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3.2-7 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกรุงเทพมหานคร 3-29 
3.2-8 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3-30 
3.2-9 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3-32 
3.2-10 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3-33 
3.2-11 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงพาณิชย์ 3-36 
3.2-12 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงมหาดไทย 3-37 
3.2-13 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 3-41 
3.2-14 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3-44 
3.2-15 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3-45 
3.2-16 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3-46 
3.2-17 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจาก สศช. 3-53 
3.2-18 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากธนาคารแห่งประเทศไทย 3-56 
3.2-19 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดจากส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  

(องค์การมหาชน) 
3-57 

3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม 3-58 
3.3-2 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงแรงงาน 3-63 
3.3-3 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข 3-64 
3.3-4 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลัง 3-66 
3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน 3-67 
3.3-6 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม 3-76 
3.3-7 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรุงเทพมหานคร 3-79 
3.3-8 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3-81 
3.3-9 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3-82 
3.3-10 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3-84 
3.3-11 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพาณิชย์ 3-85 
3.3-12 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงมหาดไทย 3-86 
3.3-13 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 3-87 
3.3-14 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3-88 
3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3-89 
3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3-115 
3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3-125 
3.3-18 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากธนาคารแห่งประเทศไทย 3-134 
4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวช้ีวัด 4-3 
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4.2-1 รายชื่อตัวช้ีวัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 4-33 
4.2-2 รายช่ือตัวช้ีวัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ 4-38 
4.3-1 กรอบความคิดเบื้องต้นในการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ 4-43 
4.3-2 สรุปการรวบรวมข้อมูลอื่น 4-54 
4.3-3 ตัวอย่างการระบุค าส าคัญ (Keyword) 4-54 
4.3-4 สรุปลักษณะของข้อมูล 4-58 
4.3-5 ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวช้ีวัด 4-58 
4.5-1 รายชื่อตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 4-67 
4.5-2 สถานะของข้อมูลและสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ส าหรับตัวช้ีวัดด้านโลจิสติกส์ 4-70 
4.5-3 สถานะของข้อมูลและสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ส าหรับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4-72 
4.5-4 สถานะของข้อมูลและสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ส าหรับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเมือง 4-74 
5.1-1 ประเภทลิขสิทธิ์ของ Software หรือ Tools ที่ใช้และค่าใช้จ่าย 5-5 
5.1-2 คุณสมบัติของ MySQL 5-9 
5.1-3 เปรียบเทียบการท างานและคุณสมบัติของ MongoDB และ Elasticsearch 5-10 
5.5-1 ตารางเวลาการอบรมการใช้งานระบบ 5-71 
6.1-1 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที ่1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 6-7 
6.1-2 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
6-10 

6.1-3 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 6-12 
6.1-4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบัง 6-16 
6.1-5 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6-17 
6.1-6 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในประบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6-17 
6.1-7 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดท่ี 13 ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลง

ร้อยละ 5 ต่อป ี
6-18 

6.1-8 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

6-23 

6.1-9 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

6-25 

6.1-10 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางท่ีผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 6-28 
6.1-11 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง

การผลิตการลงทุนและบริการ 
 

6-33 
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6.1-12 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี

6-35 

6.1-13 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่  133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

6-38 

6.1-14 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดท่ี 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

6-42 

6.1-15 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น
มากกว่าร้อยละ 85 ในป ี2565 

6-46 

6.1-16 สรุปข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในป ี2565 

6-48 

6.1-17 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 
และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในป ี2565 

6-52 

6.1-18 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดท่ี 75 จ านวนธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 6-55 
6.1-19 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 178, 179, 180 6-61 
6.1-20 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 6-63 
6.1-21 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 
6-67 

6.1-22 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

6-70 

6.1-23 สรุปชุดข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

6-74 
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รูปที่  หน้า 
1.3-1 ขอบเขตการศึกษา 1-4 
1.3-2 องค์ประกอบและภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 1-6 
1.3-3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับท่ี 3 1-8 
1.3-4 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของงานส่วนที่ 3 และความเช่ือมโยงกับงานส่วนอื่น ๆ 1-13 
1.3-5 สถาปัตยกรรมของระบบเบื้องต้นส าหรับการเช่ือมต่อข้อมลู 1-16 
2.1-1 กรอบการพิจารณาความส าคัญของยุทธศาสตร์ในมติิต่าง ๆ 2-3 
2.1-2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2580 2-6 
2.2-1 ปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 2-111 
2.2-2 การประมวลผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 2-119 
3.1-1 ตัวอย่างการพิจารณารายการข้อมลูตามโครงสร้างตัวช้ีวัด 3-14 
3.4-1 การด าเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐานการท าสถาปัตยกรรมองค์กรของ 

การประปาส่วนภูมิภาค 
3-140 

3.4-2 แผนภาพสรุปการใช้ระบบปฏิบตัิการของแต่ละองค์กร 3-150 
3.4-3 แผนภาพสรุปฐานข้อมลูที่มีการใช้งานในแต่ละองค์กร 3-151 
3.4-4 แผนภาพสรุปการกระจายฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 3-151 
3.4-5 แผนภาพสรุปความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร ณ จุดเดียว 3-152 
4.1-1 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของงานส่วนที่ 3 และความเชื่อมโยงกับงานส่วนอื่น ๆ 4-1 
4.2-1 กรอบการพิจารณาความส าคัญของตัวช้ีวัดในมิติต่าง ๆ 4-30 
4.2-2 ขั้นตอนการพิจารณาความส าคญัของตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4-32 
4.2-3 จ านวนตัวช้ีวัดที่ผ่านการจัดล าดับความส าคญัของตัวช้ีวัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 4-33 
4.2-4 จ านวนตัวช้ีวัดที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ 4-37 
4.3-1 การก าหนดเกณฑต์ามที่ระบบ eMENSCR ใช้ในการประเมินและตดิตามตัวช้ีวัด 4-43 
4.3-2 ตัวอย่างการน าเสนอตัวช้ีวัดที่ 2 4-45 
4.3-3 การแสดงผลโดยเพิ่มเส้นเป้าหมาย ในกรณีที่เลือกแผนงานประเภทแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 4-47 
4.3-4 การแสดงผลโดยเพิ่มเส้นเป้าหมาย ในกรณีที่เลือกแผนงานประเภทแผนยุทธศาสตร์ฯ โลจิสติกส์ 4-47 
4.3-5 ตัวอย่างการน าเสนอตัวช้ีวัดที่ 6 4-48 
4.3-6 ตัวอย่างการน าเสนอตัวช้ีวัดที่ 69 4-49 
4.3-7 ตัวอย่างการน าเสนอมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคของแต่ละปีในรูปแบบตาราง 4-50 
4.3-8 ตัวอย่างการน าเสนอค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ 203 ในรูปแบบตาราง 4-51 
4.3-9 ตัวอย่างการน าเสนอผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 203 แยกรายละเอียดตามภาค 4-51 
4.3-10 แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 4-54 
4.3-11 ตัวอย่างข้อมูลที่แสดงในรายงาน 4-56 
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4.3-12 ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (Excel, CSV) 4-56 
4.3-13 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลโครงการ 4-57 
4.4-1 รูปแบบการท างานฟังก์ช่ันการวิเคราะห์ 4-59 
4.4-2 ตัวอย่างการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
4-60 

4.4-3 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ตามสัดส่วนของครัวเรือนท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4-61 
4.4-4 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการค้า ณ ด่านชายแดนมุกดาหาร 
4-63 

4.4-5 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ที่ส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV ที่เดินทางเข้ามาในไทย 

4-64 

4.4-6 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการยกเว้นภาษีการส่งออกของกลุ่ม CLMV ให้กับ
ประเทศไทย ที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLMV 

4-65 

4.4-7 ตัวอย่างการวิเคราะห์เครือข่ายโดยการน าค่าผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ทั้ ง 83 ตัว 
ในระบบ มาหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดแต่ละคู่ 

4-66 

4.4-8 ตัวอย่างหน้าการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) โดยสามารถจัดรูปแบบของไฟล์ Excel ตาม
ตัวอย่าง Template ที่ให้ และ Upload เข้าระบบเพื่อให้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ 

4-66 

5.1-1 สถาปัตยกรรมของระบบซอฟต์แวร์ข้อมูลขนาดใหญ่ 5-2 
5.1-2 สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 5-3 
5.1-3 ระบบการจัดการข้อมูล CKAN และเครื่องจักรรวบรวมข้อมูล Dremio 5-4 
5.1-4 Apache Spark 5-4 
5.1-5 โปรแกรมภาษา R, Python และ Tableau 5-5 
5.1-6 ตัวอย่างข้อมูล GIS data 5-6 
5.1-7 ตัวอย่างการน าข้อมูล GIS มา plot ลงในแผนที ่ 5-7 
5.1-8 ตัวอย่างข้อมูล NON-GIS (ตัวช้ีวัดที ่27 และ 28) 5-7 
5.1-9 การจัดเก็บข้อมูล GIS Based และ NON-GIS Based ลงในฐานข้อมูล SQL และ NoSQL 5-8 
5.1-10 ระบบฐานข้อมูล MySQL 5-9 
5.1-11 บริษัทระดับโลกท่ีใช้ฐานข้อมูล MySQL 5-9 
5.1-12 MongoDB 5-11 
5.1-13 ตัวอย่างบริษัทระดับโลกท่ีใช้ MongoDB จัดเก็บข้อมูล 5-11 
5.1-14 Concept Diagram ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 5-13 
5.1-15 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ 5-14 
5.1-16 ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 5-14 
5.1-17 Spec เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 5-14 
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รูปที่  หน้า 
5.1-18 ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุน 5-15 
5.1-19 Spec เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุน 5-15 
5.1-20 ตู้ Rack และชุดอุปกรณ์สนับสนุนการท างานของตู้ Rack 5-16 
5.1-21 การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าและการเดินท่อระบบปรับอากาศ 5-16 
5.1-22 การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าและการเดินท่อระบบปรับอากาศ 5-17 
5.2-1 Entity-Relationship Diagram ของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลตัวช้ีวัดและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องส าหรับ 

แสดงบน Tableau 
5-19 

5.2-2 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (1) - จังหวัดและขอบเขตจังหวัดในประเทศไทย 5-25 
5.2-3 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (2) - ขอบเขตการปกครอง 5-26 
5.2-4 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (3) - ต าแหน่งสถานท่ี 5-26 
5.2-5 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (4) - เครือข่ายรถไฟ 5-27 
5.2-6 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (5) - เครือข่ายถนน 5-27 
5.2-7 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (6) - ทางน้ า 5-28 
5.2-8 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (7) - ข้อมูลชลประทาน 5-28 
5.2-9 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (8) - โครงสร้างพื้นฐานแนวท่อก๊าซ ไฟฟ้า 5-29 
5.2-10 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (9) - โครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ า 5-29 
5.2-11 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (10) - การใช้ประโยชน์ท่ีดินกรุงเทพมหานคร ปี 2561 5-30 
5.2-12 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (11) - พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม ปี 2563 5-30 
5.2-13 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (12) - พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินถล่ม 5-31 
5.2-14 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (13) - พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมหยุบ 5-31 
5.2-15 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (14) - จ านวนประชากรปี 2561 5-32 
5.2-16 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (15) - จ านวน GPP ปี 2561 5-32 
5.2-17 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (16) - จ านวนครัวเรือนใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2561 5-33 
5.2-18 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (17) - รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563 5-33 
5.2-19 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (18) - จ านวนนักท่องเที่ยว ปี 2563 5-34 
5.2-20 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (19) - ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ปี 2563 5-34 
5.2-21 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (20) - จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 2563 5-35 
5.2-22 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (21) - จ านวนอุบัติเหตุรถโดยสาร ปี 2563 5-35 
5.2-23 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (22) - จ านวนอุบัติเหตุรถบรรทุก ปี 2563 5-36 
5.2-24 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (23) - จ านวนคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 5-36 
5.3-1 การท างานของช้ันแสดงข้อมูล 5-37 
5.3-2 ตัวอย่างหน้าจอ Tableau Desktop ส าหรับผู้พัฒนาหรือ Data Scientist 5-38 
5.3-3 Tableau Server แสดงผลผ่านโปรแกรม Tableau โดยตรง 5-39 
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5.3-4 ตัวอย่างหน้า Dashboard ส าหรับผู้ใช้ระดับ User ทั่วไปหรือผู้บริหาร 5-39 
5.3-5 ตัวอย่างหน้าจอ log-in 5-41 
5.3-6 หน้า menu 5-42 
5.3-7 ตัวอย่างหน้า Dashboard 5-42 
5.3-8 เกณฑ์การเปลี่ยนสีของ gauge หรือแผนภูมิต่าง ๆ 5-43 
5.3-9 การแสดงสีของ gauge ที่เปลี่ยนไปจากสีแดงเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว กรณีค่าตัวช้ีวัดยิ่งมากยิ่งดี 5-43 
5.3-10 การแสดงสีของ gauge ที่เปลี่ยนไปจากสีแดงเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว กรณีค่าตัดช้ีวัดยิ่งน้อยยิ่งดี 5-43 
5.3-11 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวช้ีวัดต่าง ๆ (1) - gauge แสดงสถานะปัจจุบันของค่าตัวช้ีวัดและกราฟแท่ง

แสดงผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 
5-44 

5.3-12 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวช้ีวัดต่าง ๆ (2) - นิยามของตัวช้ีวัด, วิธีการวัดและวิธีค านวณ 5-45 
5.3-13 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวช้ีวัดต่าง ๆ (3) - ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวช้ีวัด 5-45 
5.3-14 ตัวอย่างหน้า Dashboard ในกรณีที่ข้อมูลมีการแยกภูมิภาค 5-46 
5.3-15 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวช้ีวัดต่าง ๆ (4) - gauge แสดงสถานะปัจจุบันของค่าตัวช้ีวัดและกราฟแท่ง

แสดงผลการด าเนินงานค่าเป้าหมายในกรณีท่ีข้อมูลมีการแยกภูมิภาค 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1  หลักการและเหตุผล  

พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดทำย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  พ.ศ.  2560 มาตรา 22 และพระราชบ ัญญัติ  
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 23 กำหนดให้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที ่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยมีหนึ ่งอำนาจหน้าที ่หลัก  
ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั ้งจัดหาและพัฒนาข้อมูล เพื ่อสนับสนุนงาน ด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการที ่เกี ่ยวข้อง  
และรับผิดชอบในการดำเนินการให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและจัดทำรายงาน  
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติได้รับการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศให้มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุน  
ให้การพัฒนาประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว และเกิดการยกระดับขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว โดยการพัฒนาดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์คือ (1) ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่เล็งเห็นความสำคัญของ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ การเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  

ที่ผ่านมา ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง  ๆ ของประเทศ 
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การอำนวยความสะดวกการขนส่งต่าง ๆ การนำเข้า - ส่งออกสินค้า  
การกระจายสินค้า การพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีหลายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บ โดยมีรูปแบบและความถี่ ในการจัดเก็บข้อมูล  
ที่หลากหลาย การสำรวจและจัดเก็บที ่ไม่ต่อเนื่อง และขาดการเชื ่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
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อย่างบูรณาการ ส่งผลให้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผน  
และกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้  

การพัฒนาระบบข้อม ูลและสารสนเทศในป ัจจ ุบ ันอย ู ่บนพื ้นฐานของข ้อม ูลปร ิมาณมาก  
มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเทคโนโลยี Big Data ถือเป็นระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการข้อมูลลักษณะดังกล่าว โดยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐว่าระบบ Big Data จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
สู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างแม่นยำและถูกต้อง อีกท้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ (กบส.) ย ังให ้ความสำค ัญก ับประเด ็นการพัฒนา Big Data อย่างช ัดเจน  
เพื ่อเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถด้านการบูรณาการข้อมูลของประเทศของและเป็นเครื ่องมือ  
ช่วยภาครัฐในการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในอนาคต 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ทั ้งในฐานะหน่วยงานกลาง 
ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจ ัดทำยุทธศาสตร ์ชาต ิ และคณะกรรมการปฏิร ูปประเทศ รวมทั ้งฝ่ ายเลขานุการฯ  
ของคณะกรรมการ กบส. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลที ่ทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วน  
เป็นระบบเรียลไทม์ (Real-time) และเชื่อมโยงกันในลักษณะฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ ในการเป็นเครื่องมือ
ของการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
รวมทั้งเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และเชื ่อมโยงแผนระดับที ่ 2 และระดับที ่ 3 ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล 
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือประกอบการตัดสินใจการวางแผนและกำหนดนโยบายภาครัฐ  
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ  
ที่ 2 และระดับที่ 3 ต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านที ่เกี ่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ การวางแผน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ  
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

 1.2.2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ  
บนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื ่อมโยง 
แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่ งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  
ของส่วนของราชการ  

1.2.3 เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่าง  ๆ ของภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และภาควิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินธุรกิจ และการวางแผนการขนส่ง  

 

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติ การดำเนินงาน “โครงการการบริหาร
จ ัดการและการพ ัฒนาการนำข ้อม ูลขนาดใหญ่  (Big Data)  มาใช ้ ในการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาใน 3 ด้าน อันประกอบด้วย (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
และ (3) ด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  
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รูปที่ 1.3-1 ขอบเขตการศึกษา1 
 

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยหลายระดับชั้น ดังนี้ 
• Descriptive Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อทราบถึงสถานการณ์และสถานภาพ 

ที่เกิดขึ้น เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายและมีความซับซ้อนน้อยสุด 
• Diagnostic Analytics เป็นการวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยและอธิบายเหตุที่นำไปสู่สถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปจะอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบและนัยสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
เพ่ือฉายภาพให้เห็นถึงการมีอยู่ และระดับของอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

• Predictive Analytics เป็นการวิเคราะห์ด ้วยเทคนิคสถิต ิ เพื ่อพยากรณ์แนวโน้มของ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

• Prescriptive Analytics เป็นการวิเคราะห์เพื ่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น เป็นการวิเคราะห์ขั ้นสูงสุดและมีความซับซ้อนและต้องอาศัยองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านโดยเฉพาะ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ต้องอาศัย
ทรัพยากรจำนวนมากทั ้งทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการพัฒนายังต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุด
ของระบบ Big Data ที่สมบูรณ์ คือ ความสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ Prescriptive Analytics 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงาน “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ

 
1 Deloitte 2016. Big data analytics for policy making Report A study prepared for the European Commission DG INFORMATICS 
(DG DIGIT). 
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กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เท่านั ้น จึงมุ ่งเน้นความสามารถของระบบ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ Descriptive Analytics และมีบางส่วนจะมีการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
ตาม Diagnostic Analytics โดยไม่ครอบคลุมถึงระดับ Predictive analytics ซึ ่งเป็นการพัฒนาระบบ 
ที่มีรายละเอียด งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินการที่สูงมากเกินกว่าข้อกำหนดของโครงการนี้   
ทั้งนี ้ เพราะระบบ Prescriptive Analytics ที่ช่วยในการตัดสินใจแทนคนนั้น จะต้องมีขีดความสามารถ 
ที ่นำผลการว ิเคราะห์ในระดับ Descriptive Analytics และระดับ Predictive Analytics มาสร ้างเป็น 
ชุดทางเลือกของการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือโครงการปรับปรุงต่าง ๆ และสามารถประเมินความเหมาะสมและ
ความคุ ้มค่าของแต่ละทางเลือก ระบบจึงจะสามารถช่วยชี ้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบใดจะเป็นวิธ ีการ 
ที่เหมาะสมที่สุด ระบบการช่วยการตัดสินใจระดับ Prescriptive Analytics ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ขั้นสูงของ
ศาสตร ์แต ่ละด้านที ่ เก ี ่ยวข ้องกับประเด ็นนโยบาย /ยุทธศาสตร ์น ั ้น ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการวิเคราะห์ที่มีความสลับซับซ้อนขั้นสูงที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์และประเมินผลต่อ  
เช่น ระบบเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) Artificial Intelligence (AI) และ 
การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาระบบ Predictive Analytics ควรแยกเป็น 
แต่ละประเภทยุทธศาสตร์และประเด็นปัญหาเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่สามารถนำยุทธศาสตร์ทุกด้านมาดำเนินการให้
อยู่ในระบบเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนโยบายด้านการขนส่ง ก็ต้องนำศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง 
เช่น ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมการขนส่ง ด้านการผังเมือง ด้านการเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น มาสร้างเป็น
แบบจำลอง (Model) หรือระบบองค์ความรู้ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็น
พิเศษให้มีรายละเอียดที่สามารถรองรับยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งโดยเฉพาะ สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ 

การดำเนินงาน “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ประกอบไปด้วยเนื้องานหลัก 
7 ส่วน โดยมีภาพรวมการดำเนินงานดังแสดงในรูป 1.3-2 
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รูปที่ 1.3-2 องค์ประกอบและภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
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งานส่วนที่ 1 การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ 
เป็นงานส่วนของการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ  

ที่เกี ่ยวกับโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที ่ที ่เกี ่ยวข้อง  
โดยที่ปรึกษาจะทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 อันประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และระดับที ่ 3 อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที ่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา 
เมืองสำคัญ รวมทั ้งตัวช ี ้ว ัดที่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อประกอบการศึกษากระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์  
เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอีกทั้งศึกษาข้อมูลและตัวชี้วัดของต่างประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าว 
จะทำให้เข้าใจถึงความต้องการใช้ข้อมูลในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบข้อมูล  
ขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป 

 

 
 

(1.1) การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 และระดับท่ี 3 พร้อมกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
 

(1.1.1) การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 และระดับท่ี 3 
งานส่วนนี้เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยที่ปรึกษาจะใช้กรอบ

