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“ �มีชุมชนที่ดูแลตัวเองได้�” “ เป็นสถานที่ส�าหรับคน
ทุกรูปแบบชีวิต”

“ ประชาชนสามารถเข้าสู่
บริเวณริมท่าเรือได้�”

“ มีแผนการขนส่ง
สาธารณะที่ดี ”

“มีที่ให้คนเดิน”

“ ที่สามารถบอกเรื่อง
ราวของตนเองได้�”

“ มีแผนการขนส่งสาธารณะที่ด ี”“ ท�าให้จิตใจเบิกบาน”

“ ที่สามารถเดินไป 
ตามท้องถนนได้�”

ชาวซิดนีย์ต้องการเมืองที่...

“ ที่มีความเคารพต่อความแตกต่าง-� 
ทั้งทางด้านวัฒนธรรม�ศาสนา�
อายุ�เพศ�ความชื่นชอบทางเพศ�
และโครงสร้างครอบครัว”
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“ มีวัฒนธรรมและความ
บันเทิงอันมีสีสัน�”

“ มีพื้นที่สาธารณะที่เชื้อเชิญให้คนหยุด
พักและใช้ความคิด 

พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อมนุษยธรรม ”

“ ฉลองให้กับชีวิตกลางแจ้ง ”

“ รถไม่ติด”

“ ที่มีค่าครองชีพไม่
สูงและมีความหลาก
หลายทางสังคม ”
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ซิตี้ออฟซิดนีย์ให้ความยอมรับ
ว่าชาวอะบอริจิ้นเป็นคนกลุ่ม
แรกของประเทศออสเตรเลีย

ข้อความเกี่ยวกับชาวพื้นเมือง
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ซิตี้ซิดนีย์ให้ความยอมรับว่าชาวอะบอริจิ้นเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศออสเตรเลีย  
วิสัยทัศน์ของซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030 ให้ความยอมรับต่อมรดกพื้นเมืองและวัฒนธรรมร่วมสมัยของซิดนีย์  
ซิตี้ออฟซิดนีย์มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรส

ชาวอะบอริจินอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว โดยจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่ง
อาหาร และแหล่งน�้าสะอาด โดยปกติแล้วจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน ซึ่งเป็นเวลาที่ชาว 
อะบอริจินกินปลา และสัตว์น�้าประเภทที่มีเปลือกเป็นอาหารหลัก ถนนสายหลักของเมืองหลายสายเช่น ถนนจอร์จสตรีท 
(George Street) ถนนออคฟอร์ดสตรีท (Oxford Street) และ ถนนคิงสตรีทนิวทาวน์ (King Street Newtown)  
ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นทางเดินของชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างไร่นา หรือพื้นที่หาปลา

เราได้ขอความเห็นอย่างจริงจังจากชุมชนชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรสที่อยู่ในนครซิดนีย์เพื่อโครงการ
ซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030 นี้ ปัญหาและไอเดียหลายอย่างที่ได้มาก็สอดคล้องกับของชุมชนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
พัฒนาการขนส่ง การเพิ่มความปลอดภัย ที่อยู่อาศัยราคาถูก และการจ�ากัดจ�านวนรถยนต์ในใจกลางเมือง นอกจาก
นี้ยังมีไอเดียให้สนับสนุนวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรส และ
ให้พัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสการจ้างงานและทางสังคมให้แก่ชุมชนชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรส 

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะให้ชุมชนชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรสมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการซิดนีย์
ที่ยั่งยืน 2030 ด้วย โดยให้สอดคล้องกับหลักความร่วมมือ (Principles of Cooperation) ที่ลงนามไว้
ระหว่างซิตี้ออฟซิดนีย์และคณะกรรมการดินแดนอะบอริจิ้นท้องถิ่นแห่งนครหลวงเมื่อป ี2006 ซิตี้ออฟซิดนีย์
ยืนยันว่าจะมีการใช้ไอเดียที่ได้จากขั้นตอนการขอความเห็น และจะร่วมงานกับชุมชนระหว่างการปฏิบัติไอเดียเหล่า
นี้ ขั้นตอนเหล่านี้จะท�าด้วยความเคารพ ความวางใจ และจิตวิญญาณแห่งความเปิดกว้างและความเป็นพันธมิตร
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วิสัยทัศน์ของซิดนีย์คือ
เมืองสีเขียว�ที่มีความเป็น
สากล�และเชื่อมโยงถึงกัน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ผู้น�าทางด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ‘สีเขียว’ แบบใหม่ด้วย 

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  
ด้วยเครือข่ายของสิ่งต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพี่อลดความต้องการการใช้
พลังงาน น�้า และการปล่อยของเสีย  
โดยโครงการใหญ่ๆ ที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นโครงการน�าร่อง

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะช่วยก�าหนดทิศทางของผู้ที่อาศัยในเขตซิดนีย์  
โดยการวางแผนด้านที่พักอาศัย โอกาส พร้อมด้วยการคมนาคมหลัก  
สิ่งอ�านวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ว่าง 

นครซิดนีย์จะคุ้มครองต้นไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ
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ความเป็นสากล

นครซิดนีย์จะยังคงเป็นประตูนานาชาติและ “เมืองสากล” ที่ส�าคัญที่สุดของ
ประเทศออสเตรเลีย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกและการลงทุนที่ยั่งยืน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ และความสะดวกสบาย

นครซิดนีย์จะจัดพื้นที่ชั้นเยี่ยมส�าหรับกิจกรรมธุรกิจและงานคุณภาพสูงใน
ใจกลางเมือง และสนับสนุน สถานที่ทางสังคม วัฒนธรรม และการพักผ่อน
หย่อนใจต่างๆ เพื่ออุ้มชู ดึงดูดใจ และรักษาพรสวรรค์ระดับโลกของเราไว้

นครซิดนีย์จะยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ ที่เชื่อมโยงเราเข้า
กับสื่อและเว็บใหม่ๆ ส่งเสริมความสร้างสรรค์และความร่วมมือกัน

นครซิดนีย์จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับโลก 
และเข้าร่วมอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลก

ความเชื่อมโยงถึงกัน

ซดินย์ีจะเป็นเมอืงทีไ่ปไหนมาไหนสะดวก ด้วยเครอืข่ายท้องถิน่ของเส้น
ทางคนเดนิและจกัรยาน และเส้นทางขนส่งทีเ่ชือ่มต่อหมูบ้่านต่างๆ ของ
เมอืง ใจกลางเมอืง และส่วนอืน่ๆ ของซดินย์ีชัน้ใน นครซดินย์ีจะเดนิทาง
สะดวกด้วยเครอืข่ายขนส่งระดบัภมูภิาคทีป่รบัปรงุแล้ว ทีจ่ะสร้างทบัเครอืข่าย
เดมิ จะช่วยเพิม่การเข้าถงึใจกลางเมอืงซดินย์ีจากสถานทีต่่างๆ ในภมูภิาค

หมู่บ้านต่างๆ อันโดดเด่นของซิดนีย์จะยังคงเป็นจุดศูนย์รวมที่เข้มแข็ง
ของชีวิตชุมชนและช่วยส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ หมู่บ้าน
ของเราจะท�าหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางกิจกรรม” ที่เป็นศูนย์รวมและจุด
เชื่อมต่อของบริการต่างๆ และเป็นส่วนประกอบส�าคัญต่อความน่าอยู่
ของเมือง และช่วยสนับสนุนความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลก

เมืองเราจะมีความหลากหลายและเปิดรับทุกชนชั้น ความเสมอภาคจะดี
ขึ้นเนื่องจากมีส่วนแบ่งที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุง
การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกของชุมชน โครงการ และบริการต่างๆ 
ทั่วเมือง ผลก็คือมีการพัฒนาความเสมอภาคทางสังคมและความเป็นอยู่
ที่ดี ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้จากอัตราการมีส่วนร่วมที่สูง
ในการแสดงออกทางศิลปะ การแสดง กิจกรรม และเทศกาลต่างๆ

เมืองของเราจะฉลองและสนับสนุนคนพื้นเมือง
และวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของพวกเขา

เมืองของเราจะมุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตรและประสานงานกับรัฐบาล ภาค
เอกชน และชุมชน เพื่อชักน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
เมืองเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับประเทศและระดับโลก และจะ
สร้างความสัมพันธ์กับเมืองอื่นในออสเตรเลียและประเทศอื่น เพื่อการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การค้า และผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
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ข่าวสารจาก 
นายกเทศมนตรี

หลังจากกว่าหนึ่งปีที่หารือและรับฟังเสียงจากชุมชนอันหลากหลายของเรา เราก็ได้ฉันทามติเกี่ยวกับวิธีการที่จะท�าให้
ซิดนีย์เป็นเมืองที่เขียวขึ้น มีความเป็นสากล และเป็นเมืองที่เชื่อมโยงถึงกัน

การเลือกใช้วิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นส�าหรับใจกลางเมืองซิดนีย์และหมู่บ้านต่างๆ ส�าหรับในอีก 20  
ปีข้างหน้านั้นท�าให้เกิดการรับฟังความเห็นที่ครบถ้วนที่สุดที่เคยท�ามาในเมืองนี้ ครอบคลุมพลเรือนกว่าพันคน  
นักธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ สถาบันทางวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชนอีกหลายแห่ง

เราได้รบัเสยีงอนัท่วมท้นจากผูค้นว่า พวกเขาต้องการเมอืงทีใ่นปี 2030 มคีวามฉลาดกว่า เปิดกว้างกว่า  
มกีารต้อนรบัทีด่ ีเปิดรบัทกุชนชัน้มากกว่าเดมิ; มคีวามชาญฉลาดในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศและระดบัโลก  
และมคีวามแออดัน้อยกว่าเดมิ

ร้อยละ 97 กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้เรารบัมอืกบัปัญหาโลกร้อน ดงันัน้เราจงึก�าหนดให้ “ความยัง่ยนื”  
เป็นแนวทางหลกัของเรา หนึง่ในวตัถปุระสงค์หลกัของวสิยัทศัน์ของเรากค็อืการช่วยจดัวางซดินย์ีให้เป็นเมอืงสเีขยีวชัน้
น�าของโลก ท่ามกลางการแข่งขนัรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศโลก

นีเ่ป็นความท้าทายอย่างมาก แต่กเ็ป็นโอกาสอนัน่าตืน่เต้นด้วยเช่นกนั ทีเ่ราจะได้คดิหาวธิใีหม่ทีจ่ะใช้ชวีติและ 
ท�างานในยคุปฏวิตัสิเีขยีวทีเ่กดิขึน้ทัว่ทกุหนทกุแห่งในอกีสองสามปีและสบิปีข้างหน้า

หากเราไม่มุง่หน้าตามเป้าหมายนีอ้ย่างจรงิจงั เรากจ็ะถกูทิง้ไว้ข้างหลงั นีค่อืความจรงิทีช่ดัเจน เช่นเดยีวกบัทีก่ารปฏวิตัิ
อตุสาหกรรมได้เปลีย่นแปลงโลกใบนีใ้นศตวรรษที ่19 การปฏวิตัสิเีขยีวอนัใหม่นีก้จ็ะเปลีย่นแปลงโลกในยคุศตวรรษ
ที ่21 เช่นกนั ในฐานะเมอืงทีก้่าวหน้าอย่างไม่หยดุนิง่นัน้ เราจ�าเป็นต้องเตรยีมพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสู่
เศรษฐกจิสเีขยีวแบบใหม่นี ้ด้วยค่านยิมและล�าดบัความส�าคญัแบบใหม่เช่นกนั

ด้วยการมแีนวคดิหลกัอยูท่ีค่วามยัง่ยนื วสิยัทศัน์ของปี 2030 กใ็ส่ใจกบัเรือ่งโลกร้อนผ่านทางคานงดัส�าคญั 3 ประการ  
นัน่กค็อื ของเสยีจากอาคาร การขนส่ง และพลงังาน (การสร้างพลงังาน)

ในฐานะทีเ่ป็นตวัปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีใ่หญ่ทีส่ดุ นครใหญ่ต่างๆจงึเป็นแหล่งของการประหยดัทีใ่หญ่ทีส่ดุ  
และเป็นกญุแจส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซตามสนธสิญัญาโพสเกยีวโต

แต่วสิยัทศัน์ของเรากย็งัครอบคลมุถงึความยัง่ยนืทางสงัคมและวฒันธรรมอกีด้วย และเรากพ็ยายามจะส่งเสรมิชมุชนทีม่สีสีนั 
สร้างสรรค์ และมคีวามหลากหลาย

