เน้นไปที่ความคิดริเริ่มในการวางแผนที่
มีการพัฒนามากกว่าของเดิม 
สามารถแสดงออกได้ถึงการสนับสนุน
การพัฒนาของสังคมและสาธารณะ

Neighborhood Planning 
การยกตัวอย่างการวางแผนการใช้พื้นท่ี 
หรือกระบวนการการวางแผนเฉพาะพ้ืนที่ 
โดยพิจารณาในระดับกระบวนการ
วางแผน เครื่องมือ และนโยบาย 

Natural Systems 
Planning 
การวางแผนที่เน้นไป การออกแบบ
โครงการที่เป็นมิตร ลดผลกระทบ
และพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศแคนนาดา



Awards for 
Planning 

Excellence

Rural/Small Town Planning
เป็นการวางแผนในพื้นที่ทางการเกษตร พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
บริเวณชานเมือง พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พ้ืนที่เศรษฐกิจที่อยู่ใน
ชนบทหรือย่านเมืองเล็ก ๆ การรักษาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่
และอนุรักษ์ทรัพยากรที่หายาก ซึ่งพ้ืนที่ในการวางแผนของ
โครงการจะต้องมีประชากรน้อยกว่า 50,000 คน 

Planning Publication
and Media
เน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการวิจัยและการ
เผยแพร่การเป็นแหล่งข้อมูล เครื่องมือในการ
ตอบโต้ และให้ความรู้ต่อสาธารณะ 

Planning Practice
เน้นไปที่ความสร้างสรรค์และการปฏิบัติงานใน
การพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการประเมินการ
ท างานที่มีความรวดเร็ว และสนับสนุนงาน
สาธารณะมากขึ้น

Urban Design
เน้นการวางแผนและออกแบบพื้นที่ท่ี
เชื่อมต่อระหว่าง 2.พ้ืนที่สาธารณะ
และพ้ืนที่ส่วนบุคคล โดยค านึงถึง
หลักการในการออกแบบ การใช้พื้นท่ี 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของเมือง

Sustainable Mobility, 
Transportation, and Infrastructure
เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญในเรื่องของการ
แก้ไขการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การผสมผสาน
การเดินทางและสุขภาพของผู้เดินทางเข้าด้วยกัน
และการใช้พ้ืนที่

Recreation Planning 
เน้นไปที่สุขภาพ และการวางแผน
ของเทศบาล อาทิเช่น การวางแผน
สวนสาธารณะของเมือง การออก
แบบพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติ 

Social Planning 
เน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม และการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะ 
วัฒนธรรม สุขภาพ ที่อยู่อาศัย รายได้ 
และความยั่งยืนในการพัฒนา 

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศแคนนาดา



• Young planner of the year
• Small planning consultancy of the year
• Planning consultancy of the year
• Local authority planning team of the year
• In-house planning team of the year
• Excellence in plan making practice
• Excellence in planning for heritage and culture

• Excellence in planning for the natural environment
• Excellence in planning for health and wellbeing
• Excellence in planning to deliver homes - large 

schemes (50 or more homes)
• Excellence in planning to deliver homes - small 

schemes (up to 50 homes)
• Excellence in planning for a successful economy
• Excellence in tech within planning practice
• International award for planning excellence

RTPI Awards 

for Planning Excellence 

RTPI Awards for 
Planning Excellence 

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร



รางวัลในกลุ่มประเภท
การวางแผน

รางวัลกลุ่มประเภทการวางแผน
ที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ

• Award for Design Excellence
• Award for Best Housing Scheme (fewer than 500 homes)
• Award for Best Housing Scheme (500 homes or more)
• Award for Promoting Economic Growth
• Award for Best Use of Arts, Culture or Sport in Placemaking
• Award for Best Use of Heritage in Placemaking
• Award for Partnership Working
• Award for Regeneration
• Award for Mixed Use Development
• Award for Community-led Placemaking
• Best Use of Publicly-Owned Land and/or Property 

in Placemaking
• Best Use of Brownfield Land in Placemaking
• Award for Excellence in Placemaking at High Densities

