กิตติกรรมประกาศ
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน และ (3) ด้านการพัฒนาเมืองและพื้นที่ คณะที่ปรึกษาโครงการใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านี้ ที่ให้การ
สนับสนุนทั้งในการให้สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และอนุเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
คณะที่ ป รึ ก ษาขอขอบคุ ณ ทางส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ที่
มอบหมายให้ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทาโครงการนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ
1.

ที่มาและความสาคัญ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทั้งในฐานะหน่วยงานกลางใน
การวางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ รวมทั้ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นระบบเรียลไทม์ (Real-time) และเชื่อมโยงกันในลั กษณะ
ฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ ในการเป็นเครื่องมือของการวางแผนและกาหนดนโยบายใน 3 ด้านของการพัฒนา
ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผน
ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของส่วนของ
ราชการ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติ การด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการพัฒนาทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีลักษณะ
ข้อมูลที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีปริมาณข้อมูลอยู่มาก มีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการสารวจและจัดเก็บ โดยมีรูปแบบและความถี่ ในการ
จัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย การสารวจและจัดเก็บที่ไม่ต่อเนื่อง และขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างบูรณาการ ส่งผลให้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
วางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
สศช . จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินโครงการนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์สาคัญ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผน ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของส่วนของราชการ และ 3) เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการที่
เกี่ยวข้อง เช่น การดาเนินธุรกิจ และการวางแผนการขนส่ง

2.

แนวทางการดาเนินงาน

การดาเนิ น งาน “โครงการการบริ ห ารจัดการและการพัฒ นาการนาข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data)
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ประกอบไปด้วยเนื้องานหลัก
7 ส่วน โดยมีภาพรวมการดาเนินงานดังแสดงในรูป 2.1

รูปที่ 2.1 องค์ประกอบและภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
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ภาพรวมของการศึกษาประกอบด้ว ยการดาเนินงานที่ส าคัญ 7 ส่ ว น โดยงานส่วนที่หนึ่ง เป็น การ
ทบทวนข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ และทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายของ ส านั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) งานส่วนที่สอง เป็นการทบทวนสถานภาพข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศของ สศช. และหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อให้ ทราบถึ ง สถานภาพข้ อ มู ล และ
สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based
data) และข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS Based data) งานส่วนที่สาม เป็นการ
นาผลลัพธ์จากงานส่วนที่ 1 และงานส่วนที่ 2 มาผูกโยงข้อมูล (Data Mapping) เรียงลาดับความสาคัญและ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสาคัญสูงสุด กาหนดวิธีการนาเสนอข้อมูล พัฒนารายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม (นิยาม
ขอบเขต สูตรคานวณ ฯลฯ) ระบุชุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพิ่ ม และจาแนกข้อมูลสาหรับการแสดงผล รวมทั้ง
ออกแบบเชิงความคิดของระบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์และการตัดสินใจ งานส่วนที่ส่ี
เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์
(Software) และโครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล (Network) เพื่อประกอบกันเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ที่ ต รงตามข้ อ ก าหนดและตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง านมากที่ สุ ด โดยมี ก ารการจั ด เตรี ย มระบบ
ฐานข้ อ มู ล กลาง (Database) รองรั บ การน าเข้ า ข้ อ มู ล ออกแบบสถาปั ต ยกรรมของระบบ (System
Architecture) ออกแบบเบื้องต้นของโมดูลและฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ (Module & Function) ออกแบบ
และจั ด ท าร่ า งหน้ า ต่ า งการแสดงผล (User Interface) การพั ฒ นาส่ ว นการแสดงผลและรายงาน
(Visualization) รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งานระบบ (Hardware & Software Installation)
งานส่วนที่ห้า เป็นการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์การพัฒนาตัวชี้วัด และด้านการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล รวมถึงด้านอื่นๆ ที่มีความจาเป็นในการพัฒนาระบบข้อมูลในอนาคต งานส่วนที่หก
เป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ สศช. และสุดท้าย งานส่วนที่เจ็ด
เป็นการให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน รวมถึงการแก้ไขปัญหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

3. การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3
เป็นการทบทวนประเด็นการพัฒนาและระบบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพี้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาจึงได้จาแนกยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) และยุทธศาสตร์ สนับสนุน (Indirect
Strategy) ที่อาจมิได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนาเป้าหมาย แต่มีนัยสาคัญบางส่วนที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์และประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องภายใต้แผนต่างๆ ดังนี้
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ชื่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
(แผนระดับที่ 1)

-

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(แผนระดับที่ 2)

-

แ ผ น ก า ร ป ฎิ รู ป
ประเทศ*
(แผนระดับที่ 2)
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่
12
(แผนระดับที่ 2)

-

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
(แผนระดับที่ 3)
แผนพัฒนาภาค
(แผนระดับที่ 3)

แผนพัฒนาจังหวัด
(แผนระดับที่ 3)

-

นโยบายรัฐบาล

-

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
Direct Strategy
Indirect Strategy
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ - ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้า นการพัฒนาศัก ยภาพและเสริม สร้ า ง
ในการแข่งขัน
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
- ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ - ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สติกส์ และดิจิทัล
- ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
ประเด็น (8) ผู้ป ระกอบการและวิสาหกิจ - ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
- ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้า
ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านสังคม
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การพั ฒ นาโครงสร้ า ง - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ - ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พื้นที่เศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 10 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
เพื่อการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาเพิ่ ม มู ล ค่ า ห่ ว งโซ่
อุปทาน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ด้านโลจิสติกส์
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่ กทม.
แผนพัฒนาภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาคใต้
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
แผนพัฒนาภาคตะวันออก
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว 20 ปี
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (25612564)
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561-2564)
แผนพัฒนานครราชสีมา (2561-2564)
แผนพัฒนาภูเก็ต (2561-2564)
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
- การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
การแข่งขันของไทย
- การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
- การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพือ่
ความเจริญสู่ภูมิภาค
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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4.

การทบทวนตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูล

ที่ปรึกษาได้ทาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ในประเด็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และด้านการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีจานวน
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องจานวนรวม 339 ตัวชี้วัด จากนั้น จึงทาการคัดกรองตัวชี้วัด
ออกบางส่วนโดยพิจารณาจากความซ้าซ้อนและความสาคัญของตัวชี้วัด โดยผลจากการคัดกรองสรุปว่ามี
ตัว ชี้วัดส าคัญที่ใช้ในการดาเนิ น งานจ านวนรวม 185 ตัว ชี้วัด แบ่งเป็น ตัว ชี้วัดภายใต้ประเด็นการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่จะนาไปดาเนินการต่อจานวน 144 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ภายใต้ประเด็นด้านการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจานวน 41 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 185 ตัว จะถูกศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัดเพื่อความชัดเจนในแง่
ของนิยาม ความหมาย โครงสร้างข้อมูลภายใต้แต่ละตัวชี้วัดและใช้เป็นกรอบในการทบทวนสถานภาพของ ทั้ง
ข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based data) และข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (NonGIS Based data) ที่ใช้วิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยผลจากการทบทวนและรวบรวมข้อมูลจาก 18 หน่วยงาน พบว่ามี
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจานวน 419 ชุดข้อมูล โดยแสดงรายการข้อมูลแยกตามหน่ วยงาน พร้อมแสดงสถานะ
ความพร้อมของข้อมูล (มี-ไม่มี) และถ้าสถานะข้อมูลแสดงว่ามีการจัดเก็บ จะมีรายละเอียดที่ระบุถึงหน่วยวัด ปี
ที่เริ่มจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างรายการข้อมูลแยกตามหน่วยงาน สถานะความพร้อมของข้อมูล หน่วยวัด ปีที่เริ่ม
จัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงาน

รายการข้อมูล

กรมเจ้าท่า ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางลาน้า
ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางน้าชายฝั่ง
กรมท่า ขีดความสามารถในการ
อากาศยาน รองรับจานวนผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขีดความสามารถในการ
รองรับจานวนผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานดอนเมือง
การรถไฟแห่ง ปริมาณการขนส่งสินค้า
ประเทศไทย ทางราง

หน่วยวัด
ตัน

ความสอดคล้อง
โครงสร้าง
การพัฒนา
พื้นฐานและ
เมือง
โลจิสติกส์
/

สถานะข้อมูล
มี

ไม่มี

ความถี่

ปีที่เริ่มต้น รูปแบบ
มีข้อมูล การจัดเก็บ

/

รายปี ก่อนปี 2555

ตัน

/

/

รายปี ก่อนปี 2555

ล้านคน/ปี

/

/

รายปี ก่อนปี 2555

ล้านคน/ปี

/

/

รายปี ก่อนปี 2555

พันตัน

/

/

รายปี ก่อนปี 2555

เอกสาร
(pdf)

ระบบ
ฐานข้อมูล
(มี API)

จากตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจานวน 185 ตัวชี้วัดและชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจานวน 419 ชุด
ข้อมูล จะถูกนาไปผูกโยงความสัมพันธ์ (Data Mapping) ซึ่งเป็นกระบวนการจับคู่ระหว่างข้อมูลที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการจัดทาตัวชี้วัดกับข้อมูลที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ โดยผลจากการผูกโยงข้อมูลจะทาให้ทราบถึง
ความพร้อมด้านข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งบทสรุปการผูกโยงข้อมูล (Data Mapping) พบว่า (1) ตัวชี้วัดที่มี
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ความพร้อมของข้อมูล มีจานวน 83 ตัว (ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการจัดเก็บอย่างความ
ต่อเนื่อง) และ (2) ตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีจานวน 102 ตัว (ตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดการ
จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง) โดยตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มจะถูกนาไปพิจารณาความสาคัญโดยใช้มิติในการพิจารณา 2 มิติ
ผ่านกระบวนการในการจัดลาดับความสาคัญ 3 ขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้เกิดกลุ่มตัวชี้วัด 7 กลุ่ม
มิติการการพิจารณาความสาคัญของ
ตัวชี้วัดเป็น 2 มิติ
มิติที่ 1 : มิติด้านความเกี่ยวข้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
ยุทธศาสตร์สนับสนุน โดยกาหนดให้ตัวชี้วัด
ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Direct KPI) เป็น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ “สู ง กว่ า ”
และ ตั ว ชี้ วั ด สนั บ สนุ น (Indirect KPI) เป็ น
ตัวชี้วัดที่มีความสาคัญในระดับ “ต่ากว่า”
มิติที่ 2 : มิติด้านความสาคัญตามระดับของแผน โดยพิจารณาให้ความสาคัญกับแผนและตัวชี้วัดที่
อยู่ภายใต้แผนในระดับที่สูงกว่าจะมีความสาคัญ “มากกว่า” กล่าวคือ ตัวชี้วัดภายใต้แผนระดับที่ 1 จะมี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือตัวชี้วัดภายใต้แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ตามลาดับ
กระบวนการในการจัดลาดับความสาคัญ 3 ขั้นตอน และกลุ่มตัวชี้วัด 7 กลุ่ม
ขั้นตอน
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ผลการจัดลาดับความสาคัญ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
การพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ที่ ป รากฎอยู่ ใ นหลายแผน รวมถึ ง อาจเป็น Direct
อยู่ในหลายแผนงานใน
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับของประเทศโดยองค์กรระหว่าง หรือ Indirect KPI
ระดับใดก็ได้
ประเทศ
การพิจารณาตัวชี้วัดตามมิติที่ 1 คือ คัดเลือกตัวชี้วัดที่มี
แผนระดับที่ 1
ความเกี่ย วข้ อ งโดยตรง (Direct KPI) จากนั้นนามาผ่า น
กระบวนการตามมิติที่ 2 คือ การจัดเรียงลาดับของตัวชี้วัด
Direct KPI
แผนระดับที่ 2
ตามระดับ ของแผน (Level of Plan) เพื่อ จ าแนกระดั บ
ความสาคัญ
แผนระดับที่ 3
การพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ตามมิ ติ ที่ 1 คื อ คั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด
แผนระดับที่ 1
สนับสนุน (Indirect KPI) จากนั้นนามาผ่านกระบวนการ
Indirect KPI
ตามมิติที่ 2 คือ การจัดเรียงลาดับของตัวชี้วัดตามระดับ
แผนระดับที่ 2
ของแผน (Level of Plan) เพื่อจาแนกระดับความสาคัญ
แผนระดับที่ 3
การพิจารณาความสาคัญ
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ผลจากการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่ (กลุ่ มตัว ชี้วัดที่มีความพร้ อ มของ
ข้ อ มู ล ) โดยจากการผู ก โยงข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด
จานวนรวม 185 ตัว พบตัวชี้วัดที่มีความพร้อม
ของข้อมูลจานวน 83 ตัว ซึ่งสามารถจาแนก
ล าดั บ คว ามส าคั ญ ไ ด้ ดั งรู ป และแส ด ง
รายละเอียดตัวชี้วัดในกลุ่มต่างๆ ดัง ตารางที่
4.2 ทั้ ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม ดั ง กล่ า วจะถู ก น าไป
พัฒนาเป็นระบบข้อมูลในงานส่วนที่ 5 ต่อไป
ตารางที่ 4.2 ตัวชี้วัดจากการจัดลาดับความสาคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ลาดับ
ตัวชี้วดั
กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน (7 ตัวชี้วัด)
1
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้าเพิม่ ขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2564
3
รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้
4
สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564
5
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
6
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
7
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร ๑ แสนคน)
กลุ่มที่ 2 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 1 (2 ตัวชีว้ ัด)
8
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา)
9
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มที่ 3 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 2 (16 ตัวชี้วัด)
10 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
11 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
12 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ
13 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลีย่ ร้อยละ)
14 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกทีจ่ นที่สุด
15 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
16 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง ๕ ปีแรก
17 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
18 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
19 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้
20 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
21 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564
22 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120
และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564
23 ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
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ลาดับ
ตัวชี้วดั
24 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
25 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กลุ่มที่ 4 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 3 (14 ตัวชี้วัด)
26 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์
27 จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate
28 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564
29 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี*
30 ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและ ด่านชายแดนสาคัญ
31 รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพิ่มขึ้น
32 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง
33 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพิ่มขึ้น
34 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นทีภ่ าคเพิ่มขึ้น
35 จานวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)
36 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
37 รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพิ่มขึน้
38 ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
39 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน)
กลุ่มที่ 5 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 1 (0 ตัวชี้วดั )
กลุ่มที่ 6 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 (44 ตัวชี้วดั )
40 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลีย่ ร้อยละ)
41 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลีย่ ร้อยละ)
42 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
43 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
44 จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
45 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
46 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
47 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)
48 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
49 ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
50 สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
52 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)
53 อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
54 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
55 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
56
สาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
57 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (Water Security Index) (ระดับ/คะแนน)
58 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค
59 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
60 ดัชนีการรับมือกับพิบัติภยั ด้านน้า
61 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้าในเขตเมือง
62 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
63 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
64 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
65 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
66 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
67 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-9

ลาดับ
68
69
70
71
72
73
74
75

ตัวชี้วดั
อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ ที่ประเทศ
มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
จานวนพื้นทีป่ ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิ ฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละจานวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
76 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
77 จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้า
ซากลดลง
78 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
79 สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30
80 จานวนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
81 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
82 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมภิ าค
83 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กลุ่มที่ 7 : : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 3 (0 ตัวชีว้ ัด)
ลาดับ
ตัวชี้วดั
กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน (7 ตัวชี้วัด)
1
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้าเพิม่ ขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2564
3
รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้
4
สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564
5
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
6
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
7
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร ๑ แสนคน)
กลุ่มที่ 2 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 1 (2 ตัวชีว้ ัด)
8
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา)
9
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มที่ 3 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 2 (16 ตัวชี้วัด)
10 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
11 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
12 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ
13 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลีย่ ร้อยละ)
14 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกทีจ่ นที่สุด
15 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
16 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง ๕ ปีแรก
17 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
18 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
19 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้
20 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
21 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564
22 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120
และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564
23 ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
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ลาดับ
ตัวชี้วดั
24 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
25 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กลุ่มที่ 4 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 3 (14 ตัวชี้วัด)
26 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์
27 จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate
28 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564
29 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี*
30 ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและ ด่านชายแดนสาคัญ
31 รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพิ่มขึ้น
32 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง
33 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพิ่มขึ้น
34 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นทีภ่ าคเพิ่มขึ้น
35 จานวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)
36 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
37 รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพิ่มขึน้
38 ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
39 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน)
กลุ่มที่ 5 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 1 (0 ตัวชี้วดั )
กลุ่มที่ 6 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 (44 ตัวชี้วดั )
40 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลีย่ ร้อยละ)
41 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลีย่ ร้อยละ)
42 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
43 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
44 จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
45 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
46 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
47 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)
48 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
49 ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
50 สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
52 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)
53 อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
54 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
55 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
56
สาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
57 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (Water Security Index) (ระดับ/คะแนน)
58 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค
59 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
60 ดัชนีการรับมือกับพิบัติภยั ด้านน้า
61 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้าในเขตเมือง
62 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
63 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
64 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
65 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
66 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
67 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
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ลาดับ
68
69
70
71
72
73
74
75

ตัวชี้วดั
อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ ที่ประเทศ
มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
จานวนพื้นทีป่ ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิ ฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละจานวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
76 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
77 จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้า
ซากลดลง
78 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
79 สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30
80 จานวนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
81 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
82 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมภิ าค
83 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กลุ่มที่ 7 : : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 3 (0 ตัวชีว้ ัด)

ผลการจัดลาดับความสาคัญของตัวชี้วัด
ที่ต้องมีการนาเสนอแนวทางการพัฒนาความ
สมบูรณ์ของข้อมูล (กลุ่มตัวชี้วัดที่ยังขาดความ
สมบู ร ณ์) โดยจากการผู กโยงข้ อมู ล ดัช นี ชี้ วั ด
จ านวนรวม 185 ตั ว ตั ว ชี้ วั ด ที่ ข้ อ มู ล ยั ง ไม่
สมบูรณ์ จานวน 102 ตัว ซึ่งสามารถจาแนก
ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ไ ด้ ดั ง รู ป แ ล ะ แ ส ด ง
รายละเอียดตัวชี้วัดในกลุ่มต่างๆ ดังตารางที่
4.3

ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดจากการจัดลาดับความสาคัญทีใ่ ช้ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์
ลาดับ ตัวชี้วดั
กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน (3 ตัวชี้วัด)
1
จานวนธุรกรรมการให้บริการการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100%
2
ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
3
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
กลุ่มที่ 2 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 1 (0 ตัวชีว้ ัด)
กลุ่มที่ 3 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 2 (31 ตัวชี้วัด)
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ลาดับ ตัวชี้วดั
4
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด
5
จานวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กาลังพัฒนา / โครงการนาร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ
6
อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
7
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
8
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
9
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
11 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
12 จานวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค
13 จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่เฉพาะ
14 จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
15 จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
16 จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
17 พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษา อนุรกั ษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพืน้ ที่
18 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
19 จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
20 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
21 จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
22 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชน
ที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
23 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
24 จานวนหมูบ่ ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564
25 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564
26 จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564
27 จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปาร้อยละ 100 ภายในปี2561 จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับ
บริการน้าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564
28 จานวนหมูบ่ ้านทัว่ ประเทศได้รับบริการน้าสะอาด
29 อัตราน้าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้าในเขตนครหลวง และในเขตภูมิภาค/เทศบาล
30 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
31 จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
32 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นทีอ่ ตุ สาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
33 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกีย่ วกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง
34 สถานประกอบการทีจ่ ดทะเบียนในพื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
กลุ่มที่ 4 : Direct KPI >> แผนระดับที่ 3 (18 ตัวชี้วัด)
35 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าเกษตรสาคัญ
36 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
37 จานวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก.ที่เชือ่ มโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
38 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ
39 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์
40 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก (สุวรรณภูมิ แหลมฉบัง)
41 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า-ส่งออก ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก/ด่านชายแดนสาคัญ
42 มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564
43 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน
44 จานวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ต่อปี*
45 มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2564
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ลาดับ ตัวชี้วดั
46 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์
47 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน)
48 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน)
49 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน)
50 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที
51 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที
52 จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง
กลุ่มที่ 5 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 1 (5 ตัวชี้วดั )
53 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
54 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
55 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
56 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
57 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
กลุ่มที่ 6 : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 (45 ตัวชี้วดั )
58 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ)
59 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
60 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลีย่ ต่อปี (เฉลีย่ ร้อยละ)
61 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
62 ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)
63 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
64 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
65 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
66 คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์
67 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
68 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
69 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม
70 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)
71 สัดส่วนของแม่น้าลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่นาล
้ าคลองและพื้นที่ชุ่มน้าทั้งประเทศ)
72 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า
73 ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
74 สัดส่วนพื้นที่ลาคลอง ที่ได้รับการฟื้นฟู
75 สัดส่วนพื้นที่ลาน้า ที่ได้รับการฟื้นฟู
76 สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
77 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทมที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่นา้ ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ
78 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
79 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
80 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
81 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท
82 จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สญ
ู พันธุ์
83 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map)
84 ลุ่มน้าสาคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุลและมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
85 ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานของแต่ละลุ่มน้า
86 ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
87 คุณภาพน้าของแม่นาสายยุ
้
ทธศาสตร์หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
88 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
89 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็น เช่น การจัดการน้า เกษตร
สาธารณสุข และป่าไม้
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ลาดับ
90
91
92
93

ตัวชี้วดั
การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัตทิ างธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ: งานวิจัยพื้นฐานเพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู้ :
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20
94 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถกู นาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
95 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และพัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
96 ความสาเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ
ภายในภูมิภาค เพื่ออานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง
97 ความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้ (Cross Border Transport
Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน
98 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ
99 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
100 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
101 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ
102 ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
กลุ่มที่ 7 : : Indirect KPI >> แผนระดับที่ 3 (0 ตัวชีว้ ัด)

5.

การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BigData)

5.1 การจัดทาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูล ได้แบ่งการทางานออกเป็นชั้น (layer) โดยแต่ละชั้น
ทาหน้าที่เฉพาะที่ต่างกันจานวนชั้นทั้งสิ้น 8 ชั้น และมีซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ใช้ดาเนินการดังรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่
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ซึ่งโดยสรุป แต่ละชั้นมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นนาเข้าข้อมูล (Data Ingestion Layer) โดยนาเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ซึง่
มี 2 รูปแบบ คือ 1) ดึงแบบออนไลน์ผ่าน Web Service และ 2) ผ่านการอัปโหลดด้วยไฟล์ทาง Web
Application ในรูปแบบไฟล์ Excel
ชั้นรวบรวมข้อมูล (Data Collector Layer) นาข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยทางานด้วยระบบการจัดการ
ข้อมูลและ เครื่องจักรรวบรวมข้อมูลโดยใช้ CKAN, JavaScript, Pylons web framework, SQLAlchemy
และ Dremio
ชั้นจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Layer) ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยในโครงการนี้เลือกใช้ MySQL
และ MongoDB
ชั้นประมวลผลข้อมูล (Data Processing Layer) มีการตรวจสอบข้อมูล, ทาความสะอาดข้อมูล,
ควบรวมข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลซ้ากัน และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ มาเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางของระบบ (Central Database) ด้วย Apache Spark
ชั้นเรียกข้อมูล (Data Query Layer) ทาการประมวลผลการเพื่อรวบรวมค่าข้อมูลสาหรับเตรียม
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลที่ชั้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมภาษา Python
ชั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Layer) ระบบสามารถนาข้อมูลที่เก็บไว้มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) ได้ โดยใช้โปรแกรมภาษา Python ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ชั้นแสดงข้อมูล (Data Visualization Layer) แสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิแบบโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน (Interactive) โดยในส่วนนี้ทางทีมพัฒนาเลือกใช้ Tableau
ชั้นออกรายงาน (Report Layer) ทาหน้าที่รวบรวมผลการวิเคราะห์หรือแสดงข้อมูลมาออกรายงาน
ส่วนนี้ใช้ Library ของกรอบงาน Ionic ที่ใช้พัฒนาระบบเว็บไซต์ เป็นตัวจัดการ
5.2 การนาข้อมูลที่ไม่เป็นสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS data) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS
data) เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่ไม่เป็นสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS data) ที่ได้รวบรวมมาตลอดทั้งโครงการได้ถู กนา
ข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกประมวลผลเรียบร้อยแล้ว และส่วนใหญ่บันทึกอยู่ใน
ฐานข้อมูล MySQL และนาไปใช้แสดงผลตามโมดูลต่าง ๆ ในระบบเว็บไซต์ (รายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3)
ส่วนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data) ที่ได้มาจากหน่ว ยงานต่าง ๆ โดยปกติจะได้มาใน 2
รูปแบบ คือ 1. Shape File ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในงานด้านภูมิศาสตร์ และ 2. ข้อมูลตารางซึ่งอาจเป็น ไฟล์
Excel หรือ CSV ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้งานโดยทั่วไปในงานด้าน
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่บรรจุ อยู่ ในโปรแกรม QGIS ประกอบด้ว ย ข้อมูลของกระทรวงคมนาคม ได้จากระบบ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล GIS Web Service ข้ อ มู ล จากกรุ ง เทพมหานคร ข้ อ มู ล จากกรมชลประทาน ข้ อ มู ล จาก
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ข้อมูลสถิติอื่น ๆ รายจังหวัด
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5.3 การพัฒนาส่วนแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน
รู ป แบบการทางานของชั้น แสดงข้อมูล ซึ่งเป็นส่ ว นที่ใช้แสดงผลการวิเคราะห์ และออกรายงาน มี
รูปแบบการทางานตามรูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2 การทางานของชั้นแสดงข้อมูล
Tableau Desktop เป็นส่วนที่โปรแกรมเงื่อนไขและผูกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกาหนด Layout และ
รูปแบบวิธีการแสดงผลตามที่ต้องการ
Tableau Server ทาหน้าที่เรียกข้อมูลจาก Data Storage ขึ้นมาแสดง ตามที่ Desktop กาหนดไว้
ดังนั้นแผนภาพข้อมูลที่นาเสนอจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่มีอยู่ใน Data Storage
End-points Module เป็นส่วนแสดงผลลัพธ์ซึ่งเข้าถึงได้ผ่าน browser ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ,
Tablet และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ iPad เป็นต้น
เมื่อผู้ใช้งานกรอก url เพื่อเข้าใช้งานระบบที่ “http://bigdata.nesdc.go.th/” จะพบกับกล่อง 2
กล่อง ได้แก่
1. กล่อง “เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้งานทั่วไป)” เพื่อเข้าระบบแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะพาเข้าสู่ระบบทันที
2. กล่อง “เข้าสู่ระบบ (สาหรับผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้ที่มีบัญชีเข้าใช้งาน)” ซึ่งจะพาผู้ใช้ระบบไปหน้า
log-in เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานว่าเป็นบัญชีประเภทใด ระหว่าง “ผู้ดูแลระบบ” หรือ “ผู้ที่มีบัญชีเข้าใช้งาน” ดัง
รูปที่ 5.3
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รูปที่ 5.3 หน้า log-in เข้าสู่ระบบ (สาหรับเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่มีบัญชีเข้าใช้งาน)
และทาการ log-in เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับกล่องซึ่งแสดงเมนูต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.4 ซึ่งได้แก่
(1) ข้อมูลตัวชี้วัด หรือ KPI
(2) กลุ่มของตัวชี้วัด หรือ Group of KPI (*)
(3) การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics
(4) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data
(5) แคตตาล็อกข้อมูล หรือ Data Catalogs (**)
(6) การอัปโหลดข้อมูล หรือ Data Upload (***)
(7) การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ หรือ User Management (***)
* เมนูที่ (2) จะสามารถเห็นได้โดยผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบและดูแลระบบและข้อมูลเท่านั้น
** เมนู (5) ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบและดูแลระบบจะเห็นข้อมูลทั้งหมด ในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะ
เห็นข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งจะกาหนดโดยดูแลระบบและข้อมูล
*** เมนูที่ (6) (7) จะสามารถเห็นได้โดยผู้ดูแลระบบและข้อมูลเท่านั้น
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รูปที่ 5.4 หน้ากล่องเมนู
โดยเมื่อกดเลือกเมนูที่ต้องการ จะเข้าสู่แต่ละโมดูลซึ่งมีการทางานดังนี้
เมนูตัวชี้วัด หรือ KPI
แสดง dashboard ของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งจะประกอบด้วยภาพข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. gauge ที่แสดงร้อย
ละความสาเร็จตามเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน และ 2. แผนภูมิแท่งหรือกราฟที่แสดงภาพข้อมูลแยกเป็นรายปี ดังรูป
ที่ 5.5 และสามารถเลือกดูรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ต้องการได้ ดังรูปที่ 5.6 ถึง รูปที่ 5.8 โดยในกรณีที่ที่ข้อมูล
ตัวชี้วัดมีการแบ่งภูมิภาค รายละเอียดตัวชี้วัดจะมีการแสดงข้อมูลตัวชี้วัดของภูมิภาคต่าง ๆ แยกให้ ดังรูปที่ 5.9
และ รูปที่ 5.10

รูปที่ 5.5 dashboard ของแต่ละตัวชี้วัด
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รูปที่ 5.6 รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด (1)

รูปที่ 5.7 รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด (2)
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รูปที่ 5.8 รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด (3)

รูปที่ 5.9 dashboard ในกรณีที่ข้อมูลมีการแยกภูมิภาค
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รูปที่ 5.10 รายละเอียดของตัวชี้วัดกรณีที่ข้อมูลมีการแยกภูมิภาค
เมนูกลุ่มข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Group of Related KPI
แสดง gauge ของตั ว ชี้ วั ด โดยแสดงได้ ค รั้ ง ละ 1-6 ตั ว ในหน้ า จอเดี ย ว เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ได้จานวน 5 กลุ่มต่อ 1 ผู้ใช้งานโดยเลือกที่แถบ Group 1 ถึง Group 5 โดยระบบจะบันทึกกลุ่มที่ผู้ใช้งานเลือก
ไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานได้ในครั้งถัดไปโดยที่ไม่ต้องทาการเลือกใหม่ ดังรูปที่ 5.12

รูปที่ 5.11 กลุ่มข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Group of Related KPI
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เมนูวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics
เป็นโมดูลที่พัฒนาตามผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยเมื่อกดเข้ามาที่เมนู
วิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics (กล่องขวาบนของหน้า Menu) เป็นหน้าที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่
มี 5 โมดูล ได้แก่
(1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)
(2) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis)
(3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend)
(4) การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis)
(5) การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis)
ดังรูปที่ 5.12 ถึง รูปที่ 5.17

รูปที่ 5.12 หน้ารวมเมนูการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
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รูปที่ 5.13 Data Analytics – การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)

รูปที่ 5.14 Data Analytics – การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis)
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รูปที่ 5.15 Data Analytics – การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend)

รูปที่ 5.16 Data Analytics – การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis)
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รูปที่ 5.17 Data Analytics – การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis)
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data
เป็นโมดูลสาหรับแสดงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระบบ โดยใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นโปรแกรม
มาตรฐานที่ใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านภูมิศาสตร์ เช่น งานวิศวกรรมสารวจ งานด้านผังเมือง เป็นต้น โดยใน
โมดูลจะอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรม พร้อมทั้งวิธีการนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้าสู่โปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้
ดูข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงทาการวิเคราะห์เพื่อออกรายงานด้วยโปรแกรม QGIS ดังรูปที่ 5.18
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รูปที่ 5.18 โมดูลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data
เมนูแคตตาล็อกข้อมูล หรือ Data Catalogs
แสดงข้อมูล จากการเลื อก 1. ชื่อข้อมูล 2. หน่ว ยงานข้อมูล 3. ระบุคาส าคัญ (Keywords) ตามที่
ต้องการ โดยผลจากการระบุข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย field คือ ชื่อข้อมูล, หน่วยงานข้อมูล,
แหล่งข้อมูล และคีย์เวิร์ดข้อมูล ดังรูปที่ 5.19

รูปที่ 5.19 หน้า Data Catalogs
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การอัปโหลดข้อมูล หรือ Data Upload
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล “ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด ” โดยเมื่อกดที่เมนู “การ
อัปโหลดข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5.20

รูปที่ 5.20 หน้า Upload Data
เมนูการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ หรือ User Management
ใช้สาหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน สาหรับผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
เท่านั้น ดังรูปที่ 5.21

รูปที่ 5.21 หน้า User Management
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ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ การติดตั้งชุดอุปกรณ์และการดูแลระบบ
เครื่ องคอมพิว เตอร์ การใช้งานระบบเว็บ ไซต์ การใช้งานโปรแกรม QGIS การใช้งานโปรแกรม Tableau
พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสามารถนาไปดาเนินงานต่อหลังจากสิ้นสุดโครงการได้

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-29

6.

การจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบข้อมูลขนาดใหญ่

6.1 ข้อเสนอแนะในการสารวจรวบรวมข้อมูลที่ยังขาดอยู่
สาหรับกลุ่มตัวชี้วัดที่สาคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จานวน 102 ตัว ที่ปรึกษาได้จัดลาดับความสาคัญ
ภายใต้กรอบการพิจารณาเดียวกันกับการจัดลาดับความสาคัญตั วชี้วัดที่มีความพร้อมของข้อมูล ข้างต้น ที่
ปรึกษาได้คัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสาคัญสูง ทั้งหมด 22 ตัว ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์ จานวน
10 ตัว ตัวชี้วัดทางโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 4 ตัว และตัวชี้วัดทางการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจานวน
8 ตัว เพื่อมาจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดในประเด็นสาญ ดังนี้
 นิยามตัวชี้วัดที่เหมาะสม โครงสร้างตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
 ชุ ด ข้ อมู ล ที่ ต้ องใช้ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล และหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยแบ่ ง หน่ ว ยงาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งทาหน้าที่ดังนี้
1. หน่ ว ยงานเจ้ าของข้ อมูล หรือ หน่ว ยงานรับผิ ดชอบจัด เก็ บข้ อ มูล (Data Owner)
หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการสารวจ จัดเก็บ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของ
ชุดข้อมูลตามโครงสร้างของตัวชี้วัด
2. หน่วยงานประมวลผล หมายถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่นาชุดข้อมูลต่าง ๆ มาคานวณ
เป็นตัวชี้วัดตามโครงสร้างของตัวชี้วัด
3. หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย หมายถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลและเปิดเผย
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-30

ตารางที่ 6.1 สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มตัวชี้วัดที่สาคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ทั้ง 22 ตัวชี้วัด
ความถี่ในการ
สารวจ/รวบรวม
ตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์
ทุกเดือน
ทุกเดือน

ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

จานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าและส่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100%

2

จานวนสถาบันเกษตรกร และผูป้ ระกอบการที่
เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทั้ง
สองหน่วยงาน ส่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ทุก 6 เดือน และนาข้อมูลมา
ประมวลผลสรุปเป็นรายปี

ทุกปี

3

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service)
ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์

ทุกปี

4

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ
ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5
ต่อปี
การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดึงข้อมูลตามรอบรายงาน ITC,
UNCTAD, WTO และ ประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น
ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น
สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ รวบรวมข้อมูล จัดส่ง
ให้ สสว. ทุกปี

ทุกปี

กรมศุลกากรทาการบันทึกหมายเลข
ใบอนุญาตทุกปี ส่งมอบให้กรมการ
ขนส่งทางบก ประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น

ทุกปี

5

6

ความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้ความตก
ลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาในการจัดเก็บ

ทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล:
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: สศช.
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: กรมศุลกากร
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็คทรอนิคส์
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล :กรมศุลกากร
หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: กรมการขนส่งทางบก
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

ช่วงเวลาในการจัดเก็บ

ความถี่ในการ
สารวจ/รวบรวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
7

มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่างประเทศ (พันล้านบาท)

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

8

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุง
ให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน
และบริการ

ตรวจสอบประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาทุกไตรมาส

รวบรวมทุก
ไตรมาส
นามาสรุปเป็นตัวขี้
วัดรายปี

9

ปริ ม าณสิ น ค้ าที่ ผ่ า นเข้ า -ออก ณ ด่ า นการค้า ประมวลผลจากฐานข้อมูลการนาเข้า
ชายแดนที่สาคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อย ส่งออกที่กองบัญชีประชาชาติได้รบั
ละ 5 ต่อปี
จากกรมศุลกากร

10

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ (ชายแดน)

ทุกปี

ทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กรมศุลกากร
หน่วยงานประมวลผลข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช.
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล:
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช.
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : กรมศุลกากร
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สศช.

รวบรวมข้อมูลมูลค่า หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : กรมศุลกากร
การค้าทุกเดือน และ หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประมวลผลเพื่อตอบ เป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช.
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป็นรายปี

ตัวชี้วัดทางโครงสร้างพื้นฐาน
11

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 75 สั ด ส่ ว นของเสี ย อั น ตรายชุ มชนที่
ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

ช่วงเวลาในการจัดเก็บ

ความถี่ในการ
สารวจ/รวบรวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
12
13

14

จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อย
ละ 85 ในปี 2565
จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47
เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

อัตราน้าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้าใน
เขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และในเขต
ภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี
2565

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : กสทช.
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด :สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดทางการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
15

จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

16

จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

17

จานวนเมืองขนาดกลางทีไ่ ด้รับการพัฒนา

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
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ความถี่ในการ
สารวจ/รวบรวม
ทุกปี

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ช่วงเวลาในการจัดเก็บ

18

จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

19

มู ล ค่ า การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคใต้

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

20

จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
(จานวนเมือง)
ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึง
ระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้
ภายใน 10 นาที

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุกปี

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น

ทุก ปี 1

21
22

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : สนข.
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6.2 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศนี้ เป็นโครงการในลาดับแรก ๆ ที่ริเริ่มในการนา
แนวคิดศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและนาข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลายแหล่งตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ
มารวบรวมและประมวลผล เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
ถื อ เป็ น การปฏิ วัติ ก ระบวนการทางความคิ ดจากอดี ต ที่ ก ารตัด สิ น ใจต่ า ง ๆ จะอยู่ บ นพื้ น ฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้นาหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Expert-based decision making) ให้เปลี่ยนไปเป็น
รูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล (Data-driven decision making) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานในการบริหาร
หน่ ว ยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในปั จ จุ บั น เนื่องจากมีห ลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจ สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการนี้เป็นรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ จึงมีอุปสรรค
หรือข้อจากัดหลายประการ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างการเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูล
การจัดทาฐานข้อมูลจาเป็นต้อง (1) ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้มีความเป็นปัจจุบัน (up to date) อยู่
สม่าเสมอ เช่น ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคาบเป็นรายปี ควรต้องปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และ (2) การสร้างกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งระบบฐานข้อมูลต้องจัดสร้างบนมาตรฐาน
เดียวกัน และ มีกลไกการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติ ซึ่งที่ปรึกษาได้วางแผนการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบให้เป็นแบบ
อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบโครงการสามารถใช้งานได้ในระยะยาว และอานวยความสะดวกให้ผู้ดูแลข้อมูลมากที่สุด
สาหรับตัวชี้วัดในโครงการนี้ (รวมตัวหลักและตัวย่อย) ทั้งสิ้น 230 รายการ พบว่า การประมวลผล
ตัวชี้วัดนี้ต้องการใช้ข้อ มูลดิบ เพื่อทาการคานวณทั้งสิ้น 515 รายการ ซึ่งมีรายการข้อมูล ดิบที่มีการเปิ ดให้
เชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ Application Programming Interface หรื อ API จ านวน 18 ชุ ด ข้ อ มู ล โดย
ชุดข้อมูลนี้จาเป็นต่อการปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้มีตัวชี้วัดที่สามารถปรับปรุ งข้อมูลรายปีได้
แบบอัตโนมัติเพียง 5 รายการเท่านั้น หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ทาการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
หรือ CSV หรือ PDF ซึ่งเหมาะกับการอ่านของมนุษย์ (Human-readable) แต่ไม่เหมาะกับการนาเข้าสู่ระบบ
แบบออนไลน์ โดยอุปสรรคที่ทาให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ สามารถจัดข้อมูลในรูปแบบ API ได้ แบ่งได้เป็น
3 สาเหตุหลัก คือ
 หน่วยงานยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ API
 โครงสร้างการจัดเก็บและบริหารข้อมูล ในเชิงเทคนิคอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบ API ได้
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในการสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ API หรือบุคลากร
ที่มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)
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ทางที่ป รึ ก ษาจึ ง มี ข้ อ แนะน าให้ ห น่ว ยงานราชการต่ าง ๆ ให้ ความส าคั ญ และกาหนดนโยบายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานในรู ปแบบ API ให้ เ ป็ น รู ปธรรม ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในวงกว้าง
2. การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้บุคลากรด้านข้อมูล
จากการทางานของที่ปรึกษา พบว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ เต็มไปด้วยบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนหลายมิติ รวมถึงการทาความเข้าใจ
ปัญหาที่ซับซ้อน แล้วนามาแสดงได้ในรูปแบบไฟล์ Excel, Word หรือ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือในการแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Virtualization Tools) เช่น
Tableau, PowerBI เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้ดีกว่าการแสดงข้อมูลในรูปแบบเดิม เนื่องจาก
 ผู้ ดูร ายงานสามารถเลือกดูข้อมูล ทีละมิติห รือหลายมิติพร้อมกันตามที่ต้องการ ตามที่ผู้ ดู
รายงานเลือก (Interactive report)
 ผู้ดูรายงานสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้หลายระดับ เช่น ประเทศ, ภูมิภาค, จังหวัด เป็นต้น โดย
ไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ หรือ สลับหลายไฟล์กลับไปมา
 มีทางเลือกการแสดงภาพข้อมูลที่หลากหลาย เช่น กราฟ, แผนภูม,ิ Pie chart เป็นต้น
โดยโปรแกรมสาหรับการนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง Tableau, PowerBI หรือเครื่องมือในการ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ มักมีฟังก์ชันสนับสนุนการนาเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมทั้งในรูปแบบ Excel หรือดึงตรงข้อมูล
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่
ทางที่ปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรในด้านข้อมูล ของหน่วยงานราชการได้มีโอกาสเข้ าร่ว ม
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือการแสดงผล การวิเคราะห์ข้อมูล ในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นทักษะรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน
เรียกว่า ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จึงต้องอาศัยระยะเวลาสั่งสมประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ
3. การเพิ่มจานวนบุคลาการด้านวิศวกรรมข้อมูล
จากการทางานของที่ปรึกษาพบว่าหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่มีบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analyst) และบุคลากรสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ (IT) แต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineer) ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้จะมีบ ทบาทสาคัญต่อการบริหารราชการบนพื้นฐานข้อมูล (Data-drive)
ด้วยหน้าที่ ดังนี้
 บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องประมวลผล (Process) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ
บนคลาวน์ (Cloud) เนื่ องจากขนาดข้อ มูล ใหญ่เ กิน กว่าจะประมวลผลบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส่ ว นบุ ค คล
(Personal Computer) ได้
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 ทางานร่วมกับบุคลากรระบบสารสนเทศ (IT) ในการกาหนดรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลออกสู่ผู้ต้องการข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้
 สร้างและบริหารท่อส่งข้อมูล (Data pipeline) ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลไปสู่ผู้ใช้
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงข้อมูลอย่างอัตโนมัติ
ในปัจจุบัน กลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงานในระดับโลก และขาดแคลนเป็น
อย่ างมากในประเทศไทย จึงควรสนั บ สนุนให้มีการสรรหาบุคลากรกลุ่ มนี้เข้าสู่ ระบบราชการ หรือพัฒ นา
บุคลากรที่มีอยู่ในระบบให้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
บทสรุปส่งท้าย
การดาเนินโครงการพบข้อจากัดสาคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ คือ หน่วยงานราชการ
เจ้าของข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล ในรูปแบบ API ได้ ซึ่งเป็น ปัญหาเชิงโครงสร้า งและเป็น อุปสรรค
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากมีหน่วยงานที่
เป็ น เจ้ าของข้อมูล ในประเทศเป็ นจ านวนมากซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูล อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ ระบบของตนเพื่อ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปแบบของข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาขอเสนอให้ทางสศช.
เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและข้อจากัดด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ โดย
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และมีองค์ความรู้
ครอบคลุมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการ
จัดทาความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางระดมความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในการดาเนินการจัดทามาตรฐานกลางทั้งในเชิง เทคนิคและรูปแบบของโครงสร้างระบบข้อมูล สร้าง
กลไกและข้อกาหนดทางสถาปัตยกรรมพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบข้อมูลเข้าด้วยกั น รวมถึงศึกษากลไกการ
บริหารจัดการระบบข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ นาไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ
สร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของตนเอง นอกจากนี้ ควรมีการจัดทาหลักเกณฑ์กลางในการบารุงรักษา
ฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ
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Executive Summary
“The Management and Development of Big Data Adoption in the
Administration of State Affairs in accordance with the National
Strategy and the Country Reform Project”
1.