นครใหญ่นัน้เป็นมากกว่าการรวมตวักนัของอาคารและเศรษฐกจิ นครใหญ่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุคอืนครทีต่ระหนกั
ถงึคณุค่าของวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และพลเมอืงของตน ซึง่เราจะเหน็ความรูส้กึและความเชือ่ด้านบวกเหล่านีไ้ด้จาก
การตอบสนองของสาธารณชนทีท่างเราได้รบั

เมือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์แล้ว ตอนนีง้านของเรากค็อืการขอการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัจิากผูเ้กีย่วข้องทีส่�าคญั 
แผนนีจ้ะส�าเรจ็หรอืไม่นัน้ขึน้อยูก่บัการประสานงานทีด่ใีนทกุระดบัชัน้ของรฐับาล ภาคเอกชน และชมุชนของเรา

สิง่ส�าคญักค็อื แม้ว่าโครงการซดินย์ีทีย่ัง่ยนื 2030 จะสะท้อนถงึความคดิเชงิยทุธศาสตร์ของคณะกรรมการซติีอ้อฟซดินย์ีชดุ
ปัจจบุนั แต่กเ็ป็นเรือ่งส�าคญัทีว่สิยัทศัน์นีจ้ะต้องคงอยูแ่ม้ว่าจะเปลีย่นคณะผูบ้รหิาร ไม่ว่าใครจะมอี�านาจในระดบัเมอืง  
มลรฐั หรอืรฐับาลกลาง 

เพือ่ปกปักษ์รกัษาอนาคต ความรุง่เรอืงและความน่าอยูข่องนครซดินย์ี เราจงึค้นหาและรบัความสนบัสนนุจากพนัธมติร
หลายฝ่าย ตอนนีเ้ราจ�าเป็นต้องเดนิหน้าต่อไปและด�าเนนิการปฏบิตังิานจรงิ

ฯพณฯ�โคลเวอร์�มัวร์
นายกเทศมนตรี
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โครงการซดินย์ีทีย่ัง่ยนื 2030 เป็นวสิยัทศัน์ของซติีอ้อฟซดินย์ีทีจ่ะท�าให้เมอืงนีม้เีศรษฐกจิทีด่ขีึน้ น่าอยูข่ึน้ 
เข้าถงึได้ง่ายขึน้ เปิดรบัทกุชนชัน้ -- มสีสีนัมากขึน้และเป็นสถานทีท่ีน่่าใช้ชวีติและท�างาน

เราต้องศกึษาว่าใจกลางเมอืงและหมูบ้่านโดยรอบจะสามารถเพิม่ศกัยภาพและค�า้จนุสถานะของเมอืง
สากลของซดินย์ีได้อย่างไร ด้วยการด�าเนนิโครงการอนักล้าหาญในการพฒันาและสร้างความยัง่ยนืให้แก่
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความเป็นอยูท่ีด่ ี- และสร้างความรุง่เรอืงให้แก่ทกุส่วนของนครแห่งนี้

จงัหวะเวลาคอืสิง่ส�าคญั ซดินย์ี ผูค้นและธรุกจิในเมอืง กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัเมอืงหลวงส�าคญัแห่งอืน่ทัว่โลก 
นัน่กค็อืเราก�าลงัประสบกบัความท้าทายหลายอย่างทีเ่กดิจากแรงภายนอก ตัง้แต่โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ 
ไปจนถงึการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ การผกผนัของราคาน�า้มนั ไปจนถงึการแข่งขนัด้านกจิการและ
พรสวรรค์ทางความสร้างสรรค์

วสิยัทศัน์นีจ้ะท�าให้เกดิความก้าวหน้าของ “ความเปลีย่นแปลงทลีะขัน้” ไปสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนืกว่า ในขณะ
เดยีวกนักค็ุม้ครองและอนรุกัษ์แง่มมุต่างๆ ของเมอืงนีท้ีเ่ป็นทีร่กัใคร่และเป็นรากฐานของศกัยภาพระยะ
กลางและระยะยาวของเรา 
วสิยัทศัน์ของเรา ยดึตามรากฐานอนัแขง็แกร่งของการปรกึษา วจิยั และวเิคราะห์ -- เป็นกระจกสะท้อนไอ
เดยีอนัมค่ีาจากผูค้นทกุระดบัชัน้ของชวีติและทกุเพศทกุวยั

นอกจากการวางแผนเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างพืน้ฐานแล้ว วสิยัทศัน์ของเรายงัก�าหนดค่าพารามเิตอร์
ใหม่ของวธิกีารทีส่ภาเมอืงจะส่งมอบบรกิารและให้บรกิารต่างๆ รวมถงึการพฒันาและปรบัปรงุพืน้ที่
สาธารณะ นอกจากนัน้ยงัก�าหนดทศิทางของโครงการบรูณะและแปลงโฉม ทีม่เีป้าหมายทีจ่ะสร้างความ
เป็นเลศิของกจิการต่างๆ วฒันธรรม และความสามคัคทีางสงัคมอกีด้วย

ในขณะทีเ่ราก�าหนดทศิทางและปฏบิตักิารหลายอย่างให้แก่พืน้ทีธ่รุกจิหลกัของเมอืง กย็งัมโีครงการและ
แผนอืน่ๆ ทีใ่หญ่และซบัซ้อนกว่าทีจ่ะได้รบัการตรวจด ูประเมนิผล และน�าไปปฏบิตัใินระยะยาวและต่อ
เนือ่ง

ส่วนหนึง่ของวสิยัทศัน์ของเรากค็อื ความมุง่มัน่ของซติีอ้อฟซดินย์ีทีจ่ะเป็นพนัธมติรกบัชมุชน ธรุกจิ  
และรฐับาล เพือ่ท�าแผนการต่างๆ ให้กลายเป็นจรงิจนถงึปี 2030 -- ในขณะเดยีวกนักร็บัฟังค�าแนะน�าและ
ความคดิเหน็ต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ

วสิยัทศัน์ของเราจะวางก�าหนดการณ์ต่างๆ ส�าหรบัแผนยทุธศาสตร์ของบรรษทัและงานของนครหลวง 
(Corporate Strategic Plans and Capital Works) ของเมอืงเราในอกีหลายปีข้างหน้า

โมนิก้า�บาโรน
ซีอีโอ

ข่าวสารจาก 
ซีอีโอ



10 ซิดนีย์ที่ยั่งยืน ปี 2030 : วิสัยทัศน์

1  มีใจกลางเมืองที่ปรับปรุงใหม่ ให้

เป็นหัวใจของซิดนีย์สากล

2  เครือข่ายขนส่งของซิดนีย์ชั้นในที่ครบวงจร

3  เครือข่ายสีเขียวที่น่าอยู่

4  ศนูย์กลางกจิกรรมจะเป็นศนูย์รวมของชมุชน

หมูบ้่านและการขนส่งของเมอืงนี้

5  การพัฒนาแปลงโฉมและการบูรณะอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอยู่ที่หน้า 34

เป้าหมาย�10�ประการ การเคลือ่นไหวใหญ่�5�อย่างสรปุรวมวสิยัทศัน์ของปี 
2030

สรุปวิสัยทัศน์คร่าวๆ

1  เป้าหมาย 1 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

ป ี1990

2  เป้าหมาย 2 
มีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าและน�้า

ของท้องถิ่น

3  เป้าหมาย 3 
มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีก 48,000 แห่ง

4  เป้าหมาย 4 
มีอาคารสงเคราะห์ร้อยละ 7.5 จากที่อยู่อาศัยทั้งหมด 

นั่นก็คือ จะมีที่อยู่อาศัยราคาถูกถึงร้อยละ 7.5

5  เป้าหมาย 5 
มีงานเพิ่ม 97,000 ต�าแหน่งในเมือง

6  เป้าหมาย 6 
ร้อยละ 80 ของคนท�างานในเมืองจะเดินทางด้วยการขนส่ง

สาธารณะ –นั่นก็คือร้อยละ 80 ของชาวเมืองจะเดินทางไป

ท�างานด้วยพาหนะสาธารณะ

7  เป้าหมาย 7 
ร้อยละ 10 ของการเดนิทางในเมอืงคอืการป่ันจกัรยาน 

และร้อยละ 50 ของการเดนิทางคอืการเดนิ

8  เป้าหมาย 8 
ชาวเมอืงทกุคนจะเดนิเพยีงไม่เกนิ 10 นาท ี(800 เมตร)  
กถ็งึถนนหลกัแล้ว 

9  เป้าหมาย 9 
ชาวเมอืงทกุคนจะเดนิเพยีงไม่เกนิ 3 นาท ี(260 เมตร)  

กถ็งึเครอืข่ายสเีขยีว

10  เป้าหมาย 10 
ร้อยละ 45 ของชาวเมอืงมคีวามเชือ่ว่าสามารถวางใจคนเกอืบ

ทกุคนได้

รายละเอียดอยู่ที่หน้า 28
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1  เมืองที่แข่งขันได้ในระดับโลกและมี 
นวัตกรรมใหม่

2  ผู้น�าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3  การขนส่งครบวงจรในเมืองที่เชื่อมโยง
ถึงกัน

4  เมืองส�าหรับคนเดินถนนและผู้ขี่จักรยาน

5  ใจกลางเมืองที่น่าอยู่และมีสีสัน

6  ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีสีสัน

7  เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์

8  ที่อยู่อาศัยส�าหรับประชากรหลายระดับชั้น

9  การพัฒนา บูรณะ และออกแบบที่ยั่งยืน

10  ปฏิบัติโครงการผ่านทางพันธมิตรที่ดี

รายละเอียดอยู่ที่หน้า 64

1  เวสเทิร์นเอจ

2  จัตุรัสรัสของเมืองสามแห่ง

3  ปกป้องใจกลางเมือง

4  การเดินทางของอีโอร่า

5  ริบบิ้นวัฒนธรรม

6  ท่าเรือริมอ่าว

7  เชื่อมต่อจัตุรัสสีเขียว

8  ที่พักราคาถูกที่กลีบบ์

9  การเคลื่อนไหวใหม่ส�าหรับนิวทาวน์

10  ผู้อนุรักษ์สีเขียว

รายละเอียดอยู่ที่หน้า 128

ไอเดยีโครงการ�10�อย่างทศิทางยทุธศาสตร์�10�ประการ



12 ซิดนีย์ที่ยั่งยืน ปี 2030 : วิสัยทัศน์

เป้าหมาย 10 ประการ 
เป้าหมายต่างๆ  
ทีจ่ะท�าให้เมอืงนีม้ี
ความยัง่ยนืมากขึน้
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เป้าหมาย 10 ประการ 10 เป้าหมายส�าหรับปี 2030

•  เป้าหมายที ่1 
ภายในปี 2030 เมืองจะลดการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือน
กระจกลง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับป1ี990 และจะลดลงถึง 70% ในป ี2050 

•  เป้าหมายที ่2 
ในปี 2030 เมืองเราจะมีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าถึงร้อยละ 100 โดยใช้การผลิตไฟฟ้าของเราเอง และความ
ต้องการน�้าร้อยละ 10 โดยใช้น�้าที่เก็บได้จากเมืองเรา

•  เป้าหมายที ่3 
ในปี 2030 เมอืงเราจะมทีีอ่ยูอ่าศยัอย่างน้อย 138,000 แห่งเพิม่
จากปัจจบุนัถงึ 48,000 แห่ง เพือ่ประเภททีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวาม
หลากหลายมากขึน้ ครอบครวัจะได้รบัส่วนแบ่งมากขึน้

•  เป้าหมายที่�่4 
ในปี 2030 เราจะมอีาคารสงเคราะห์ร้อยละ 7.5 จากทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด นัน่กค็อืร้อย
ละ 7.5 จะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัราคาถกู ทีส่ร้างโดยองค์กรไม่หวงัผลก�าไรหรอืผูส้ร้างรายอืน่

• เป้าหมายที ่5 
ในป ี2030 เมืองเราจะมีงานอย่างน้อย 465,000 ต�าแหน่ง เพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันถึง 97,000 ต�าแหน่ง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในงานด้านการเงิน บริการ
ธุรกิจขั้นสูง การศึกษา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และภาคการท่องเที่ยว

• เป้าหมายที ่6 
ภายในปี 2030 การใช้บริการขนส่งมวลชนเพื่อการไปท�างานในเขตซิตี้
เซ็นเตอร์ของแรงงานจะเพิ่มขึ้น 80% และการใช้ยานพาหนะสาธารณะ
ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเพื่อการไปท�างานจะเพิ่มขึ้น 80%

• เป้าหมายที ่7 
ในป ี2030 อย่างน้อยร้อยละ 10 ของการเดินทางในเมือง
คือการปั่นจักรยาน และร้อยละ 50 คือการเดิน 

• เป้าหมายที ่8 
ในป ี2030 ชาวเมืองทุกคนจะเดินเพียง 10 นาที (800 เมตร) ก็
ถึงตลาดอาหารสด การดูแลเด็ก บริการสุขภาพและการพักผ่อน 
สังคม การเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรม

• เป้าหมายที ่9 
ภายในปี 2030 ผูอ้าศยัในซติีอ้อฟซดินย์ีทกุคนจะสามาถเดนิไปยงัทางเชือ่มต่อสเีขยีว
ทีส่ามารถไปยงัชายฝ่ังของอ่าว (Harbour Foreshore) สวนฮาเบอร์พาร์คแลนด์ 
(Harbour Parkland) สวนมวัร์และสวนเซน็เทนเนยีล (Moore and Centennial 
Park) หรอืสวนซดินย์ี (Sydney Park) ได้ภายในสามนาท ี(250 เมตร)

• เป้าหมายที ่10 
ในปี 2030 ระดบัของความสามคัคขีองชมุชนและความสมัพนัธ์ทางสงัคมจะเพิม่
ขึน้ โดยร้อยละ 45 ของชาวเมอืงจะมคีวามเชือ่ว่าสามารถวางใจคนเกอืบทกุคนได้
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์ 1.1

วางแผนการเจริญเติบโต�และการเปลี่ยนแปลงเขตซิตี้เซ็นเตอร์

เมืองในปัจจุบัน

มีข้อจ�ากัดในด้านจ�านวนงานในเขตซิตี้เซ็นเตอร์ในอนาคต 
ขาดความเข้าใจในลักษณะและกิจกรรมต่างๆ ในเขตต่างๆ อย่างถ่องแท้

เมืองในปี�2030

 ซิตี้เซ็นเตอร์ที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งที่ใจกลางซิดนีย์  
มีความสามารถในการสร้างงานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของโลก

ปฏิบัติการ 

1.1.1
ยืนยันว่าผังเมืองมีศักยภาพรองรับการเติบโตด้านการจ้างงานของเมือง

ปฏิบัติการ 

1.1.2
ยืนยันว่าในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของซิตี้ออฟซิดนีย์ จะมีการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาททางเศรษฐกิจของย่านใจกลางเมือง

ปฏิบัติการ 

1.1.3
วางแผนเพื่อโอกาสการพัฒนาระยะยาวที่มากขึ้น และการเชื่อม 
ต่อกับริมฝั่งตะวันตกที่ดีกว่าเดิม

ปฏิบัติการ 

1.1.4
สนับสนุนย่านชายฝั่งแห่งใหม่ที่บารางการู ที่มีสวนริมน�้าที่สดชื่น  
ทางเดินแผ่นไม้ ร้านอาหาร วัฒนธรรม และความบันเทิง

ปฏิบัติการ 

1.1.5
จัดตั้งทีมบริหารย่าน เพื่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน ธุรกิจ  
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ย่านต่างๆ

ปฏิบัติการ 

1.1.6
ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของย่านฝั่งตะวันตกของถนนจอร์จ  
เพื่อยกระดับถนนด้วยร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ห้องเช่าชั้นสอง  
และสถานที่ท�างานขนาดเล็ก ในแบบธรรมเนียมยุโรป

จุดประสงค์�1.2

สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและเครือข่ายที่สามารถแข่งขันระดับโลกได้� 
และพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรม

เมืองในปัจจุบัน

ขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการแข่งขัน และกลุ่มอุตสาหกรรมของซิดนีย์

ขาดเครือข่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายอย่างเป็นทางการ

เมืองในปี�2030

 ยุทธศาสตร์และการด�าเนินการเพื่อการพัฒนากลุ่มร้านค้าจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ทางยุทธศาสตร์

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและกิจกรรมจะกระท�าโดยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการ 

1.2.1
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง ‘ความร่วมมือของซิดนีย์’  
กับภาคส่วนเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัย

ปฏิบัติการ 

1.2.2
ก�าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ และศักยภาพด้านการวิจัยของ
เมือง

ปฏิบัติการ 

1.2.3
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจกับเมืองและ
ประเทศอื่นๆ ในโลก

ปฏิบัติการ 

1.2.4
จัดตั้งเครือข่ายขึ้นในกลุ่มอุตสาหรรมที่มีการแข่งขันระดับโลกในอัตรา 
ที่สูง
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จุดประสงค์ 1.3

แผนการเกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการเป็นเมืองระดับโลก

เมืองในปัจจุบัน

ขาดแนวทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาพื้นที่ทางใต้ของเมือง

ขาดการวางแผนในการบริหารสนามบิน และท่าเรือที่สอดคล้องกัน

เมืองในปี�2030

มีความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเป็นเมืองระดับโลก

บริเวณที่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ จะมีการคมนาคมที่ด ี
มีการวางแผนและการปกครองพื้นที่บริเวณรอบๆ สนามบินอย่างรอบคอบ

ปฏิบัติการ 

1.3.1
 ด�าเนินการก่อสร้างตามโครงการพื้นที่อเนกประสงค์ทางใต้ของเมือง

ปฏิบัติการ 

1.3.2
ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมแผนและโครงร่างการพัฒนาเพื่อรับมือ
กับผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของสนามบิน

จุดประสงค์�1.4

สร้างศักยภาพของนวัตกรรมและความสามารถการแข่งขันระดับโลก

เมืองในปัจจุบัน

เส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการการศึกษามีคุณภาพต�่า

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและการสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมยังไม่ดีเท่าที่ควร

เมืองในปี�2030

เชื่อมต่อเมืองทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค 
เมืองจะกลายเป็น ‘พื้นที่แห่งนวัตกรรม’

ปฏิบัติการ 

1.4.1
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชน
ท้องถิ่น

ปฏิบัติการ 

1.4.2
ระบุ พัฒนา และสนับสนุนการสร้างย่านนวัตกรรมทั่วเมือง  
ตัวอย่างเช่นย่านการศึกษาและวัฒนธรรมอัลติโม่-ไพร์มอนต์

ปฏิบัติการ 

1.4.3
สนับสนุนการขยายสวนเทคโนโลยีออสเตรเลีย (ATP)  
และบริเวณดังกล่าว

จุดประสงค์�1.5

เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ

เมืองในปัจจุบัน

ธุรกิจหลายๆ แห่งยังไม่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง 
ขาดโอกาสในการเป็นผู้น�าทางธุรกิจ

เมืองในปี�2030

ใช้ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการแข่งขันกับเมืองอื่นๆ

มีโอกาสในการเป็นผู้น�าทางธุรกิจมากขึ้นในเขตซิตี้เซ็นเตอร์

ปฏิบัติการ 

1.5.1
ท�าการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพและการออกใบอนุญาตด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติการ 

1.5.2  
พัฒนาเครื่องมือสร้างความแข็งแกร่งเพื่อการเป็นผู้น�าทางธุรกิจขึ้นในเขต
ซิตี้เซ็นเตอร์

จุดประสงค์�1.6

ส่งเสริมให้เกิดการวางรากฐาน�ทรัพย์สิน�และการสร้างแบรนด์ด้านการท่อง
เที่ยวขึ้นในเมือง

เมืองในปัจจุบัน

ขาดความชัดเจนในการตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว

ชื่อเสียงและการตลาดด้านการท่องเที่ยวของซิดนีย์ยังกระจัดกระจายไม่เป็นหนึ่งเดียว

เมืองในปี�2030

มีความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในการวางรากฐานด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมระดับโลก และสร้างความดึงดูดใจให้แก่เมือง

มีการสร้างแบรนด์ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของรัฐและซิตี้ออฟซิดนีย์

ปฏิบัติการ 

1.6.1
ร่วมงานอย่างเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรัฐบาลมลรัฐ 
เพื่อสร้างสถานที่และสิ่งน่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยว เช่น  
โรงแรมและโอกาสด้านที่พักใหม่ๆ

ปฏิบัติการ 

1.6.2
ด�าเนินการโดยท�าการตลาดแบบองค์กรเดียว -ซึ่งก็คือซิดนีย์-  
โดยถือเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างวงการการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน
รัฐบาลหลายระดับ 

ปฏิบัติการ 

1.6.3
วางยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือแนะน�านักท่องเที่ยว  
และการเดินทางในเมือง
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์ 2.1

เพิ่มความสามารถด้านการผลิตพลังงานและการผลิตน�้าในเขตพื้นที่ของเมือง

เมืองในปัจจุบัน

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งอยู่นอกเมือง

เมืองในปี�2030

เครือข่ายของแหล่งพลังงานสีเขียวตั้งอยู่ในเมือง

พัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง

ปฏิบัติการ 

2.1.1 จัดเตรียมแผนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของเมือง

ปฏิบัติการ 

2.1.2
ศึกษาการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ปฏิบัติการ 

2.1.3 เพิ่มปริมาณการใช้น�้าที่บ�าบัดแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติการ 

2.1.4
สร้างแหล่งพลังงานสีเขียวไว้ในที่ต่างๆ ของเมืองโดยใช้ถนนของเมือง 
เป็นแนวเขต

ปฏิบัติการ 

2.1.5
ปรับปรุงการรายงานและการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม  
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มีการประกาศไว้

จุดประสงค์�2.2

ลดการผลิตของเสียและปริมาณน�้าเสีย

เมืองในปัจจุบัน

มีระบบปล่อยน�้าที่ท�าการระบายน�้าเสียอย่างรวดเร็ว

ปริมาณของเสียจากเมืองนั้นมีมากกว่าความสามารถในการควบคุมของเมือง

เมืองในปี�2030

มีการน�าน�้าไปบ�าบัดและน�ากลับมาใช้ใหม่

เป็นเมืองที่มองของเสียเป็นทรัพยากรอันมีค่า

ปฏิบัติการ 

2.2.1
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน�้าจากพายุ โดยใช้การออกแบบเมืองที่ใส่ใจ
เรื่องน�้า ในพื้นที่รับน�้า

ปฏิบัติการ 

2.2.2
 พัฒนายุทธศาสต์การจัดการของเสียร่วมกับสภาควบคุมดูแลซิดนีย์ชั้นใน 
(Inner Sydey council) และจัดหาพื้นที่ส�าหรับการวางระบบ
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จุดประสงค์�2.3

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาคารที่มีอยู่เดิม

เมืองในปัจจุบัน

มียุทธศาสตร์การบริหารเมืองที่มุ่งเน้นที่สิ่งที่ง่ายกว่า การพัฒนาแบบใหม่

เมืองในปี�2030

ยุทธศาสตร์การบริหารเมืองที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาแบบใหม่ที่มีความยั่งยืนและสามารถ 
ติดตั้งเข้ากับระบบเดิมได้

ปฏิบัติการ 

2.3.1 ศึกษาวิธีเร่งรัดการบูรณะอาคารเก่า เพื่อคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ปฏิบัติการ 

2.3.2
ศึกษาวิธีเร่งรัดการท�าความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อพลังงานสีเขียวภายในเมือง

ปฏิบัติการ 

2.3.3
ขยายขอบเขตการท�างานของโครงการในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลดีในการ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยกรอย่างมีประสิทธิภาพในเมือง

จุดประสงค์�2.4

แสดงประสิทธิภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางการด�าเนินการ 
และกิจกรรมต่างๆ�ของเดอะซิตี้ออฟซิดนีย์

เมืองในปัจจุบัน

มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามกลยุทธด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองในปี�2030

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการเป็นผู้น�าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ  
พื้นที่ของเดอะซิตี้ออฟซิดนีย์

ปฏิบัติการ 

2.4.1
ศึกษาการใช้เกณฑ์การลดคาร์บอนให้ต�่าที่สุด ในการจัดหาและท�าสัญญา

ปฏิบัติการ 

2.4.2
 ศึกษาแนวคิดริเริ่ม “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” ในการจัดเตรียมเมืองเพื่อรับมือผลกระ
ทบทางสังคมและด้านอื่นๆ ของภาวะโลกร้อน อย่างเช่น  
ผลจากภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิง พายุ และน�้าท่วม

ปฏิบัติการ 

2.4.3
ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ

ปฏิบัติการ 

2.4.4
มีความต่อเนื่องในการพัฒนาและปฏิบัติโครงการศึกษาและสนับสนุน  
เพื่อช่วยพลเมือง ธุรกิจ คนท�างาน และนักท่องเที่ยว ในการลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�3.1

สนับสนุนและวางแผนการขนส่งมวลชนจากเขตต่างๆ� 
ของซิดนีย์มาสู่ซิตี้ออฟซิดนีย์

เมืองในปัจจุบัน

รถไฟและรถประจ�าทางเป็นระบบหลักที่ใช้ขนส่งประชาชนไปท�างานในเขตซิตี้เซ็นเตอร์  
แต่ระบบเหล่านี้ไม่สามารถจะตอบสนองการเจริญเติบโตของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถนนทุกสายนั้นคับคั่งไปด้วยการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันท�างาน