• Local Authority Planning Team of the Year
• Planning Consultancy of the Year 
• Planning Law Firm of the Year
• Award for Planning for the Natural Environment
• Award for Use of New Technology in Planning
• Award for planning for Affordable Housing
• Award for Plan-making
• Award for Infrastructure Planning
• Award for Neighborhood Planning
• Award for planning for Increased Housing Delivery
• Planning Permission of the Year:
• Award for Stakeholder Engagement in Planning

The Planning Awards

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร



RTPI Awards for Planning Excellence

RTPI Awards for Planning Excellence
โดยจะให้รางวัลแก่บุคคล กลุ่ม หรือโครงการที่มีความโดดเด่นในการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคมทั้งในประเทศและระดับสากล 

เป็นการคัดเลือกจากสมาชิก RTPI ที่ก าลังเริ่มต้นเป็นนักวางแผนรุ่นใหม่ (ด าเนินงาน
ไม่เกิน 10 ปี) ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีผ่านมาเกีย่วกับความส าคญัของการ
วางแผน หรือการประสบความส าเรจ็ในงาน 

Young planner of the year 
01

Small planning consultancy of the year
รางวัลส าหรับองค์กรให้ค าปรึกษาขนาดเล็กที่ประสบความส าเร็จ (นักวางแผน
ไม่เกิน 5 คน)

02

Planning consultancy of the year 
รางวัลส าหรับองค์กรให้ค าปรึกษาที่ประสบความส าเร็จ
(นักวางแผนมากกว่า 5 คน)

03

Local authority planning team of the year
เป็นรางวัลส าหรับกลุ่มวางแผนที่ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นท่ีประสบความส าเร็จ 

04

In-house planning team of the year
รางวัลส าหรับกลุ่มสางแผนในองค์กร (ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการวางแผนเป็นหลัก) 
อาทิเช่น บริษัทพัฒนา องค์กรการค้า หรือองค์กรการกุศล เป็นต้น

05

Excellence in plan making practice
รางวัลส าหรับผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ดีเยี่ยมโดยจะต้องเป็น
โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว

06

Excellence in planning for heritage and culture  
เป็นรางวัลส าหรับโครงการที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงสถานที่ท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม

07

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร



RTPI Awards for Planning Excellence

RTPI Awards for Planning Excellence
โดยจะให้รางวัลแก่บุคคล กลุ่ม หรือโครงการที่มีความโดดเด่นในการวางแผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคมทั้งในประเทศและระดับสากล 

Excellence in planning for the natural environment
รางวัลที่มอบให้กับโครงการที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
ในเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

08

Excellence in planning for health and wellbeing
รางวัลที่มอบให้กับโครงการที่ให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่
ของชุมชนหรือย่าน 

09

Excellence in planning to deliver homes - large 
schemes (50 or more homes)
รางวัลที่มอบให้กับโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่ หรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
เดิม ขนาดมากกว่า 50 หลังขึ้นไป ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน

10

Excellence in planning to deliver homes - small 
schemes (up to 50 homes)
รางวัลที่มอบให้กับโครงการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยใหม่ หรือการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยเดิม ขนาดไม่เกิน 50 หลัง 

11

Excellence in planning for a successful economy
รางวัลที่มอบให้กับโครงการที่สนบัสนนุด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมไปถึงการฟื้นฟูด้าน
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โครงสร้างพื้นฐาน หรือการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ

12

Excellence in tech within planning practice
รางวัลส าหรับผลงานที่มีการน ารูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเทคโนโลยี
เดิมที่มีการน ามาใช้แบบใหม่ หรือมีนวัตกรรม 