Introduction

The Office of the National Economics and Social Development Council (NESDC) has
served as a central agency for formulating national economic and social development policy
and plans, a secretariat office of the National Strategy Committee and National Strategy
Formulation Committee, and a secretariat of the National Freight Management System
Development Committee. The NESDC has recognized the importance of the availability of a
centralized up-to-date and real-time database as a tool for formulating policies to direct these
three areas of development namely: Infrastructure development, Logistics system and supply
chain development, and Urban and area development. These policies would be determined
and formulated in alignment with the goals set forth under the National Strategy intertwined
with and among the relevant Level-2 and Level-3 development plans such as the Master
Plans under National Strategy, the Country Reform Plan, the Economic and Social
Development Plan, the National Security Plan, and Action plans of various government
agencies, thereby enabling timely and effectively response to sudden changes.
However, such required data possess the characteristics of Big Data such as volume
and variety, while the responsibility for data collection and storage are scattered among
agencies without any interagency harmonization in terms of time frame and formats. The lack
of continuity in data collection and interagency data integration hinders the use of these data
as a tool to support the efficient decision making, planning, and formulation of the national
development plans.
The NESDC therefore recognizes the needs to implement a project with the following
objectives:
1. To develop a Big Data system pertinent to infrastructure development, logistics
system and supply chain development, and urban and area development that
ensures data linkage and integration.
2. To provide empirical data for supporting decision making, planning, and
formulation of the national development plans in alignment with the goals set
forth under the National Strategy intertwined with and among the relevant Level2 and Level-3 development plans such as the Master Plans under National Strategy,
Transportation Institute, Chulalongkorn University
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the Country Reform Plan, the Economic and Social Development Plan, the National
Security Plan, and Action plans of various government agencies, and
3. To provide information supporting the planning and decision making of relevant
private, public, and academic sectors, for example, formulation of corporate
business plan and transportation & logistic plan.

2.

Project Execution Procedure
Figure 2.1 shows the project execution comprising 7 major tasks as follows.

1) Task 1: Review available data and key performance indicators stipulated under the
National Strategy and Level-2 and Level-3 development plans as well as those recognized as
international best practices. Development of a good understanding of the NESDC’s evaluation
and analysis process in the course of policy recommendation formation is needed to guide
the design and development of the Big Data system.
2) Task 2: Review the available data and information systems of the NESDC and other
relevant agencies to understand their present status and system architecture, e.g., Geographic
Information System (GIS) Database or Non-GIS database.
3) Task 3: Map the outputs obtained from Task 1 and Task 2 to prioritize KPIs and
then select relevant and important KPIs. For selected KPIs, the presentation style is
determined, and further data details (Definition, Scope, and Formula) are specified. Additional
data requirements are stipulated and the conceptual design of data analysis system supporting
strategy formulation and decision-making is developed.

Transportation Institute, Chulalongkorn University
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Figure 2.1 Project Execution Procedure
4) Task 4: Design and develop the Big Data system with respect to hardware, software,
and network system corresponding to the specific requirements and users’ needs. Other
activities include the development of central database to facilitate the data input, design of
system architecture, preliminary design of system module and function, design of user
interface, development of data presentation and visualization, and hardware and software
installation and testing.
Transportation Institute, Chulalongkorn University
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5. Task 5: Develop recommendations on the enhancement of the completeness of
KPIs and the management and other future essential developments of the Big Data system.
6. Task 6: Provide necessary trainings for NESDC officers identified as system
administrators and users.
7. Task 7: Give advice and consultation on the use of the system and work with
responsible NESDC officers in resolving problems (if any).

3.

Reviews of the National Strategy and Level-2 & Level-3 Plans

Development issues and related data systems regarding infrastructure development,
logistics system and supply chain development, and urban and area development are
reviewed and identified. In this connection, the development strategies can be categorized
into two major categories namely, Direct strategy and Indirect strategy by considering their
direct effect on the concerned development issues.
The following table identifies and categorizes relevant strategy and associated
development issues under various plans.
Table 3.1 Categorization of strategies under various plans
Plan
The National
Strategy (Level-1
Plan)

-

The Master Plans under National
Strategy
(Level-2 Plan)
-

The Country
Reform Plan*
(Level-2 Plan)

-

Infrastructure development, Logistics & supply chain development, Urban and area
development
Direct Strategy
Indirect Strategy
Strategy 2: Competitiveness
- Strategy 3: Human capital development and
enhancement
strengthening
- Strategy 4: Social cohesion and equity
- Strategy 5: Eco-friendly development and growth
- Development Issue (4): The next Industries &
Development Issue (6): Smart city
Development Issue (7):
services 4.0
Infrastructure, logistics and digital
- Development Issue (11): Continuity of Human
Development Issue (8): New
resources development
generation SMEs
- Development Issue (12): Learning development
Development Issue (9): Special
- Development Issue (18): Sustainable
economic zones
Development
- Development Issue (19): Water resources
management
Economic
- Administration of state affairs
Social
- Environment and natural resources
Energy
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Plan
The 12th
National
Economic and
Social
Development
Plan (Level-2
Plan)
The 3rd Logistics
Strategic Plan
(Level-3 Plan)

Regional
Development
Plan (Level-3
Plan)

Provincial
Development
Plan (Level-3
Plan)

Government
Policy

Infrastructure development, Logistics & supply chain development, Urban and area
development
Direct Strategy
Indirect Strategy
- Strategy 7: Infrastructure and
- Strategy 1: Human resources development
logistics system development
- Strategy 3: Economic Strengthening
- Strategy 9: Regional and urban
- Strategy 4: Green and sustainable development
development
- Strategy 8: Science and technology & innovation
- Strategy 10: International cooperation
- Strategy 1: Supply chain
development
- Strategy 2: Infrastructure
development
- Strategy 3: Logistics-supported
factors development
- Central region and Bangkok and
surrounding area development Plan
- North region development Plan
- South region development Plan
- Southern border region
development Plan
- Eastern region development Plan
- Northeastern region development
Plan
- Bangkok long-term development
Plan (20 years plan)
- Samut Prakan development Plan
(2018-2021)
- Chiang Mai development Plan (20182021)
- Nakhon Ratchasima development
Plan (2018-2021)
- Phuket development Plan (20182021)
- Economic development and
- Grassroot development
increase of national
- Public health and social security development
competitiveness.
- Natural resources restoration and sustainable
- Special economic zones
development
development and decentralization
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4.