เรือข้ามฟากเป็นบริการส�าหรับบุคคลกลุ่มเล็กๆ และมีบทบาทที่ส�าคัญต่อการคมนาคม

เมืองในปี�2030
การขนส่งมวลชนเป็นวิธีการเดินทางทุกประเภทจากส่วนอื่นๆ ของซิดนีย์มาสู่เมือง

ปฏิบัติการ 

3.1.1
ส่งเสริมการปรับปรุงระบบรถไฟที่มีอยู่เดิม และการสร้างรถไฟสายเมือง 
(New Metro Rail) ขึ้นใหม่

ปฏิบัติการ 

3.1.2
ศึกษาโอกาสการพัฒนาของสถานีเดิมและสถานีใหม่  
ในศูนย์กิจกรรมที่เสนอมา

ปฏิบัติการ 

3.1.3
ปรับปรุงการด�าเนินการของสถานีต่างๆ ในเขตซิตี้เซ็นเตอร์  
รวมถึงการล�าเลียงผู้โดยสารสู่ชนิดการขนส่งอื่นๆ ด้วย

จุดประสงค์�3.2

พัฒนาเครือข่ายการขนส่งมวลชนแบบบูรณาการในเขตซิดนีย์ชั้นใน  
(Inner Sydney)

เมืองในปัจจุบัน

การเดินทางของชาวเมืองในเขตซิดนีย์ชั้นในนั้นใช้การคมนาคมหลายชนิด และมีการ 
วางแผนนโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการ
คมนาคมที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ขาดความสอดคล้องระหว่างการคมนาคมวิธีต่างๆ และระบบการซื้อตั๋วและการให้ข้อ 
มูลขาดประสิทธิภาพ

เมืองในปี�2030
ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในเขตซิดนีย์ชั้นในสามารถใช้บริการการขนส่งมวลชนเพื่อเดินทาง 
ไปยังซิตี้เซ็นเตอร์ได้

เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวและกิจกรรมในซิตี้เซ็นเตอร์ ศูนย์กิจกรรม และเขตต่างๆ 
ระบบที่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้

ปฏิบัติการ 

3.2.1 พัฒนายุทธศาสตร์การคมนาคมในเขตซิดนีย์ชั้นใน

ปฏิบัติการ 

3.2.2
ปรับปรุงการบริการขนส่งมวลชนแบบข้ามเขต รวมถึง รถไฟขนาดเล็ก  
รถไฟสายในเมือง และคุณภาพของศูนย์การคมนาคม

ปฏิบัติการ 

3.2.3 พัฒนาการเปลี่ยนชนิดการคมนาคม

ปฏิบัติการ 

3.2.4 สร้างเครือข่ายบริการรถประจ�าทางท้องถิ่น

ปฏิบัติการ 

3.2.5
พัฒนาเครือข่ายการขนส่งมวลชนแบบบูรณาการที่ชุมชนสามารถใช้ 
บริการได้อย่างสะดวก
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จุดประสงค์�3.3

ลดผลกระทบจากการขนส่งที่มีต่อเนื้อที่สาธารณะของใจกลางเมืองและศูนย์
กิจกรรมต่างๆ

เมืองในปัจจุบัน

การเดินในเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก

เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อชัดเจนระหว่างทางเดินในเมือง

บริการขนส่งมวลชนมีผู้ใช้บริการหนาแน่น

เมืองในปี�2030
การบริการจัดการความต้องการในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการบริหารจัดการการจราจร การขนส่งมวลชน และเขตต่างๆ ในชุมชน

ปฏิบัติการ 

3.3.1
ปรับปรุงวงจรการคมนาคมในเขตซิตี้เซ็นเตอร์

ปฏิบัติการ 

3.3.2
เพิ่มจ�านวนพื้นที่บนถนนที่แบ่งไว้เพื่อใช้กับการคมนาคมโดยวิธีที่ยั่งยืน  
และใช้เป็นพื้นที่ว่างของเมือง

ปฏิบัติการ 

3.3.3 บริการจัดการความต้องการในการเดินทางโดยรถยนต์

ปฏิบัติการ 

3.3.4 ส่งเสริมให้ใช้การเดินทางด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ปฏิบัติการ 

3.3.5
ศึกษาราคาของอุปกรณ์การคมนาคมเพื่อส่งเสริมการด�าเนินการสร้าง 
ระบบการเดินทางที่มีความยั่งยืน

จุดประสงค์�3.4

จัดการถนนในท้องถิ่นให้สามารถรองรับการคมนาคมได้มากขึ้น� 
และลดจ�านวนรถยนต์บนถนนในเมืองลง

เมืองในปัจจุบัน

เครือข่ายถนนในท้องถิ่นถือเป็นส่วนประกอบหลักของระบบการคมนาคมของเมือง  
แต่ความสวยงามของถนนสายส�าคัญบางสายในเครือข่ายก็เป็นสิ่งส�าคัญด้วย

ภาคการขนส่งได้เพิ่มความต้องการให้แก่เครือข่ายถนนในเมือง 

การจราจรที่หนาแน่นเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของซิดนีย์

เมืองในปี�2030
การจัดการความต้องการโดยการใช้นวัตกรรมจะสามารถลดความแออัดของเครือข่าย 
ถนนในท้องถิ่นได้

จัดการความต้องการด้านการขนส่งเพื่อปกป้องความสวยงามของเมือง

ปฏิบัติการ 

3.4.1
จัดตั้งคณะดูแลความเรียบร้อยของถนน (Road Hierachy)  
และแผนการบริหารเส้นทางหลักๆ

ปฏิบัติการ 

3.4.2
สร้างโอกาสการปรับปรุงความสวยงามของเมือง โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการการจัดการถนน ในอนาคต
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�4.1

สร้างเครือข่ายของเส้นทางคนเดินเท้าและจักรยานที่ปลอดภัยและเชื่อมถึงกัน�
และประสานรวมเข้ากับพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งตัวเมือEงและซิดนีย์ชั้นใน

เมืองในปัจจุบัน

เส้นทางจักรยานที่ไม่ต่อเนื่องและต้องแบ่งกันใช้พื้นที่ถนนกับรถยนต์

พื้นที่สีเขียวที่ไม่ต่อเนื่อง แต่มีศักยภาพที่จะปรับปรุงให้เป็นเส้นทางจักรยาน 
และคนเดินเท้าที่ดีกว่านี้ได้

“ถนนหลัก” ยอดนิยมที่อัดแน่นไปด้วยรถยนต์ 

การวางแผนด้านจักรยานและเครือข่ายเมืองชั้นในต้องติดขัดเพราะหน่วยงานที่รับผิด 
ชอบหลายหน่วย

เมืองในปี�2030

เมืองที่เชื่อมโยงกัน

เมืองที่เอื้อต่อการเดินทางริมถนนและปั่นจักรยาน

ปฏิบัติการผ่านทางพันธมิตรที่ได้ผล

ปฏิบัติการ 

4.1.1
ใช้ แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการจักรยาน (Cycle Strategy and Action 
Plan) และวางแผนเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นส�าหรับช่วงหลังปี 2017

ปฏิบัติการ 

4.1.2
เตรียมแผนการออกแบบ ส�าหรับเส้นทางริมทะเลที่ต่อเนื่อง  
ระหว่างกลีบบ์และรัชคัตเตอร์เบย์ และจากท่าเรือที่กลีบบ์  
ไปยังโบตานี่เบย์ โรสเบรี่ และที่อื่นๆ

ปฏิบัติการ 

4.1.3
ประสานงานกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมเครือข่าย “ท�าเลน่าอยู่”  
ในตัวเมือง และขยายไปยังซิดนีย์ชั้นใน

ปฏิบัติการ 

4.1.4
ด�าเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสิ่งอ�านวยความสะดวกและเครือข่าย
ส�าหรับการเดินและจักรยานนั้นจะถูกออกแบบเพื่อให้มีความปลอดภัย  
และตอบสนองความต้องการของคนพิการได้
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จุดประสงค์�4.2

ให้ความส�าคัญสูงสุดแก่จักรยานและคนเดินเท้า�รวมถึงการเคลื่อนที่และ
การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ขี่จักรยานในซิตี้เซ็นเตอร์

เมืองในปัจจุบัน

ศักยภาพของเครือข่ายการเดินเท้าในซิตี้เซ็นเตอร์ยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุด

มีทางเลือกการเดินทางประสิทธิภาพสูงไม่เพียงพอส�าหรับการเดินทางระยะสั้นในซิตี้
เซ็นเตอร์

ยังขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อต่างๆ ในซิตี้เซ็นเตอร์

เมืองในปี�2030

เมืองนี้จะเป็นเมืองที่เดินไปไหนมาไหนได้สะดวก

ให้ความส�าคัญกับการเดินถนนและการขี่จักรยาน ในการวางแผนการขนส่ง

ปฏิบัติการ 

4.2.1
บริหารจัดการพื้นที่ถนนเพื่อส่งเสริมการเดินเท้า ขี่จักรยาน  
และการใช้การขนส่งสาธารณะ

ปฏิบัติการ 

4.2.2
ก�าหนดเวลาและช่วงสัญญาณไฟจราจรใหม่ เพื่อเพิ่มความส�าคัญให้แก่ 
คนเดินเท้า

ปฏิบัติการ 

4.2.3
ลดขีดจ�ากัดความเร็วในซิตี้เซ็นเตอร์ลงเหลือ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ปฏิบัติการ 

4.2.4
จัดช่องทางจราจรแบบเดินรถได้บางเวลาหรือเต็มเวลา  
และให้มีการปิดถนน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

ปฏิบัติการ 

4.2.5
ปรับปรุงสัญลักษณ์ทิศทางและการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายคนเดินถนน
ในใจกลางเมือง

ปฏิบัติการ 

4.2.6
ริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะ

จุดประสงค์�4.3

ส่งเสริมการเดินทางสีเขียว�ส�าหรับที่ท�างานและสถานที่ส�าคัญในตัว
เมือง

เมืองในปัจจุบัน

ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ปลายทางส�าหรับผู้ขี่จักรยานและคนเดินเท้า

ภาษีและสิ่งจูงใจด้านเงินเดือนอื่นๆ ยังเอื้อประโยชน์แก่รถยนต์มากกว่าการ
ขนส่งสาธารณะ การเดินเท้า และการขี่จักรยาน

เมืองในปี�2030

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะให้ความสะดวก ณ “ปลายทาง”  
ของคนเดินเท้าและผู้ขี่จักรยาน

นายจ้างจะเสนอสิ่งจูงใจหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมการเดินและการขี่จักรยาน

ระบบภาษีของเราจะส่งเสริมการเดินและการขี่จักรยานอย่างจริงจัง

ปฏิบัติการ 

4.3.1
สร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก ณ ปลายทาง  
เพื่อส่งเสริมการเดินและการขี่จักรยาน

ปฏิบัติการ 

4.3.2
บังคับให้มีแผนการเดินทางสีเขียว (Green Travel Plans) 
ส�าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ปฏิบัติการ 

4.3.3
จัดให้มีที่จอดรถจักรยาน ที่อาบน�้า และที่เปลี่ยนชุด  
ส�าหรับคนเดินเท้าและผู้ขี่จักรยานในอาคารของซิตี้ออฟซิดนีย์
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ปฏิบัติการ 

4.3.4
จัดตั้งและส่งเสริมโครงการจูงใจ ส�าหรับลูกจ้างที่เดินทางมา
ท�างานโดยใช้การขนส่งแบบยั่งยืน
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�5.1

สร้างความแข็งแกร่งให้เอกลักษณ์แห่งความเป็นสาธารณะของเมืองนี้� 
และสร้างสถานที่นัดพบ�พักผ่อน�และท�ากิจกรรมยามว่างให้มากขึ้นกว่าเดิม

เมืองในปัจจุบัน

ขาดถนนที่โดดเด่น

ขาดเครือข่ายพื้นที่โล่ง

คับคั่งไปด้วยการจราจรที่อึกทึกและสร้างมลพิษ

เมืองในปี�2030

เอกลักษณ์ของเมืองที่แข็งแกร่ง เส้นทางสายหลักจากเหนือไปใต้จะเชื่อมต่อจัตุรัสสาธารณะ
อันหลักๆ เข้าด้วยกัน

ลักษณะถนนที่น่าเเที่ยว เครือข่ายอันทรงพลังของพื้นที่สาธารณะหลัก

ปฏิบัติการ 

5.1.1
แผนสร้างกระดูกเส้นหลักเหนือใต้ในใจกลางเมือง ที่เชื่อมต่อจัตุรัสใหม่ทั้งสาม
แห่งที่เซอคูล่าร์คีย์ ทาวน์ฮอลล์ และเซ็นทรัล; โดยให้ความส�าคัญกับการขนส่ง
สาธารณะ จักรยาน และคนเดินเท้า