13

International award for planning excellence
รางวัลส าหรับผลงานที่มาจากที่อ่ืน (ที่ไม่ใช่จาก สหราชอาณาจักรและ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์) โดยเป็นโครงการใดก็ได้ และมีการด าเนินที่เสร็จสิ้นแล้ว

14

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร



RTPI Awards for Planning Excellence

Local Authority Planning Team of the Year
เน้นไปท่ีการวางแผนเพื่อท้องถิ่น เป็นการแสดงถึงการให้ผลกระทบเชิงบวกทางด้าน
กายภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สถานท่ี เศรษฐกิจ หรือความเป็นอยู่ของผู้คนและ
สังคม ซึ่งสามารถเป็นระดับการวางแผน การพัฒนา และการด าเนินการ

Planning Consultancy of the Year
เป็นรางวัลที่ให้กับการให้ค าปรึกษาที่ท างานให้การช่วยเหลือด้านผลกระทบ
เชิงบวกทางด้านกายภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สถานที่ เศรษฐกิจ หรือ
ความเป็นอยู่ของผู้คนและสังคม

Planning Law Firm of the Year
เป็นรางวัลที่ให้กับบริษัททางกฎหมายที่มีผลงานทางด้านการวางแผนงาน
ทางกฎหมาย

รางวัลในกลุ่มประเภทการวางแผน

ประเทศสหราชอาณาจักร

การศึกษาทบทวนรางวัล
การวางแผนของต่างประเทศ

Award for Planning for the Natural Environment
เป็นรางวัลที่ให้กับกลุ่มผู้ด าเนินงาน แผนการ หรือโครงการ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาหรือปกป้องสิ่งแวดล้อม 

Award for Use of New Technology in Planning
เป็นรางวัลที่ให้กับกลุ่มผู้ด าเนินงาน แผนการ หรือโครงการ ที่มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา

Award for planning for Affordable Housing
เป็นรางวัลที่ให้กับกลุ่มผู้ด าเนินงานโครงการ ที่เน้นไปเรื่องการสนับสนุน 
และการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ ากว่าราคาตลาด ซึ่งเป็น
ลักษณะการเช่าและการซื้อ

Award for Plan-making
เป็นรางวัลที่เน้นที่แผนการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาภูมิภาค
ย่อย หรือการปฏิรูป ที่สามารถให้ผลกระทบเชิงบวก

The Planning Award 
รางวัลที่ด าเนินการโดย Planning Magazine ร่วมกับ Planning Resource และ Place Making Resource 

โดยจะเน้นไปท่ีการวางแผน (Planning) และการวางแผนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ (Placemaking) 



RTPI Awards for Planning Excellence

Award for Infrastructure Planning
รางวัลที่เน้นไปที่การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สามารถให้ผลกระทบเชิงบวก

Award for Neighborhood Planning
รางวัลที่เน้นไปที่การวางแผนพัฒนาพื้นท่ีระดับย่าน สามารถให้ผลกระทบ
เชิงบวกทางด้านกายภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สถานที่ เศรษฐกิจ หรือ
ความเป็นอยู่ของผู้คนและสังคม 

Award for planning for Increased Housing Delivery
รางวัลที่เน้นเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ และการให้ความช่วยเหลือ 
หรือเงินสนับสนุน เพ่ือให้ความสามารถในการสร้าง และจัดส่งบ้านที่อยู่อาศัย
ของบริษัทต่างๆ มีความรวดเร็ว และเป็นไปได้มากข้ึน

ประเทศสหราชอาณาจักร

รางวัลในกลุ่มประเภทการวางแผน

การศึกษาทบทวนรางวัล
การวางแผนของต่างประเทศ

The Planning Award 
รางวัลที่ด าเนินการโดย Planning Magazine ร่วมกับ Planning Resource และ Place Making Resource 

โดยจะเน้นไปท่ีการวางแผน (Planning) และการวางแผนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ (Placemaking) 