Reviews of KPIs and Data Status

The reviews of the National Strategy and Level-2 & Level-3 Plans regarding
infrastructure development, logistics system and supply chain development, and urban and
area development uncovered 339 KPIs associated with the said plans. Some of these KPIs are
filtered out by considering their redundancies and priorities, resulting in a total remaining of
185 KPIs deemed important. Among these selected KPIs, 144 are associated with the
infrastructure and logistics system and supply chain development issues, and the other 41
with the urban and area development issues.
The remaining 185 KPIs are assessed in further details to appraise the clarity of their
definitions, meanings, and data structure to designate their status. The assessment considers
both GIS-based and non-GIS based data and finds 419 related data sets from 18 agencies are
involved in KPI development. For each data, Table 2 indicates responsible agencies, the
availability of up-to-date data (Yes or No), unit of measurement, the starting year of data
collection, and data format.
The selected 185 KPIs and the required 419 data sets are mapped by pairing necessary
data sets of various agencies to the respective KPIs. The mapping results reveal the data
availability of each KPI. Specifically, it is found that there are only 83 KPIs for with all necessary
data are readily available, complete, and continually collected, and 102 KPIs for which
necessary data are not completely available.
The KPIs are subsequently prioritized against two perspectives of criteria through 3
steps of consideration, resulting in seven priority-groups of KPIs. The two perspectives of
prioritization criteria are,
Perspective 1: Direct relevance to development strategies and supporting strategies.
Direct KPIs are more important than Indirect ones.
Perspective 2: Hierarchy of plans. KPIs set forth in the Level-1 plans are more
important than those in Level-2 and Level-3 plans respectively.
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Table 4.1 Example of data with details about responsible agencies, data availability, unit of measurement, the starting year of data
collection, and data format
Relevant Development Issues
Responsible Agency
Harbor Department

Department of Airports

State Railway of
Thailand

Data Description
Volumes of inland
waterway freight transport
Volumes of coastal freight
transport
Landside capacity of
Suvarnabhumi International
Airport
Landside capacity of Don
Mueang International
Airport
Volumes of rail Freight
transport

Transportation Institute, Chulalongkorn University

Unit of
Measurement
Ton

Infrastructure
and logistics
development


Ton
1 million pax

Thousand Tons

Urban
development

Data
Availability
Yes

No

Data
Collection
Frequency

Starting Year
of Data
Collection



Yearly

Before 2012





Yearly

Before 2012





Yearly

Before 2012





Yearly

Before 2012





Yearly

Before 2012

Data
Format
Text file
(Pdf)

Database
with API
connection
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Figure 4.1 Three steps of prioritization process
Table 4.2 Priority-grouping process and the resulting seven groups of KPIs
No.

Prioritization Criteria

Perspective 1
st
1 step Those KPIs concurrently included Direct or
in multiple plans and/or adopted Indirect KPIs
in the country ranking by
international organizations are
designated as most important
nd
2 step Those direct KPIs not designated Direct KPIs
as Group 1 in Step 1 are further
prioritized according to the
hierarchy of plans
rd
3 step Those Indirect KPIs not
Indirect KPIs
designated as Group 1 in Step 2
are futher prioritized according to
the hierarchy of plans
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Prioritization
Perspective 2
Concurrently
included in
multiple plans

Level of
Grouping Significance
1
Most significant

Level-1 plans
Level-2 plans
Level-3 plans

2
3
4

Level-1 plans
Level-2 plans
Level-3 plans

5
6
7

Least
significant
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The prioritization of the 83 KPIs with readily available data out of 185 relevant KPIs
following in the above-mentioned process results in the grouping as shown in Table 4.3

Figure 4.2 Numbers of KPIs with readily available data by priority-group
Table 4.3 Priority-grouping of KPIs with readily available data to be included in the Big
Data System
No.
KPIs
Grouping 1: KPIS are concurrently included in multiple plans (7 KPIs)
1
Cost of logistics as a percentage of GDP
2
Increase of share of rail freight transport to 4% and share of waterways freight transport to 15% in 2021
3
National income, GDP growth, and Income distribution
4
Reduction of final energy consumption as a percentage of GDP (intensity of final energy consumption) from
8.22 to 7.70 thousand ton of crude oil/billion baht within 2021
5
Alternative energy consumption as a percentage of final energy consumption
6
Share of natural gas in electricity generation
7
Accident death rate (per 100,000 population)
Grouping 2: Direct KPI >> Level-1 plans (2 KPIs)
8
Total expenditure on R&D (Value)
9
Total expenditure on R&D
Grouping 3: Direct KPI >> Level-2 plans (16 KPIs)
10 Percentage of households with internet access
11 Contribution of SMEs to GDP
12 Contribution of SMEs to exports
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No.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KPIs

Average percentage of investment in target cities
Ratio of the GPP per capita of the 20% richest provinces by that of the 20 poorest provinces
GDP growth of special economic zones
Value of promoted investment in the special economic zones in the initial 5 years
GDP growth of the Eastern Economic Corridor
Value of investment in the Eastern Economic Corridor
GDP growth rate of the Southern Economic Corridor
GDP growth rate of border special economic zones
Modal share of rail mass transit in the Bangkok Metropolitan Area from 5% to 15% within 2021
Increase of landside capacity of airports in Bangkok and regional airports to 120 and 55 passengers per year
respectively
23 Reduction of gap in GRP per capita
24 Reduction of regional GINI coefficients
25 Value of investment in the border special economic zones
Grouping 4: Direct KPI >> Level-3 plans (14 KPIs)
26 Value of e-commerce transportation and logistics
27 The number of logistics operators receiving the related logistics world-recognized certificate
28 5-10% reduction of carbon dioxide emissions from transportation within 2021
29 Average 5% annual growth of multimodal transportation volumes
30 Volume/value of trade at gateway and important border checkpoints
31 Increase of revenue from regional tourism
32 GRP per capita of central region
33 Increase of GRP
34 Increase of forest area as a percentage of region’s land area
35 Number of deaths (an annual 4% reduction)
36 GPP growth rate
37 Increase of revenue of provincial tourism
38 Percentage of the population living under the poverty line
39 Doctor-population ratio
Grouping 5: Indirect KPI >> Level-1 plans (0 KPI)
Grouping 6: Indirect KPI >> Level-2 plans (44 KPIs)
40 Growth rate of GDP from manufacturing sector (average percentage growth rate)
41 Growth rate of GDP from service sector (average percentage growth rate)
42 Growth rate of manufacturing productivity (average percentage growth rate)
43 Thailand’s rank in digital evolution index
44 Number of Tier 2, Tier 3, and Tier 4 suppliers of aviation parts
45 Rank in labor productivity
46 Rank in future readiness factor of digital competitiveness
47 Human Development Index: HDI
48 WEF competitiveness score in skill of human capital development
49 Labor Productivity
50 Science and technology workforce as % of total workforce
51 Rank in Thailand's competitiveness in education
52 Increase of Thailand's score in Global Talent Competitiveness Index (GTCI)
53 Global rank in sustainability and quality of environment
54 Environmental Performance Index
55 Ocean Health Index
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No.

KPIs
Reduction of greenhouse gas emissions in energy and transportation sector, Industrial process and product
56
usage sector, and waste management sector. (million tons of carbon dioxide)
57 Water Security Index
58 Household Water Security Index
59 Environmental Water Security Index
60 Resilience to Water-Related Disasters Index
61 Urban Water Security Index
62 Economic Water Security Index
63 Reduction of ratio of criminal cases to total cases
64 Reduction of suicide success rate (per 100,000 population)
65 Growth rate of government investment
66 Growth rate of private investment
67 Growth rate of average export value
68 Medium-term inflation of 2.5 ± 1.5%
69 Total public debt outstanding in the end of the 12th development plan not more than 55% of GDP
70 Current account balance not more than 2% of GDP
71 40% forest area to country area
72 All villages have a water supply system
73 Number of the disaster areas
74 Annual increase of 350,000 rai in irrigated area
75 Percentage number of days PM10 level in 9 northern provinces of solving air pollution
76 Greenhouse gas emissions from energy and transportation sector
77 Reduction of number of deaths, total cost of the damage and compensation for people affected from
natural disasters
78 Contribution of total expenditure on R&D increased to 15% of GDP
79 Increasing Contribution of total expenditure on R&D in private sector to government sector to 70:30
80 Increase of number of personnel on R&D to 25 people per 10,000 people
81 Value of trade and investment between Thailand and countries in the region
82 Value of Thailand's assistance in sub-region and region
83 Progress in the implementation of the goals of sustainable development
Grouping 7: Indirect KPI >> Level-3 plans (0 KPI)

The prioritization of the 102 KPIs for which data are not readily available or incomplete
yield the grouping as shown in Figure 4.3 and Table 4.4 respectively.
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Figure 2.3 Numbers of KPIs with incomplete data by priority-group
Table 4.4 Priority-grouping of KPIs with incomplete data
No.
KPIs
Grouping 1: KPIS are concurrently included in multiple plans (3 KPIs)
1
100% electronic transactions for import-export
2
Total Factor Productivity: TFP
3
Number of social enterprises
Grouping 2: Direct KPI >> Level-1 plans (0 KPI)
Grouping 3: Direct KPI >> Level-2 plans (31 KPIs)
4
Mode share of public transportation in urban areas
5
Number of plans and/or on-going projects / pilot projects / projects related to efficiency improvement in
electrical system in each phase
6
Growth rate of number of early-stage enterprises
7
Competitiveness rank in the use of digital tools and technology
8
Growth rate for new SME loans
9
Raising funds from the capital market of early-stages enterprises and SMEs
10 Growth of e-commerce for SMEs
11 Government policy ranking to enterprises and entrepreneurship in advocacy and consistency
12 Number of ecoregion maps
13 Number of center cities with developed economic center, habitat, and specific area
14 Number of developed medium-sized city
15 Number of developed cities into smart cities
16 Number of urban environmental quality in the city within standard
17 Area of preservation, operation, conservation and developed natural resources, architectural heritage and
culture, identity and local way of life based on natural and sustainable culture
18 Investment value in the southern economic corridor
19 Number of cities in southern economic corridor have developed into livable cities
20 Investment value in border special economic zones
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No.
21
22

KPIs
Number of cities in border special economic zones have developed into livable cities
Share of not less than 75% useful municipal solid waste, share of not less than 30% community hazardous
waste, and all hazardous industrial waste managed properly
23 Increasing rank of information and communication technology availability (Network Readiness Index: NRI)
24 Increase of number of high-speed internets in villages from 30% to more than 85% in 2021
25 Increase of number of digital business entrepreneur not less than 1,000 cases in 2021
26 Increase of number of government’s cyber security from 47% to more than 80% in 2021
27 Number of households in metropolitan area and region/municipality received a water supply service to 100%
and more than 80% within 2021 respectively
28 Number of villages across the country receive clean water supply
29 Water loss rate of water transmission and water distribution systems in metropolitan area and regional/municipal
area
30 Average increase of in-out product quantity at border trade checkpoints not less than 5% per year
31 Increasing number of the city center of the prefecture have developed to be livable and safe cities
32 Average volatile organic compounds in Map Ta Phut industrial estate no more than standard
33 Reduction of public complaints about impact of operation in the area
34 Increase of registering establishment in the new economic area
Grouping 4: Direct KPI >> Level-3 plans (18 KPIs)
35 Logistics cost to sales of major agricultural products
36 Logistics cost to sales of major industry groups
37 Number of agricultural institutions and percentage entrepreneurs with trade linking to e-commerce
38 Economic value added of the country's logistics services business
39 Value of export service of logistics business
40 Time required for the release of goods at strategic trade gateways (Suvarnabhumi, Laem Chabang)
41 Import/Export lead time at strategic gate gateways and major border checkpoints
42 Professional standards and skill standards for logistics covering all branches in 2021
43 Train personnel in logistics technology, especially supervisors, average technical
staff and operating level as per the standard curriculum for 5000 people per annum.
44 5-10% annual increase of number of research projects / commercial value from research and development of
innovation and logistics technology
45 Have a logistic database system to monitor and evaluate the development of the country's logistics system in
2021
46 Share of municipal solid waste properly handled and recycled
47 Value of cross border trades in central, eastern, northern, southern, northeastern, and southern regions (border)
48 Air quality in the eastern region (ozone gas content)
49 Reduction of rates of all crimes (per 100,000 people)
50 Percentage of Bangkok population with accessibility to public transportation system within 10 minutes
51 Reduction of average travel time between home and workplace from 60 minutes to 30 minutes
52 Reduction of number of days with air quality exceeded the benchmark
Grouping 5: Indirect KPI >> Level-1 plans (5 KPIs)
53 Improvement of quality of life, health, and wellbeing of Thai people
54 Environmentally friendly green space
55 Restoration of degraded environment and natural resources
56 Environmentally friendly growth
57 Greenhouse gas content, bio-economic value
Grouping 6: Indirect KPI >> Level-2 plans (45 KPIs)
58 Growth rate of manufacturing productivity (average percentage)
59 Growth rate of bio-industry (average percentage)
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No.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