ความคิดเพ่ือการการทบทวน ดังรูปที่ 1.3-3 
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รูปที่ 1.3-3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 

 
เป็นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที ่เกี ่ยวข้องของประเทศไทย ซึ่งการกำหนด
ทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน โดยที่ปรึกษาจะศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 
 

(1.1.2) การทบทวนตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ที่ปรึกษาจะทบทวนและรวบรวมตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และ 

ระดับท่ี 3 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามท่ีศึกษาในหัวข้อ (1.1.1) ในแต่ละมิติ 
ในการชี้วัดตามแผนงานและหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัด 
 

(1.2) การศึกษากระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์เพื ่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอ 

เชิงนโยบายของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะใช้ระบบ Big Data เพื่อเข้ามาเป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยที่ปรึกษาจะรวบรวม 
วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการตัดสินใจ Criteria Factors และข้อมูลในมิติต่าง ๆ ทีส่ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
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(1.3) การศึกษาข้อมูลและตัวชี้วัดของต่างประเทศ 
ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด พร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาตัวชี้วัด  

โดยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเป้าหมายในการศึกษา อาทิเช่น ธนาคารโลก (World Bank) สถาบัน 
การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) สภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum: WEF) ฯลฯ 
 
งานส่วนที่ 2 การทบทวนสถานภาพข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

งานส่วนนี้เป็นการทบทวนสถานภาพของข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกรวบรวม จัดเก็บ และนำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ  
พร้อมทั้งศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture: EA) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึง
สถานภาพข้อมูลและสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ 

 

 
 

ข้อมูล (Data) เป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้า (Inputs) ที่สำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวางแผน  
โดยความพร้อมและคุณภาพของข้อมูล มีผลอย่างมากต่อสารสนเทศ ( Information) ที่ได้ โดยข้อมูลอาจ
สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ปรากฏเป็นตัวเลข และ
ข้อมูลเชิงสารสนเทศ ซึ่งแสดงในรูปของรายงาน เอกสาร และคำอธิบายต่าง ๆ 

ระบบข้อมูลที ่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไม่ได้วัดจากปริมาณข้อมูลที ่มีการจัดเ ก็บรวบรวม  
การมีข้อมูลมากเกินความจำเป็นกลับจะก่อให้เกิดผลเสียได้ เพราะอาจทำให้เกิดการสับสนและยากลำบาก  
ในการวางแผนหรือตัดสินใจ และท้ายสุดอาจส่งผลให้เกิดการวางแผนผิดพลาดได้ โดยระบบข้อมูลที ่ดี  
ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้2 

1) ทันต่อเหตุการณ์ (Timely) ข้อมูลที ่จำเป็นควรได้ร ับการจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู ้ใช้ข้อมูลว่า เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงจะทำให้การวางแผนและ  
การตัดสินใจไม่ผิดพลาด 

 
2 ดัดแปลงจาก นโยบายและการวางแผน: หลักการและทฤษฎี, ประชุม รอดประเสริฐ, 2543. 
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2) เที ่ยงตรง (Accurate) ข้อมูลควรได้รับการจัดเก็บด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสม  
ตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ขาดความเป็นจริงหรือข้อมูล 
ที่เชื่อถือไม่ได้ จะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้การวางแผนผิดพลาด แต่อย่างไรก็ดี การวางแผนการจัดเก็บก็จะต้อง
คำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณและระยะเวลาด้วย  

3) สมบูรณ์ (Complete) ข้อมูลจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการที ่ดี ด้วยการวิเคราะห์และจำแนก
แยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดเป็นหมู่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ตามล ักษณะหร ือก ิจกรรม ระบบข้อม ูลเพ ื ่อการวางแผนอาจจำแนกแยกแยะได้ ในหลายล ักษณะ 
แล้วแต่ละประเภท โดยรายละเอียดของข้อมูลแต่ละเรื่องหากสามารถแยกแยะได้มากเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและการบริหารมากเท่านั ้น การมีระบบข้อมูลที ่ช ัดเจนจะทำให้ง ่ายต่อการตัดสินใจ  
ในการวางแผนหรือการบริหาร รวมทั้งเมื่อตัดสินใจไปแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดเป็นไปได้น้อยและเป็นไปได้ยาก 
ดังนั้น ข้อมูลจึงต้องมีความสมบูรณ์ครอบคลุมสาระหรือประเด็นที่ต้องการวางแผนอย่า งครบถ้วนในทุกแง่มุม 
ที่สำคัญต่าง ๆ 

4) เกี่ยวข้อง (Relevant) ก่อนที่จะทำการพัฒนาฐานข้อมูล ควรมีความชัดเจนในประเด็นหรือสาระ
ที ่จะได้ร ับจากข้อมูล เพื ่อให้ข้อมูลที ่มีการรวบรวมจัดเก็บมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นที ่จะ  
ทำการวางแผนหรือตัดสินใจอย่างแท้จริง ข้อมูลไม่ควรมีปริมาณหรือรายละเอียดมากเกินความจำเป็น  
เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย ไม่เสียเวลามากในการนำข้อมูลไปใช้ อันจะช่วยลดความสับสน
และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย 

 
(2.1) การทบทวนสถานภาพของข้อมูลที่มีอยู่ 

ในการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีความจำเป็น 
ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

 

(2.1.1) รูปแบบข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมออกเป็น 2 รูปแบบ 

ดังนี้ 
1) ข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงตำแหน่ง หรือพิกัด 

(Location) ของข้อมูล ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื ้นที ่ (Spatial data) ที ่สามารถแสดงผลบนแผนที ่ (Map)  
ซึ่งจะประกอบด้วยหลายรูปแบบ ดังนี้ 

• ข้อมูลรูปแบบจุด (Point) เป็นลักษณะของตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ที่ตั้งสถานที่ ที่ตั้งสถานี ฯลฯ 
• ข้อมูลรูปแบบเส้น (Line) หรือ โครงข่าย (Network) เป็นลักษณะของเส้นทาง เช่น ถนน 

เส้นทางการขนส่ง ฯลฯ 
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• ข้อมูลรูปแบบพื้นที่ (Area or Polygon) เป็นลักษณะของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ฯลฯ 

2) ข้อมูลประเภทที ่ไม ่ใช ่เช ิงสารสนเทศภูม ิศาสตร์ (Non-GIS Based data) หร ือข ้อมูล 
เชิงสารสนเทศ ( Information Systems) ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยข้อมูล  
Non-GIS Based จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ  

• ข้อมูลที่สรุปจากข้อมูล GIS Based เช่น ปริมาณ ระยะทาง และพื้นที่ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ 
ภายใต ้Attribute ของชั้นข้อมูลนั้น ๆ 

• ข้อมูลตัวชี้วัดที่แสดงผลการดำเนินการ (Performance Indicator) ตามเป้าหมายการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ รวมถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับของหน่วยงานในระดับนานาชาติ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานอื่น ๆ 

โดยที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล หรือแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) 
และหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล หรือ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 
ที่ถูกจัดเก็บในแต่ละหน่วยงาน ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลในอดีต ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลในอดีตย้อนหลัง
อย่างน้อย 5 ปี ไว้ในฐานข้อมูลของโครงการ และจะเสนอแนะแนวทาง หรือวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคต
ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลในแต่ละปี 
 

(2.1.2) หน่วยงานเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้ 
1) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน ประกอบด้วย กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านการขนส่งสินค้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล 
จากการศึกษาข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

3) ข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง  ตัวอย่างหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพื ้นที่  
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 

 

(2.2) การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะพัฒนาขึ้นในอนาคต 
 

(2.2.1) การศึกษาระบบ ICT ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการรองรับ
ระบบ Big data 
เป็นการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เพื่อรองรับระบบ Big Data โดยที่ปรึกษาจะศึกษาระบบปัจจุบัน ความพร้อมด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การรับส่งข้อมูล ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความพร้อมด้านการรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลเดิมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับระบบ Big Data 

 

(2.2.2) การศึกษา Enterprise Architecture (EA) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษา Enterprise Architecture ของหน่วยงานที่จะทำการจัดเก็บข้อมูล เพื ่อทราบถึง

รูปแบบการจัดเก็บ ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น อยู่ในฐานข้อมูลชนิดใด เช่น Oracle, SAP, SQL, Microsoft 
Access ขอบเขตของข้อมูล เช่น ความถี่ในการเก็บ ปีที่มีข้อมูล รูปแบบข้อมูล เช่น รูปแบบไฟล์ (TXT, Excel, 
PDF ฯลฯ) เป็นต้น 

 
งานส่วนที่ 3 การออกแบบเชิงความคิดของระบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และ  

การตัดสินใจ 
เป็นการนำผลลัพธ์จากการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และการตัดสินใจ 

(งานส่วนที ่ 1) และการทบทวนสถานภาพข้อมูลและระบบสารสนเทศ (งานส่วนที ่ 2) มาทำการออกแบบ 
เชิงความคิด วิธีการนำเสนอข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลลัพธ์ของงานในส่วนนี้ประกอบด้วย  

• รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบ GIS Based และ NON GIS Based 
• สูตรในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
• ข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บและรวบรวมเพ่ิมเติม 

 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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รูปที่ 1.3-4 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของงานส่วนที่ 3 และความเชื่อมโยงกับงานส่วนอื่น ๆ  

 
(3.1) การผูกโยงข้อมูล (Data Mapping) 

การผูกโยงข้อมูลเป็นกระบวนการจับคู่ระหว่างข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้บันทึกไว้ (ผลจากงานส่วนที่ 2) 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที ่ใช ้ประกอบการพัฒนาตัวชี ้ว ัดเป็นสำคัญ   
จากกระบวนการผูกโยงข้อมูลส่งผลให้ตัวชี้วัดถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

• ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์ - เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอและมีข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา
ฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้  

• ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ - เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่ยังขาดข้อมูลประกอบ 
การพัฒนาตัวชี้วัดหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์  
ในการพัฒนาตัวชี้วัด  
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โดยจากการพิจารณาเบื ้องต ้นจากตัวช ี ้ว ัดภายใต้ ย ุทธศาสตร ์ชาติและเชื ่อมโยงแผนระดับที ่ 2  
อันประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และระดับ 
ที่ 3 อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาเมืองสำคัญ   

 

(3.2) การเรียงลำดับความสำคัญและคัดเลือกตัวช้ีวัดที่มีความสำคัญสูงสุด 
 เป็นการนำตัวชี้วัดที่ได้จากการผูกโยงข้อมูลจากหัวข้อ 3.2 มาคัดเลือกและเรียงลำดับตามความสำคัญ 

โดยมีแนวคิดใช้ในการเลือกตัวชี้วัดประกอบไปด้วย 
1) เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านระบบโลจิสติกส์ 
และด้านการพัฒนาเมือง 

2) เป็นตัวชี ้วัดที ่มีความสำคัญตามความคิดเห็นของที่ปรึกษาร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดถูกที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
• ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์ - เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอและมีข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา
ฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทั้งนี้จะเรียกกลุ่มนี้ว่า “ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์” โดยจะ
ถูกคัดเลือกออกมาจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัวชี้วัด จากนั้นตัวชี้วัดกลุ่มดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการต่อใน
หัวข้อ 3.3 และ 3.4 

• ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ - เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่ยังขาดข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วัดหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ 
ในการพัฒนาตัวชี้วัด ทั้งนี้จะเรียกกลุ่มนี้ว่า “ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์” โดยจะถูกคัดเลือก
ออกมาจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวชี้วัด จากนั้นตัวชี้วัดกลุ่มดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการต่อในหัวข้อ 3.5 

 

(3.3) การกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูล 
เป็นการนำ “ตัวชี ้วัดที ่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์” มากำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูล 

ที่เหมาะสม โดยจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสามารถนำเสนอข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่ GIS Based  & Non-GIS 
Based  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based data) ที่ปรึกษาจะออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล 
ต่าง ๆ แยกตามชั้นข้อมูล (Layer) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลแบบซ้อนทับกัน (Overlay) ได้ เพื่อเป็น
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในแต่ละชั้นข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูลคุณลักษณะ 
(Attribute database) ของชั ้นข้อมูลนั ้น ๆ โดยการออกแบบข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute database)  
ของแต่ละชั้นข้อมูล ที่ปรึกษาจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้มีการจัดเก็บ และรวบรวมไว้แล้ว 
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ร่วมกับความต้องการในการใช้งานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยข้อมูล
คุณลักษณะ แบ่งเป็นข้อมูล 2 ประเภทหลักได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ (Physicals) เช่น จำนวนช่องจราจร 
ของถนน ขนาดอาคาร และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น ปริมาณผู ้โดยสาร ความสามารถ 
ในการรองรับสินค้า 

ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS Based data) ที่ปรึกษาจะออกแบบและ
พัฒนาระบบที่สามารถเรียกดูชั้นข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของตารางสรุป (Table) และแผนภูมิ (Chart) โดยอาศัย
แนวทาง Data Visualization เพื ่อแสดงข้อมูลเชิงปริมาณให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายตามลักษณะของ 
ข้อมูลนั้น ๆ เช่น แผนภูมิแท่ง (Bar Charts) แผนภูมิเส้น (Line Charts) แผนภูมิวงกลม (Pie Charts) เป็นต้น 

 

(3.4) การสร้างสูตร ความหมาย สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัด 
เป็นการนำ “ตัวช้ีวัดที่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์” มาทำการทบทวนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน

ในแง่ของนิยาม ความหมาย และการใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นที่ปรึกษาจะทำการพัฒนาสูตรในการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนิยาม และการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญ  
ที ่เกี ่ยวข้องกับตัวชี ้ว ัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการและความน่าเชื ่อถือทางสถิติทั ้งนี ้ส ูตรที ่กำหนดขึ้น  
จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในงานส่วนที่ 4 ต่อไป 
 

(3.5) การระบุชุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพิ่ม 
เป็นส่วนของการดำเนินงานสำหรับ “ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์” โดยที่ปรึกษา 

จะแสดงรายละเอียดเกี ่ยวกับตัวชี ้ว ัดและโครงสร้างข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา  
ความสมบูรณ์ของตัวชี้วัด ในงานส่วนที่ 5 (การจัดทำข้อเสนอแนะ) ต่อไป 

 

(3.6) การจำแนกข้อมูลสำหรับการแสดงผล 
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานส่วนที่ 2 นำมาสู่การผูกโยงข้อมูล (Data 

Mapping) ส่งผลให้ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มข้อมูลที ่ถูกใช้สำหรับการพัฒนา 
“ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์” และ (2) กลุ่มข้อมูลสำคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้สำหรับ
พัฒนาตัวชี้วัดในกลุ่มแรก โดยข้อมูลกลุ่มที่ 2 นี้ที่ปรึกษาจะจำแนกข้อมูลสำหรับการแสดงผล (GIS Based และ 
Non GIS Based) เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ (งานส่วนที่ 4) ต่อไป  

 
งานส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เป็นส่วนของการนำผลการศึกษาที่ได้จากงานส่วนที่ 1-3 มาออกแบบตามความต้องการและพัฒนา
ระบบให้เกิดขึ้นจริงทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) และโครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล 
(Network) เพื ่อประกอบกันเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที ่ตรงตามข้อกำหนดและตาม 
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 
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(4.1) การออกแบบและจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
ภายหลังศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์  (งานส่วนที่ 1) ทบทวน

สถานภาพข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยู่ (งานส่วนที่ 2) และการออกแบบเชิงความคิดของระบบ
วิเคราะห์ข ้อม ูลประกอบการจัดทำย ุทธศาสตร์และการต ัดสินใจ (งานส่วนที ่  3) ทางที ่ปร ึกษา 
จะทำการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างและความเชื ่อมโยงของข้อมูล  
พร้อมทั้งจัดทำร่างต้นแบบหน้าต่างการแสดงผล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

(4.1.1) การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง 
เป็นการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง ให้รองรับการนำเข้าข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมีรูปแบบ

ที ่แตกต่างกัน (Variety) จากนั ้นเชื ่อมโยงข้อมูลชุดต่าง ๆ ผ่าน Integration Module ให้พร้อมใช้งาน  
โดยทำงานบนระบบ Private Cloud  

 

(4.1.2) การออกแบบเบื้องต้นของสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
เป็นการออกแบบกรอบโครงสร้างของระบบและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์เข้ามายังฐานข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงการทำงานและความเชื่อมโยงของระบบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือ
การพัฒนาในระยะถัดไป  

โดยสถาปัตยกรรมของระบบเบื้องต้นสำหรับการเชื่อมต่อเป็นดังรูปที่ 1.3-5 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3-5 สถาปัตยกรรมของระบบเบื้องต้นสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล 
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จากรูประบบจะรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกด้วยสองรูปแบบ คือ ผ่านการอัปโหลด  
ด้วยไฟล์ทาง Web Application และดึงแบบออนไลน์ผ่าน Web Service ซึ ่งเมื ่อได้ข้อมูลมาแล้ว ข้อมูล 
จะถูกส่งต่อให้กับโมดูล Data Processor ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล รวมข้อมูล  
ในกรณีที่มีข้อมูลซ้ำกัน และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ จากนั้นจึงเก็บข้อมูลที่ได้มา  
ไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของระบบ (Central Database) โดยมีโมดูล Data Viewer ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ต่อไป  
 

(4.1.3) การออกแบบเบื้องต้นของโมดูลและฟังก์ชั่น (Module and Function) การใช้งานระบบ 
ส่วนนี้จะเป็นการออกแบบองค์ประกอบและความสามารถของระบบตามการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง

คณะทำงานซ ึ ่ งประกอบด ้วย Data Engineer และ Data Scientist และผ ู ้ ใช ้ งานระบบในภาพรวม  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดฟังก์ชันการทำงานของระบบให้ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ให้ได้จริง  

 

(4.1.4) การออกแบบและจัดทำร่างหน้าต่างการแสดงผล 
ภายหลังการออกแบบส่วนโมดูลและฟังก์ชั่นเรียบร้อยแล้ว จะทำการออกแบบหน้าต่างแสดงผลภายใต้

โมดูลต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีรูปแบบดังนี้ 
• Import data - เป็น User Interface สำหรับการนำเข้าข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไปยังฐานข้อมูล 

ที่มีการจัดเตรียมไว้ ซึ่งอยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL, Excel เป็นต้น 
• Display Data - เป ็น User Interface สำหร ับการแสดงผลการดำเน ินงานที ่ต ้องการ  

เพื่อควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระดานควบคุม 
(Dashboard) ที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งการออกรายงาน 
เพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

 

(4.2) การนำเข้าชุดข้อมูลและการประมวลผล 
ระบบสามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ข้อมูลระบบโลจิสติกส์และ  

โซ่อุปทาน และข้อมูลการพัฒนาเมืองและพื้นที่ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยสามารถประมวลผล
และประมาณการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันพร้อมสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มในอนาคตที่เป็นไปตาม
หลักวิชาการและความน่าเชื่อถือทางสถิติในประเด็นที่มีความสำคัญ รวมทั้งครอบคลุมรายละเอียดของข้อมูล 
ที่สำคัญ อาทิ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (เช่น ท่าเรือ สนามบิน ด่านชายแดน สถานีขนส่ง
สินค้า ระบบไฟฟ้า ระบบชลประทาน ระบบประปา เป็นต้น) เส้นทางและปริมาณการขนส่งสินค้าและ/หรือ
ผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ตลอดจนการพยากรณ์สภาพอากาศและพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ 
เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ  
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(4.3) การพัฒนาส่วนการแสดงผล การวิเคราะห์ และการออกรายงาน  
เป็นส่วนของการพัฒนาระบบข้อมูลตามผลที ่ได ้ออกแบบไว้ในหัวข้อ 4.1 ให้สามารถแสดง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายรูปแบบและเหมาะสมกับระดับการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ สามารถแสดงข้อมูล
เชิงพื ้นที ่ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และแผนภูมิ 
ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งสามารถการออกรายงานให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล ทั้งใน ส่วนของภาครัฐ 
ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคเอกชน  

 

(4.4) การติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งานระบบ 
หลังจากออกแบบพัฒนาระบบและติดตั ้งอุปกรณ์เป็นที ่เรียบร้อยจำเป็นที ่จะต้องมีการทดสอบ  

ความถูกต้องในการใช้งานระบบด้านต่าง ๆ ก่อนใช้งานจริง ซึ่งที่ปรึกษาทำจะการทดสอบระบบใน 3 ด้าน  
อันประกอบด้วย (1) การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (2) การทดสอบ 
ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) การทดสอบเสถียรภาพของระบบ โดยหลังจากการทดสอบ 
การใช้งานที่ปรึกษาจะปรับแก้ระบบให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการใช้งานจริง ต่อไป 

 

งานส่วนที่ 5 การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล  
เป็นส่วนของการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเชื ่อมโยงข้อมูล  
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลในอนาคตให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นบูรณาการ และนำมาใช้ประโยชน์ 
ในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ  
ที ่ เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านโครงสร ้างพื ้นฐานด้านต่าง ๆ  
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อไป   
ในเบื้องต้นที่ปรึกษาจะเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้ 

• ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์การพัฒนาตัวชี้วัด  ในกลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ 
แต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการเสนอแผนการเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของตัวชี้วัด เช่น นิยาม 
วิธีการเก็บ ระยะเวลา ลักษณะข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการในการสำรวจข้อมูล 

• ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล โดยเป็นประเด็นเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ความต้องการด้านข้อมูล การตรวจทวนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น
ด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานดูแล 

• ฯลฯ 
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งานส่วนที่ 6 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในการดำเนินงานโครงการฯ ที่ปรึกษาได้ออกแบบ จัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรม พัฒนาและจัดทำ

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษาจะจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง 
ภายใน 24 เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 ท่าน โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือแนะนำ 
การใช้งานระบบ เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมให้มากข้ึน 
พร้อมทั้ง VDO คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ  
 