Planning Permission of the Year
รางวัลที่ให้กับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นที่สุดในด้านการมีผลกระทบเชิงบวกทางด้าน
กายภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สถานที่ เศรษฐกิจ หรือความเป็นอยู่ของผู้คนและสังคม

Award for Stakeholder Engagement in Planning
รางวัลที่ให้กับสมาชิผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน การพิจารณา การตัดสินใจ
ในการส่งโครงการเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก ที่ปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน เจ้าของพ้ืนที่ หรือประชาชนทั่วไป



RTPI Awards for Planning Excellence

รางวัลกลุ่มประเภทการวางแผนที่
เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ

Award for Design Excellence
รางวัลที่มอบให้กับโครงการหรือแผนงาน ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการออกแบบที่
ดีในการพัฒนา หรือการปรับปรุงพื้นที่

01

Award for Best Housing Scheme (fewer than 500 homes)
รางวัลนี้จะมอบให้บ้านจัดสรร จ านวนน้อยกว่า 500 หลัง ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบ
โครงการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงโครงการเดิม โดยจะต้องระบุจ านวนบ้านที่ชัดเจน และมีการ
ด าเนินการยื่นขออนุมัติการสร้าง 

02

Award for Best Housing Scheme (500 homes or more)
รางวัลนี้จะมอบให้บ้านจัดสรร จ านวน 500 หลังขึ้นไป ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบ
โครงการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงโครงการเดิม โดยจะต้องระบุจ านวนบ้านที่ชัดเจน และมีการ
ด าเนินการยื่นขออนุมัติการสร้าง 

03

Award for Promoting Economic Growth
รางวัลที่ให้กับโครงการ แผน หรือองค์กร ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

04

ประเทศสหราชอาณาจักร

การศึกษาทบทวนรางวัล
การวางแผนของต่างประเทศ

The Planning Award 
รางวัลที่ด าเนินการโดย Planning Magazine ร่วมกับ Planning Resource และ Place Making Resource 

โดยจะเน้นไปท่ีการวางแผน (Planning) และการวางแผนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ (Placemaking) 



RTPI Awards for Planning Excellence

Award for Best Use of Arts, Culture or Sport in Placemaking
รางวัลที่ให้กับโครงการ แผน หรือองค์กร ที่ให้ความส าคัญกับศิลปะ วัฒนธรรม หรือกีฬา ที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาหรือมีส่วนช่วยในการพัฒนากายภาพ

05

Award for Best Use of Heritage in Placemaking
รางวัลที่ให้กับโครงการ แผน หรือองค์กร ที่มีการน าพื้นที่ หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในการพัฒนาหรือ
มีส่วนช่วยในการพัฒนากายภาพ ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ หรือรักษาโบราณ
สถานที่และบริเวณประวัติศาสตร์

06

Award for Partnership Working
รางวัลที่มอบให้กับการริเริ่มโครงการหรือแผนงานที่เป็นแบบบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่มาจากหลากหลาย
องค์กร เพ่ือการพัฒนาซึ่งจะต้องแสดงบทบาทของผู้ร่วมงาน และโครงการหรือแผนจะไม่ส าเร็จได้ หาก
ขาดการท างานร่วมกัน

07

Award for Regeneration
รางวัลที่มอบให้กับการริเริ่มโครงการหรือองค์กรที่มีการพัฒนา โดยจะต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงสถานที่
หรือชุมชนที่มีความต้องการพัฒนาหรือบ ารุงรักษา และโครงการจะช่วยสนับสนุนหรือพัฒนาสถานที่
หรือชุมชนนั้น ๆ อย่างไร

08

ประเทศสหราชอาณาจักร

รางวัลกลุ่มประเภทการวางแผนที่
เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ

การศึกษาทบทวนรางวัล
การวางแผนของต่างประเทศ

The Planning Award 
รางวัลที่ด าเนินการโดย Planning Magazine ร่วมกับ Planning Resource และ Place Making Resource 