KPIs
Growth rate of industry and medical services on average per year (average percentage)
Growth rate of industry and digital services, data, and artificial intelligence on average per year
Market penetration of number of aircraft repair in Thailand for the Asia-Pacific region (average percentage)
Growth rate of the national security industry (average percentage)
Growth rate of export value of the national security industry (average percentage)
Share of all types of green areas such as natural forest, economic forest for landuse, urban and rural green areas,
including urban forest and community for learning and recreation (percentage of whole country)
Quality of water in surface water, sea water, and underground water bodies in terms of suitable criteria with type
of utilization
Air, noise, and vibration quality within Thailand’s benchmark
Waste management performance index
Environmental awareness index
Stability level and/or productivity from the water use (baht per cubic meter)
Share of canal&river and natural water resources with no illegal intrusion (percentage of the whole canal&river
and country’s wetlands)
Water governance index
Productivity from the water use (baht per cubic meter)
Share of restored canal area
Share of restored river area
Share of restored wetlands and water resources
Share of community areas (large outside community of Bangkok), riverside, canal, and natural water resources
Increase of person who have obtained professional qualification certificate and national skill standards test
Increase of using the Internet for reading
Increase of labor who have transferred comparison of experience and knowledge for Voc. Cert. and Dip. /High
Voc. Cert. to average 20% annual
47,000-million-baht average yearly of investment from public-private partnership in infrastructure project
development
Number of species and populations of threatened or endangered creatures
State boundary map (One Map project)
Balanced water resource management plan and the concrete practice conversion for 25 major watersheds of the
country
Water use efficiency in irrigated area for each watershed
Increase of water use efficiency both production and consumption sectors
Increasing standard of water quality of main strategic rivers
Cost of reducing greenhouse gas emissions per unit (baht per tons of carbon dioxide equivalent)
Adaptation action plan for climate change strategies in necessary field such as water, agriculture, public health,
and forestry management
The establishment of a domestic mechanism to support finance, technology, and empowerment
Forecasting and early warning system for agriculture and natural disaster management in the risk areas
Share of risk areas with the establishment of natural disaster surveillance network
Proportion of investment in R&D in strategic industries and country goals: basic research to build/accumulate
knowledge : infrastructure, personnel, and standard systems increase to 55 : 25 : 20
Number of research and turnkey technologies to create commercial value for the manufacturing and service
sectors and business sector not less than 30% of all works
Annual increase of value of corporate income tax deduction for research and development expenses of not less
than 20%
Success in driving the development of regional logistics connectivity covering land, rail, water, and air
transportation to facilitate, reduce time and cost of transportation.
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No.
KPIs
97 Success in the implementation under the Cross Border Transport Agreement (CBTA) at border checkpoints
98 Value of intermediate goods in the cross-border trade
99 Value of service of Thai entrepreneurs in countries in the region
100 Increase of freight and service volume
101 Improvement in laws and regulations to be center of production, investment, and service
102 Success of joint development projects of Thailand and neighboring countries
Grouping 7: Indirect KPI >> Level-3 plans (0 KPI)

5.

Big Data System Development

5.1 Database system for architectural design
The architectural of the data system is divided into 8 layers with each serving
different purpose as shown in figure 5.1

Figure 5.1 Architecture of Big Data system
In conclusion, the detail of each layer are as follows:
Data Input Layer imports data from agencies under various ministries, consisting of 2
approaches 1) fetch information online through Web Service, and 2) upload files through Web
Application in Excel version.
Data Collector Layer imports data to the system using a data collection machine.
Examples include CKAN, JavaScript, Pylon’s web framework, SQLAlchemy, and Dremio.
Data Storage Layer serves as information storage. MySQL and MongoDB are selected
to use in this project.
Data Processing Layer conducts data verification, data cleaning, and consolidating
duplicated data. This layer transforms the data into a standard format and stores them in
the central database of a system using Apache Spark.
Data Query Layer prepares data readily for further analysis by Data Analytics Layer
with a programming language named Python.
Data Analytics Layer carries out data analytics using Python.
Data Visualization Layer shows reports in the form of interactive charts using
Tableau.
Transportation Institute, Chulalongkorn University
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Report Layer shows data reports using a library from the Ionic, a framework that is
used in website development.

5.2 Input of Non-GIS data and GIS data
Non-GIS data that are gathered throughout the project are successfully entered into
the system. Data are successfully processed and most of them are retained in the MySQL
database. Module results are shown in the website system (details to be described in Section
5.3)
GIS data gathered from various agencies can normally be obtained through 2 means
1) Shape File common for geography works; and 2 Tabulated data in Excel or CSV files.
Consultant adopts QGIS which is a standard program for general works in the fields of
geography. Data in QGIS consist of data from Ministry of Transport obtained through GIS Web
Service, data from Bangkok Metropolitan Authority, data from the Royal Irrigation Department,
data from Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization),
and other provincial statistical data.

5.3 Display development of analysis results and reports issued

The Data Visualization Layer reports the analysis results of the analysis as illustrated
as in Figure 5.2

Figure 5.2 Operation of Data Visualization Layer
Tableau Desktop is the part of programs for setting conditions, binding data, setting
desired layout and display appearance.
Tableau Server retrieves information from Data Storage, then displays them to the
users. The looks of the data will be adjusted according to the types of information in Data
Storage.
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End-points Module shows the results to users which can be assessed through
browsers for computers, tablets, and mobile devices such as mobile phones, iPad, etc.
Upon filling URL to log in at http://bigdata.nesdc.go.th/, each user must identify
oneself by clicking on one of 2 boxes as follows:
1. “Login as a general user” box for anonymous login. After clicking, the user can log
into the system instantly.
2. “Login as system administrator or account user” box. After clicking, the user must
further identify oneself as either “system administrator” or “account user” as Figure 5.3

Figure 5.3 Log-in page (for system administrator or account user)
After log-in, they can find the box of menus as Figure 5.3 that are the following:
(1) Key Performance Indicator (KPI)
(2) Group of KPIs (*)
(3) Data Analytics
(4) Geographic Information Systems or GIS data
(5) Data Catalogs (**)
(6) Data Upload (***)
(7) User Management (***)
* Menu (2) is restricted for account user and system administrator only.
** Menu (5) permits account user and system administrator to have access to all
types of data in the database. A general user will have access to partial information of the
database as specified by the system administrator.
*** Menu (6) and (7) are restricted for system administrator use only.
Transportation Institute, Chulalongkorn University
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Figure 5.4 Page of menu box
The functionality of module embedded in each menu is as follows:
Key Performance Indicator (KPI) menu
For each indicator, the user will be shown the summary visualization which consists of
2 aspects of information. The first aspect is a dashboard gauge indicating the current level of
goal achievement, while the second aspect shows bar charts illustrating time series of
performances as shown in Figure 5.5. Greater details about each KPI can also be retrieved
and viewed as shown in Figures 5.6 to 5.8. In the case that regional KPIs are available, the
performance by region can be displayed as shown in Figure 5.9 and 5.10

Figure 5.5 Dashboards of indicators
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Figure 5.6 Details of data indicators (1)

Figure 5.7 Details of data indicators (2)
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Figure 5.8 Details of data indicators (3)

Figure 5.9 Dashboard summarizing KPIs by region
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Figure 5.10 Dashboard showing KPIs by region with detailed information
Group of Related KPIs menu
This menu shows gauges for 1-6 indicators on a single screen, allowing users to
compare and analyze the operation results of a group of related KPIs. The system allows
each user to select 5 different sets or groups of KPIs and automatically record the user’s
selection for future uses as Figure 5.12 showing the selected 5 KPIs in Group 1.

Figure 5.11 Group of Related KPI
Transportation Institute, Chulalongkorn University
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Data analysis menu or Data Analytics
This menu is developed by the knowledge of Data Analytics. When users select the
Data Analytics menu (upper-right box of the Menu page), the five analysis sub-modules will
appear as follows:
(1) Correlation analysis
(2) Cluster Analysis
(3) Trend analysis
(4) KPI Interactive Analysis
(5) Network Analysis
As shown in figure 5.12 to 5.17

Figure 5.12 Menu page of Data Analytics
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Figure 5.13 Data Analytics – Correlation analysis

Figure 5.14 Data Analytics – Cluster Analysis
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Figure 5.15 Data Analytics – Trend change analysis

Figure 5.16 Data Analytics – KPI Interactive Analysis
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Figure 5.17 Data Analytics – Network Analysis
Geographic Information Systems or GIS data
This is a module displays Geographic Information Systems data using QGIS which is a
standard program for basic geography work such as survey engineering, urban planning, etc.
The menu also gives explanation on program installation and GIS data import as shown in
figure 5.18.
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Figure 5.18 Geographic Information module or GIS data
Data Catalogs menu
This menu allows the users to search for the desired data by specifying names of data,
names of agencies and keywords. The results will show specifics of the desired data including
the name of the data, agencies involved, data sources, and related keywords as shown figure
5.19.