งานส่วนที่ 7 การให้คำแนะนำและคำปรึกษา 
 ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการที่จะแก้ไขงาน 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ทุกวันทำการ ตลอดระยะเวลาของสัญญาและหลังระยะเวลาของสัญญา 1 ปี 
 

1.4  องค์ประกอบรายงานฉบับสมบรูณ์ 

บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และตัดสินใจ 
บทที่ 3 การทบทวนตัวชี้วัด สถานภาพข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
บทที่ 4 การวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกและกำหนดกลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

 และกลุ่มตัวชี้วัดสำหรับเสนอแนะ 
บทที่ 5 การออกแบบและจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
บทที่ 6 การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

1.5  ความคืบหน้าการดำเนินงานและงานที่ส่งมอบ 

โครงการฯ ได้ระบุวันเริ่มต้นสัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินงานรวม 24 เดือน จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564  โดยตลอดระยะเวลาโครงการฯ  
มีการส่งงานรวม 6 ครั้ง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-1  
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ตารางท่ี 1.5-1 หัวข้อนำส่งผลงานในโครงการฯ 

คร้ัง 
ที ่

ชื่อรายงาน 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

กำหนดการส่งงาน 
หัวข้องานที่ส่งมอบ 

ตามข้อเสนอทางเทคนิค  
(ข้อ 2.1) 

1 รายงานการศึกษาข้ันต้น 3 ศุกร์ที่ 28 มิ.ย. พ.ศ. 2562 1.1-1-3 
2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 8 ศุกร์ที่ 29 พ.ย. พ.ศ. 2562 2.1-2.2 /3.1-3.2 
3 รายงานการศึกษาข้ันกลาง 13 ศุกร์ที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2563 3.3-3.6 / 4.1 (บางส่วน) 
4 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 17 ศุกร์ที่ 28 ส.ค. พ.ศ. 2563 4.1-4.2 และ 4.3 (บางส่วน) 
5 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 21 พุธที่ 30 ธ.ค. พ.ศ. 2563 4.3 /5 
6 รายงานฉบับสมบูรณ์ 24 อังคารที่ 30 มี.ค. พ.ศ. 2564 4.4/7 

งานส่วนที่ 8 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลาของสัญญาและหลังระยะเวลาของสัญญา 1 ปี 

ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที ่ปรึกษาได้นำส่งเนื ้อหาตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอ 
ทางเทคนิค โดยแสดงมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.5-2 
 

ตารางที่ 1.5-2 หัวข้อตามข้อเสนอทางเทคนิคเทียบกับหัวข้อการส่งงานในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

หัวข้องานที่ส่งมอบตามข้อเสนอทางเทคนิค 
หัวข้อในรายงาน 

ฉบับสมบรูณ์ 
หัวข้อ ชื่อ บทท่ี 
3.3 การกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูล 4 
3.4 การสร้างสูตร ความหมาย 4 
3.5 การระบุชุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพิ่ม 4 
3.6 การจำแนกข้อมูลสำหรับการแสดงผล 4 
4.1 ออกแบบระบบจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 5 
4.2 กำหนดการนำเข้าชุดข้อมูลและประมวลผล 5 
4.3 การพัฒนาส่วนการแสดงผล การวิเคราะห์  5 
5 การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล 6 
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ตารางท่ี 1.5-3 ความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ 
กิจกรรม 

           ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ปีที่ 3 

งานส่วนที่ 1 การศึกษาความตอ้งการใช้ข้อมูลประกอบการจดัทำยุทธศาสตร์                                                   
1.1ทบทวนยทุธศาสตร์ชาติและแผนการพฒันาระดับที ่2 ระดับที่ 3 พร้อมกับตัวชี้วดัที่เก่ียวข้อง          100%                                           
1.2 ศึกษากระบวนการตดัสินใจในระดับนโยบายของ สศช.              100%                                     
1.3 การศึกษาระบบข้อมูลและตัวชี้วดัของต่างประเทศ          100%                                           
รายงานขั้นต้น     

 

                                          
งานส่วนที่ 2 การทบทวนสถานภาพข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยู ่                                                   
(2.1) การทบทวนสถานภาพของข้อมูลที่มีอยู ่                  100%                                  
(2.2) การศึกษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต               100%                                  
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง        100%                  
งานส่วนที่ 3 การออกแบบเชิงความคิดของระบบวิเคราะห์ข้อมูล                                                    
(3.1)  การผูกโยงข้อมูล (Mapping)          100%                 
(3.2) เรียงลำดับความสำคัญและรคัดเลือกตัวชี้วดัที่มีความสำคญัสูงสุด                  100%                                 
รายงานความก้าวหน้า 1                          
(3.3) การกำหนดวิธีการนำเสนอข้อมูล                          100%                         
(3.4) การสร้างสตูร ความหมาย                          100%                         
(3.5) การระบุชุดข้อมูลทีต่้องจัดเก็บเพิ่ม                          100%                         
(3.6) การจัดแนกข้อมูลสำหรับการแสดงผล             100%             
รายงานขั้นกลาง                       

 

                          
งานส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)                               
ประสานงานหน่วยงานเปา้หมาย เพื่อเตรียมการนำข้อมูลเข้า                                                   
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง                          
4.1 ออกแบบระบบจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ                                 100%                
กระบวนการจัดซ้ือครุภัณฑ ์                          
4.2 การนำเข้าข้อมูลและประมวลผล                                   100%                
รายงานความก้าวหน้า 2                                 

 

                

4.3 การพฒันาส่วนการแสดงผล การวิเคราะห์ และการออกรายงาน                                    
 

         100%       
งานส่วนที่ 5 การจัดทำข้อเสนอแนะ                      100%    
ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์                                         

 

        
4.4 การติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งานระบบ                                               100%    
การจัดทำเอกสารการพฒันาระบบ                                                 100% 
การส่งมอบครุภัณฑ์และระบบ                                                 100% 
งานส่วนที่ 6 การจัดกจิกรรมฝกึอบรมเจ้าหน้าที่ สศช.                                                 100% 
รายงานฉบับสมบูรณ์                                                  
งานส่วนที่ 7 การให้คำแนะนำและคำปรกึษา       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการ 

จัดท ายุทธศาสตร์และตัดสินใจ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตรแ์ละตัดสินใจ 

 
เป็นงานส่วนของการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์และการตัดสินใจ  

ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  
โดยที่ปรึกษาจะทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 และศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งน าเสนอในภาคผนวก ก 
รวมทั้งศึกษาข้อมูลและดัชนีชี้วัดของต่างประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เข้าใจถึงความต้องการใช้ข้อมูลใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป 

 

2.1  การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับท่ี 3 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 รวมทั้ง 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่ เกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าว
จะท าให้เข้าใจถึงความต้องการใช้ข้อมูลในปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป ซึ่งอาศัยกรอบความคิดเพ่ือการทบทวนตามระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
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ในการถ่ายทอดนโยบาย (Policy Deployment) สู่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
แต่ละด้านจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ใน 2 ลักษณะ คือ ยุทธศาตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา
โดยตรงซึ่งมักถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาโดยตรง และยุทธศาสตร์ 
ที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนา ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะสนับสนุนหน่วยงานหลัก  
ให้เกิดการขับเคลื่อนที่สมบูรณ์ โดยในการศึกษานี้มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาและระบบข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 
กับโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ีนที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาจึงได้
จ าแนกยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้แผนระดับ
ต่าง ๆ (Level of Plan) ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนา (ในโครงการนี้คือ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ  

2) ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้แผนระดับ 
ต่าง ๆ (Level of Plan) ที่อาจมิได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนาแต่มีนัยส าคัญบางส่วนที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการพัฒนา รวมทั้งมีความส าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบของการพัฒนา  
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รูปที่ 2.1-1 กรอบการพิจารณาความส าคัญของยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ 

 
จากการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับ ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี   

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สามารถสรุป ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) และยุทธศาสตร์
สนับสนุน (Indirect Strategy) ภายใต้แผนระดับต่าง ๆ (Level of Plan) ดังแสดงในตารางที่ 2.1-1  
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ตารางที่ 2.1-1 สรุปการทบทวนระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น  
 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3  

ชื่อแผน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

Direct Strategy Indirect Strategy 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 
ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 
ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ า 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ* 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม 
ด้านพลังงาน 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย 
และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
โลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส ์
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ตารางที่ 2.1-1 สรุปการทบทวนระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น  
 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ต่อ) 

ชื่อแผน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

Direct Strategy Indirect Strategy 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
แผนพัฒนาภาคใต ้
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะยาว 20 ปี 
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (2561-2564) 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561-2564) 
แผนพัฒนานครราชสีมา (2561-2564)  
แผนพัฒนาภูเกต็ (2561-2564) 

 

นโยบายรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 

การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ: * แผนการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ปรึกษา 
ไมข่อน ามาศึกษาในรายละเอียดและพิจารณาเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2561) ซึ่งนับเป็นแผนระดับที่ 1 

ตามโครงการศึกษาฯ นี้ จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้รัฐ 
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2561 - 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
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ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย (1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย (2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (4) ความเท่าเทียมและ 
ความเสมอภาคของสังคม (5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 
 

รูปที่ 2.1-2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2580 
ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
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โดยจากแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน พบว่า   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง คือ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์สนับสนุน ( Indirect Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ด้าน (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในประเด็นย่อยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลกและศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
ในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์  ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค  
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุดและสนับสนุนกา รลงทุน 
ด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยานเพ่ือขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน 
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการบินและอวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้อง
กับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มี
ทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และ
บริการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามาท างานในไทย และจัดตั้ง
ศูนย์ให้ค าปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจน
หน่วยงานก ากับดูแลให้ได้รับมาตรฐานสากล และสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 
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(1.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ในประเด็นย่อยเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้  
อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสอดรับกับ
การพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
ภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ า และระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการ 
การใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลาง และท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลัก
ของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมืองและเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มี
ความเชื่อมโยงกัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน
ในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด  

(1.3) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ในประเด็นย่อยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC) ให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออกและภาคอ่ืน ๆ 
ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของ
แต่ละพ้ืนที่ และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้ง  
การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งใน  
ด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

(1.4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการ “เพิ่มพื้นที่
และเมืองเศรษฐกิจ” สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทยส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค 
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดส าคัญ  
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เป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ื นและ
เศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้าง
เมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนา  
คลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมือง 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล
ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และ
สถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

(1.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ในประเด็นย่อยเกี่ยวกับการสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อ 
การประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์  และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
เพ่ือการวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษา 
ทั้งในระบบ และนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ และจิตวิญญาณในการประกอบการพร้อมทั้ง 
การส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และน าไปสู่ 
การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
อนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  และความถนัด 
ที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 
และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไก
ที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพ่ือลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ า เสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุน และเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในกลุ่มของตน 

(1.6) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการ “ท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม” ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และ  
ทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 
การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะได้รับ 
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การขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
วิถีพุทธของโลก 

 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) 
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี 

แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(2.1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ในประเด็นย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต  
เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวง 
ให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย  
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่  
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติเ พ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนา  
ประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของ  
ตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุ  
ที่มีความรู้  ประสบการณ์ และทักษะ เพ่ือถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติ 

(2.2) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ในประเด็นย่อยที่ เกี่ยวกับ “การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี” โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตร 
ต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดท ามาตรการทางการเงินการคลัง  
ที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริม 
การมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชน 
ก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(3.1) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในประเด็นย่อย
ที่เกี่ยวกับหัวการ “พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค”  
โดยค านึงถึงสัดส่วนจ านวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพ่ือให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
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ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดท าผังเมือง
และผังภาคเพ่ือการจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้ า และการใช้ที่ดินให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและ
จัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก 

(3.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในประเด็นย่อย
ที่เกี่ยวกับการ “จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต” โดยพัฒนาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ านวย  
ความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัย  
ในเขตเมือง 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                    
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(4.1) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการ “จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท 
พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ 
อย่างเป็นเอกภาพ” โดยจัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ
จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบ
ของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดท าแผนผังพ้ืนที่
เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ  
เกษตรอินทรีย์ การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

(4.2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการ “พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน” โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนา
ชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

(4.3) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับการ “จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล” โดยปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ  
ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและ  
ระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ า อากาศ 
ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนา
และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย  
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไก
ก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

(4.4) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ย่อยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  โดยสนับสนุน 
การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนพลังงานของประเทศ ด้วยการส่งเสริม 
ผ่านเครื่องมือ และกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริม 
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงิน และบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้าง  
และออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริม
ให้ใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์ และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
2.1.2 แผนระดับที ่2  

 แผนระดับที่ 2 ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (2) แผนปฏิรูปประเทศ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน 2562)  

ถูกจัดท าตามพระราชบัญญติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 โดยมีแผนแม่บททั้งสิ้น 23 ประเด็น
แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้ตามรวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทย 
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บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย 23 ประเด็นแผนแม่บทที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนี้ 

(1) ประเด็น ความมั่นคง 
(2) ประเด็น การต่างประเทศ 
(3) ประเด็น การเกษตร 
(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว 
(6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
(15) ประเด็น พลังทางสังคม 
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โดยจากแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น พบว่า  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
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- แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  

- แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
- แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) ประกอบด้วย 

(1) แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมี 
แผนย่อยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1.1) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ – ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็น 
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม และผลักดันการพัฒนาเมื องอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ  
ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนา 
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเ  
ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่า  
เมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ และ เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพ้ืนที่
โดยรอบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ มีความน่าอยู่   
โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ในยุค 4.0 โดยในช่วงปีที่ 1-5 พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) สงขลา และภูเก็ต 

 พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม
และการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มี 
ในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ พ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุน 
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่าย  
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค  

 ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมือง
อัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ  
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และ 
การบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน 
และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

 จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีการเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้
งานร่วมกัน เพ่ือใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพ้ืนที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่ง 
ที่ อยู่ อาศัย พ้ืนที่ เ ฉพาะ  เ พ่ือการ พัฒนาและอนุ รั กษ์ ใน เขต เมื อ ง  เช่ น  
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดก 
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ 
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุง
และจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย  
การพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

(1.2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มี 
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน เป็นแผนย่อยที่จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง 
จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศของ
พ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดท าผังเมืองและชนบท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่
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เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก จัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัด 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ครอบคลุมถึงการสงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์  โดยก าหนดให้จังหวัด 
เป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจ
ในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
การเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า และ
สนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 

 จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของ
พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม 
โดยใช้เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุป
ศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่ โดยก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้
พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และจัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด  

 ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว 
พ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยจัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และ 
บูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า 
และระดับประเทศ 

 ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่า 
อย่างสมดุล โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
ในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล 

 พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา 
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน จัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจ 
ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า 
และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการ 
ของระบบนิเวศ จัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ 
แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ  จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนผัง 
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สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจ ส่งเสริมกลไก 
การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย  
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่ สีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2) แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งมแีผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(2.1) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ - เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการเดินทาง และการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่
เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน และท าให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
ท าให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตร และรถไฟ 
ความเร็วสูง รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ านวย 
ความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อนที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 
ในอนาคต เพ่ือให้เป็นโครงข่ายการเดินทาง และขนส่งหลักของประเทศที่สอดรับ 
กับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่
เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของระบบขนส่งทางราง  

 การขนส่งทางน้ า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บ ารุงรักษาร่องน้ า บูรณาการการบริหาร 
จัดการ และการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่ง และท่าเรือ
แม่น้ าในภูมิภาคท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดน าเข้า - ส่งออกสินค้าของ
กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และเป็นท่าเรือสนับสนุน 
ให้กับท่าเรือหลักของประเทศโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหา
เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดรับ 
กับบริบทการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทัดเทียม 
กับท่าเรือชั้นน าในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศและขยาย
ขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภาคต่าง ๆ ให้สามารถรองรับปริมาณ
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ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน เพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า และ 
การเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการจราจร ทางอากาศ 

 การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าหลักตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่ง
รูปแบบอ่ืน และบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถ 
ท าหน้าที่เป็นระบบเสริม เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่าย 
การขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้ามทางเท้า และทางจักรยาน เพ่ือสร้าง
มาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้ใช้ ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง 
รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  

 ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ                 
และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษ พัฒนาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกภายในสถานีเพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับ 
การพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม และบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน  

 พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล  
เพ่ือน าไปสู่การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพ้ืนที่
และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ด้านคมนาคมเพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและ
สอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง 
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
ระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับ 
การผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรม 
ด้านโลจิสติกส์  ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  

 ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้าง มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าและ
การประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเป็นศูนย์กลาง
ทางภูมิศาสตร์และเชื่อมตอ่กับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ 
การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ  เพ่ือลดการพ่ึงพา 
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา
และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน 
เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์เ พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ 
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ในรูปแบบ last mile delivery เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ 
ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

 ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยแยก
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และ 
หน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและ
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้มีมาตรฐาน 
ในระดับสากล 

(2.2) แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้
มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน 
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรี 
และเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคง  
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตาม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

 ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี  ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
การบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพ่ือน าไปสู่การผลิตและการใช้พลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้านพลังงานในอนาคต 

 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยค านึงถึง
ต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้า 
ใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้ง
ปรับปรุงการก ากับดูแลให้สามารถควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้า  
ได้แบบเรียลไทม์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน 
ระบบไฟฟ้าของประเทศ   

 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่าย
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ไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
ได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิด
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการก ากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขัน 
ในกิจการพลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(2.3) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของ
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พ้ืนที่ทดลองทดสอบ
รองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากรดิจิทัล รวมถึงกฎห มาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ  
การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและ
เอกชนที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศและน าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลัก
ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ 
การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนด
รูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่าย
เชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน
บริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ าและระบบดาวเทียมส าหรับ
การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มีความจุเพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารอง
เพ่ือให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และ 
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สอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศและของประเทศเพ่ือนบ้าน
ในภูมิภาคอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ านวยความสะดวก และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่ง 
บ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศ 
และจากต่างประเทศ 

 ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ ให้บริ การในการคุ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติ 
ในการใช้งานโมบายคอมเมิร์ซหรือสมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการเงิน เป็นต้น เพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและ 
การลงทุนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์  

(3) แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมแีผนย่อยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(3.1) แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ให้ความส าคัญกับ 
การวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการ
ในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของ
แรงงาน โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  และธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ในอนาคต 
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 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิ ตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมกา รใช ้
ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 
ลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจ 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

 พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่ง เสริมให้ต่อยอดแนวความคิดสามารถ 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูด
แรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

(3.2) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้ความส าคัญกับการจัดหา 
แหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ 
การบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากข้ึน รวมทั้งสนับสนุน
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ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่ เ อ้ือ 
ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประเทศ 

 พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกัน 
ทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมิน
จัดอันดับเทคโนโลยีไทยที่มีความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วย
ให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 

 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 
ทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน
ของทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย 
รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ 
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน  
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 

(3.3) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้ งในและต่างประเทศ  
มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้าง
และพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ   
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด 
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและ 
มีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด 
ต่างประเทศ 
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 ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค  
และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสาน 
ความร่วมมือกับภาคเอกชน 

 สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
ทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า
การลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้ง
พัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการ 
ของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจน
ส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค
กับเศรษฐกิจโลก 

(3.4) แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินธุรกิจ การสร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
และสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจน 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวก  
ทางการค้าและการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาส 
ให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่ งรวมถึงการประมวลผล 
บนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ 
และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ
ชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ 
ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดย
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พัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุ รกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูง 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุน
ของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม 
ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

 พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และ
รูปแบบการค้า รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ภาครัฐและ
เอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบัน 
ในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้าง 
ความตระหนักรู้ของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจาก 
ความเสี่ ยงทั้ งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้าง  
เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

(4) แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(4.1) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยสาหรับการพัฒนาระยะยาวตอบสนองต่อความท้าทาย
ภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเป็นต้นแบบ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่
ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ และกระจายความเจริญออกสู่พ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขั้นสูง เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงให้สอดรับกับบริบทโลก  
บนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพ่ือเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ 
เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบ 
ให้ เชื่อมโยงเข้าสู่ พ้ืนที่ เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับสินค้า และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย 

(4.2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน  
โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความได้เปรียบทางกายภาพและ
ที่ตั้งของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร - ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช) ตามกรอบ 
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตกให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้
ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตก เพ่ือเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และเชื่อมกับพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน พัฒนาการเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่ ง อันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่ ง อ่าวไทยตอนบนบริ เวณหัวหินชะอ า ให้ เป็น 
แนวการท่องเที่ยวชั้นน าแห่งใหม่ และพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าจากการใช้
ทรัพยากรการผลิตทั้งในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและ 
การประมงในภาคใต้ และ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ รวมทั้ง
เมืองน่าอยู่ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ ในการเป็นประตูส่ งออกสินค้าฝั่ งตะวันตกไปยังท่าเรือหลัก 
ในกลุ่มประเทศ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรือหลัก  
ในประเทศจีน เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 
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(4.3) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพ้ืนที่และ
การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด ได้แก่ 
ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี โดยม ี
แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจ 
ให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มี
อ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน 

 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ 
โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม 
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม  

 ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และ
สถานศึกษา ที่สอดรับกับความต้องการของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่และเมือง 
รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่มีอยู่ เพ่ือปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท า 
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และ 
การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและอ านวย 
ความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพ้ืนที่ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ  
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว  
การประกันสุขภาพและการเข้าเมืองโดยการจัดระบบบัตรผ่ านแดนหรือ 
บัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
และระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

 พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะ
สนับสนุนการขับเคลื่ อนพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนให้ เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด 
ด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเติบโตของเมือง
แบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 - 5  
เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 - 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก 
สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 - 20 เน้น
การพัฒนาพ้ืนที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียว  
ในเมือง 

 เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือผลักดัน 
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

 สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) ประกอบด้วย 
(5) แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ซึ่งมแีผนย่อยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(5.1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ 

ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
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พัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและ
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยมี 
แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง 
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ 
เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  

 สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพโดยรวม และจัดท าแผนที่และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ วิจัยและ
พัฒนาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สิน 
ทางปัญญาทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพ่ิมความพร้อมของรัฐ 
ในการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม 
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด 
เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย  

 พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ  
โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ 
จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน
การลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น 
ในอุตสาหกรรมชีวภาพ  
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 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์ 
จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไก 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

 มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากรและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยการพัฒนาวิธีการ 
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหาย 
ต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

(5.2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  โดยให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพ  
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย  
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 

 ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์
แม่นย า ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และ
ชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นเ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ  

 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
โดยส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ 
เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการ 
ในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ 
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 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี  
มีทักษะความช านาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์  
ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย  
สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวย 
ความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยให้กับ
ผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น 

 ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ 
ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ 
แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์
การเดินทางและทอ่งเที่ยว 

(5.3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหาร
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ  
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เป็นต้น และ 
ให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ  
ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
และส่งเสริมการน าบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 
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 สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อม 
ของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และ
ยกระดับ ให้ เทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์ เป็นส่ วนหนึ่ ง 
ของชีวิตประจ าวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศ 
ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ 

 ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม
และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไก
เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร 

(5.4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม - ให้ความส าคัญกับ 
การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่  ๆ 
ในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท า
แนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับ
ทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนระบบราง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า 
ในอาเซียนในอนาคต  

 สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
สายการบินของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยาย
เครือข่ายเส้นทางบิน เสริมศักยภาพฝูงบิน รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและ 
การรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิม 
ผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล ตลอดจนสามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม  

 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน                    
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจ
ให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนา
บุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและ
การเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว  

 สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง                        
และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทาง
และมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งก าหนดให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางซึ่งจะน าไปสู่
ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ  
และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

(5.5) แผนย่อยอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ โดยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม
หลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และ
ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับ
ความสามารถ ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไก
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอ้ือและส่งเสริม
ให้มีการลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย 

 สร้ างและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุน
ให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
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 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้าง
ระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกท่ีเอ้ือต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ 
ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร และอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือให้เกิด
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ีรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่  ๆ ทั้งตลาด 

ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้าง
ความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ให้ยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ  

(5.6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดย 
ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์
เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ  
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิด 
การเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

 ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของ
ประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

 วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของ 
แต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงาน 
ทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลน
จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด  เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 
และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  
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 พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม 
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

 

(6) แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมแีผนย่อย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(6.1) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี  
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตร
การศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และ
สร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ โดยมี 
แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

 จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ 
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  

 จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต 
ที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด 
ทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ  
ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

(6.2) แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถ เฉพาะบุคคล
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และความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างาน  
ตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศมีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์  
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  
มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนา
ทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยาย
อายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ 
ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ  
ที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้น
ให้กับประเทศ 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคม
และการส่งเสริมการออม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่  
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและ
ทางเลือกท างานและสร้างงาน 

 ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ  
ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ 
ที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท า
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ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 

(7) แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ 
การเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

 

(8) แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีแผนย่อย 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(8.1) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่งพ้ืนที่คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้ง 
การลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการป่าไม้ 
เชิงพ้ืนที่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุน  
การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้องส่งเสริมการลงทุน
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ระบบนิ เวศและแหล่ งที่ อยู่ อาศั ยตามธรรมชาติ ที่ มี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิ เวศและ 
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลด 
ภัยคุกคามต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถิ่น ป้องกันและก าจัดชนิดพันธุ์ 
ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคาร
พันธุกรรม ให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง พัฒนากลไก 
ทางเศรษฐศาสตร์  และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วน 
อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการ 
เชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและ
ป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที ่สภาพ 
เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชัน และ
พื้นที่แนวกันชน  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและ 
ไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้าง
กลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ 
ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท 
เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริม 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการ 
เพ่ือจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน  
โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
ในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
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โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

(8.2) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ให้ความส าคัญ
กับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผนในการก าหนดวิธีการ
จัดการในแต่ละพ้ืนที่ที่ส าคัญทั่วประเทศ เพ่ือลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  รวมถึงการท าประมง 
ที่ค านึงถึงความสมดุลของฐานทรัพยากรและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  โดย 
การบริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟ้ืนฟูและรักษา 
ป่าชายหาดของประเทศและลดปริมาณของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล 
การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ส าคัญ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการัง
ที่ส าคัญและรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก 
ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครอง
ทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่ทางทะเลดังกล่าว 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร 
และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล 

 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จัดให้มี 
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
การลดความเหลื่อมล ้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ 
การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิ ภาค รวมทั้งพัฒนา 
การเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด 
การเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมง 
ที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้ ง 
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เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์
เชิงพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนา 
การประมงครบวงจร เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(8.3) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา 
ระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน 
ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง 
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสี ย เช่น  
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า  
ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

 ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว 
แม่นย าและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนรายสาขาและรายพ้ืนที่  และ 
มีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเ พ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่  ๆ  
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ 
ให้ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ อย่ า ง 
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มีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล ก าหนด 
ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมิน 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการ 
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(8.4) แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่และจัดท าระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมการลดหรือเลิก
ใช้สารเคมีอันตราย ควบคุม ป้องกันของเสียจากสินค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการมลพิษ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งต้องพิจารณาสถานการณ์ของประเทศและของโลกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี 
ระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้ งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาต
การระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

 จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และ 
ระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
ในเชิงพ้ืนที่ โดยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 
ในร ูปของปร ิมาณรวม และเช ิงพื ้นที ่ และก าหนดให้ม ีระบบการอนุญาต 
การระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหา
เฉพาะพ้ืนที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกัน
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และแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง ก าหนดมาตรการควบคุมปริมาณ
การจราจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมือง 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศ
และเสียง เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ 
ความสั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษ 
ทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและ 
ลดปัญหามลพิษข้ามแดน 

 จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของ
เสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้ อ และกากของเสีย อุตสาหกรรม โดย 
ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะ และ 
ของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟ้ืนฟู สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ 
ก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
การระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน 
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการ 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 
การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจาก 
การก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ 
ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด 
และหน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  

 จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จ ากัด 
การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมี
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ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภทเพ่ือป้องกัน 
การปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มี
ข้ อก าหนดส าหรั บการท า เกษตรทุ กประเภท เ พ่ือควบคุมและป้ องกั น 
การแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า  
ล าคลอง แหล่งน้ าทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ 
โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ ใช้สารเคมี 
ในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบ 
ในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(8.5) แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะตัวและกระแส 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ  
ที่อาจก่อให้ เกิดประเด็นอุบัติ ใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนโยบายหรือแนวทาง 
การบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ในการด าเนินงานในอนาคต 
จึงจ าเป็นต้องมีกลไกเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดพ้ืนที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบายและกฎหมาย และท าให้มั่นใจว่า 
การบริหารจัดการรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพ้ืนที่และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ  
ให้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรก  
ในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและ 
นอกระบบ 

 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
กลไกในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนา
และประยุกต์ใช้ระบบส าหรับการรังสรรค์นโยบายที ่มุ ่งสู ่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตย
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ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติข้ามพรมแดน
กับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยก าหนดและจัดโครงสร้าง 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศท่ีส าคัญ โดยใช้กลไกและเครื่องมือที่ทันสมัย  
เน้นการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการประเด็นร่วมด้ านสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์ 
กับประเด็นอ่ืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล พัฒนากลไกเพ่ือรองรับการบริหารจัดการประเด็นอุบัติใหม่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการจัดกิจกรรมเชิงพ้ืนที่และ/
หรือพ้ืนที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะและคุณภาพชีวิต 
ที่พึงประสงค์ ให้กลายเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชากรตามบริบทของพ้ืนที่ 
นั้น ๆ สนับสนุนการกระจายอ านาจและส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายในระดับชุมชน  
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึง 
สร้างกลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับ
กระบวนทัศน์ที่ต้องการส่งเสริม  

 

(9) แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมี 
แผนย่อยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(9.1) แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของ
ประเทศ การจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงจะด าเนินการในกรอบลุ่มน้ าและเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความสมดุล  
ทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือชุมชน เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องพัฒนา ยกระดับระบบ  
การจัดการให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่ 
เข้าช่วย และตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิม 
ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชน 
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ที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(KD11 ตามเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค)   

 จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ 
พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจาก 
เมืองชายฝั่งให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของ 
แต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษา 
เขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ  
(รวมล าน้ า) ตามพ้ืนที่ที่ก าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละ 
ลุ่มน้ า โดย (1) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าในล าน้ า (2) การจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ (3) ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพ่ือการจัดการ (เช่น 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนที่ป่า คุณภาพน้ า
น่านน้ า) (KD42 ตาม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ า/คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่ง
น้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล) 

 จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ า 
ในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (Storm 
Surge) และน้ าท่วมพ้ืนที่ติดทะเล (Coastal Floods) ให้สามารถลดความสูญเสีย
และความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต 
ที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น โดย 
แบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้ า 

 จัดการบริหารน้ าเชิงลุ่มน้ าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) จัดการให้มี 
การจัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม  
ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบการวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและ
ใช้น้ าที่ได้สมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ า การก าหนดโควตาน้ า 
ที่จ าเป็นและเป็นธรรม เพ่ือการยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล 
(3) การพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้ าในพ้ืนที่ และลุ่มน้ า (ที่เชื่อมโยง
การตลาด การผลิต พลังงานของเสียตามแนวคิด Circular Economy) และ 
การผันน้ าในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ (4) การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม 
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจาก

                                                           
1  Key Dimension 1 ความมั่นคงด้านน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ตามเกณฑ์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB  
2  Key Dimension 4 ความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB  
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แหล่งต่าง ๆ (6) การด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชน 
ในการใช้น้ าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศ 
โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็น  
ความมั่นคงอ่ืน การพัฒนาด้านอ่ืนร่วมกับระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย 
พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

(9.2) แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  การจัดการน้ าในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณา 
ในกรอบปริมาณ คุณภาพแล้ว จ าต้องพิจารณาผลิตภาพของการใช้น้ าให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ าที่มีอยู่จ ากัด
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะต้องรองรับต่อความต้องการใช้น้ าที่มากขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมือง
ในอนาคต การจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา ต้องค านึงถึงการเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ โดยการจัดหาและใช้น้ า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
ทั้งเพ่ือตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและ
พลังงาน)โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 จัดการน้ าในเขตเมือง จัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง 
เพ่ือการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง  
มีระบบแผนผังน้ า ระบบกระจายน้ าดี ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบป้องกันน้ าท่วม
และระบายน้ า คุณภาพในทางน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้ าส าหรับ
ผู้มีรายได้ต่ าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดย (1) พัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้ าส ารอง 
ทบทวนและจัดท าแผนตามความส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้น้ าจากหลายแหล่ง 
การใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่วิกฤติ และ (2) สร้างระบบระบายน้ า ระบบกักเก็บน้ าในเมือง 
รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ า (Sponge City) (KD3 ตามเกณฑ์ ADB) 

 จัดการน้ าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้ าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร 
และอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิต
พลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ ใช้น้ า ในนิคมเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 
(1) ทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 
(2) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ า (3) ก าหนดสัดส่วนการใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน 
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(KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (4) มีระบบการขออนุญาตใช้น้ า โดยพิจารณาตามเกณฑ์ 
ความส าคัญ และผลิตภาพการใช้น้ า และ ( 5 ) การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า การใช้น้ าซ้ า การน าน้ า
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน พร้อมเพ่ิม 
การเก็บกักน้ าในพื้นท่ี 

(9.3) แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ   
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการส ารวจ  
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ าล าคลองและ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ การท าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติและ
รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ า ล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้ า เก็บกักน้ า  การจัดการคุณภาพน้ า ขยะวัชพืช  
สิ่งกีดขวางทางน้ า การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น  ให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงพ้ืนที่ ตลอดจน 
มีการจัดท าข้อก าหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ า  
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์  แนวแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยส ารวจ 
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขต
แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยท าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า  
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติและรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น 
ด้านการระบายน้ า เก็บกักน้ า การจัดการคุณภาพน้ า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวาง 
ทางน้ า การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ า  
สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตส านึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จัดท า 
แผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และ 
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มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งก าหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้ า ล าคลองและ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งจัดท าคู่มือ/แผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน 
มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าจัด
วัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส าหรับแม่น้ า 
ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติและส ารวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า 
อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนก าจัดสิ่งกีดขวางที่เป็นโครงสร้าง
ชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ าล าคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุ
ก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

 จัดท าข้อก าหนดในการออกแบบทั้ งเชิงภู มิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดกรอบในการจัดท าข้อก าหนดในการออกแบบ และตั้งคณะท างาน
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพ่ือจัดท า
ข้อก าหนดในการออกแบบในแต่ละด้าน 

 
2) แผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด  
โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
วิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บั งคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้น  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน3 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2561 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ 
เป็นที่เรียบร้อย และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  
  

                                                           
3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน” สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2562  

สืบค้นที:่ http://nscr.nesdb.go.th/แผนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 11 ด้าน ประกอบด้วย4 
(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
(2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
(4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
(6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
(8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
(10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  
(11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้น าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของ  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศสรุปได้ดังนี้ 

1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม  
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 

3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค 
ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

จากแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   

                                                           
4 แผนการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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- แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน   
ยุทธศาสตร์สนับสนุน ( Indirect Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) 

(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระยะสั้น คือ  

การเพ่ิมผลิตภาพในอุตสาหกรรมหลัก 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร ระยะกลาง คือการรวมกลุ่มในภูมิภาคเพ่ือให้ไทยเป็นฐาน  
ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค และระยะยาว คือการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โดยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

(2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แผนการปฏิรูปเป็นรายเรื่อง ในหัวข้อการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยมีประเด็นปฏิรูป

คือ ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพ่ือคนทั้งมวล (Design for all) โดยผลักดันการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงสร้างพ้ืนฐานบริการขนส่งสาธารณะอ่ืน  ๆ ให้ทุกคน/ 
ทุกกลุ่ม เข้าถึงได้โดยไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นสากล 
(Universal Design) 

 

(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (3.1) เรื่องการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 2  

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือยกระดับการสื่อสารกับหน่วยงาน สื่อสารมวลชน และ
ประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการด าเนินนโยบายภาครัฐ พัฒนา  
ระบบฐานข้อมูลพลังงานประเทศ (Big Data) ให้มีความสมบูรณ์มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน 
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน และน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์
วิจัย เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการตัดสินใจ  
ในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

 (3.2) เรื่องการปฏิรูปด้านไฟฟ้า ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิต
ไฟฟ้า (PDP) โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ ปรับปรุงแนวทางการจัดท า 
PDP ใหม่ ที่ค านึงถึงความสมดุลรายภาค ปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าและมุ่งเพ่ิมความมั่นคงระบบไฟฟ้าส าหรับ  
จุดที่มีความเสี่ยง และมีความส าคัญต่อประเทศ 
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 (3.3) เรื่องการปฏิรูปด้านพลังงานทดแทน ประเด็นปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่งระยะ 20 ปี เพ่ือสร้างกรอบและโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งที่เหมาะสมกับประเทศ 
น าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ โรงกลั่น และ
ยานยนต์ โดยประมาณความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (BAU) ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้าง
พลังงานภาคขนส่ง ปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (AEDP 2015) และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015) อันจะช่วยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่าง  ๆ ให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม 

 (3.4) เรื่องการปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน ประเด็นปฏิรูปที่ 16 
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางและความชัดเจนในนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สร้างความเชื่อม่ันการลงทุน และสามารถวางแผนด้านพลังงานเพ่ือรองรับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน และประกาศเป้าหมายการพัฒนาและ
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพ่ือรองรับ จัดท าแผนปฏิบัติการ  
และจัดท าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 (3.5) เรื่องการปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน ประเด็นปฏิรูปที่ 17 
การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เพ่ือให้ประเทศไทย มีทิศทางการส่งเสริมการลงทุนและ 
มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มีการศึกษาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งนับเป็นหนึ่ง  
ในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ที่ส าคัญ และก าหนดแผนการน ามาใช้ในระบบสายส่ง 
ในภาคพลังงาน จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน และปรับปรุงการวางแผน 
ด้านพลังงานให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 
  

 ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) 
(4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 
(2) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ และ (3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้แผนการในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเน้นการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพ่ือให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected) โปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และท าให้ประชาชนมีความเชื่อถือไว้วางใจ  
ต่อภาครัฐ โดยในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน จะเน้นด าเนินการในประเด็น  
ที่มีความส าคัญเร่งด่วนและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อน  
อาทิ การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การจัดบริการ  
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แบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม เพ่ือยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวย  
ความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
หมายเลขเดียว การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการพ้ืนฐาน (Service Platform) และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐ (Government Data Analytic Centre) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดการบูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดภาระกับประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารราชการ ซึ่งจะท า ให้
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งของภาครัฐและประชาชนลดลงอย่างมาก 

 

(5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 (5.1) เรื่องทรัพยากรน้ า ประเด็นการปฏิรูปที่  1 การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 1 พัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 (5.2) เรื่องทรัพยากรน้ า ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพ้ืนที่ ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 5 
บริหารจัดการพื้นที่น้ าท่วมตามฤดูกาล 

 (5.3) เรื่องทรัพยากรน้ า ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ระบบเส้นทางน้ า ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 1 
จัดการระบบเส้นทางน้ า และประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 2 ดูแลรักษาเส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงน้ าท่วม 

 (5.4) เรื่องสิ่ งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่  1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 1 ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจ  
ในการคัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสีย
อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติแบบก่อสร้าง ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 6 พัฒนากลไกด้านงบประมาณ  
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าเสีย  

 (5.5) เรื่องสิ่ งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่  3 ผลักดั นทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 2 เร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (5.6) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ 1  
การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)  

 (5.7) เรื่องระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ 4  
ปฏิรูปการผังเมือง ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 1 วางผังเมืองและก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศ
ท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 2 การวางผังเมืองระดับชุมชน 
และผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ 3 การปฏิรูปมาตรการ  
ทางผังเมืองเพ่ือก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่รองรับน้ าด้วย
ระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ (Transfer of Development Rights:TDR) 
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3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 9 - 11 โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ 
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่  12 มีทั ้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

โดยจากแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 พบว่า  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)  
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 (การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ)   

ยุทธศาสตร์สนับสนุน ( Indirect Strategy) ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)   
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน)  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
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- ยุทธศาสตร์ที่ 8 (การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม)  
- ยุทธศาสตร์ที่ 10 (ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา)  

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์ โดยที่ผ่านมาการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการและ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลท าให้มีข้อจ ากัด
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยง
ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส  
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่มีศักยภาพ 
เพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1.1) การพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลัก 

ในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเลื่อน และ
เริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟที่อยู่ภายในรัศมี 500 กิโลเมตร  จาก
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ 
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และ
เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line) จากพ้ืนที่
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของ
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ 

 ศึกษาแผนที่น าทาง (Road Map) ของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรที่ขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 
ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการให้บริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมทั้ง 
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เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระบบรถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้สามารถ
รองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นโครงข่าย
หลักในการขนส่งผู้โดยสาร ในขณะที่โครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตร จะท าหน้าที่
ในการรวบรวมปริมาณผู้ โดยสารเข้าสู่ โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน  
โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ควรเริ่มพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ขนาดทาง
มาตรฐานอย่างน้อย 1 เส้นทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตามแนว
เส้นทางโครงการ เพ่ือให้เกิดกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยัง 
เมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ของประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบรถไฟ
ชั้นสูงให้แก่คนไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
ในระยะต่อไป 

 จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) และขนาดทาง
มาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภท
ต่างๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางของประเทศ และ 
ลดข้อจ ากัดในการก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในขั้นตอนการประกวดราคา  
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟ และรถไฟฟ้า 

 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง  ๆ  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้ง 
การจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตู
การค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้า 
ที่ส าคัญ 

(1.2) การพัฒนาโครงข่ายทางถนน  
 บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่มีอยู่  

ในปัจจุบัน และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส าคัญเพ่ือรองรับปริมาณ
การเดินทางและขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาทิ ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านพุน้ าร้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและ
การขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 
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 น าเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ ( Intelligent Transport 
Systems) มาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูล 
การเดินทางทุกรูปแบบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถให้
ข้อมูลแก่ผู้สัญจรเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทาง 
การพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(1.3) การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
 เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บทให้

แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ศึกษาทางเลือก และ
ความเหมาะสมของการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมภายหลังจากที่ปริมาณความต้องการเดินทาง และการขนส่งสินค้า 
เต็มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาค
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน อาทิ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ส าหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน 

 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้โดยสารและสินค้า และการเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) องค์กรความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ส านักงาน
บริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) 
และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau: JCAB) 