โดยจะเน้นไปท่ีการวางแผน (Planning) และการวางแผนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ (Placemaking) 



RTPI Awards for Planning Excellence

Award for Mixed Use Development
รางวัลนี้จะมอบให้กับโครงการหรือแผนที่มีการบูรณาการ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวก
ทางด้านกายภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สถานท่ี เศรษฐกิจ หรือความเป็นอยู่ของผู้คนและสังคม

09

Award for Community-led Placemaking
รางวัลที่มอบให้กับโครงการที่ดีท่ีสุดในการแสดงผลกระทบเชิงบวกให้กับสถานที่ที่โครงการด าเนินงาน และมี
การจัดการโดยชุมชนท้องถ่ิน

10

Best Use of Publicly-Owned Land and/or Property in Placemaking
รางวัลที่มอบให้กับโครงการที่ดีท่ีสุดในการแสดงการใช้พื้นที่หรือทรัพย์สินสาธารณะ เพ่ือพัฒนาทางด้าน
กายภาพ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น

11

Best Use of Brownfield Land in Placemaking
รางวัลที่ให้กับโครงการที่แสดงถึงการใช้หรือวางแผนการใช้พื้นที่เปล่า (Brownfield) เพ่ือเป็นการพัฒนา
กายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่นั้น 

12
Award for Excellence in Placemaking at High Densities
รางวัลที่มอบให้กับกลุ่มผู้ด าเนินงานหรือโครงการที่น ามาซึ่งพ้ืนที่ที่มีคุณภาพและความหนาแน่นสูง อาทิ
เช่น การแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักความหนาแน่นของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท้องถิ่น

13

ประเทศสหราชอาณาจักร

รางวัลกลุ่มประเภทการวางแผนที่
เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ

การศึกษาทบทวนรางวัล
การวางแผนของต่างประเทศ

The Planning Award 
รางวัลที่ด าเนินการโดย Planning Magazine ร่วมกับ Planning Resource และ Place Making Resource 

โดยจะเน้นไปท่ีการวางแผน (Planning) และการวางแผนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ (Placemaking) 



General categories01

State only Categories02

• Young planner of the year
• Improving planning processes and practices
• Public engagement and community planning
• Best planning ideas (large project)
• The Hard Won victory
• Planner of the year

ผู้ชนะสามารถได้รับการคัดเลือกให้ไดร้ับรางวัล National Awards for Planning Excellence

ผู้ชนะในสาขานี้ จะไม่ได้รับการคัดเลอืกให้ไดร้ับรางวัล National Awards

• Cutting edge research and teaching 
• Planning champion award
• Best planning ideas (small project)
• From plan to place
• The great place award
• Outstanding student project

ประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

Australia



Best planning project : ความสร้างสรรค์และยอดเยี่ยมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

Best urban design project : การสร้างและจัดการพื้นที่สาธารณะ สร้างเอกลักษณ์
ของสถานที่ เป็นได้ทั้งการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย ย่างเศรษฐกิจ หรือผสมผสาน

Best project for infrastructure planning : แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีการน าแนวความคิดด้านนวัตกรรมและแนวทางต้นแบบมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

Best student entry : การวางแผนเมือง แผนแม่บท การออกแบบเมือง ความยั่งยืน และแนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ

Best project for resilient planning : การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
การอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูชุมชน

ประเทศสิงคโปร์

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

Singapore



สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

หมวดหมู่ สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์
1.การวางแผน
และออกแบบ
เมือง

1) Planning Landmark
2) Urban Design

1) City and Regional 
Planning

2) Planning Practice
3) Urban Design

- 1) Best planning ideas 
(small/large project)