ปฏิบัติการ 

5.1.2
ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรับปรุงถนนและจัตุรัสต่างๆ 
ในย่านใจกลางเมือง

จุดประสงค์�5.2

สร้างศูนย์รวมของกิจกรรม�ส�าหรับชุมชนคนท�างาน�และผู้มาเยือนในซิตี้
เซ็นเตอร์

เมืองในปัจจุบัน

เมืองยังขาดศูนย์รวมของชุมชนคนท�างาน นักศึกษา และผู้มาเยือน

เมืองในปี�2030

จัตุรัสใหม ่3 แห่งที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักเหนือใต้ (North South Spine)  
จะเป็นศูนย์รวมของบริการและกิจกรรมส�าหรับชุมชนต่างๆ ในซิตี้เซ็นเตอร์

ปฏิบัติการ 

5.2.1
จัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับชุมชนและยุทธศาสตร์โครงการ 
ส�าหรับใจกลางเมือง และตรวจทบทวนผังเมือง เพื่อท�าให้จัตุรัสทั้งสามแห่ง
กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตชุมชนของย่านใจกลางเมืองพร้อมด้วยบริการต่างๆ 
อย่างเช่น การดูแลเด็ก ห้องสมุด และบริการข้อมูล
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จุดประสงค์�5.3

บริหารและสร้างความเข้มแข็งให้ย่านต่างๆ�ในใจกลางเมือง

เมืองในปัจจุบัน

ขาดความหลากหลายเรื่องการควบคุมความสูงและรูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้ 
ถนนมีเงามืดมากเกินไป และขาดการปกป้องบริเวณย่านร้านค้าขนาดเล็ก 
ขาดการพัฒนาย่านวัฒนธรรมและการพักผ่อน 

ยังขาดการยอมรับในชีวิตและกิจกรรมใต้ดินในย่านค่าเช่าต�่า

เมืองในปี�2030

มีการคุ้มครองย่านร้านค้าขนาดเล็กในบริเวณส�าคัญ ตัวอย่างเช่นย่านรีเทลคอร์ (Retail Core)  
ทางตะวันตกของถนนจอร์จสตรีท (George Street) ทางใต้ของถนนเออสกิ้น (Erskine Street) 
ไชน่าทาวน์ (Chinatown) และซิตี้เซาท์ (City South)

จะเกิดย่านวัฒนธรรมและการต้อนรับขึ้นใกล้กับสถานที่ส�าคัญทางวัฒนธรรม

ตรอกและพื้นที่ใต้ดินของซิดนีย์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวของซิตี้เซ็น 
เตอร์และเติมเต็มให้กับชีวิตบนท้องถนน

ปฏิบัติการ 

5.3.1
ยืนยันว่าผังเมืองจะยังคงสนับสนุนการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานและการพัฒนา 
‘ความละเอียด’ โดยเฉพาะแถบตะวันตกของถนนจอร์จ ทางใต้ของถนนเออส์กิ้น 
จนถึงไชน่าทาวน์ และซิตี้เซาท์

ปฏิบัติการ 

5.3.2
เริ่มการวางผังทางวัฒนธรรม เพื่อระบุหาโอกาสของย่านวัฒนธรรม  
บันเทิง และการต้อนรับโดยรอบสถานที่ที่มีอยู่แล้ว และอ�านวยความสะดวกด้วย
การควบคุมการพัฒนาอย่างเหมาะสม แสงไฟในระดับถนน  
ป้ายต่างๆ และการท�าทางเท้า

ปฏิบัติการ 

5.3.3
  ศึกษาการใช้พื้นที่ใต้ดินเพื่อเป็นย่านวัฒนธรรม ศิลปะสาธารณะ  
และพื้นที่จัดนิทรรศการ การบันเทิง และการต้อนรับ 

ปฏิบัติการ 

5.3.4
ส่งเสริมย่านตรอก อย่างเช่นแองเจิ้ลเพลส

จุดประสงค์ 5.4

เพิ่มอุปทานของพื้นที่ขนาดเล็กส�าหรับการค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก� 
บนถนนและตรอกซอยต่างๆ

เมืองในปัจจุบัน

ร้านค้าปลีกเฉพาะทางและอิสระมีจ�านวนน้อยลง

เมืองในปี�2030

ออสเตรเลียจะเป็นปลายทางการค้าปลีกชั้นยอดที่มีสินค้ามากมายหลายแบบ

ปฏิบัติการ 

5.4.1
วางยุทธศาสตร์การค้าปลีก ที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มศักยภาพร้านค้าขนาดเล็ก  
ทั่วย่านใจกลางเมือง และส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าหรูในใจกลางย่านค้าปลีก

ปฏิบัติการ 

5.4.2
ศึกษาการควบคุมการวางผังเมือง ที่บังคับอาคารใหม่และที่ซ่อมแซมใหม่  
ว่าจะต้องสร้างริมถนนพร้อมกับใช้ด้านหน้าเพื่อการค้าปลีกขนาดเล็กที่อึกทึกและ
เน้นด้านนอกอาคาร

ปฏิบัติการ 

5.4.3
หาวิธีการจูงใจเจ้าของอาคารที่มีอยู่แล้วให้สร้างให้ชนเขตถนน โดยให้ช่องว่างของ
ทางเท้าที่มีหลังคาและขอบอาคารว่าง เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ค้าปลีกบนถนนและซอย

ปฏิบัติการ 

5.4.4
ศึกษาการเปลี่ยนอาคารส�าคัญของเมืองให้เป็น ‘ร้านค้าปลีกขนาดยักษ์’ หรือ 
‘โรงแรมขนาดยักษ์’

จุดประสงค์�5.5

ช่วยธุรกิจขนาดเล็กที่เหมาะสม�ให้ตั้งตัวและรุ่งเรืองในย่านใจกลางเมือง

เมืองในปัจจุบัน

มีโอกาสน้อยกว่าเดิมที่เจ้าของกิจการอายุน้อยหรือเพิ่งตั้งตัวจะเริ่มกิจการได้ในย่าน
ใจกลางเมือง

เมืองในปี�2030

มีการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านและความช�านาญพิเศษทางเศรษฐกิจ  
ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นและที่ขายของเฉพาะทาง

ปฏบิตักิาร 

5.5.1
ก�าหนดเกณฑ์ ‘ความหลากหลายทางธุรกิจของย่านใจกลางเมือง’  
เพื่อดึงดูดและส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ในย่านใจกลางเมือง

ปฏบิตักิาร 

5.5.2
ศึกษาข้อดีของ ‘กองทุนพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก’ เพื่อให้เงินทุนแก่ธุรกิจที่ผ่าน
เกณฑ์ ‘ความหลากหลายทางธุรกิจของย่านใจกลางเมือง’

ปฏบิตักิาร 

5.5.3
ศึกษาการสร้าง ‘ระบบฟูกฟักธุรกิจ’ ที่ได้รับการสนับสนุนหรือเงินทุนจาก
ซิตี้ออฟซิดนีย ์

จุดประสงค์�5.6

สนับสนุนการพัฒนาบาร์และภัตตาคารแห่งใหม่และมีความหลากหลายในย่าน
ใจกลางเมือง

เมืองในปัจจุบัน

บาร์โต้รุ่งและวัฒนธรรมการต้อนรับที่ไม่ซับซ้อน

เมืองในปี�2030

ทิวแถวของทางเลือก ‘แปลกใหม่’ ที่ครึกครื้นและแปลกตา ส�าหรับการทานอาหารค�่า 
เครื่องดื่ม และการสนทนาอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติการ 

5.6.1
จัดตั้ง “คณะท�างานออกใบอนุญาตสุรา” เพื่อเฝ้าดูและช่วยเหลือการปฏิบัติ
กฎหมายใบอนุญาตสุราฉบับใหม่ และส่งเสริมการปฏิรูปเพิ่มเติมตามความ
จ�าเป็น
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วตัถปุระสงค์

6
จุดประสงค์�6.1

รักษาและยกระดับบทบาทและเอกลักษณ์ของหมู่บ้านต่างๆ

เมืองในปัจจุบัน

แนวคิด “เมืองแห่งหมู่บ้าน” ประสบความส�าเร็จมาแล้วในการมุ่งเน้นที่เอกลักษณ์ 
อันโดดเด่นของย่านที่พักอาศัยและย่านการค้าในท้องถิ่นของเมือง แต่จ�าเป็นต้องมีการ 
ปรับปรุงในรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของ “ซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030” 
(Sustainable Sydney 2030) 

เมืองในปี�2030

หมู่บ้านต่างๆ จะมีความยั่งยืน ด้วยการผสมผสานของงานและบริการในท้องถิ่น  
รวมถึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ปฏบิตักิาร 

6.1.1
ยืนยันว่านโยบายและแผนต่างๆ ของซิตี้ออฟซิดนีย์นั้นให้การสนับสนุนแนวคิด 
“เมืองแห่งหมู่บ้านที่ยั่งยืน” แล้ว

จุดประสงค์�6.2

สร้างเครือข่ายของศูนย์รวมกิจกรรม�(Activity Hubs)�อย่างเช่นสถานที่ส�าหรับ
พบปะ�เลือกซื้อสินค้า�สร้างสรรค์�เรียนรู้�และท�างาน�ให้แก่ชุมชนต่างๆ�ในท้องถิ่น�

เมืองในปัจจุบัน

ขาดสถานที่ที่ก�าหนดว่าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นจุดรวมส�าหรับการ 
ลงทุนทางยุทธศาสตร์แห่งใหม่ในบริเวณที่มีอยู่แล้ว และเป็นการสนับสนุนความยั่งยืน 
ในระดับท้องถิ่น 

นี่คือมุมมองที่จ�าเพาะส�าหรับบทบาทของซิตี้เซ็นเตอร์ ในฐานะ “ซิดนีย์สากล”

เมืองในปี�2030

มีศูนย์รวมกิจกรรมหลายระดับชั้นที่มีชื่อเสียง ส�าหรับการพบปะ เลือกซื้อสินค้า  
กิจกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และท�างาน

ซิตี้เซ็นเตอร์ หมู่บ้านต่างๆ และศูนย์รวมกิจกรรม ได้ถูกบูรณาการเข้ากับหลักการ  
“ซิดนีย์สากล” แล้ว

ปฏบิตักิาร 

6.2.1
วางแผนส�าหรับศูนย์กิจกรรมแต่ละแห่ง เพื่อสนับสนุนความต้องการของชุมชน 
รวมถึงบทบาทและลักษณะในอนาคตของชีวิตในชุมชนที่ Crown Street, 
Kings Cross, Oxford Street, Redfern Street, Harris Street, Glebe 
Point Road, King Street และ Haymarket

ปฏบิตักิาร 

6.2.2
วางแผนส�าหรับศูนย์กิจกรรมแห่งใหม่ที่ Green Square และ Harbour  
(ถนน Hickson Road)

ปฏบิตักิาร 

6.2.3
วางแผนส�าหรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนองค์ประกอบหลักของศูนย์กิจกรรม
ในอนาคต

ปฏบิตักิาร 

6.2.4
วางแผนด้านทรัพย์สินชุมชน สิ่งอ�านวยความสะดวก และองค์ประกอบต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับบทบาทและลักษณะในอนาคตศูนย์กิจกรรม
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จุดประสงค์�6.3

จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน�บริการ�และโครงการสังคมในระดับชุมชนที่เข้า
ถึงได้ในทุกจุดของเมือง�ในหลายระดับชั้น

เมืองในปัจจุบัน

โครงการและบริการทางสังคมมักจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของชนกลุ่มน้อย 

การวางแผนทางสังคมจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการที่ดีกว่านี้ เพื่อให้เข้ากับแง่มุมอื่นของ 
กิจกรรมต่างๆ ของซิตี้ออฟซิดนีย์

ความต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในเมืองนั้นไม่ประสบความส�าเร็จ  
เนื่องจากขาดการประสานงานของหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

แรงกดดันด้านการเติบโตก�าลังส่งแรงผลักดันต่อโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

สิ่งอ�านวยความสะดวกของเมืองยังกระจายไม่ทั่วถึง และบางจุดก็มีสภาพที่ย�่าแย่

เมืองในปี�2030

การวางแผนด้านชุมชนและสังคมมีความครอบคลุม และค�านึงถึงทุกมิติที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต

การวางแผนยทุธศาสตร์ทางสงัคม และศกัยภาพในการปฏบิตันิัน้มคีวามแขง็แกร่งและ 
บูรณาการในทุกกิจกรรมของซิตี้ออฟซิดนีย์