 พัฒนาโครงสร้ างและการจัดการห้วงอากาศ (Airspace Organization and 
Management) ให้มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณ
การจราจรทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความล่าช้า 
และท าให้เกิดความคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้อยู่ ในระดับที่แข่งขันได้  
ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนา
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ทางการบินของประชาคมโลก ภายใต้การก ากับขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( International Civil Aviation Organization:  ICAO) โดยบู รณาการ 
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม รวมทั้ง 
ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(1.4) การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
 ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า                                 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทาง 
การบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาด้านอุปสงค์ของท่าเรือชายฝั่ง
และท่าเรือแม่น้ าที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ได้ลงทุนไปให้สามารถสนับสนุนการเดินทาง และขนส่งเชื่อมโยงทางน้ า
ภายในประเทศรวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ าระหว่ างท่าเรือ
ชายฝั่ง และท่าเรือหลักภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ก ากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง  
ให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมกับ
ท่าเรือชั้นน าในภูมิภาครวมทั้ ง เตรียมการพัฒนาขยายขีดความสามารถ 
การให้บริการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

(1.5) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะ 
ขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน จะต้อง 
วางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา 
ที่ได้มาตรฐานสากลด้านการบิน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตร 
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบิน
พลเรือนญี่ปุ่น 

 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟ้า และรถจักรให้เ อ้ือต่อ 
การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดให้มี 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบัน
ศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศและสร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงกฎหมาย และการก าหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้ งฐานการผลิต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา  
เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาค 
ในระยะยาว 

(1.6) การพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
 เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล (Regulatory Unit)  

ผู้ให้บริการในสาขาการขนส่งทางราง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ 
การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและ
ระดับคุณภาพการให้บริการ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
เร่งปรับโครงสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 

 เร่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ และ 
การขนส่งทางน้ า โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร อุปกรณ์ ปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศและทางน้ าให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการให้บริการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
คุณภาพการให้บริการ การคุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนา
ความสามารถในการกู้ภัยและการสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และก าหนดมาตรการ 
และแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลตามข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 พิจารณาก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบขนส่ง
สาธารณะ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น รวมถึง 
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การพิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุน
ของผู้ ให้บริการ (Operator) ในระบบขนส่งสาธารณะที่ เป็นธรรมระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะ 
แทนการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) 
เพ่ือให้สามารถน าค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีก าไร 
ไปชดเชยการให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีผลขาดทุน ซึ่งจะน าไปสู่ 
การปฏิรูปการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืน 

 ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งให้ทันสมัย 
และลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้ ระบบขนส่ง 
ทางรางเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ โดยพิจารณา
ก าหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในเขตเมือง 
(Demand Management) เพ่ือให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนของภาครัฐ 

(1.7) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม 
ให้ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
เชิ งดิ จิทั ล  สร้ า งความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุ รกิ จรองรับ 
การเป็นอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้าง
เครือข่าย และการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม 
การเตรียมแผนบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหาร
ความเสี่ยงทางธุรกิจ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุน                                  
และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร 
สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ระดับ
ฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภค (Logistic Management from Farm 
to Fork) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์การเกษตรให้สามารถใช้
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ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต อาทิ  
การสร้างศูนย์รวบรวมคัดแยกตกแต่งคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และกระจาย
ผลผลิตของชุมชน 

 พัฒนาศักยภาพผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs)  
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
โลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐาน 
การขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า 
และระบบตรวจสอบติดตามสินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือ
ระหว่างผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ ไทยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย  
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการ 
ทางภาษี มาตรการท างการเงิน ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้าง
เครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา 
นักลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลและค าแนะน าแก่ภาคเอกชนไทย
ในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

 ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้มาตรการ 
ทางการเงินหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนส่งสินค้า อุปกรณ์ยกขน 
และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 

(1.8) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการค้าโลก โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ท าหน้าที่พัฒนา
บริหารจัดการ และดูแลระบบส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (G2B) โดยเร็ว สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน าเข้าส่งออก ขั้นตอนกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะสินค้าน าร่อง  
5 ชนิด ได้แก่ น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัด การพัฒนาระบบ NSW  
ให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่ งออก และโลจิสติกส์ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
(G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ในการอ านวยความสะดวก  
ทางการค้าและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะที่ประตูการค้าส าคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และ
ด่านชายแดนและผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 
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(1.9) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการ 
กับภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา 
ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการฝึกอบรม 
ในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคธุรกิจ 

(1.10) การบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
โดยเน้นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและ
นานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน 
แปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผน 
การพัฒนา รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 

(1.11) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงิ นและสร้างแรงจูงใจในการส่ง เสริม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และ 
ภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ
มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
เ พ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้  ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

(1.12) การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด  

 ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้
กลไกตลาดในการผลักดันให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
เพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการและครัวเรือน 

(1.13) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้ เป็น 

ระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2-63 

และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่  
(Start-up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้ าและบริการของประเทศไทยให้ เกิด 
ความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการท าธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ และเศรษฐกิจชายแดน โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการ  
ในการยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญ
กับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
ภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจาย 
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพ  
ในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมือง  
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัว  
ของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโต
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(2.1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยในภาคต่าง ๆ 
จะมุ่งเน้นพัฒนาในประเด็นที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 ภาคเหนือ: พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  โดยมีแนวทางคือ 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่ งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่อง 
กับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเ พ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  ควบคู่ 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด ฟื้นฟูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดม
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สมบู รณ์สร้ า งความสมดุลแก่ ระบบนิ เ วศ เ พ่ือรองรับการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย 
การพึ่งตนเอง เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรร มขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร 
ชัยภูมิ นครราชสีมา 

 ภาคกลาง: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลาง 
ให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารของประเทศ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
ให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลาง
ให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในการใช้น้ าในภาคตะวันออก 

 ภาคใต้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่ เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชน
และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจเฉพาะ วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิด 
ความยั่งยืนในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งต้นน้ าของภาค 
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(2.2) แนวทางการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งมีส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
 รักษาอัตลักษณ์ของเมือง และสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ 

ให้คนในท้องถิ่น 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  

(2.3) แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อม
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

 พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

 พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

 พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุน
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

 พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ อาทิ เมืองอยุธยา 
เมืองนครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่ งสง และบริเวณเมืองชายแดน 
ที่มศีักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(2.4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแนวทางในการพัฒนาส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

 เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก 
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 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

 กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยส่งเสริม 
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

(2.5) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแนวทางในการพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ  
 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน โดยจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ก าหนดการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านและเมืองชายแดนให้สามารถรองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และการใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด  

 สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่โดยพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต การค้า  
โลจิสติกส์การบริการ และการท่องเที่ยวให้สอดรับกับความได้เปรียบของแต่ละ
พ้ืนที่ทั้ งในด้านที่ตั้ ง ทรัพยากรอัตลักษณ์และวัฒนธรรม และโอกาสจาก 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการใช้เทคโนโลยีระดับสูง
ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและ 
การบริการ 

 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย 

 บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์จะเป็นการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้
มาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่สามารถน าไปใช้คาดประมาณความต้องการ
ก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(3.1) การส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาดงาน 

 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท ามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ 
และให้มีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ 

 เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้คาดประมาณความต้องการ
ก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต 

 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยมี 
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคการผลิตและบริการ ดังนี้ 

(4.1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
การผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 

 เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลัก 
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิด
และกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุม
เกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่ และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต
การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อน และ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นธรรม 
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 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูง 
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร  
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบ 
ภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตร
แบบประณีตที่ ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่ กับการวางแผนและการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด  
รวมทั้งค านึงถึงระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้  
ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตร
ทางเลือกอ่ืน ๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมง
อย่างยั่งยืน 

 วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อน
การเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูป
สร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพ่ือสร้างสมดุลการผลิต 
ในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยง
การผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือลด
การพ่ึงพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 

(4.2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง5 โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 

 สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง  
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ 

                                                           
5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒน าไปสู่ยานยนต์ในอนาคต (2) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

ที่สามารถพัฒน าไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการพัฒน าไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและ
พลาสติกชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่มเฉพาะ (5) อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซ่ึงมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (6) อุตส าหกรรม 
ที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซ่ึงมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  
อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (7) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
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ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน 
โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลัก
ในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่รวมตัว
กันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบ
ย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ าภาคเกษตร
จนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น  
อุปสงค์หรือความต้องการของตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรม 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ ห่วงโซ่มูลค่าของโลก โดยการอ านวย 
ความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมของไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายในประเทศและ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์
ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาส 
การขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย 

(4.3) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมส าหรับอนาคต6 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุ่งเน้น      
การลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพทั้งด้านการคมนาคม
ขนส่ง การบริหารจัดการน้ า ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบ และการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทยการสร้าง และพัฒนาศูนย์วิจัยและ
ทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 

  

                                                           
6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก ่(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนตอ์ัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธภิาพของภาคการผลิตและบริการ (2) อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนอากาศยาน (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (4) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพือ่สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและวตัถุดิบชีวมวล 
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(4.4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้า ให้ ได้มาตรฐานสากล ทั้ ง 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  รวมถึงพัฒนา 
ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 
ลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้า
โดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีโดยขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม
ระหว่างกันในสินค้าและบริการที่ส าคัญในอาเซียน และในระดับทวิภ าคี   
ปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการท างานเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกทางการค้าทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการ 
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการก าหนด
ควบคุม และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่จ า เป็น ถูกต้อง และ 
ทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้ค าปรึกษาที่ครบวงจรตลอดโซ่อุปทาน 

 สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิตการตลาด การบริหารจัดการ การเงินและ 
โลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนา
ระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 

 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
เป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและ 
การเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ  
ในต่างประเทศโดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการ เพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ 
ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง          
และขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ในส่ วนที่มีความเกี่ ยวข้องกับการ พัฒนาโลจิสติกส์จะ เป็นการส่ ง เสริมการลงทุน 

ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนมาตรการลด  
ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งเพ่ือส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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(5.1) การปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยาย
ผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่าง ๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า
เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบ  
เมืองสีเขียวที่กล่าวถึงนี้จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของ 
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5.2) การส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้มาตรการท างการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และ  
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด  พัฒนา 
การจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและ
สร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทาง 
การจัดการเชิงรุก เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และส่งเสริม 
การลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายสินค้าสนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ 
พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
ปล่อยคาร์บอนต่ า 

(5.3) การสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์
และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร สนับสนุนงานวิจัย  และจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ  
เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุน และกลไกทางการตลาด 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการท าการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษา  
ความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิด  
การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดัน 
สู่กระบวนการท าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
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(5.4) การพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร  
โดยลดการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน  
การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง  ๆ 
สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม
การจัดตั้งกลไกทางการเงินที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น 

 

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนา  

กลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(6.1) การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง  
อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา  
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึก  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์  และทดลองเพ่ิมขึ้น 
ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถ
แปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

(6.2) การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน  
โดยให้ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือการเข้า
ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยี ใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุน  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะจัดตั้ งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่จะน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการก าหนดให้
โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการ ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 
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(7) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์จะการเป็นพัฒนาความเชื่อมโยง 

ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ตามกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ิมประสิทธิภาพ การขนส่งและระบบอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนที่รวดเร็ว 
เพ่ือสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(7.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคในอาเซียน และอนุภูมิภาคข้างเคียง โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ
ประเทศมหาอ านาจของโลกและขั้วอ านาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย  และแผนงาน 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยที่รัฐเป็นผู้ลงทุนน าในโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ในแต่ละแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

(7.2) การพัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล ทั้งทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้ า การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจน  
การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนและการอ านวยความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอ านวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  
เพ่ือใช้ศักยภาพของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง  ๆ  
โดยจะต้องบูรณาการการเชื่อมโยงในแต่ละแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่าง  
อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเชื่อมต่อกับภายในประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ภาคและเมือง 

(7.3) การปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงาน 
ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport 
Agreement:  CBTA)  ที่ทุกประเทศ  GMS ได้ ให้สัตยาบันแล้วให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
การด าเนินงาน ณ ด่านน าร่องระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การด าเนินงาน
ระหว่างไทย - กัมพูชา ณ ด่านอรัญประเทศ - ปอยเปต การด าเนินงานระหว่างไทย - สปป. ลาว - จีน  
ณ ด่านเชียงของ - ห้วยทราย การเจรจากับเมียนมาเพ่ือให้สามารถด าเนินการภายใต้ CBTA ในด่านน าร่อง 
แม่สอด - เมียวดี และแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก และเพ่ิมด่านพุน้ าร้อน - ทวาย และด่านสิงขร - มะริด การเจรจา
ความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย - เมียนมา และการเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน 
ทวิภาคีระหว่างไทย - กัมพูชา 

(7.4) การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพ่ิมมูลค่า
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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(7.5) การการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
ระหว่างแหล่งปัจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออก  
ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในประเทศเพ่ือนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใน  
บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการส่งเสริม 
การเป็นทีต่ั้งของบริษัทแม่หรือศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้เต็มศักยภาพ 

(7.6) การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศ 
เพื่อนบ้านและส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
และลดช่องว่างการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

(7.7) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไก 
สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรค 
ทางการค้า/การลงทุน รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม 
เพ่ือสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน และเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค 

(7.8) การยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฎระเบียบการบิน
ตามที่ก าหนดโดยองค์การการบินระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: ICAO) 
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการท าประมง 
ที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ไทย 
มีบทบาทส าคัญและสร้างสรรค์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 
2.1.3 แผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ)  

เนื่องด้วยประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ และด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมือง
และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นที่มีการขับเคลื่อนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีแผนระดับที่ 3  
ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทั้งที่เป็นแผนงานที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ การพัฒนาเมือง
โดยเฉพาะ และแผนงานย่อย ๆ ที่กระจายไปตามหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพ่ือผลักดันในภาระกิจที่แต่ละ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง ในรายงานนี้ที่ปรึกษาได้ทบทวนแผนระดับ 3 ทีเ่ป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct 
Strategy) คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนพัฒนาเมืองที่ส าคัญ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 เป็นหลัก 

 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ 
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท าขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เพ่ือยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศโดยสนับสนุน 
การเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านโลจิสติกส์ มีการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยทั้งในและต่างประเทศให้มีผลิตภาพสูงขึ้น  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560  - 2564)
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ (11 กลยุทธ์) ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาเ พ่ิมมูลค่าห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Enhancement)  
เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ คือ 

(1.1) กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน “ภาคเกษตรกรรม” 
และ “ภาคอุตสาหกรรม” ให้ได้มาตรฐานพัฒนากระบวนการจัดการผลผลิต และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  สร้างโซ่คุณค่าตั้งแต่ระดับฟาร์ม 
จนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภคให้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

(1.2) กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ e-Commerce พัฒนาศักยภาพสถาบัน
การเกษตร ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยกระดับขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน สามารถค้าขายออนไลน์อย่างครบวงจรทั้งแบบ B2B B2C และ C2C  

(1.3) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ยกระดับ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร และสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ได้รับ
การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าระบบ
ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ 

 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือยกระดับระบบอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการค้าโลก (Trade Facilitation Enhancement)  
เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงกันตลอดเส้นทางการค้า และส่งเสริมการพัฒนา
ระบบโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal) ที่สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
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พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก ประกอบด้วย 
4 กลยุทธ์ คือ  

(2.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่งสู่การขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) และการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่ง (Shift Mode) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า 
ที่เพ่ิมมากขึ้นตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
การค้า การบริการ รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง Logistics Communication ให้มี
มูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมน าเข้า - ส่งออก สินค้าบริเวณด่านชายแดน  

(2.2) กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้สมบูรณ์ จัดตั้ง
หน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางระบบ NSW เพ่ือพัฒนาดูแลระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการน าเข้า 
- ส่งออก และโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนและเตรียมขยายไปสู่ Port Community System 

(2.3) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอน
กระบวนการน าเข้า-ส่งออก และพัฒนาระบบรองรับค าขออิเล็กทรอนิกส์แบบหน้าต่างเดียว (Single Window 
Entry) เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ อ านวยความสะดวก  
ทางการค้าให้สอดคล้องตามความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าและมาตรฐานทางการค้า 
ขององค์กรการค้าโลก (WTO) และออกกฎหมายบังคับใช้ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

(2.4) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี   
เน้นการเจรจาเชิงรุกเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้  
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) เกิดความสะดวกคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนโลจิสติกส์   
เช่น การพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านโลจิสติกส์ การมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบก าลังคน ระบบติดตาม  และ
ประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์  

(3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชน
ปรับปรุงกรอบหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนการจัดตั้ งสถาบันพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ที่ทันสมัย  
มีมาตรฐานสากล และมีการประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือบริหารการพัฒนาบุคลากร 
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(3.2) กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับต้นน้ าและปลายน้ าให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมวางแผนจัดการ
ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคเอกชนในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน พัฒนาระบบส่งเสริมฝีมือแรงงานเพ่ือให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

(3.3) กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

(3.4) กลยุทธ์ที่ 4 ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนา
ฐานข้อมูลเพ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ปรับปรุงและวางแผนเพ่ิมความสามารถ  
การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์จากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยท าฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัด 
เพ่ือเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในแต่ละหน่วยงาน 

 
2) แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องมีแผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้องคือ แผนพัฒนาภาค โดยแผนพัฒนา
ภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2561  
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 6 แผน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
(2) แผนพัฒนาภาคเหนือ (3) แผนพัฒนาภาคใต้ (4) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (5) แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
และ (6) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) 

ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ 
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา - ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัด 
โลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมาย 
ที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

(1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
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 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ระบบรถไฟฟ้า รถเมล์ 
ถนน เป็นต้น ก่อสร้างถนนวงแหวนเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ า สร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการวางผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์  
และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
จัดระบบดูแลผู้สูงอายุ และสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design)  

นอกจากนี้  ยังมีการแก้ไขปัญหาขยะ และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจาก  
การขยายตัวของชุมชนเมือง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ รวมถึงพ้ืนที่ในเขตปริมณฑล  
ที่ประสบปัญหาน้ าท่วม วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่
ต่อเนื่อง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

พัฒนากรุ ง เทพมหานครเป็นเมืองน่ าอยู่ อัจฉริยะ โดยการจัดท าผั งภูมินิ เวศ 
เพ่ือการจัดการพ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม  
แต่ยังรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  

(1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และ 
สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทุกระดับตั้งแต่ระดับนานาชาติ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ชะอ า - หัวหิน และพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพของธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และในพ้ืนที่มรดกโลกของอยุธยาจะเน้นสร้า 
งความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด 
ความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
ทั้งกลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด  
อย่างยั่ งยืน เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก  
ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฯลฯ 
โดยปรับปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
ให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้  ยังพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดิน ทางเข้าไปยัง 
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

(1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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น าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ เช่น น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เป็นต้น พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะ  
ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบนนอกจากนี้แผนนี้ยังเน้นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการและ
ยกระดับฟาร์มสู่ Smart Farmer และ Smart Farming เพ่ือให้พืชพันธุ์มีความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ 
กระบวนการผลิตทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

เร่งรัดการพัฒนา ฟ้ืนฟู ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยปรับปรุง 
การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ธุรกิจ  
การประมง ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพ่ิมความสามารถการแข่งขัน
อุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

พัฒนากาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต  
ในประเทศเมียนมา รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้
มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจระดับ SME และ Start-up ใหม่ ขึ้นมาในพ้ืนที่  
โดยเน้นการให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธรกิจ พัฒนานัวตกรรม ต่อยอดสู่การน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(1.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
เดิม วางแผนจัดสรรเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตร 
เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน 
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน 
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี  
และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น  
การขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ าและล าคลองสาขาท่ีส าคัญ 
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ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม จัดท าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการ  
ที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท าแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่ง  
โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน 

(1.5) ยุทธศาสตร์ที่  5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟเชื่อมกรุง เทพ  - กาญจนบุรี   
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern 
Economic Corridor โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่ง
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ 
และด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา ผ่านการจัดระเบียบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางที่เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
เพ่ือให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา  

(1.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  

เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงภาคกลางสู่ พ้ืนที่ อ่ืน  ๆ ของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง และทางหลวงพิเศษ ประกอบด้วย  

(1.6.1) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี - ปากน้ าโพ  
เชื่อมภาคเหนือ 

(1.6.2) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
บางปะอิน - นครราชสีมาเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1.6.3) รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา - มาบตาพุด และ
รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย เชื่อมกับภาคตะวันออก  

(1.6.4) รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หัวหิน และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 
เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  

นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางและวางผังเมือง 
แบบประหยัดพลังงานในพ้ืนที่เมืองที่มีศักยภาพ เช่น อยุธยา เมืองชายแดน และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  
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(2) แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  
ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสาน
และสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุน
และบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่  
จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และ ตะวันออก - ตะวันตก รวมถึง
เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่สาคัญของประเทศ ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

(2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อมรองรับกลุ่มเป้าหมาย กระจายรายได้สู่ชุมชน  
โดยการสร้าง Community-Based Tourism เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ต่อเนื่องทั้งระบบ ผ่านการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism  

ด าเนินการต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิ งสร้างสรรค์ โดยให้ 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ  

(2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน 
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและ  
ระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และ
แนวตะวันออก - ตะวันตก รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับ
การเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเก่ียวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. 

พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย  และเมืองในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสม 
ของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง 
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบุคลากรพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจน
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจในระดับสากล และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้าง
เครือข่ายในระดับท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการจัดการโซ่อุปทาน และพัฒนาสินค้าที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC ได ้

(2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้เน้นการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์  
และน าผลผลิตเกษตรเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จากนั้นเน้นการสร้างกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรที่สามารถสร้างมูลค่า  
ของสินค้าทางการเกษตรให้เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม  
และพัฒนาการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งจากพืชและสัตว์มาหมุนเวียนเป็นพลังงานทดแทน  

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต  
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สุดท้ายเพ่ือให้การเกษตรในพ้ืนที่ถูกพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แผนพัฒนานี้ได้
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทั้งในและนอกระบบชลประทาน 

(2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  

การพัฒนาเพ่ือยกระดับชีวิตประชากรในพ้ืนที่ แผนนี้ได้ระบุแนวทางการพัฒนา 
เน้นไปที่การพัฒนาแรงงานในภาคการผลิตและการบริการให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพและมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาชุมชนและสถาบันครอบครัว เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่าย  
การคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

(2.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาให้ความส าคัญกับการปรับสภาพป่าต้นน้ าที่ เสื่อมโทรมให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า เพ่ือให้เป็น
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แหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน จากนั้นพัฒนาการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบด้วย บึงบอระเพ็ด  
จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  

เนื่องด้วยในพ้ืนที่เจอปัญหาหมอกควันเป็นประจ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน
และจังหวัดตาก แผนนี้จึงเน้นการแก้ปัญหา โดยการส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์  
เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืช  
ในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม  
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน  

 

(3) แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2565)  
ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) 

ภาคใต้มีเป็นภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร 
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้าคัญของประ เทศยังเป็นแบบดั้งเดิม 
นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยง
การพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ดังนั้น จึงควรพัฒนา  
เรื่องการท่องเที่ยว และพัฒนาการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

(3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า 
ของโลก 

แนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้ คือ ส่งเสริมและยกระดับการบริการของธุรกิจ
บริการที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค โดยการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ค านึงถึงความปลอดภัย พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ โดยปรับปรุง
พิธีตรวจคนเข้าเมือง การก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มีแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกตอนในของ
ภาคให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ิมความหลากหลายให้กับรูปแบบการท่องเที่ยว และ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลักให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ กระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

(3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ  
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ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา โดยเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง เพ่ือพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ครบวงจร สนับสนุน
และขยายผลของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
สร้างรายได้ให้กับประชากร   

ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล โดยพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ ามันปาล์ม มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้ านในการก าหนดราคา 
น้ ามันปาล์ม เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพ่ิมอ านาจต่อรองในตลาดโลก 

นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์นี้ยังมุ่งเน้นสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
ยางพาราและน้ ามันปาล์ม รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอื่น ๆ ด้วย  

(3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่ ง เน้นในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ พ้ืนที่มีศักยภาพ 
ในการเพาะปลูกอยู่แล้ว เช่น ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนกกล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด 
ส้มโอ รวมถึงอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยสนับสนุนให้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุง 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างคุ้มค่าและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วย 
ในการผลิตและการจัดการ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล  ข่าวสาร และช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 

(3.4) ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา 
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว ทั้งการพัฒนาท่าเรือส าราญ โครงข่ายรถไฟ การขนส่งระบบราง ท่าเรือ
สงขลา รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าโลก เช่น สนามบินภายในประเทศ  
และสนามบินนานาชาติ โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และโครงข่ายถนน  

(3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน  
ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ าบริเวณป่าชายเลน  
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และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ วางระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ 
อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
ที่เหมาะสม 

 

(4) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) 

 ภาคใต้ชายแดนเป็นภาคท่ีพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือการส่งออก เป็นแหล่ง 
ท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และ
มาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์  

(4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตของภาคเกษตรของภาคที่ส าคัญ 
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว เป็นต้น โดยการสนับสนุนใช้น าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย  
ในการเพาะปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมให้เกษตรรายย่อยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมประมงและการเลี้ยงปศุสัตว์   
ทั้งการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ การแปรรูป และการพัฒนาระบบตลาด พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การพัฒนาโครงข่ายทรัพยากรน้ า ทั้งระบบกักเก็บและการกระจายน้ า เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค 
และการใช้ท าการเกษตร 

นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน 
สามารถรองรับการขนส งสินค้า Feeder ไปยังท าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

(4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก - ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้ง
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกด่านการค้าและการขนส่ง
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ระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศ พัฒนาเมืองยะลา  
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยจัดท าแผนแม่บทเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลาง  
ความเจริญของภาค พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์  สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และจัดเก็บ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  
ในเมืองท่องเที่ยวชายแดนอีกด้วย ส าหรับการส่งเสริมการค้าชายแดน จะเร่งรัดให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงสร้างการคมนาคม รวมถึงการก าหนด
สิทธิประโยชน์และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 

(4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
ส าหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานและประกอบอาชีพ โดยการเพ่ิมโอกาส  
ในการเรียน ปรับปรุงสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุน
ทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งของพ้ืนที่และต่างประเทศ เพ่ือรองรับกับการพัฒนา  
เขตอุตสาหกรรม เมืองการค้า และเมืองท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชน และน าเทคโนโลยี มาช่วยในการขายและการท าการตลาด เป็น 
การเสริมสร้างรายได้ให้กับประชนชนในพื้นท่ี 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพวะของประชากรในพ้ืนที่ โดยการให้ความรู้ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล และพัฒนาระบบการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ  

 

(5) แผนพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)  

 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดย
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ 
พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

(5.1) ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้ เป็ น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต  
ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุด  
ระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงพัทยา - มาบตาพุด 
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ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับความต้องการ  
ของอุตสาหกรรม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการต่อยอดเทคโนโลยีพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
เช่น โครงการ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

ในส่วนของเมืองจะเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชาติทะเล และปรับสภาพแวดล้อม
ของเมืองส าคัญให้น่าอยู่ และสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่รองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก พัทยา พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน ระยอง ถูกพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่การศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ มีธุรกิจที่ทันสมัย 

(5.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล  

เน้นการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการจัดจ าหน่ายผลไม้ 
ที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยเน้นที่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลไม้ นอกจากนี้  
ยังส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราให้มีคุณภาพปลอดภัย พร้อมขายทั้งในประเทศ
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านการให้ความรู้แก่เกษตกร และการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์
และช่วยให้การผลิตมีคุณภาพมากข้ึน 

พัฒนาพ้ืนที่แนวชายฝั่งให้มีการท าประมงแบบยั่งยืน มีการสร้างโครงการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟู เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะส ม ในแผน 
มีการส่งเสริมและพัฒนาการประมงในระดับชุมชนพ้ืนบ้าน พัฒนาบางส่วนต่อยอดเป็นธุรกิจการประมง รวมทั้ง
มีการน าผลการวิจัยและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาใช้ เพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าประมง  

(5.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยค านึงถึง 

ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 

ในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว จะท าการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมขอม 
โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและวัตถุ สิ่งของทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และวางผังเมืองและแผนพัฒนาเมืองไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่วัฒนธรรมเดิม 
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(5.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชายแดนหาดเล็ก  
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน โดยใช้ระเบียบการวางผังเมือง การก าหนดประโยชน์
การใช้ทีด่ิน และการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกของจุดผ่านแดนให้ได้มาตรฐานสากล 

(5.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
ในจังหวัดจันทบุรีและตราด และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชน  
โดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กให้กระจายไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร 

แนวทางการพัฒนายังเน้นการฟ้ืนฟู รักษา และป้องกันทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ไม่ให้เสื่อมโทรม ประกอบด้วยการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของป่า ป่าชายเลน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ 
แนวชายฝั่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะ มลพิษ และการบ าบัดของเสียของอุตสาหกรรมและชุมชนนั้น  
จะก าหนดให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการจูงใจ เพ่ือให้เกิดการควบคุมกันเองระหว่างอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนรอบข้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการของเสีย ระบบบ าบัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน 

สุดท้ายมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะ 
ในจังหวัดชลบุรีและระยองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีมาตรฐานในการก าจัดขยะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

 

(6) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)  

ภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีปัญหาพ้ืนฐ านด้านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า   
ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

(6.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2-89 

การพัฒนาแหล่งน้ าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แหล่งน้ าเดิม ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า และแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยจะท าการศึกษาและส ารวจ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า และพัฒนาระบบการส่งและกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการน้ า 
แบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ จัดท าแผนเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
จากทั้งอุทกภัยและภาวะภัยแล้ง 

(6.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนชน และจัดการเพ่ิมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หรือผู้ด้อยโอกาส พัฒนาความรู้ ทักษะ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา ส่งเสริมระบบจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับสุขอนามัยของประชาชน โดยการพัฒนาระบบควบคุมโรคและการป้องกัน
เฉพาะถิ่น โภชนาการของแม่และเด็ก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ า โดยให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสในกรณีพิพาทด้านกฎหมายและคดีความ 

(6.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ 
เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร  

พัฒนาพ้ืนที่ทุ่ งกุลาร้องไห้ให้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูง และ 
มีมาตรฐานในการผลิตที่ปลอดภัย  

ท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่ใช้ทรัพยากรชีวิต และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
ในการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่สินค้าแฟชั่นในระดับภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME และ 
ธุรกิจ Start-up ของชุมชน  

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางให้น่าอยู่ ทั้งการปรับปรุงผังเมือง พ้ืนที่สีเขียว 
ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่าง ๆ  

(6.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชน กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  
กับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
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นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงธุ รกิจที่เกี่ยวข้องด้วย  
เช่น ธุรกิจการแข่งขัน การผลิตอุปกรณ์กีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ 

(6.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม ่ๆ ของภาค  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างภาคและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เสร็จ การพัฒนาโครงข่าย 
การคมนาคมการขนส่งภายในภาค เช่น ท่าอากาศยาน การขยายถนน ระบบขนส่งรางเบา รวมถึงการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบราง พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและ
ยกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง และผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง  
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(6.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว พัฒนาด่านศุลกากร การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จที่ได้มาตรฐานสากล 
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือสร้างศักยภาพในการลงทุน 

 
3) แผนพัฒนาเมืองท่ีส าคัญ  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 กล่าวถึงเมืองส าคัญ 6 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กรุงเทพมหานคร  
(2) เมืองปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร  
(3) จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่และพิษณุโลก 
(4) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น และนครราชสีมา  
(5) เมืองในภาคใต้ ได้แก่ เมืองภูเก็ต และเมืองหาดใหญ่   
(6) เมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางที่มีศักยภาพ เช่น อยุธยา นครสวรรค์ ขอนแก่น เป็นต้น 

โดยจากกลุ่มเมืองส าคัญทั้ง 6 กลุ่ม ที่ปรึกษาได้คัดเลือกศึกษาแผนในแต่ละกลุ่ม โดยมีแผน 
การพัฒนาที่น่าสนใจรวม 5 แผน ได้แก่ (1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะยาว 20 ปี (2) แผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรปราการ (2561 - 2564) (3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561 - 2564) (4) แผนพัฒนา
นครราชสีมา (2561 - 2564) และ (5) แผนพัฒนาภูเก็ต (2561 - 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะยาว 20 ปี7  
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี (2556 - 2575) เป็นแผน 

ระยะยาวที่มุ่งเน้นพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นมหานครแห่งเอเชีย ประกอบไปด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 มิติ ได้แก่ (1) มหานครปลอดภัย (2) มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (3) มหานครส าหรับ
ทุกคน (4) มหานครคกะทัดรัด (5) มหานครแห่งประชาธิปไตย และ (6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
และมีประเด็นวิสัยทัศน์ที่เพ่ิมเติมอีก 1 ประเด็น คือด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งการขับเคลื่อนแผน 
เป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี ได้แก่ 

- ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2556 - 2560 มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2561 - 2565 มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3  
- ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2566 - 2570 มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 
- ระยะที่ 4 ระหว่างปี 2571 - 2575 มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

(1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครเพ่ือความปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย  

โดยความปลอดภัยนั้นประกอบไปด้วยมิติของความปลอดภัย 6 มิติ ได้แก่ (1) มลพิษ (2) อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด (3) อุบัติเหตุ (4) ภัยพิบัติ (5) อุบัติเหตุจากสิ่งก่อสร้าง และ (6) โรคคนเมือง 

(1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นพัฒนาให้เมืองมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสะดวกสบาย

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การคมนาคม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของเมือง ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ 
(1) ภูมิทัศน์สวยงาม (2) พ้ืนที่สวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ และ (3) ระบบขนส่งมวลชน
ทั่วถึงสะดวก ประหยัด รวมถึงการจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 

(1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องความเสมอภาค การได้รับโอกาสที่เท่าเทียม รวมถึง 

การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม คือ แต่ละชุมชนสามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งวัตนธรรมของตนเอง ท าให้เมืองกรุงเทพฯ 
มีความโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร (2) เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ (3) การศึกษาส าหรับทุกคน  
และ (4) สังคมพหุวัฒนธรรม 

(1.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้ทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ ทั้งด้านสาธารณูปโภค 

การเดินทาง ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเครือข่าย ประกอบไปด้วย 2 มิติ ได้แก่  
(1) เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   

                                                           
7 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000086/aboutus/plan%20bangkok%2020%20years/3.pdf 

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000086/aboutus/plan%20bangkok%2020%20years/3.pdf


รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2-92 

และ (2) เมืองกรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามล าดับความส าคัญและศักยภาพ
พ้ืนที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 

(1.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  
ประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ (1) มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ (2) เมืองธรรมาภิบาล 

(3) การกระจายอ านาจสู่ประชาชน (4) การเมืองสีขาว และ (5) พลเมืองกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
(1.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  

เป็นการพัฒนาในระยะสุดท้ายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมาย  
ในการเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย โดยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และ 
การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ (1) ศูนย์กลางด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการสีเขียว (2) ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน (3) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ
โลก (4) ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม และ (5) ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการและ 
ศูนย์รวมการจัดตั้งส านักงานของภูมิภาค 

(1.7) ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  
ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ (1) กฎหมาย (2) การบริหารแผนและ

ประเมินผล (3) การบริหารทรัพยากรบุคคล (4) การคลังและงบประมาณ และ (5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(2) แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (2561 - 2564)8 
 แผนพัฒนาสมุทรปราการ เป็นแผนพัฒนาที่มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิต  
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคง  
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เพียงพอ ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรอง  
ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เมืองมี
รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสันนทนาการ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัวและ  
การกลับมาเท่ียวซ้ า 

(2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบไปด้วย 3 เป้าประสงค์ คือ  

 ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                                                           
8 http://www.samutprakan.go.th/61-64.pdf 
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 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดย

การมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
(2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุขศาสนาศิลปวัฒนธรรมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง  
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด  
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 

(2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics  
ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการและ

ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
มีเป้าประสงค์เพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
การใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน 

(2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดย  

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว  
มีเป้าประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 

 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
(2.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความปลอดภัย  

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยการพัฒนา 
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
มีเป้าประสงค์เพ่ือ 

 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคาม 
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย 

 ประชาชนมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
 

(3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561 - 2564)9 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลาง

ท่องเที่ยวและบริการสากล เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมและพัฒนา 
ให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย รวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค นอกจากนี้  ยังมุ่งเน้น
                                                           
9 http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D2/2D11Aug2017103708.pdf 
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ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ และมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

(3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 

 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 

(3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ 

การประกอบธุรกิจ 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต 

และการประกอบธุรกิจ 
 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

(3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบ 
ไปด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
ทุกระดับ 

 ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของ

ประชากร 
 ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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(3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวย
ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตราย
ให้มีคุณภาพดีขึ้นและพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ 

 ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 

 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและ 
การใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของ  
ทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 

 เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้  
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

(4) แผนพัฒนานครราชสีมา (2561 - 2564)10 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ โดดเด่น เป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics รวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และสาธารณสุขที่มีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ตั้งของส่ วนราชการที่มีการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ที่ผ่านมาการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมใกล้เคียงกับ
ค่ากลางของประเทศและมีแนวโน้มดีขึ้น ยกเว้นมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ปริมาณขยะและ  
การใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน และการใช้น้ ามันในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาจึงมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์

                                                           
10 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/DRAWER003/GENERAL/DATA0000/00000041.PDF 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/DRAWER003/GENERAL/DATA0000/00000041.PDF
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สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และแก้ไขปัญหา 
ความยากจน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

(4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ประกอบไปด้วย 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
(4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ประกอบไปด้วย 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า   
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส  
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์

อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ 

(4.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ 
 

(5) แผนพัฒนาภูเก็ต (2561 - 2564)11 
การพัฒนาเมืองภูเก็ตนั้น มุ่งเน้นที่จุดเด่นของเมือง ซึ่งเป็นเมืองที่มีต าแหน่งเหมาะสมกับ 

การท่องเที่ยว แผนพัฒนาจึงเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต  
โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว บริหารจัดการเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและ  
การเติบโตสู่เมืองดิจิตอล ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุก ๆ ด้าน  
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต 

(5.1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองเศรฐกิจเพ่ิมค่า และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service) 
                                                           
11 http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/plan/066.zip 
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เป้าหมายของภูเก็ตคือ พัฒนาเมืองให้มีความเป็นเลิศในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา และการแพทย์ โดยการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่อุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวอัจฉริยะแบบครบวงจรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดย 
การสร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้ โดยเน้น 
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเกษตร มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมือง 
การท่องเที่ยวระดับโลก 

 สร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ที่แข่งขันได้ 

 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ รองรับ

การท่องเที่ยว 
 พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการ 

ด้านกีฬา แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex) 
(5.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) 
การพัฒนาจังหวัดภู เก็ตรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต จ าเป็นต้องเพ่ิม

ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้ใช้บริการเมืองภูเก็ต ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองภูเก็ตให้เป็น Smart Mobility 
และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเป็นโซนนิ่งอย่างชัดเจน และเน้นการเติบโตของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน และการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว และการใช้พลังงาน
สะอาด พลังงานขยะ และพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง 
ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ า และทางราง เพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล 
(Smart city) 

 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน 
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 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะและ
พลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

 เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางพลังงาน และความม่ันคงของน้ า 
(5.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และการจัดการความมั่นคงและ 

ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 
ในการพัฒนาเมืองภูเก็ต จ าเป็นต้องพัฒนาด้านบุคลากรที่มีความรู้ เรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับเศรษฐกิจ 
เพ่ิมค่า และคุณภาพแรงงานที่มีคุณภาพสูง สร้างแรงงานให้เป็นนวัตกรรม ที่สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาผลิต
ภาพที่แข่งขันได้ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจชุมชนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเมืองเศรษฐกิจ เพ่ิมค่าด้วยฐานวัฒนธรรม เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา  
และส่งเสริมการสร้างงานอาชีพแก่ชุมชน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 พัฒนาศักยภาพคนและสังคมสู่การเรียนรู้ สังคมสุขภาวะ สังคมตื่นรู้และทัน 
การเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงอาเซียนและประชาคมโลก 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าด้วยฐานวัฒนธรรม 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความคล่องตัวสูง สมรรถนะสูง มีระบบ
บริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย 

 
2.1.4 นโยบายรัฐบาล 

เป็นการทบทวนถ้อยค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  

ขณะนี้ประเทศไทยถือว่าอยู่ ในช่วงระยะของการเปลี่ ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่  ๆ  
หลายประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ า  
ในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าของโอกาส และความเหลื่อมล้ าของรายได้
และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบภายในประเทศในอดีตมาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มี  
แบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด 
และสงครามไซเบอร์ ประเด็นท้าทายข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศ 
ที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น 
จากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้  
ให้ ประชาชนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้ง  
ในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง 
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“การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ 
จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหา 
ที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่ง 
เพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น
ในประชาคมโลกและมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติโดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ ส าคัญสี่ประการ ได้แก่  

1) น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ  

2) ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3) พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
4) บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี  การพัฒนาต่าง ๆ  

ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชนคนไทยมี  
ความมั่นคง อยู่ดีมีสุข 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
(2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
(3) การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม  
(4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
(6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
(8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
(11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
(12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 โดยสามารถแบ่งเป็น 12 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 
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(1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
(2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
(4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
(5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
(6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
(7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
(8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ 

 ฝ่ายราชการประจ า  
(9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
(10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
(11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
(12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

1) นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ส าหรับแนวนโยบายรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ  

โซ่อุปทาน การพัฒนาเมือง ประกอบด้วย นโยบายหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่  
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
นโยบายที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและ
พัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล  
เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้
น้อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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5.1.2 ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
ที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตโดยจัดท าประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ  และประโยชน์ที่จะได้รับการรายงานทางการเงินประจ าปี  เพ่ือแสดงถึง 
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวมถึงการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐทั้งในส่วนของ
รายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ  ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษี  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ใน 
การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ  การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จ าเป็นและ 
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ  
ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศเพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า
ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง 

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน  และ

เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม  
ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและ 
ระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า  
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่
ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาด 
ในประเทศและตลาดโลก  เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของ
ประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศพร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 
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5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่   
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 
ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ 

ทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตร  
ครบวงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ า และระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ าการลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร  การพัฒนาทักษะอาชีพเสริม
รายได้ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม
กับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด  น าระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบ 
แผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและ
พัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด 
การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  
มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนา 
ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย   
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่ มีศักยภาพ การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ
รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
5.5.1 ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์

จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ 
การด าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน  
ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า   
การลงทุนหรือขยายฐานการผลิตและการตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดร่วม
เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 