2) From plan to place

1) Best planning project
2) Best urban design 

project

2.สงัคมและ
ชุมชน

1) Advancing Diversity and 
Social Change

2)The HUD Secretary’s 
Opportunity and 
Empowerment Award

3) Grassroots Initiative
4) Resilience Award

1) Aboriginal Community 
Planning and 
Development

2) Recreation Planning
3) Social Planning
4) Neighborhood Planning

Rural/Small Town 
Planning

1) Excellence in planning 
for heritage and 
culture

2) Excellence in planning 
for health and 
wellbeing

1) Public engagement 
and community 
planning

2) The great place award

-



สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล

การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

3. ส่ิงแวดล้อม
และทรพัยากร
ธรรมชาติ

1) Environmental Planning 1) Natural Systems 
Planning

1) Excellence in planning 
for the natural 
environment

- 1) Best project for 
resilient planning

4. การคมนาคม
ขนส่ง

1) Transportation Planning 1) Sustainable Mobility, 
Transportation, and 
Infrastructure

- - 1)  Best project for 
infrastructure 
planning

5. เศรษฐกิจ 1) Economic Development 
Planning

- 1) Excellence in 
Planning for a 
Successful Economy

- -

หมวดหมู่ สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์



การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

6. นวตักรรม 1) Planning Pioneers
2) Best Practice

1) New and Emerging 
Planning Initiatives

1) Excellence in tech 
within planning 
practice

1) The Hard Won victory
2) Innovation in 

Development 
Assessment Award 

3)National President’s 
Award

-

7. ท่ีอยู่อาศยั - - 1) Excellence in planning 
to deliver homes –
large and schemes 

- -

8. ผลงาน
ต่างประเทศ

1) Pierre L’Enfant 
International Planning 
Award

1)  International Planning 1) International Award for 
Planning Excellence

- -

หมวดหมู่ สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์

สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล



การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล

หมวดหมู่ สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์
9. บุคคลหรือ
องคก์ร

1) Planning Advocate - 1) Young Planner of the Year
2) Planning Consultancy 

of the Year
3) Local Authority Planning 

Team of the Year
4) In-house Planning 

Team of the Year

1) Young planner of the 
year

2) Planner of the year

1) Best Student Entry

10. อ่ืนๆ เช่น 
ประสิทธิภาพ 
ความส าเรจ็ การ
รบัรู้ทางสงัคม

1) Daniel Burnham Award for 
a Comprehensive Plan

2) Implementation
3) Public Outreach

1) Planning Publication 
and Media

1) Excellence in Plan 
making practice

1) Cutting Edge Research 
and Teaching

2) Improving Planning 
Processes and Practices

3) Planning Champion Award
4) Outstanding student project

-



การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล

เกณฑท์ัว่ไปท่ีใช้กบัทกุสาขารางวลั เกณฑเ์ฉพาะรายสาขารางวลั

ประเทศแคนาดา
ประเทศสงิคโปร์

ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ประเทศสหราชอาณาจกัร
ประเทศออสเตรเลยี

ตัวอย่างเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสาขารางวัล

• Innovation and contribution to the profession
น าเสนอนวตักรรม เทคนิคหรอืวธิกีารใหมใ่นการ
แกปั้ญหา ซึง่เป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีดา้นการวางแผน 

• Methodology วธิกีาร กระบวนการ
• Overall presentation การน าเสนอผลงาน

• Implementation การน าไปสูก่ารปฏบิตั ิและประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์

• Public engagement การมสีว่นรว่มกบัภาคประชาชน
• Sustainability ตอบโจทยส์อดคลอ้งกบัความยัง่ยนื



การศึกษาทบทวนรางวัลการวางแผนของต่างประเทศ

สรุปหมวดหมู่และสาขารางวัล

สดัส่วนคะแนนท่ีเปิดเผยมีเฉพาะรางวลั ‘PIA awards for planning excellence’ ของออสเตรเลีย และ
‘SIP Planning Awards’ ของสิงคโปร์

ประเทศออสเตรเลีย
(ตวัอย่างสาขา Best Planning Ideas)