Figure 5.19 Data Catalogs module
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Data Upload
Data Upload is used by the data administrator for data management. When the “Data
Upload” menu is pressed, the screen will appear as Figure 5.20

Figure 5.20 Upload Data module
User Management menu
This menu is used for user management by the system administrator as shown in
Figure 5.21

Figure 5.21 User Management module
Trainings have been provided to relevant officers on the topics of Kit installation,
computer administration, website system, QGIS, Basic Tableau usage and applications so that
the system will be properly maintained and updated after the completion of the project.
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6

Suggestions for Enhancing the Big Data System

6.1

Suggestions for Collecting Missing Data for KPIs Development

For the 102 indicators deemed important but for which needed data are incomplete,
the Consultant sets the priority of these indicators using the same framework as that adopted
to prioritize the KPIs for which data are completely available. The study then selects a group
of 22 highly important indicators which include 4 indicators related to infrastructure
development, 10 indicators to logistics system and supply chain development, and 8
indicators to urban and area development. Suggestions for improvement in the data collection
methods for the development of each selected indicator are then devised with the following details:
 Definition, indicator structure, and needed data.
 Required datasets, data sources, and responsible agencies delineated into 3 groups
by responsibilities as follows:
1. Agencies assuming the ownership of the data and responsible for the collecting,
storing, and checking the validity of the needed data
2. Agencies responsible for analyzing and processing the data to derive the KPIs
3. Agencies responsible for driving target achievement and monitoring and reporting
the performance against KPIs.
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Table 6.1 Suggestions on future data collection for the 22 selected important indicators for which the data are missing
No.

KPIs

1

100% electronic transactions for
import-export

2

Number of agricultural institutions and
percentage entrepreneurs with trade
linking to e-commerce

3

Value of export service of logistics
business

4

5% annual reduction of time required
for the release of goods at strategic
trade gateways
Growth of e-commerce for SMEs

5
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Frequency of
Responsible Agency
Data Collection
Logistics KPIs
Monthly
Monthly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for data processing
Agency responsible for driving target achievement:
Department of Customs, Ministry of Finance
Data to be gathered from the
Yearly
Agency responsible for data collection
registration information of 2
1 Cooperative Promotion Department
agencies, delivered to
2 Office of Small and Medium Enterprises Promotion
Department of Business
Agency responsible for driving target achievement
Development every 6 months,
: Department of Business Development
and presented as annual
summary
Retrieve data by reporting
Yearly
Agency responsible for data collection
cycle of ITC, UNCTAD, WTO
Agency responsible for driving target achievement
and process KPIs, after all
: NESDC
Jan to Dec of every year and
Yearly
Agency responsible for data collection
process KPIs, after all
Agency responsible for driving target achievement
: Department of Customs
Data to be collected by the
Yearly
Agency responsible for data collection
Electronic Transactions
: Electronic Transactions Development Agency
Development Agency and
Agency responsible for driving target achievement
delivered to OSMEP on the
: Office of Small and Medium Enterprises Promotion
yearly basis
Collection Period
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No.

KPIs

Collection Period

6

Success of implementation under the
Cross Border Transport Agreement
(CBTA) at border checkpoints

7

Value of intermediate goods in the
cross-border trade

8

Improvement laws and regulations to
be center of production, investment,
and service

Verify announcement in the
Government Gazette every
quarter

9

Average increase of in-out product
quantity at border trade checkpoints
not less than 5% per year

10

Value of commercial Investment in
border trade value of central, eastern,
northern, southern, northeastern, and
southern region (border)

Process results by import
export database from National
Accounts Division which
received by Department of
Customs
Yearly
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Department of Customs
records license number every
year and delivers to
Department of Land Transport
for process KPIs, after all
Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Frequency of
Responsible Agency
Data Collection
Yearly
Agency responsible for data collection
: Department of Customs
Agency responsible for driving target achievement
: Department of Land Transport
Yearly

Collect quarters
and summarize
to KPIs annual
report
Yearly

Collect monthly
trade value data
and process for
annual KPIs
target

Agency responsible for data collection
: Department of Customs
Agency responsible for data processing and Lead
: Bank of Thailand
Agency responsible for driving target achievement
: NESDC
Agency responsible for data collection
: Cabinet Secretariat
Agency responsible for driving target achievement
: NESDC
Agency responsible for data collection
: Department of Customs
Agency responsible for driving target achievement
: NESDC
Agency responsible for data collection
: Department of Customs
Agency responsible for driving target achievement
: NESDC
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No.

KPIs

Collection Period

Frequency of
Data Collection

Responsible Agency

Infrastructure KPIs
11

12
13
14

Share of not less than 75% useful
municipal solid waste, share of not less
than 30% community hazardous waste,
and all hazardous industrial waste
managed properly
Increase of number of high-speed
internets in villages from 30% to more
than 85% in 2022
Increase of number of government’s
cyber security from 47% to more than
80% in 2022
Water loss rate of water transmission
and water distribution systems in
metropolitan area less than 20% and in
and regional/municipal area less than
25% in 2022

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly

Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Pollution Control Department and Department of
Industrial Works

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly

Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: NBTC
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Office of the National Cyber Security Committee
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Metropolitan Waterworks Authority and Provincial
Waterworks Authority

Urban and Area Development KPIs
15

Number of social enterprises

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly

16

Number of center cities with developed
economic center, habitat, and specific
area

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Yearly
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Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Office of Social Enterprise Promotion (OSEP)
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Smart City Thailand Office
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No.

KPIs

Collection Period

17

Number of developed medium-sized
city

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

18

Number of developed cities into smart
cities

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

19

Investment value in the southern
economic corridor

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

20

Number of cities in border special
economic zones have developed into
livable cities
Average volatile organic compounds in
Map Ta Phut industrial estate no more
than standard
Percentage of Bangkok population with
accessibility to public transportation
system within 10 minutes

Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

21
22
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Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all
Jan to Dec of every year and
process KPIs, after all

Frequency of
Responsible Agency
Data Collection
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Smart City Thailand Office
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Smart City Thailand Office
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: The Board of Investment of Thailand
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Department of Environmental Quality Promotion
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: Pollution Control Department
Yearly
Agency responsible for data collection
Agency responsible for driving target achievement
: OTP
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6.2 Suggestion of database management
The project represents an initiative to gather, store and analyze the Big Data that are
scattered among various government agencies to support the planning and strategic decisionmaking of public administration. It revolutionizes the decision-making practice from the former
expert-based one mostly relying on on the knowledge, experiences, and judgement of
organization leaders or executives (expert-based decision making) into the data-driven one
making full use of the readily available data. This data-driven decision-making that exploits
the empirical evidence should be made a common practice in all organizations in the present
as it would result responsive and effective decisions to tackle the problems.
However, this represents a relatively new concept for many government agencies,
there are many obstacles or limitations that need to be dealt with as follows:
1. Development of data storage structures and data linkage
The preparation of a database requires (1) updating the information in the system
regularly, for example, indicators reported as an annual summary have to be updated every
year, and (2) the creation of a mechanism to link information among agencies. The database
systems of different agencies must share the same standard and have an automatic data
linking mechanism. The Consultant has planned to equip the developed system with the
automatic data connection for long-term usefulness of the system and facilitating the works
of the information administrators.
To develop the 230 indicators included in this project, the data processing requires
515 items of raw data, of which only 18 items can be retrieved directly through the Application
Programming Interface or API connection. As a result, only five indicators can be automatically
updated annually. Most government agencies disseminate the data in Excel or CSV or PDF
format which is suitable for human reading (Human-readable) but not applicable for the online
system. both in technical issues and in the process of updating information. The obstacles
that prevent various government agencies from providing the API connection can be listed
into 3 main reasons:
 The agency has not established a clear policy for disseminating data in API
format.
 The adopted technical features of the structure for data storage and
management are inappropriate or unable to serve the API connection.
 There is a shortage of personnel with skill in setting API data connection or in
Data Engineering.
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Therefore, the Consultant recommends government agencies to give high priority to
the formulation of concrete policies to the interagency exchange of information in the form
of an API. This will result in great benefits to the nation.
2. Development of data science skills for data personnel
It was found that various government agencies are full of operational personnel with
knowledge, abilities, and work experience to manage complex multidimensional data, develop
an understanding of complex problems, and make presentation in the forms of Excel, Word,
or PowerPoint files.
Today, there are data visualization tools available such as Tableau, PowerBI, etc. which
offer much powerful presentation than the traditional tools, such as
 Report viewers can choose how to view data in multiple dimensions (Interactive
report).
 Report viewers can view multiple levels of information such as countries,
regions, provinces, etc. without creating a new report or switching back-and-forth between
multiple files back and forth.
 There are a variety options for data visualization such as in graphs, charts, pie
charts, etc.
The advanced programs for the data presentation and analysis such as Tableau,
PowerBI often provide support for importing data into the program either in Excel format or
directly extracting data from an existing database.
The Consultant, therefore, recommends related government officers to regularly
participate in the trainings in the use of various programs for data visualization and analysis to
upgrade the competency of the agencies. The use of such tools is a new skill set that has
recently emerged and been known as data science, demanding time to develop extensive
experience and expertise. It also requires the support of data engineering personnel and data
must be properly stored in the Data Storage Infrastructure.
3. Increasing the number of data engineering personnel
Most government agencies are staffed with data analysts and supporting personnel in
information systems (IT), but there is still a shortage of personnel in data engineering (data
engineer), which play a crucial role in the data-driven government administration with the
following key duties:
 To manage big data which must commonly be processed on the host computer
or the cloud (Cloud) as the data are too massive to be processed on a personal computer
(Personal Computer)
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 To work with information systems (IT) personnel to dectermine the basic structure
for data storage to link the database with the internal and external users of data.
 To create and manage data pipelines for continuously connecting data from the
database to data users to allow automatic updating of the data.
Today, this group of personnel is in high demand worldwide and there is definitely a
severe shortage of them in Thailand. Therefore, there is a need to encourage this group of
personnel to seek their career in the government or to upgrade knowledge and competency
of existing personnel for the benefits of the government agencies.
Conclusion
A key challenge in the development of the Big Data system encountered in this project is
that government agencies who own the data do not provide data linkage through the
application programming interface (API) connection. This represents a structural problem and
a common obstacle shared by all agencies attempting to develop a system to support public
administration. Given that there are many agencies involved in data collection together with
constant technological changes in data format and data storage infrastructure, the Consultant
recommends the NESDC to take on the leadership role in resolving the problems and
limitations in the development and management of the country’s Big Data systems. This effort
would be benefited from the cooperation with educational institutions staffed with experts
and experienced personnel in managing database and driving the country’s strategies such as
the Faculty of Engineering at Chulalongkorn University. The cooperation may be fostered
through a Memorandum of Understanding ( MOU) to establish Chulalongkorn University as a
center for interagency cooperation in setting common technical standards in data system
structures, devising mechanisms and basic architectural specifications in data linkage and
integration as well as in examining information system management mechanisms to form a
basis adopted by government agencies and state enterprises in developing their database
systems. In addition, there are also needs for guidelines in maintaining and keeping the
database up-to-date and being comprehensive, and for the dissemination of news, knowledge,
skill, and expertise to government agencies and related organizations to guarantee high-quality
supporting data necessary for driving the pursuit of the country’s strategies.
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