5.5.2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน  
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส าหรับการค้า
ออนไลน์ข้ามพรมแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด 
การเงินและระบบโลจิสติกส์ 

5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  เร่งรัด 
การจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านชายแดนส าคัญ  เช่น ด่านศุลกากร  
ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ในพ้ืนที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศและสามารถ

รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง 1 เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงข่ายหลัก 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศและให้ความส าคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่ง  
กับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย
และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง  การกวดขันวินัยจราจร 
และการจัดระเบียบที่จอดรถโดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพ่ิมเติม ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ 
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ความต้องการเดินทางเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

5.6.3 เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกระจายชนิด
ของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและ
บริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ ามันปาล์มดิบ 
และจัดท าแนวทางการใช้มาตรฐานน้ ามัน  EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน  
อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุน 
ให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่  อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  ตลอดจน
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาท ิระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแล
กิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง 
และมีเสถียรภาพโดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้น การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ และใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่  
ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ าดิบ และใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน้ าประปา ขยายเขต 
การจ่ายน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการใช้น้ าอย่างประหยัด 

5.6.6 แก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยพัฒนาระบบระบายน้ า 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน ไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ า แม่น้ า และทะเล 
รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหาร
จัดการน้ าเสีย 

5.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
5.7.1 รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติ 

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสาร 
ไร้สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวน
มากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา  
และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน  

5.7.2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ การค้า การน าเข้าส่งออก และ 
โลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงการค้า  
การช าระเงินและการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากร
หรือพ้ืนที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่าย 
ในการเก็บบัญชีธุรกรรม ออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) 
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูล  
ในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและ
จูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการทบทวนกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช าระเงินให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง 
และบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริม
การก ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
โอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีก
ให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพ่ือลดผลกระทบจากพฤติกรรม ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5.8 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
5.8.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 
ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและมีกลไกด าเนินการ
ที่บูรณาการทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม    

5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ  
ในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอด ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัย สู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์   
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นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ 
ในปัจจุบัน โดยการสร้าง สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมี
นโยบาย ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่  และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ  
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร 
ในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่  

6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก 
เชิงพ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบ  
เชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 
ของพ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี การพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดนอย่างต่อเนื่อง  
โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแล 
ด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อน
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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียว
ทีเ่พียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่    
 

นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน   

7.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่  โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชน  
ให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 
และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากลซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น  

7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่าน เทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การน าเสนอสินค้าหรือบริการและการตลาดมีความสามารถ 
ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)  
โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่   

 

นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและ
ระบบความคุ้มครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค 
ประกอบด้วย  

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ
และอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพ แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง  
 

นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้

ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้ง 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ 
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ที่ซ้ าซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ป่า โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถ
ท ากินได้อย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้ง
รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน   

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล  โดยเชื่อมโยงกับ 
แผนบริหารจัดการน้ า 20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ า ทุกภาคส่วน จัดให้มี 
น้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ  
น้ าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียม
ระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า  พัฒนาการจัดการน้ า เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างระบบจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
น้ าในชุมชนตามแนว พระราชด าริ  

10.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่  และทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ ง 
เพ่ือการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมี  
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท าเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองบนพ้ืนฐานศักยภาพแร่
และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจ าแนก 
เขตทางทะเลและชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง 
มลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจนและก าหนดพ้ืนที่ การพัฒนา 
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษา 
แนวปะการังท่ีส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์หายาก  

10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
ทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้   

10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและ 
ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ า การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
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เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมืองและสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย 
รวมทั้งพัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน  
 

2) นโยบายเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด 
การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้ง วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 
ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์  
เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต   

จากการทบทวนข้างต้นสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้รวม 14 ประเด็น ดังแสดง 
ในตารางที่ 2.1-2 

 
ตารางที่ 2.1-2 บทสรุปถ้อยค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ที ่ ประเด็น หัวข้อตามนโยบายรัฐบาล 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน 5.1 
2 Bio-Circular-Green (BCG) Economy 5.2.1 
3 การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ 5.2.2,5.2.3 
4 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.4 
5 การค้าชายแดน,การพัฒนาพี้นที่เศรษฐกิจ 5.5.1 / 6 
6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5.6.1 / 5.6.2 
7 การพัฒนาด้านพลังงาน 5.6.3 
8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 5.6.5  / 5.6.6 / 10.1 / 10.3 
9 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั 5.7.1 / 5.7.2 / 5.7.3 
10 พัฒนาโครงสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 5.8.1 / 5.8.2 
11 การพัฒนาสังคม/ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน 7.1.1 / 7.1.2 
12 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 9 
13 ก๊าซเรือนกระจก,สภาพภมูิอากาศ 10.5 
14 การจัดการขยะและของเสยี 10.8 
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2.2  การศึกษาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัด พร้อมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
โดยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเป้าหมายในการศึกษา อาทิเช่น 

 ธนาคารโลก (World Bank) 
 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 
 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 

 

2.2.1 ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) 
ธนาคารโลก (The World Bank) ได้ จั ดท าดั ชนี วั ดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance Index: LPI) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างดัชนีวัดเพ่ือเปรียบเทียบ
อย่างง่ายที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทต่าง ๆ เข้าสู่ตลาด ทั้งนี้เพ่ือสร้าง 
ความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ไม่เพียงแต่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความยืดหยุ่นในการอ านวย 
ความสะดวกด้านการค้า และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี้  

(1) ประสิทธิภาพของการด าเนินการทางด้านพิธีการศุลกากร (The Efficiency of Customs 
and Border Management Clearance) 

(2) คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง (The Quality of Trade and 
Transport Infrastructure) 

(3) ความยากง่ายในการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาท่ีแข่งขันได้ (The Ease of Arranging 
Competitively Priced Shipment) 

(4) สมรรถนะและคุณภาพของผู้ ให้บริการโลจิสติกส์  ทั้ งภาครัฐและธุรกิจ (The 
Competence and Quality of Logistics Services) 

(5) การติดตามสถานะการจัดส่ง (The Ability to Track and Trace Consignments) 
(6) ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง (The Frequency with which Shipments Reach 

Consignees within Scheduled or Expected Delivery Times) 
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รูปที่ 2.2-1 ปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

ที่มา: Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy, The World Bank 
 

 จากดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย 6 ด้าน สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น  
2 ประเภท ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่สามารถก ากับดูแลได้โดยการก าหนดนโยบาย เรียกว่าเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่  
พิธีการศุลกากร (Customs) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และคุณภาพการให้บริการ (Services quality) 

2) ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ในประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลต่อเวลา (Time) ค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่ง (Cost) และความเชื่อถือ (Reliability) ได้แก่ ความตรงต่อเวลาของการบริการ(Timeliness)  
การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ (International shipments) การติดตามและตรวจสอบสถานะการขนส่ง 
(Tracking and Tracing)  

กระบวนการเก็บข้อมูลและประมวลผลการจัดอันดับของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์นั้น  
จะใช้ข้อมูลในรูปแบบปฐมภูมิ หรือการเก็บข้อมูลการแบบส ารวจ (Questionnaires) โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ในการตอบแบบสอบถาม คือผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และ
ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดส่งพัสดุด่วน (Express Carrier) ที่มีการด าเนินการในประเทศนั้น ๆ โดยมีการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 33 ข้อ เพ่ือประเมินผลความสามารถด้านการแข่งขันทั้งหมด 6 
ด้าน และมีการจัดอันดับทุก ๆ 2 ปี 

ในการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จะเป็นค าถามข้อที่  10 - 15  
ดังตารางที่ 2.2-1  
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ตารางท่ี 2.2-1 ตัวอย่างเกณฑ์ชี้วัดที่ส าคัญ 6 ด้านในแบบสอบถามของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
เกณฑ์ชี้วัด No.* รายละเอียด/ค าถาม 

1. ศุลกากร (Customs) 10/33 Rate the efficiency of the clearance process (i.e. speed, 
simplicity and predictability of formalities) by border control 
agencies, including Customs in … 
ให้คะแนนประสิทธิภาพของการด าเนินการพิธีศุลกากร (ความเร็ว  
ความง่าย และมาตรฐานกระบวนการ)  
1 "ประสิทธิภาพต่ า" ถึง 5 "มีประสิทธิภาพสูง" 

2. โครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่ง 
(Infrastructure) 

11/33 Evaluate the quality of trade and transport related 
infrastructure (e.g. ports, railroads, roads, information 
technology) in … 
ให้คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและการขนส่ง อาทิ 
ท่าเรือ ทางรถไฟ ทางถนน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 "ประสิทธิภาพต่ า" ถึง 5 "มีประสิทธิภาพสูง" 

3. การเตรยีมการขนส่งระหว่างประเทศ 
(International Shipments) 

12/33 Assess the ease of arranging competitively priced shipments 
to …  
ให้คะแนนความยากง่ายในการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่สามารถ
แข่งขันได้ เมื่อขนส่งไปยังประเทศ...  1 "ยาก" ถึง 5 "ง่าย" 

4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ท้ัง
ภาครัฐ และธุรกิจ (Logistics Quality 
and Competence) 

13/33 Evaluate the overall level of competence and quality of 
logistics services (e.g. transport operators, custom brokers) in  
ให้คะแนนความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ในประเทศ 
อาทิ ผู้ประกอบการขนส่ง และนายหน้าศุลกากร 
1 "ประสิทธิภาพต่ า" ถึง 5 "มีประสิทธิภาพสูง" 

5. ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า 
(Tracking & Tracing) 

14/33 Rate the ability to track and trace your consignments when 
shipping to … 
ให้คะแนนความสามารถในการติดตามและตรวจสอบสินค้าเมื่อขนส่งไป
ยังประเทศ....  
1 "ประสิทธิภาพต่ า" ถึง 5 "มีประสิทธิภาพสูง" 

6. ความตรงต่อเวลาของการบริการ 
(Timeliness) 

15/33 When arranging shipments to the countries listed below, how 
often do they reach the consignee within the scheduled or 
expected delivery time?  
ให้คะแนนความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า สามารถจัดส่งถึงมือผู้รับ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือเวลาที่คาดคะเนไว้ได้หรือไม่?  
1 "นาน ๆ ครั้ง" ถึง 5 "บ่อยมาก" 
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โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องให้คะแนนเพื่อประเมินผลความสามารถด้านการแข่งขันทั้งหมด 6 ด้าน 
ที่มีการน าเข้า - ส่งออกไปยังประเทศปลายทาง จ านวน 8 ประเทศคู่ค้าส าคัญของประเทศที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาศัยอยู่โดยวิธีการสุ่มเลือก ซึ่งการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-2 

การเลือกข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่มรูปแบบ Uniform Sampling Randomized (USR) โดยแต่ละประเทศ
ต้องได้แบบสอบถามกลับมามากกว่า 200 ชุด และจะใช้การสุ่มข้อมูล โดยความน่าจะเป็น (N – ni)/2N โดย ni 
คือจ านวนข้อมูลที่ได้การสุ่มข้อมูลจากประเทศ i และ N จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ใช้วิธีการ Principal Component Analysis (PCA) ร่วมกับการ
ค านวณทางสถิติ โดยข้อมูลขาเข้า ของ PCA คือคะแนนเฉลี่ยของประเทศนั้น ๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม 
ข้อที่ 10 - 15 ต่อมาน าคะแนนที่ได้มาลบด้วยค่าเฉลี่ยและหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนน าข้อมูลเข้า PCA 
ส่วนข้อมูลขาออกจาก PCA จะเป็นคะแนนในแต่ละเกณฑ์ชี้วัด จากนั้นจะน ามาค านวณดัชนีวัดรวมซึ่งเกิดจาก
เกณฑ์ชี้วัดด้านต่าง ๆ มาถ่วงน้ าหนัก ดังตารางที่ 2.2-3 
  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2-114 

ตารางท่ี 2.2-2 การแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

 
ประเทศท่ีมีรายได้ต่ า 

(Low-income Countries) 
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง 
(Middle-income Countries) 

ประเทศท่ีมีรายได้สูง 
(High-income Countries) 

ประเทศที่มีทางออกทะเล 
(Coastal Countries) 

5 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 
ในการส่งออก 

+ 
3 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 

ในการน าเข้า 

3 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 
ในการส่งออก 

+ 
1 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญทีสุ่ด 

ในการน าเข้า 
+ 

4 ประเทศจากการสุ่มจาก        
กลุ่มประเทศด้านล่าง              
กลุ่มละ 1 ประเทศ 

- กลุ่มประเทศแอฟริกา 
- กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก

และเอเชียกลาง 
- กลุ่มประเทศลาตินอเมริกัน 
- กลุ่มประเทศยุโรป และกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) 

2 ประเทศแบบสุม่จาก 5 
ประเทศคู่คา้ที่ส าคญัที่สุด 
ในการส่งออก และจาก 5
ประเทศคู่คา้ที่ส าคญัที่สุด 
ในการน าเข้า 
+ 
4 ประเทศจากการสุ่มจาก
กลุ่มประเทศด้านล่าง       
กลุ่มละ 1 ประเทศ 
- กลุ่มประเทศแอฟริกา 
- กลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออก และ      
เอเชียกลาง 

- กลุ่มประเทศลาติน
อเมริกัน 

- กลุ่มประเทศยโุรป และ 
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
(OECD) 

+ 
2 ประเทศแบบสุม่จาก
ประเทศท้ังหมด 

ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล 
(Landlocked Countries) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 
ในการส่งออก 

+ 
2 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 

ในการน าเข้า 
+ 

2 ประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็น
ทางออกทะเล   

(land-bridge countries) 

3 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 
ในการส่งออก 

+ 
1 ประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญทีสุ่ด 

ในการน าเข้า 
+ 

2 ประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็นทางออก
ทะเล (land-bridge countries) 

+ 
2 ประเทศจากการสุ่มจากกลุม่
ประเทศด้านล่าง กลุม่ละ 1 

ประเทศ 
- กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกและ
เอเชียกลาง กลุ่มประเทศลาติน
อเมริกัน 

- กลุ่มประเทศยโุรปและ กลุม่
ประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) 
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ตารางท่ี 2.2-3 ค่าถ่วงน้ าหนักด้านต่าง ๆ ของดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
เกณฑ์ชี้วัด ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1. ศุลกากร (Customs) 0.4072 
2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 0.4130 
3. การเตรยีมการขนส่งระหว่างประเทศ (International Shipments) 0.3961 
4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจสิติกส ์ท้ังภาครัฐและธรุกิจ (Logistics Quality and Competence) 0.4166 
5. ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing) 0.4106 
6. ความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) 0.4056 

 

2.2.2 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 
สถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management Development: IMD) 

เป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจชั้นน าของโลก ในด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านบริหารจัดการทั่วไปและ
สร้างความเป็นผู้น า ภายใต้ IMD มีหน่วยงานหนึ่งชื่อ IMD World Competitiveness Center (WCC) โดยมี
การเริ่มด าเนินการส ารวจความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภาคธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ข้อมูลที่น าเสนอประกอบไปด้วย ข้อมูล  
เชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) และแนวโน้ม (Trends) รวมไปถึงข้อมูลทางสถิติและการวิจัยส ารวจข้อมูล  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีการบริหารจัดการขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวได้ ซึ่งแน่นอนว่าขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่
เพียงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือประสิทธิผลของแต่ละประเทศเท่านั้น เพราะบริษัทต่าง ๆ ยังต้องเผชิญ
ปัจจัยทั้งด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรมด้วย รัฐบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ สถาบันและนโยบายต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ 
สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อไป ในการด าเนินการส ารวจความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้มีความร่วมมือ
กับ 56 สถาบันเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย สถาบันการจัดการนานาชาติได้มีความร่วมมือ
กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพ่ือให้การประสานงานเพ่ือขอข้อมูลและการส ารวจ 
ความคิดเห็นของนักธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันการจัดการนานาชาติได้ประเมินจัดอันดับขีดความความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีประเด็นในการจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (Competitiveness Factors) คือ 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดยแต่ละกลุ่มหลัก 
มี 5 กลุ่มย่อย (Sub-factors) ซึ่งในกลุ่มย่อย (Sub-factors) จะมีจ านวนเกณฑ์ชี้วัดที่แตกต่างกัน โดยมีจ านวน 
รวมทั้งสิ้น 333 เกณฑ์ชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 2.2-4 
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ตารางที่ 2.2-4 เกณฑ์ชี้วัดในการจัดอันดับขีดความความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน 
  การจัดการนานาชาติ (IMD) 

กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย (Sub-Factor) จ านวนเกณฑ์ชี้วัด 
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

(Economic Performance)  
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) 26 
1.2 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)  25 
1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment)  15 
1.4 การจ้างงาน (Employment) 10 
1.5 ระดับราคา (Prices) 6 

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
(Government Efficiency)  

2.1 ฐานะการคลัง (Public Finance) 12 
2.2 นโยบายภาษี (Tax Policy)  12 
2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน (Institutional Framework) 14 
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ (Business Legislation)  19 
2.5 โครงสร้างทางสังคม (Social Framework) 14 

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 
(Business Efficiency)  

3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency)  10 
3.2 ตลาดแรงงาน (Labor Market) 24 
3.3 การเงิน (Finance)  19 
3.4 การบริหารจดัการ (Management Practices) 12 
3.5 ทัศนคติและค่านิยม 7 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure)  

4.1 โครงสร้างพื้นฐานท่ัวไป (Basic Infrastructure) 21 
4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Technological 
Infrastructure)  

18 

4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Infrastructure) 

22 

4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) 28 
4.5 การศึกษา (Education)  19 

รวม 333 
ที่มา: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/methodology-and-principles-wcc-2019.pdf 

 
จากตารางที่ 2.2-4 พบว่า ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านโลจิสติกส์  คือ ส่วนของกลุ่มโครงสร้าง

พ้ืนฐาน กลุ่มย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี โดยมีเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2-5 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (IMD) 

ล าดับที ่ เกณฑ์ชี้วัด ความหมายและหน่วยวัด 
4.1.04 [S] Access to water Access to water is adequately ensured and managed 

การเข้าถึงน้ าสะอาดได้รับการดูแลและจัดการอย่างเพียงพอ 
4.1.05 [S] Management of 

cities 
Management of cities supports business development 
การบริหารงานของเมืองสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

4.1.11 [H] Roads  Density of the network, km roads/square km land area 
ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน (กิโลเมตรต่อพื้นที่ตารางกิโลเมตร) 

4.1.12 [H] Railroads Density of the network, km roads/square km  
ความหนาแน่นของโครงข่ายราง (กิโลเมตรต่อพื้นที่ตารางกิโลเมตร) 

4.1.13 [B] Air transportation Number of passenger carried by main companies, thousands 
จ านวนผู้โดยสารทางอากาศที่ใช้บริการโดยผู้ประกอบการรายหลัก หน่วยพันคน 

4.1.14 [S] Quality of air 
transportation 

Quality of air transportation encourages business development 
คุณภาพการขนส่งทางอากาศช่วยกระตุ้น/ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 

4.1.15 [S] Distribution 
infrastructure 

The distribution infrastructure of goods and service is generally efficient 
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการกระจายสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพ 

4.2.01 [H] Investment in 
Telecommunications 

Percentage of GDP 
เงินลงทุนด้านการสื่อสารเป็นร้อยละเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4.2.02 [H] Mobile Broadband 
subscribers 

3G & 4G market, % of mobile market 
จ านวนร้อยละของตลาดมือถือท่ีเป็นระบบ 3จี และ 4จี 

4.2.03 [H] Mobile Telephone 
costs 

Monthly Blended Average Revenue per User 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้ใช้งาน 

4.2.04 [S] Communications 
technology 

Communications technology (voice and data) meets business 
requirements 
เทคโนโลยีการสื่อสาร (ท้ังเสียงและข้อมูล) ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ 

4.2.07 [H] Internet users Number of internet users per 1000 people 
จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1000 คน  

4.2.08 [H] Broadband subscribers Number of subscriptions per 1000 inhabitants 
จ านวนผู้ที่สมัครใช้งานต่อประชากร 1000 คน 

4.2.09 [H] Internet bandwidth 
speed 

Average speed 
ค่าเฉลี่ยความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

หมายเหตุ: [H] : Hard data, [B] : background data, [S] : Survey data 

 

จากตารางที่ 2.2-4 พบว่า ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการพัฒนาเมือง คือ ส่วนของกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มย่อยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์ชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2-6 เกณฑ์ชี้วัดที่เก่ียวข้องทางด้านการพัฒนาเมือง โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) 
ล าดับที ่ เกณฑ์ชี้วัด ความหมายและหน่วยวัด 

4.4.04 [S] Health infrastructure Health infrastructure meets the needs of society 
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขตอบสนองความต้องการของสังคม 

4.4.10 [B] Urban population Percentage of total population 
ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเมืองเทียบกับประชากรทั้งหมด 

4.4.13 [B] Waste water 
treatment plants 

Percentage of population served 
ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับบริการบ าบัดน้ าเสียจากโรงบ าบัด 

4.4.14 [H] Water consumption 
intensity 

Water withdrawal for each 1000 US$ of GDP in cubic meters 
ปริมาณน้ าใช้ในหน่วยลูกบาศก์เมตร ต่อ 1000 ดอลลาร์สหรัฐของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ 

4.4.17 [H] Exposure to particle 
pollution 

Mean population exposure to PM2.5, Micrograms per cubic metre 
ค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้รับฝุ่นขนาด PM2.5 ในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4.4.19 [B] Forest area growth Five year percentage change of hectares 
ร้อยละพื้นท่ีป่าท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรอบ 5 ปี  

4.4.26 [S] Pollution problems Pollution problems do not seriously affect your economy 
ปัญหามลพิษไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ 