ซิตี้ออฟซิดนีย์เป็นพันธมิตรในการจัดหาบริการและโครงการพหุสาขาต่างๆ ที่มุ่ง
หมายจะแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม ความด้อยโอกาสทางสังคม และการไร้ที่อยู่อาศัย

มาตรฐานจ�าเพาะและแนวปฏิบัติจะเป็นสิ่งน�าทางแก่การจัดหาบริการและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก โดยใช้การวิจัยที่เข้มแข็ง โครงร่างการวางแผน และการประชาพิจารณ์

เป็นธรรมและเข้าถึงได้: มีการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกของชุมชน เพื่อที่หมู่บ้าน
และศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ จะได้เป็นจุดรวมของการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้ง
อันใหม่และที่บูรณะจากของเดิม

บูรณาการและสร้างสรรค์: ซิตี้ออฟซิดนีย์เป็นผู้น�าเรื่องโมเดลใหม่ด้านการจัดหาและ
ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ปฏบิตักิาร 

6.3.1
เตรียมยุทธศาสตร์ชุมชนครบวงจรทั่วเมือง เพื่อยืนยันว่าบริการต่างๆ 
จะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้

ปฏบิตักิาร 

6.3.2
สร้างพันธมิตรและแผนต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพและผลลัพธ์ทาง
สังคม ในชุมชนบางแห่ง

ปฏบิตักิาร 

6.3.3
วางมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของสิ่ง
อ�านวยความสะดวกของชุมชน ที่จ�าเป็นต่อการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในเมือง โดยยึดตามการวิเคราะห์และ
ศึกษาค้นคว้า

ปฏบิตักิาร 

6.3.4
จัดเตรียมแผนสิ่งอ�านวยความสะดวกของชุมชนในอนาคต เพื่อมุ่งการ
ลงทุนในสิ่งอ�านวยความสะดวกของชุมชนอันใหม่หรือที่บูรณะใหม่ 
ในหมู่บ้านต่างๆ หรือศูนย์กิจกรรม

จุดประสงค์�6.4

พัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น

เมืองในปัจจุบัน

ศักยภาพของหมู่บ้านต่างๆ ยังถูกใช้ไม่เต็มที่ในด้านการรองรับธุรกิจเฉพาะด้าน 
(niche) รวมถึงธุรกิจค้าปลีกที่เกิดใหม่และมีความหลากหลาย

บทบาทของเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้มแข็งนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอใน
เวทีเศรษฐกิจโลก

เมืองในปี�2030

หมู่บ้านและศูนย์รวมกิจกรรมจะส่งเสริมและอุ้มชูจิตวิญญาณแห่งการท�ากิจการและ
การเติบโตของการจ้างงาน

หมู่บ้านและศูนย์รวมกิจกรรมจะบูรณาการเข้ากับ “ซิดนีย์สากล”.

ปฏบิตักิาร 

6.4.1
ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของศูนย์กิจกรรม

ปฏบิตักิาร 

6.4.2
เพิ่มแผนจัดหางานและฝึกอบรมผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
ลงไปในแผนพัฒนาศูนย์กิจกรรม

ปฏบิตักิาร 

6.4.3
ศึกษาการจัดท�าโครงการ “ให้ค�าปรึกษาเรื่องการจ้างงานในซิดนีย์” 
(Sydney Employment Mentoring Program)

ปฏบิตักิาร 

6.4.4
สนับสนุนแผนการขยายโอกาสด้านการจ้างงานให้แก่ชนพื้นเมือง 

จุดประสงค์�6.5

สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้รู้หนังสือกลุ่มใหม่

เมืองในปัจจุบัน

ขาดโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์อย่างจริงจังกับ “ผู้รู้หนังสือกลุ่มใหม่” 

เมืองในปี�2030

เมืองสามารถควบคุมผู้รู้หนังสือกลุ่มใหม่ได้

ปฏบิตักิาร 

6.5.1
จัดตั้งและสนับสนุนโครงการความรู้หนังสือและข้อมูลที่เข้าใช้งานได้
ง่ายในศูนย์รวมกิจกรรมทุกแห่ง

ปฏบิตักิาร 

6.5.2
สร้างเครือข่ายไวไฟ (Wi-Fi) ฟรีในห้องสมุดของเมืองทุกแห่ง และ
ยืนยันว่าห้องสมุดของเมืองจะมีบริการสื่อสารกับทั่วโลก
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�7.1

ส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าและการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาว 
อะบอริจิ้น�และชาวเกาะช่องแคบทอเรส�(Aboriginal and Torres Strait 
Islander)�รวมถึงการแสดงออกในยุคปัจจุบันของพวกเขา

เมืองในปัจจุบัน

ขาดความเชื่อมโยงระหว่างความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมชนพื้นเมือง  
กับการเชื่อมโยงสู่ความยุติธรรมทางสังคม รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน

เมืองในปี 2030

มีการยอมรับและเฉลิมฉลองแด่มรดกและวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิ้น  
และชาวเกาะช่องแคบทอเรส 

เมืองที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและมรดกของชาวอะบอริจิ้น

ปฏิบัติการ 

7.1.1
วางแผนวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของซิตี้ออฟซิดนีย์ ที่ครอบคลุมด้านศิลปะพื้น
เมือง ศิลปะสาธารณะ และการออกแบบ

ปฏิบัติการ 

7.1.2
จัดตั้งคณะที่ปรึกษาชาวอะบอริจิ้นของซิตี้ออฟซิดนีย์อย่างเป็นทางการ

ปฏิบัติการ 

7.1.3
จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย  
(Australian Indigenous Cultural Centre)

ปฏิบัติการ 

7.1.4
ยังคงให้ค�าปรึกษาและสร้างพันธมิตร เพื่อสร้างโฟกัสใหม่บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและการเฉลิมฉลองแด่วัฒนธรรมชนพื้นเมืองในเมืองนี้

ปฏิบัติการ 

7.1.5
สร้างรอยทางการตีความวัฒนธรรมชนพื้นเมือง จาก Redfern ถึง  
Mrs Macquaries Chair

จุดประสงค์�7.2

สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม�การมีส่วนร่วม�และปฏิสัมพันธ์ 
เมืองในปัจจุบัน

ซิดนีย์ได้รับการยอมรับด้านพลังทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์  
แต่ยังมีช่องโหว่ด้านโอกาสในการมีส่วนร่วม

เมืองในปี 2030

โอกาสการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ปฏิบัติการ 

7.2.1
สนับสนุนการใช้อาคารของเมืองที่ยังไม่ถูกใช้ชั่วคราว  
เพื่อเป็นพื้นที่ราคาย่อมเยาว์ส�าหรับศิลปิน ศิลปะ และสตูดิโอวัฒนธรรม

ปฏิบัติการ 

7.2.2
จัดเตรียมยุทธศาสตร์ส�าหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมครบวงจร  
เพื่อระบุหาโอกาสส�าหรับการจัดการโดยชุมชนและการวางแผนกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์กิจกรรม และสร้างการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ปฏิบัติการ 

7.2.3
ใช้ถนน ตรอก และพื้นที่สาธารณะของซิดนีย์เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะ 
รูปแบบต่างๆ

ปฏิบัติการ 

7.2.4
ก�าหนดแผนโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Cultural Infrastructure 
Plan) ส�าหรับเมือง โดยมีการประเมินความจ�าเป็นในอนาคตและระบุหา
โอกาสในการส่งมอบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice)  
ของโครงการวัฒนธรรม ผ่านทางศูนย์ต่างๆ ของชุมชน

ปฏิบัติการ 

7.2.5
ยืนยันว่าการใช้ถนนและสถานที่สาธารณะของเมืองเพื่อร้องเพลงแลกเงิน  
และการขอใบอนุญาตแสดงนั้นเข้าถึงได้ง่ายและมีราคาย่อมเยาว์
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จุดประสงค์�7.3

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เมืองในปัจจุบัน

มีการยอมรับความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เมื่อไม่นานมานี้เอง

ขาดพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

เมืองในปี 2030

เป็นเมืองที่อุ้มชูกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่แข่งขันได้ในระดับโลก

เป็นเมืองที่เข้าใจ มีแผนการ และจัดหาพื้นที่ให้แก่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

ปฏิบัติการ 

7.3.1
 ระบุหาที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และนวัตกรรมแบบต่างๆ

ปฏิบัติการ 

7.3.2
ก�าหนดยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และย่านวัฒนธรรม

ปฏิบัติการ 

7.3.3
จัดท�า “ทะเบียนพื้นที่ความสร้างสรรค์”  
เพื่อเป็นทางเข้าสู่พื้นที่สตูดิโอในเมืองเรา

ปฏิบัติการ 

7.3.4 จัดท�าเวทีส�าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ปฏิบัติการ 

7.3.5
จัดท�าโครงการน�าร่อง ที่สนับสนุนกิจการเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ที่เกิดใหม่

ปฏิบัติการ 

7.3.6
สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และสร้างพื้นที่มรดก (Heritage space)  
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ดัดแปลงได้ และเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 

จุดประสงค์�7.4

สร้างภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม�และสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธมิตร
วัฒนธรรม

เมืองในปัจจุบัน

ยังมีอุปสรรคเรื่องความเพียงพอของการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของเมือง

เมืองในปี 2030

เป็นเมืองระดับโลกชั้นน�าในด้านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน  
สินทรัพย์และทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ปฏิบัติการ 

7.4.1 พัฒนาโครงร่างความสร้างสรรค์ ให้แก่ศิลปะสาธารณะในเมือง

ปฏิบัติการ 

7.4.2
ขยายแผนผังทางวัฒนธรรมให้กว้างไกลกว่าใจกลางเมือง  
เพื่อแจ้งแผนวัฒนธรรมของซิตี้ออฟซิดนีย์

ปฏิบัติการ 

7.4.3
สร้างพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลอื่น เพื่อประสานงานความ
สนับสนุนปฏิทินวัฒนธรรมของการจัดงานใหญ่

ปฏิบัติการ 

7.4.4
สร้างพันธมิตรกับรัฐบาลอื่น เพื่อประสานงานการสนับสนุนการ
พัฒนาทางวัฒนธรรม

ปฏิบัติการ 

7.4.5
ศึกษาการสร้างศูนย์ “ซิดนีย์ที่ยั่งยืน” ในเมือง เพื่อโชว์การออกแบบ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงการจัดหาพื้นที่
นิทรรศการและเวทีอภิปราย

ปฏิบัติการ 

7.4.6
สร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชน และในการสร้างศูนย์กิจกรรม
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�8.1

สร้างความสะดวกด้านอุปทานที่อยู่อาศัยด้วยตลาดเอกชน� 
(Private market)

เมืองในปัจจุบัน

อุปทานด้านที่อยู่อาศัยยังขยายตัวตามความต้องการ (อุปสงค์) ไม่ทัน  
ทางเมืองมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตร่วมกับหน่วย
งานของรัฐบาลระดับรัฐ นอกจากนี้ 

การควบคุมการพัฒนาและขั้นตอนการอนุมัติคือปัจจัยที่ท�าให้การตอบสนองด้านอุปทาน
มีประสิทธิภาพต�่าลง

เมืองในปี 2030

อุปทานของที่ดินในอนาคตส�าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ถูกน�ามาใช้อย่างเต็มที่  
อย่างสอดคล้องกับข้อก�าหนดเรื่องการใช้เพื่อการจ้างงานและสภาพแวดล้อม  
รวมถึงวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ

การเตบิโตของทีอ่ยูอ่าศยัมคีวามแขง็แกร่งในบรเิวณทีไ่ด้รบับรกิารจากโครงสร้างพืน้ฐาน

มกีารเฝ้าระวงัอย่างต่อเนือ่ง และมกีารตอบสนองระดบัภมูภิาคต่อความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั

ปฏิบัติการ 

8.1.1
แก้ไขอุปสรรคที่ไม่จ�าเป็น ที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตลาดเอกชน

ปฏิบัติการ 

8.1.2
ยืนยันว่ามีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตในปริมาณมาก  
ที่สถานที่ปรับปรุงใหม่แห่งส�าคัญ

ปฏิบัติการ 

8.1.3
จัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและกายภาพ  
เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างทันเวลา

ปฏิบัติการ 

8.1.4
ตรวจตราความพร้อมของที่ดินเอกชนและของรัฐ การพัฒนาที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการ 

8.1.5
ร่วมงานกับสภาเมืองชั้นในและรัฐบาลมลรัฐ เพื่อจัดหาอุปทานที่เหมาะ 
สมของที่ดินส�าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

จุดประสงค์�8.2

ท�าให้แน่ใจได้ว่า�การพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีความหลากหลายในด้านโอกาส
การหาที่อยู่�ส�าหรับทางเลือกวิถีชีวิตที่แตกต่างกันและประเภทของที่อยู่อาศัย

เมืองในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่ของเมืองนั้น ครอบครัวจะมีขนาดเล็กและผู้อยู่อาศัยยังอายุน้อย
ทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยลดน้อยลงเรื่อยๆ

เมืองในปี 2030

ตลาดจะให้ความหลากหลาย รวมถึงรองรับทางเลือกด้านวิถีชีวิต และประเภทที่อยู่อาศัย
หลากหลายแบบ

ปฏิบัติการ 

8.2.1
ก�าหนดและส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์ของซิดนีย์และ
ซิดนีย์ชั้นใน

ปฏิบัติการ 

8.2.2
ยืนยันว่าผังเมืองก�าหนดให้มีที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท  
เพื่อตอบสนองผู้คนหลายประเภทและสังคมหลายรูปแบบ

ปฏิบัติการ 

8.2.3
ยืนยันว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ได้นั้นมีการออกแบบที่ดีส�าหรับผู้พิการ
หรือเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ ผู้สูงอายุ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อใช้
ส�าหรับที่อยู่อาศัยหลายประเภท
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จุดประสงค์�8.3

ท�าให้แน่ใจได้ว่า�ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่นั้นให้บริการแก่ตลาดระดับล่าง

เมืองในปัจจุบัน

มีแรงกดดันต่อที่อยู่อาศัยราคาถูก ที่เป็นผลมาจากกระบวนการยกระดับที่อยู่อาศัยเพื่อ
คนรวย (Gentrification) 
การลดลงของสต๊อคที่อยู่อาศัยราคาถูก เช่น บ้านเช่า

เมืองในปี 2030

ตลาดมทีีอ่ยูอ่าศยัหลากหลายประเภท เช่น ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูท้ีม่รีายได้ต�า่ถงึปานกลาง

ปฏิบัติการ 

8.3.1
จูงใจอุตสาหกรรมพัฒนาที่ดินให้จัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่าเดิม

ปฏิบัติการ 

8.3.2
ยืนยันว่าไม่มีอุปสรรคโดยไม่จ�าเป็น ต่ออุปทานที่อยู่อาศัยต้นทุนต�่า
ประเภทต่างๆ

ปฏิบัติการ 

8.3.3
วางยุทธศาสตร์ในการรักษาอุปทานของที่อยู่อาศัยแบบบ้านเช่าในเมือง

จุดประสงค์�8.4

อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมการเติบโตของภาค�‘ที่อยู่อาศัยราคาย่อม
เยาว์’�เช่นจากองค์กรไม่หวังผลก�าไร (NFP) และผู้สร้างบ้านรายอื่น

เมืองในปัจจุบัน

การมีส่วนร่วมของภาคไม่หวังผลก�าไร (NFP Sector) ยังมีไม่เพียงพอ ในเรื่องการ
ส่งมอบที่อยู่อาศัยราคาประหยัด
มีแรงกดดันต่อที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาถูก
มีความตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัยส�าหรับครอบครัวคนท�างานที่รายได้ต�่า

เมืองในปี 2030

ภาคไม่หวังผลก�าไรและผู้ให้บริการรายอื่นจะจัดหาที่อยู่อาศัย “ราคาทุน”  
หรือในบางกรณีก็มีราคาต�่ากว่าทุน ให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้

ปฏิบัติการ 

8.4.1
สนับสนุนภาคไม่หวังผลก�าไร ในการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูก

ปฏิบัติการ 

8.4.2
ศึกษาโครงการน�าร่องของที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์  
โดยเป็นพันธมิตรกับภาค NFP และกระทรวงการเคหะ

ปฏิบัติการ 

8.4.3
ศึกษาข้อดีและโอกาสในการขยายโซนเดิมของที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์ 
เพื่อให้เงินทุนแก่ภาค NFP เช่นการขยายพื้นที่บูรณะใหม่ในอนาคต 
หรือการพัฒนาเชิงพาณิชย์ทุกแห่งทั่วเมือง

จุดประสงค์�8.5

อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมการเติบโตของภาคอาคารสงเคราะห์�
(Social housing)�เพื่อสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้ต�่า
มาก

เมืองในปัจจุบัน

อัตราส่วนของที่อยู่อาศัยแบบอาคารสงเคราะห์ลดลง

ความแออัดของความด้อยโอกาสในบริเวณอาคารสงเคราะห์

ความเสี่ยงที่จะไม่มีบ้านอยู่ของกลุ่มคนด้อยโอกาส

เมืองในปี 2030

มีอาคารสงเคราะห์หลายรูปแบบในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อผู้อยู่อาศัยทุกคน

ปฏิบัติการ 

8.5.1
ประสานงานกับกระทรวงการเคหะ ในด้านโครงการบูรณะที่อยู่อาศัย
สาธารณะ

ปฏิบัติการ 

8.5.2
 ระบุและริเริ่มโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะและโครงการที่อยู่อาศัย
ราคาย่อมเยาว์ส�าหรับคนที่มีความต้องการเสริม เช่นคนไร้ที่อยู่อาศัย  
ชาวอะบอริจิ้นรุ่นเยาว์ และศิลปินรายได้ต�่า

ปฏิบัติการ 

8.5.3
สนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะในเมือง  
โดยรัฐบาลอื่น

จุดประสงค์�8.6

ส่งเสริมความร่วมมือและยุทธศาสตร์การสนับสนุนเรื่องการส่งมอบที่อยู่
อาศัย�ส�าหรับครอบครัวที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง

เมืองในปัจจุบัน

ขาดความเข้าใจและการยอมรับในชุมชน เรื่องที่อยู่อาศัยส�าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

เมืองในปี 2030

ซิตี้ออฟซิดนีย์จะมีบทบาทเชิงรุก ในการอธิบายถึงข้อดีของหุ้นที่อยู่อาศัยหลากหลาย
แบบ เช่น ที่อยู่อาศัยส�าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ปฏิบัติการ 

8.6.1
ร่วมงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อก�าหนดโมเดลการก่อสร้างและ
การส่งมอบที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรจะ
ร่วมงานกันได้ทั่วเมือง ตัวอย่างเช่น ในบริเวณ Glebe, Barangaroo 
และ Redfern และ Waterloo โดยอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
Sydney Harbour Foreshore Authority กับ Redfern- Waterloo 
Authority

ปฏิบัติการ 

8.6.2
วางยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ดี เพื่อสนับสนุนความต้องการและข้อดี
ของความหลากหลายของที่อยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้ต�่า

ปฏิบัติการ 

8.6.3
จัดให้มีโครงการและบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในเรื่อง
การหาที่อยู่อาศัยสาธารณะ
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วตัถปุระสงค์ จุดประสงค์�9.1

ท�าให้บริเวณที่จะบูรณะนั้นส่งผลดีอย่างมากต่อความยั่งยืนของเมือง

เมืองในปัจจุบัน
โครงการบูรณะส่วนใหญ่นั้นยังไม่ได้ผ่านการทดสอบด้านความยั่งยืนในมุมกว้างและ 
ด้านผลกระทบต่อชุมชน
ยังไม่มีการใช้วิธีการแบบมองภาพรวม (Collective approaches) เพื่อสร้างผล 
ประโยชน์ที่เป็นไปได้

เมืองในปี�2030
บริเวณที่จะบูรณะของเมืองจะเป็นแบบอย่างด้านความยั่งยืน
บริเวณที่จะบูรณะจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ดีเลิศได้
มีการใช้โซลูชั่นเชิงภาพรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในบริเวณที่จะบูรณะ

ปฏิบัติการ 
9.1.1

ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้แก่บริเวณที่จะบูรณะแต่ละแห่ง

ปฏิบัติการ 
9.1.2

ท�าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมุมกว้างของการบูรณะย่านตัวเมือง  
เพื่อให้ความส�าคัญแก่ความยั่งยืน

ปฏิบัติการ 
9.1.3

บังคับให้พื้นที่ส�าคัญอย่างเช่น Barangaroo, Frasers Broadway, Ashmore 
และ Green Square ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงในด้านผลงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ความย่อมเยาว์ของที่อยู่อาศัย การขนส่งที่ยั่งยืน และการลดอัตราการครอบครอง
รถยนต์

จุดประสงค์�9.2

ก�าหนดและพัฒนาถนน�จัตุรัส�สวนหย่อม�และที่โล่งของเมือง�รวมถึงปรับปรุง
บทบาทของสิ่งเหล่านี้เพื่อคนเดินถนนและชีวิตของสาธารณชน

เมืองในปัจจุบัน
มีข้อจ�ากัดอย่างมากในการเพิ่มปริมาณพื้นที่โล่ง
ขาดความตระหนักว่าถนนของเมืองคือสินทรัพย์ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
เนื้อที่โล่งกว้างนั้นตั้งอยู่แยกต่างหากจากชุมชนที่พักอาศัยโดยรอบ

เมืองในปี�2030
มีการสร้างเครือข่ายของถนนที่มีตัวหนังสือที่อ่านได้ง่าย มีความต่อเนื่อง ครบถ้วน  
และเป็นมิตรกับคนเดินถนน ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับสวนหย่อม จัตุรัส และอาคารสาธารณะ
การพัฒนาที่ใหม่และจริงจังกว่าเดิมจะได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่โล่งคุณภาพสูง  
เมื่อเป็นไปได้
พื้นที่โล่งของสถาบันหรือของ “เอกชน” จะมีความพร้อมส�าหรับ “การใช้งานสองอย่าง”

ปฏิบัติการ 
9.2.1

จัดเตรียม “แผนสาธารณสมบัติ” ที่ครบถ้วน เพื่อก�าหนดเครือข่ายถนนและซอยใน
ระยะยาว รวมถึงที่ตั้งของจัตุรัส สถานที่สาธารณะ และระบบพื้นที่เปิด  
โดยเริ่มแรกจะมุ่งเน้นที่บริเวณที่จะบูรณะใหม่

ปฏิบัติการ 
9.2.2

ก�าหนดข้อตกลงเพื่อ “การใช้งานสองด้าน” ของพื้นที่สถาบันหรือพื้นที่เปิดอื่นๆ  
เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการ 
9.2.3

ด�าเนินการซื้อที่ดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือก�าหนดให้มีการสละที่ดิน เพื่อลงมือปฏิบัติ 
“แผนสาธารณสมบัติ”

ปฏิบัติการ 
9.2.4

ศึกษาวิธีการเพิ่มความมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงถนนและซอยในท้องถิ่น 
ตัวอย่างเช่น โครงการ ‘ซอยสวย ถนนเขียว’

ปฏิบัติการ 
9.2.5

ศึกษายุทธศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อเริ่มการปฏิบัติแผน “สาธารณสมบัติ”

ปฏิบัติการ 
9.2.6

สร้างพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ริมคูน�้า และการเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนหย่อม ไปยัง  
“จัตุรัสกรีนสแควร์” ตามแนวคูน�้า
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จุดประสงค์�9.3

วางแผนให้เมืองมีความสวยงาม�และสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการออก 
แบบ

เมืองในปัจจุบัน
“ความงาม” ของซิดนีย์ถูกคุกคามโดยการพัฒนาที่ขาดประสิทธิภาพ
ความเป็นเลิศด้านการออกแบบของการพัฒนาแต่ละอย่างนั้นอาจให้ผลลัพธ์โดยรวมที่ 
ไม่กลมกลืนกันหรือไม่ดึงดูดใจก็ได้
ยังขาดความใส่ใจเรื่องรูปแบบสิ่งก่อสร้างและสภาพขอบถนนที่ดี อีกทั้งยังมีการยึดติด
กับการควบคุมสัดส่วนพื้นที่ชั้น (Floor Space Ratio) มากเกินไป

เมืองในปี�2030
ความยอดเยี่ยมด้านความสวยงามและการออกแบบจะได้รับการส่งเสริมด้วยการอ้าง 
อิงกฎระเบียบที่ไม่ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนและการเดินหน้าสู่การควบคุม  
‘การวางแผนช่วงตึก’
ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะประสบความความ
ส�าเร็จได้ด้วยการลงทุนจากภาครัฐ

ปฏิบัติการ 
9.3.1

จัดเตรียมแนวปฏิบัติสัมพันธ์ของ “สาธารณสมบัติ” เพื่อก�าหนดสภาพของ
ขอบถนนที่เราต้องการ

ปฏิบัติการ 
9.3.2

มุ่งหน้าสู่ “การวางแผนช่วงตึก” ซึ่งรวมถึง การควบคุมบริเวณรอบอาคาร
แบบง่ายๆ อย่างเช่น ความสูง ระยะถอย และส่วนยื่น

ปฏิบัติการ 
9.3.3

ก�าหนดเกณฑ์อิงผลงาน (Performance based criteria) เพื่อเสริม 
กับการควบคุมบริเวณรอบอาคาร