ประเทศสิงคโปร์

เกณฑ์ สดัส่วนคะแนน เกณฑ์ สดัส่วนคะแนน
นวตักรรม รอ้ยละ 25 นวตักรรม รอ้ยละ 25

ศกัยภาพการน าไปใช้ รอ้ยละ 25 กระบวนการ รอ้ยละ 25

การมสีว่นรว่ม รอ้ยละ 25 ความยัง่ยนื รอ้ยละ 25

การส าเรจ็ผล รอ้ยละ 25
ศกัยภาพการน าไปใช้ รอ้ยละ 15
การน าเสนอ รอ้ยละ 10



AWESOME
SLIDE

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



Smart Growth

U.S.EPA (2006) ให้ความหมายของ “Smart Growth ว่า “เป็นกลยุทธ์การวางแผนที่ครอบคลุมทุกระดับของยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยปกป้องสุขภาวะเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างชุมชนให้โดดเด่น มีระบบ
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสร้างสังคมให้มีความหลากหลาย”

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



1. การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน

2. การส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนทุกระดับรายได้

3. การออกแบบอาคารและกลุ่มอาคารให้เกาะกลุ่มและการออกแบบชุมชนให้กระชับ

4. การสร้างชุมชนแห่งการเดิน  การออกแบบปรับปรุงโครงข่ายทางเดินให้เชื่อมต่อกันทั่วทั้งชุมชน
และระหว่างชุมชน

5. การส่งเสริมทางเลือกการเดินทางที่มีความหลากหลายและสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน

Smart Growth

เกณฑ์
SMART GROWTH

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



6. การสงวนรักษาพ้ืนที่การเกษตร  พ้ืนที่งดงามตามธรรมชาติ พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ประวัติศาสตร์ 
และพื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

7. การลงทุนพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูในชุมชนที่รัฐได้ลงทุนสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว

8. การสร้างความโดดเด่น  เอกลักษณ์ และจิตวิญญาณแก่สถานที่  รวมทั้งการสร้างสถานที่พิเศษที่
งดงามภายในบริเวณชุมชน

9. การสร้างระบบการพัฒนาการตัดสินใจด้วยการคาดการณ์อนาคตและค านึงถึงความคุ้มค่าการลงทนุ

10.การกระตุ้นชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมการวางผังพัฒนาเมือง

Smart Growth

เกณฑ์
SMART GROWTH

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



LEED - ND

LEED-ND หรือ เกณฑ์ความเป็นผู้น าการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน พฒันาขึน้โดย U.S
Green Building Council, Natural Resources Defense Council (2009) และ Congress for the New Urbanism โดย
ผสมผสานเกณฑ์ของ Smart Growth และ New Urbanism เพื่อออกแบบเมืองที่ผสมผสานกบัองค์ความรู้ด้านภมิู
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม และศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



LEED - ND

เกณฑ์หลักของ
LEED-ND

ต าแหน่งที่ตั้ง
และการ

เชื่อมต่อที่
ชาญฉลาด 

รูปลักษณ์ของ
ย่านและการ
ออกแบบ

โครงสร้าง
พื้นฐานเขียว
และอาคาร

เขียว

นวัตกรรมและ
กระบวนการ
ออกแบบ

การจัดล าดับ
ความส าคัญ
ในการพัฒนา
ระดับภาค

เกณฑ์ Smart growth & LEED - ND



AWESOME
SLIDE

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET 

เร่ืองหารือคณะกรรมการ



เรื่องหารือคณะกรรมการ

1)  รางวัล TPA ควรประกอบด้วยกี่สาขา สาขาใดบ้าง

2)  เกณฑ์การพิจารณาควรมีลักษณะอย่างไร เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสาขารางวัล หรือเป็นเกณฑ์เฉพาะ
รายสาขารางวัล

ผู้ประสานงาน
นายจิรวัฒน์ ผดุงวรศาสตร์
jirawat.pdv@gmail.com
061 989 5254



Thank You
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