ปฏิบัติการ 
9.3.4

ปกป้องคุณค่าของมรดกในด้านวัตถุ อาคาร สถานที่ และภูมิประเทศ

ปฏิบัติการ 
9.3.5

ส่งเสริมการน�ากลับมาใช้ใหม่และการดัดแปลงอาคารมรดกและอาคารเก่า
หลังอื่นๆ

ปฏิบัติการ 
9.3.6

ด�าเนินการก�าหนดขั้นตอนการออกแบบที่มีศักยภาพเชิงการแข่งขัน  
ส�าหรับอาคารสาธารณะทุกหลัง

ปฏิบัติการ 
9.3.7

ท�าให้แน่ใจได้ว่า การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหลักนั้นสอดคล้องกับ
สาธารณสมบัติแล้ว

จุดประสงค์�9.4

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการควบคุมการพัฒนา�และขั้นตอนการอนุมัติ�
เพื่อลดต้นทุนด้านระเบียบและอุปทานลงให้เหลือน้อยที่สุด

เมืองในปัจจุบัน
การควบคุมการพัฒนานั้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและความหลากหลายของการ
พัฒนาได้
ที่จอดรถเป็นปัจจัยที่เพิ่มต้นทุนของการพัฒนา

เมืองในปี�2030
การพัฒนาในเมืองจะท�าอย่างประหยัดต้นทุนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ปฏิบัติการ 
9.4.1 ทบทวนและลดความซับซ้อนของระเบียบควบคุมการก่อสร้างเป็นประจ�า

ปฏิบัติการ 
9.4.2

ทบทวนขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างของผู้ยื่นขอเป็นประจ�า

ปฏิบัติการ 
9.4.3

ทบทวนเกณฑ์ด้านที่จอดรถ เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างและปรับปรุงด้านราคา 
โดยแรกเริ่มจะเน้นที่จัตุรัสกรีนสแควร์

จุดประสงค์�9.6

วางแผนโครงสร้างระยะยาวของเมือง

เมืองในปัจจุบัน
การวางแผนการเติบโตในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
นั้นจ�าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาว

เมืองในปี�2030
การตัดสินใจวางแผนในปัจจุบันนั้นไม่ท�าลายทางเลือกในระยะยาวของเรา

ปฏิบัติการ 
9.6.1

ระบุและวางแผนส�าหรับพื้นที่บูรณะใหม่ในระยะยาว ของทุกแห่งในเมือง 
หาวิธีการครบวงจรที่จะเพิ่มข้อดีทางสังคมและเศรษฐกิจให้สูงที่สุด

ปฏิบัติการ 
9.6.2

ศึกษาทางรถไฟ เช่นด้านบนของสถานีเซ็นทรัลสเตชั่น  
ซึ่งมีศักยภาพเป็นสถานที่บันเทิง ที่จัดนิทรรศการ และการประชุม  
ที่จะได้รับประโยชน์จากการตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับสถานีเซ็นทรัลสเตชั่น

ปฏิบัติการ 
9.6.3

ระบุหาโอกาสการพัฒนาพื้นที่ว่างเหนือถนน ทางรถไฟ  
และโครงสร้างพื้นฐานอื่นในอ่าวดาร์ลิ่ง  
โดยท�าควบคู่ไปกับการวางแผนระยะยาวส�าหรับบารางการู

ปฏิบัติการ 
9.6.4

ระบุหาโอกาสในการบูรณะใหม่และการฟื้นฟูพื้นที่ทั้งในและรอบๆ 
กระทรวงการเคหะ

ปฏิบัติการ 
9.6.5

ร่วมงานกับหน่วยงานของ Redfern-Waterloo เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทาง
สังคมและแผนริเริ่มต่างๆ รวมถึงการบูรณะทางกายภาพของ Redfern  
และ Waterloo เช่นการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างสถานีรถไฟแห่ง
ใหม่ที่ถนน Bourke Street

จุดประสงค์�9.5

ท�าให้แน่ใจได้ว่า�การพัฒนาอันใหม่นั้นมีความบูรณาการกับความหลาก 
หลายและ�“ความละเอียด”�(Grain)�ของพื้นที่เมืองที่อยู่โดยรอบแล้ว

เมืองในปัจจุบัน
ปกตแิล้วการพฒันาขนาดใหญ่อนัใหม่นัน้ไม่ได้มคีวามบรูณาการกบับรเิวณเมอืงโดยรอบ

เมืองในปี�2030
การพัฒนาอันใหม่จะมีความบูรณาการและเชื่อมต่อกับบริเวณโดยรอบ
“ความละเอียด” และความเป็นของแท้ของเมืองจะขยายไปสู่การพัฒนาอันใหม่  
ด้วยการส่งมอบให้เจ้าของและผู้ลงทุนหลายเจ้า

ปฏิบัติการ 
9.5.1 ก�าหนดแนวปฏิบัติของหลักการผสานรวมการก่อสร้าง

ปฏิบัติการ 
9.5.2

แก้ไขปรบัปรงุการควบคมุการพฒันา โดยยดึตามหลกัการและแนวปฏบิตัขิอง 
บูรณาการการพัฒนา

ปฏิบัติการ 
9.5.3

แก้ไขปรับปรุงการวางแผนในปัจจุบันส�าหรับบริเวณที่จะบูรณะ  
โดยยึดตามหลักบูรณาการการพัฒนา

ปฏิบัติการ 
9.5.4 แก้ไขปรับปรุงโมเดลการส่งมอบของบริเวณที่จะบูรณะขนาดใหญ่
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จุดประสงค์�10.4

ก�าหนดและตรวจตราพันธมิตรด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลง

เมืองในปัจจุบัน

ซิตี้ออฟซิดนีย์มีข้อจ�ากัดด้านศักยภาพในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร ์
ปัจจุบันเรามีพันธมิตรที่มีค่าต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่ยังจ�าเป็นต้องมีวิธีการทางยุทธศาสตร์อันใหม่

เมืองในปี 2030

บทบาทของพันธมิตรมีมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยซิตี้ออฟซิดนีย์ในการด�าเนินโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ

ปฏิบัติการ 
10.4.1

จัดท�าข้อตกลงระหว่างซิตี้ออฟซิดนีย์และรัฐบาลมลรัฐ เพื่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนครใหญ่  
แผนของรัฐ และวัตถุประสงค์ด้านนโยบายของมลรัฐอื่นๆ

ปฏิบัติการ 
10.4.2

ยังคงร่วมมือกับสภานายกเทศมนตรีนครหลวงแห่งออสเตรเลีย  
และประสานงานกับรัฐบาลกลางในด้านการลงทุนต่างๆ ในเมืองหลวง

ปฏิบัติการ 
10.4.3

ทบทวนศักยภาพขององค์กร เพื่อสร้างและเฝ้าดูความสัมพันธ์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติโครงการซิดนีย์ที่ยั่งยืน 
2030

ปฏิบัติการ 
10.4.4

ประเมินโอกาสด้านพันธมิตรใหม่ ในด้านการบรรลุหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการซิดนีย์ที่ยั่งยืน 
2030

ปฏิบัติการ 
10.4.5

ยังคงติดต่อกับรัฐบาลอื่น สภาซิดนีย์ชั้นใน และนครใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก

จุดประสงค์�10.3

ยืนยันว่ามีความยั่งยืนด้านการเงินในระยะยาวของซิตี้ออฟซิดนีย์

เมืองในปัจจุบัน

มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเดิม และมีข้อจ�ากัดเรื่องโอกาสจากรายได้ใหม่ๆ

เมืองในปี 2030

มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินระดับโลก
รายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดล�าดับความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ระบุแล้ว เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างยั่งยืน

ปฏิบัติการ 

10.3.1
ยกระดับและขยายแผนการเงินและศักยภาพการจัดการทรัพย์สิน โดยให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

ปฏิบัติการ 

10.3.2
ขยายระยะเวลาการวางแผนการเงินให้ล่วงหน้าถึง 10 ปีหรือนานกว่านั้น

ปฏิบัติการ 
10.3.3

ศึกษาการเก็บภาษีอัตราพิเศษส�าหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ปฏิบัติการ 
10.3.4

ตรวจสอบแก้ไขขอบเขตของการด�าเนินงานของซิตี้ออฟซิดนีย์ในปัจจุบัน และท�าให้แน่ใจว่าสามารถสร้างความ
คุ้มค่าด้านตัวเงินได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบภาคสาธารณะ

ปฏิบัติการ 
10.3.5

ก�าหนดบรรทัดฐานเพื่อข้อตกลงที่ดีกว่าเดิม กับรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ในแง่ของเงินทุน
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จุดประสงค์�10.5

พิจารณาวิธีการหาทุนและวิธีการด้านการเงินใหม่ๆ

เมืองในปัจจุบัน

ยึดตามอัตรา (rate) และแหล่งรายได้แบบเดิมๆ

เมืองในปี 2030

มีฐานรายได้ที่หลากหลาย
มีบทบาทในฐานะพันธมิตรหรือผู้ประสานงานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ  
ที่มีการออกเงินทุนร่วมกันระหว่างเอกชนกับรัฐ

ปฏิบัติการ 
10.5.1

เพิ่มรายได้จากการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ พอร์ตทรัพย์สิน  
และสินทรัพย์สร้างรายได้อื่นๆ

ปฏิบัติการ 
10.5.2

ศึกษา ‘การจัดหาเงินทุน’ ที่การจัดโซนใหม่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของที่ดิน  
และเป็นวิธีการแบ่งส่วนรายได้

ปฏิบัติการ 
10.5.3 ตรวจทานแก้ไขภาษีการพัฒนาทรัพย์สิน

ปฏิบัติการ 
10.5.4

ร่วมงานกับพันธมิตร เพื่อจัดเตรียมเอกสารจุดยืนเรื่องกระบวนการด้านการเงิน
ของโครงสร้างพื้นฐานอันใหม่ อย่างเช่น ด้วยการออกหุ้นกู้เพื่อหาเงินทุนให้แก่
โครงการซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030

จุดประสงค์�10.6

ตรวจทานแก้ไขและดูแลการพัฒนาและการด�าเนินโครงการ�“ซิดนีย์ที่ยั่งยืน�
2030”

เมืองในปัจจุบัน

มีระบบต่างๆที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านนโยบายการตรวจตราและผลการบริการ  
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆ

เมืองในปี 2030

มีโมเดลและเทคโนโลยีที่ใหม่และซับซ้อน ส�าหรับตรวจตราการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย

ปฏิบัติการ 
10.6.1

เตรียมวางแผนด้านการเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการ “ซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030”  
ที่อาจประกอบด้วยบทบาทของเงินทุนจากทั้งระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง

ปฏิบัติการ 

10.6.2
ก�าหนดกระบวนการเฝ้าดูและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  
และการปฏิบัติงานของปี 2030

ปฏิบัติการ 

10.6.3
จัดท�าโมเดลเพื่อก�าหนดว่าเราจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของโครงการ  
“ซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030” ได้อย่างไรและตรงจุดใด

ปฏิบัติการ 

10.6.4
ใช้ความสามารถด้านดิจิตอลและการท�าแผนที่แบบใหม่ เพื่อช่วยในการตรวจตรา

ปฏิบัติการ 

10.6.5 ตรวจทานแก้ไขโครงการ “ซิดนีย์ที่ยั่งยืน 2030” ทุกๆ 5 ปี

ปฏิบัติการ 

10.6.6
ก�าหนดแผนบรรษัท แผนการเงิน และแผนการพัฒนาของซิตี้ออฟซิดนีย์  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของปี 2030

จุดประสงค์�10.7

ให้ความร่วมมือกับกระบวนการปฏิรูปการปกครองในขอบเขตที่กว้างขึ้น

เมืองในปัจจุบัน

ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลระดับต่างๆ
ความยั่งยืนระดับชาติและผลิตภาพด้านเศรษฐกิจถูกขัดขวางจากการบริหารจัดการในปัจจุบัน

การบริหารจัดการของรัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบันไปขัดขวางต่อการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพของภูมิภาคซิดนีย์

เมืองในปี 2030

“การปฏิรูปการปกครองนครหลวง” จะช่วยยกระดับการวางแผนและการลงทุนที่ 
บูรณาการกันในซิดนีย์
ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนจะได้รับความเห็นชอบจาก 
รัฐบาลระดับต่างๆ และมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุความส�าเร็จ

ปฏิบัติการ 
10.7.1

เป็นผู้จัดประชาพิจารณ์เรื่อง อนาคตของรัฐบาลท้องถิ่นในซิดนีย์

ปฏิบัติการ 
10.7.2

ประสานงานกับระบบการให้เงินทุนของรัฐบาลกลางแก่สภาท้องถิ่น  
เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ได้