4.4.27 [S] Environmental laws Environmental laws and compliance do not hinder the competitiveness of 
businesses 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 

4.4.28 [S] Quality of life  Quality of life is high 
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง 

หมายเหตุ: [H] : Hard data, [B] : background data, [S] : Survey data 

 
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 มีการจัด

อันดับโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้งสิ้น 333 ตัว โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Hard Data) ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) และข้อมูลพ้ืนฐาน (Background Data) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Hard Data) 
ข้อมูลทุติยภูมินี้ เป็นข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งระดับชาติ  

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner Institutes)  
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 56 หน่วยงานทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
มาจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ชี้วัด (Criteria Rankings) ระดับกลุ่มเกณฑ์ชี้วัด 
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(Factor Rankings) และระดับภาพรวมเปรียบเทียบทุกประเทศ (Overall Rankings) โดยมีข้อมูลทุติยภูมิ
จ านวนทั้งสิ้น 143 เกณฑ์ชี้วัดจากทั้งหมด 333 เกณฑ์ชี้วัด 

(2) ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสู ง (Executive Opinion Survey: EOS)  

ซึ่งมีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นสัดส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศนั้น ๆ และมีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารระดับกลาง-สูง CEOs CFOs หรือเจ้าของกิจการ ที่มีประสบการณ์การท างาน
ระดับนานาชาติ หรืออยู่บริษัทที่มีวิสัยทัศน์การด าเนินงานระดับสากล และเป็นคนสัญชาติในประเทศท่ีก าลัง
ประเมินหรือเป็นคนต่างชาติซึ่งอาศัยและท างานอยู่ในประเทศอย่างน้อย 12 เดือน การกระจายแบบสอบถาม 
จะเป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งภาคธุรกิจต้นน้ า, ภาคการผลิต และภาคบริการและการเงิน  

ในการให้ส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็น (Perception) จ านวน 92 เกณฑ์ชี้วัด 
ภายใต้รูปแบบการตอบในสเกล 1 ถึง 6 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 6 คือมากที่สุด จากนั้นจะน ามาค านวณค่าให้อยู่ 
ในสเกล 0 - 10 โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 
 

    (×∗ 2) − 2 โดย x เป็นค่าเฉลี่ย 
 

(3) ข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีที่มาเช่นเดียวกับ ข้อมูลทุติยภูมิ แต่จะไม่มีการน าข้อมูลในส่วนนี้ไปค านวณ

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือวัดค่าออกมาเป็นคะแนน แต่เป็นเพีย งการเก็บข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบในรายงาน 

 
รูปที่ 2.2-2 การประมวลผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที่มา: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/methodology-and-principles-wcc-2019.pdf 
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กระบวนการเก็บข้อมูลของประเทศไทย ทางสถาบันการจัดการนานาชาติจะด าเนินการ 
ผ่านทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยข้อมูลทุติยภูมิ (Hard data) ทางสถาบัน 
การจัดการนานาชาติจะจัดส่งความต้องการข้อมูลต่างๆ มายังสมาคม ซึ่งทางสมาคมจะส่งต่อความต้องการ
ข้อมูลไปยังสภาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือด าเนินการขอและรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ และส่งกลับไปให้ยังสมาคมและสถาบันการจัดการนานาชาติ
ตามล าดับ  ส่วนข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data)  ทางสถาบันการจัดการนานาชาติ 
จะส่งแบบสอบถามมายัง TMA เพ่ือส่งต่อไปให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดเลือกไว้ หลังจากนั้นสถาบันการจัดการ
นานาชาติจะน าข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ไปประมวลผลและจัดอันดับต่อไป 

เมื่อได้ข้อมูลในส่วน  Hard data และ Survey data จะค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในแต่ละรายการ โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

𝑆 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
 

 

(𝑆𝑇𝐷 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)𝑖 =
𝑥 − �̅�

𝑆
 

 

โดยที่ : 𝑥 = 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 
�̅� = 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 
𝑆 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ ( IMD) ในปี พ.ศ. 2562 

โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้งสิ้น 333 ตัว สามารถแบ่งจ านวนข้อมูลตามกลุ่มต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.2-7 ถึง 4.2-10 
 

ตารางที่ 2.2-7 เกณฑ์ชี้วัดของสถาบันการจัดการนานาชาติ  (IMD) ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจแบ่งตาม
ประเภทข้อมูล 

สมรรถนะทางเศรษฐกจิ  
(Economic Performance) 

Hard Statistics 
(ranked) 

Survey Data 
(ranked) 

Background Data 
(not ranked) 

รวม 

เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) 8 1 17 26 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (International Trade) 12 0 13 25 
การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment) 10 1 4 15 
การจ้างงาน (Employment) 6 0 4 10 
ระดับราคา (Prices) 5 0 1 6 

รวมท้ังสิ้น 41 2 39 82 
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ตารางที่ 2.2-8 เกณฑ์ชี้วัดของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐแบ่งตาม   
  ประเภทข้อมูล 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ  
(Government Efficiency) 

Hard Statistics 
(ranked) 

Survey Data 
(ranked) 

Background Data 
(not ranked) 

รวม 

ฐานะการคลัง (Public Finance) 5 3 4 12 
นโยบายภาษี (Tax Policy) 6 1 5 12 
โครงสร้างเชิงสถาบัน (Institutional Framework) 5 7 2 14 
กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกจิ (Business Legislation) 5 13 1 19 
โครงสร้างทางสังคม (Societal Framework) 6 4 4 14 

รวมท้ังสิ้น 27 28 16 71 
 

ตารางที่ 2.2-9 เกณฑ์ชี้วัดของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจแบ่งตาม 
 ประเภทข้อมูล 

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ  
(Business Efficiency) 

Hard Statistics 
(ranked) 

Survey Data 
(ranked) 

Background Data 
(not ranked) 

รวม 

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency) 3 4 3 10 
ตลาดแรงงาน (Labor Market) 9 10 5 24 
การเงิน (Finance) 7 7 5 19 
การบริหารจัดการ (Management Practices) 1 10 1 12 
ทัศนคติและค่านิยม (Attitudes and Values) 0 7 0 7 

รวมท้ังสิ้น 20 38 14 72 
 

ตารางที่ 2.2-10 เกณฑ์ชี้วัดของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบ่งตามประเภทข้อมูล 

โครงสร้างพ้ืนฐาน(Infrastructure) 
Hard 

Statistics 
(ranked) 

Survey 
Data 

(ranked) 

Background 
Data 

(not ranked) 
Total 

โครงสร้างพื้นฐานท่ัวไป (Basic Infrastructure) 8 5 8 21 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) 11 7 0 18 
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) 15 3 4 22 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) 11 5 12 28 
การศึกษา (Education) 10 4 5 19 

รวมท้ังสิ้น 55 24 29 108 
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2.2.3  การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Competitiveness Index: 
GCI) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โดยมีส านักงานใหญ่

ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของผู้น าภาครัฐและเอกชน ทั้งทางด้านการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ร่วมกันพิจารณาถึงประเด็น
การพัฒนาของโลก ภูมิภาคและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในโลก  หรือที่ เรียกว่ าดัชนี อันดับความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ (Global 
Competitiveness Index: GCI ) เพ่ือใช้เป็น “เข็มทิศ” ให้กับผู้ก าหนดนโยบายของแต่ละประเทศ สามารถน า
ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อมูลอ่ืน ๆ ไปประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้ และในปี พ.ศ. 2561 
ได้มีการปรับปรุงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใหม่ ให้มีความทันสมัย ในชื่อที่เรียกว่า การ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0: GCI 4.0)  
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะส่งผลชี้น าและขับเคลื่อนโลก ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0: GCI 
4.0) มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินใหม่ จากเดิมที่มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 12 เสาหลัก และ 114 เกณฑ์
ชี้วัด เป็น 4 กลุ่ม 12 เสาหลัก และ 98 เกณฑ์ชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-11 

 

ตารางท่ี 2.2-11 การแบ่งกลุ่มดัชนี จ านวนเกณฑ์ชี้วัด และค่าถ่วงน้ าหนักของ GCI 4.0 ปี พ.ศ. 2561 
กลุ่ม  

(Components) 
เสาหลัก 
(Pillars) 

เกณฑ์ชี้วัด
(Indicators) 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
(Weight) 

สภาพแวดล้อม  
(Enabling Environment) 

1. สถาบัน (Institution) 
2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
3. การประยุกต์ใช้ ICT (ICT adoption) 
4. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

(Macroeconomic stability) 

20 เกณฑ์ช้ีวัด 
12 เกณฑ์ช้ีวัด 
5 เกณฑ์ช้ีวัด 
2 เกณฑ์ช้ีวัด 

8.3% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 

ทุนมนุษย ์
(Human Capital) 

5. สุขภาพ (Health) 
6. ทักษะ (Skills)  

1 เกณฑ์ช้ีวัด 
9 เกณฑ์ช้ีวัด 

8.3% 
8.3% 

ตลาด 
(Market) 

7. ตลาดผลิตภัณฑ์ (Product market) 
8. ตลาดแรงงาน (Labour market) 
9. ระบบการเงิน (Financial system) 
10. ขนาดของตลาด (Market size) 

 8 เกณฑ์ช้ีวัด 
12 เกณฑ์ช้ีวัด 
9 เกณฑ์ช้ีวัด 
2 เกณฑ์ช้ีวัด 

8.3% 
8.3% 
8.3% 
8.3% 

ระบบนิเวศนวตักรรม 
(Innovation Ecosystem) 

11. พลวัตธุรกิจ (Business dynamism) 
12. ความสามารถทางนวัตกรรม  

(Innovation capability) 

8 เกณฑ์ช้ีวัด 
10 เกณฑ์ช้ีวัด 

8.3% 
8.3% 

ที่มา: Appendix C The global Competitiveness Report 2018  
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โดยเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์จะอยู่กลุ่มที่ 1 เสาหลักด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เกณฑ์ชี้วัดคือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง (Transport infrastructure) จ านวน 8 เกณฑ์ชี้วัด โดยมี
รายละเอียดดงัตารางที่ 2.2-12 

 
ตารางท่ี 2.2-12 ความหมายและเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน ของ GCI 4.0 

ปี พ.ศ. 2561 
 

เกณฑ์ชี้วัด (Indicators) ความหมาย ที่มาของข้อมูล 
Transport infrastructure 
I ทางถนน: Road  

1) คุณภาพของโครงข่ายถนน: 
Quality of road network 

ดัชนีคุณภาพของถนน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ความเร็วเฉลี่ยในเมืองใหญ่และความตรงของถนน  
(สเกล 0 - 100)  

ค านวณจากขอ้มลู Google 
Directions และ Open Street Map  
(Hard data)  

2) คุณภาพของถนน: Quality of 
road infrastructure 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน (คะแนน 1 - 7) ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Executive Opinion Survey) 

II ทางราง: Rail  
3) ความหนาแน่นของโครงข่าย

ทางราง: Railroad density 
ความยาวโครงข่ายทางรางต่อพื้นที่ประเทศ 
(กิโลเมตรต่อ 1,000 ตารางกิโลเมตร) 

ค านวณจากข้อมูล The World 
Bank Group (Hard data)  

4) ประสิทธิภาพของการให้บริการ
ขนส่งทางราง: Efficiency of 
train services 

ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการขนส่งทางราง 
(คะแนน 1 - 7) 

ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Executive Opinion Survey) 

III ทางอากาศ: Air  
5) การเช่ือมต่อทางการบิน: 

Airport connectivity 
ระดับการเ ช่ือมต่อของประเทศกับโครงข่าย
เส้นทางการบิน 
 

ค านวณจากข้อมูล IATA (Hard 
data) 

 
6) ประสิทธิภาพของการให้บริการ

ขนส่งทางอากาศ: Efficiency 
of air transport services 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศ 
(คะแนน 1-7) 

ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Executive Opinion Survey) 

IV ทางน้ า: Sea  
7) การเช่ือมต่อการขนส่งทางเรือ: 

Liner shipping connectivity 
ดัชนีการเช่ือมต่อการขนส่งทางเรือ ประเมินจาก
การเช่ือมต่อของประเทศกับโครงข่ายสายเรือโลก 

ค านวณจากข้อมูล UNCTAD (Hard 
data)  

8) ประสิทธิภาพของการให้บริการ
ขนส่งทางท่าเรือ: Efficiency of 
seaport services 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางท่าเรือ 
(คะแนน 1 - 7) 

ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Executive Opinion Survey) 

ที่มา: The global Competitiveness Report 2018  
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โดยเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะอยู่กลุ่มที่ 1 เสาหลักด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) เกณฑ์ชี้วัดคือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค (Utility infrastructure) จ านวน 4 
เกณฑ์ชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2-13 ความหมายและเกณฑ์ชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองของ GCI 4.0 ปี พ.ศ. 2561 
 

เกณฑ์ชี้วัด (Indicators) ความหมาย ที่มาของข้อมูล 
Utility infrastructure 
I ไฟฟ้า: Electricity  

1) การเข้าถึงไฟฟ้า: Electricity 
access 

ประมาณการร้อยละของประชากรที่สามารถ
เข้าถึงไฟฟ้า 

ข้อมูลจาก International Energy 
Agency (IEA) (Hard data)  

2) คุณภาพของการจ่ายไฟฟ้า: 
Electricity quality  

ร้อยละของการสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า ข้อมูลจาก International Energy 
Agency (IEA) (Hard data) 

II น้ า: Water  
3) Exposure to unsafe 

drinking water 
ร้อยละของประชากรที่มีความเสี่ยงจาก 
การบริโภคน้ าไม่สะอาด 

ข้ อมู ล จ าก  Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) 
(Hard data)  

4) Reliability of water 
supply 

ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า (คะแนน 1-7) ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
(Executive Opinion Survey) 

ที่มา: The global Competitiveness Report 2018  

 

การเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 
(1)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Hard data) 

ข้อมูลทุติยภูมิ จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลที่ได้จากองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World bank) องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(UNCTAD) และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการในประเทศนั้น  ๆ (Partner Institutions)  
ซึ่งในประเทศไทย คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(2)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Survey data) 
ข้อมูลทุติยภูมิจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นข้ อมูลที่ ได้ 

จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร (Executive Opinion Survey: EOS) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมี 
การประเมินการให้คะแนน 1 (ไม่มีประสิทธิภาพ) - 7 (ประสิทธิภาพสูงสุด) และก าหนดแนวทางวิธีการ 
เก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ดังนี้ 
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1) ต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 80 คนต่อประเทศ 
2) ผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO) หรือผู้บริหารระดับสูง (Top 5) ของ

องค์กรเอกชนที่อยู่ในประเทศไทย โดยอาจเป็นบริษัทข้ามชาติแต่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบจากมุมมองของ
ประเทศไทยเท่านั้น 

3) สัดส่วนของบริษัทในกลุ่มตัวอย่างต้องสอดคล้องกับสัดส่วน GDP ของประเทศ โดยแบ่งเป็น
ภาคเกษตร (Agriculture) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Industry (Manufacturing)) ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ 
การผลิต (Industry (Non-Manufacturing)) ภาคบริการ (Services)  

4) กลุ่มตัวอย่างต้องประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็ก SME (พนักงานต่ ากว่า - 250 คน) และ
ขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 250 คน) ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 1 ใน 3 และอีก 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือถูกก าหนด
จากโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศโดยแบ่งตามสัดส่วนของ GDP ของขนาดบริษัท 

5) จ านวนครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสอบถาม
ในปีที่ผ่านมา (Repeat Respondents) ส่วนจ านวนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการสุ่มจากผู้ที่ไม่เคยตอบแบบสอบถาม
มาก่อน 

ประมวลผลข้อมูล GCI จะด าเนินการจาก 2 ข้อมูลส่วนคือ ข้อมูลจากแบบสอบถามจากปีก่อนหน้า 
และข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามในปีปัจจุบัน โดยการให้น้ าหนักจะได้มาจากสูตร ดังนี้ 

𝑤𝑐
2017 =

(1−∝) +
𝑁𝑐

2017

𝑁𝑐
2017 + 𝑁𝑐

2018

2
 

และ  

𝑤𝑐
2018 =

∝ +
𝑁𝑐

2018

𝑁𝑐
2017 + 𝑁𝑐

2018

2
 

 

โดย 
𝑁𝑐

𝑡 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศ 𝑐 ในปีที 𝑡 (𝑡 = 2017.2018) 
∝ = 0.6 (ค่าลดปัจจัยทางบัญชี) 

จากนั้นในแต่ละค าถามจะใช้ค่ามาตรฐาน (standardized score/“z-score”) ในการหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในแต่ละค าตอบ การรวบและหาค่าเฉลี่ยของประเทศจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป ดังนี้ 

�̅�𝑖,𝑐 =
∑ 𝑞𝑖,𝑐,𝑗

𝑁𝑖,𝑐

𝑗

𝑁𝑖,𝑐
 

โดย  

𝑞𝑖,𝑐,𝑗 = ค่าค าตอบที่ของค าถาม 𝑖 ในประเทศ 𝑐 จากผู้ตอบค าถาม𝑗 

𝑁𝑖,𝑐 = จ านวนผู้ตอบค าถาม 𝑖 ในประเทศ 𝑐 
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และค่าใช้งานในการค านวณจะต้องอยู่ ในช่วงความเชื่อมั่น 90% จากนั้นเราจะน าค่าที่ ได้                          
มาคิดคะแนน GCI ดังนี้ 

�̅�𝑖,𝑐
2017−2018 =  𝑤𝑐

2017 × �̅�𝑖,𝑐
2017 + 𝑤𝑐

2018 × �̅�𝑖,𝑐
2018 

โดย  

�̅�𝑖,𝑐
𝑡 = คะแนนเฉลี่ยของประเทศ 𝑐 ในค าถามที ่𝑖 ในปีท่ี 𝑡 (𝑡 = 2017,2018) 

𝑤𝑐
𝑡 = ค่าน้ าหนัก ของประเทศ 𝑐 ในปีท่ี 𝑡 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การทบทวนตัวชี้วัด  

สถานภาพข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
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บทท่ี 3 
การทบทวนตัวชี้วัด สถานภาพข้อมูล และระบบสารสนเทศ 

 
งานส่วนนี้เป็นการทบทวนและรวบรวมตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และ 

ระดับที่ 3 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทบทวนสถานภาพของข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และด้านการพัฒนาเมืองและ
พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกรวบรวม จัดเก็บ และน าเสนอโดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งศึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 
(Enterprise Architecture: EA) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานภาพข้อมูลและสถาปัตยกรรม
ของระบบข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ 

งานส่วนนี้ทบทวนตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแง่ของนิยาม ความหมาย โครงสร้างข้อมูลภายใต้
แต่ละตัวชี้วัด เพ่ือเป็นกรอบประเมินสถานภาพของข้อมูลที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 

 

3.1  แนวทางการส ารวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

จากการทีท่ี่ปรึกษาได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน และด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง (บทท่ี 2) สามารถสรุปจ านวนตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
และแผนงานที่เก่ียวข้องดังตารางที่ 3.1-1 

 
ตารางที่ 3.1-1 สรุปจ านวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ  

การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส ์ การพัฒนาเมืองฯ รวมตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 12 6 17 
23 แผนแม่บทฯ 76 18 94 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 89 7 96 
แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ฯ ฉบับท่ี 3 21 0 21 
แผนพัฒนาภาค 0 37 36 
แผนพัฒนาจังหวัด 0 75 75 

รวม (ตัวชี้วัด) 196 143 339 
 

จากตัวชี้วัดตามตารางที่ 3.1-1 ที่ปรึกษาได้คัดกรองตัวชี้วัดออกบางส่วนตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
จากความซ้ าซ้อนและความส าคัญของตัวชี้วัด โดยมีแนวทางการคัดกรองตัวชี้วัดใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1  เป็นตัวชี้วัดที่มีความซ้ าซ้อนกันทั้งในแง่ของชื่อ นิยาม และสูตรการค านวณ โดย 
  พบตัวชี้วัดที่อยู่ในกลุ่มนี้รวม 23 ตัว 

ประเด็นที่ 2   เป็นตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด "ภาคบังคับ" ที่ สศช. จะต้อง
น ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยพบตัวชี้วัดที่อยู่ในกลุ่มนี้รวม 9 ตัว 
(ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ ที่ปรึกษาจะน าไปแสดงผลในระบบโดยไม่รวมพิจารณาคัดเลือก) 

ประเด็นที่ 3  เป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมืองฯ ที่มีการวัดผลเฉพาะพ้ืนที่ โดยพบตัวชี้วัดที่อยู่ 
  ในกลุ่มนี้รวม 94 ตัว 

ประเด็นที่ 4   เป็นตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่มีความสอดคล้องและ 
  มีความส าคัญต่ า โดยพบตัวชี้วัดที่อยู่ในกลุ่มนี้รวม 28 ตัว  

จากการพิจารณาตัวชี้วัดเริ่มต้นจ านวน 339 ตัว ผ่าน 4 ประเด็นคัดกรอง สามารถสรุปจ านวนตัวชี้วัด
ภายใต้ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่จะน าไปด าเนินการต่อจ านวนรวม 
144 ตัวชี้วัด ส าหรับตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องมีจ านวนรวม 41 ตัวชี้วัด  
รวมตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 185 ตัวชี้วัด ดังแสดงรายละเอียดการคัดกรองในตารางที่ 3.1-2 และ 
รายชื่อตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรองในตารางที่ 3.1-3 

 
ตารางท่ี 3.1-2 สรุปจ านวนตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรอง  

ชื่อแผนงาน โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส ์ การพัฒนาเมืองฯ รวม 
ตัวชี้วัดภายใต้แผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ตามตารางที่ 3.1-1 (A) 
196 143 339 

ตัวชี้วัดซ้ าซ้อน (1) 16 7 

  

ตัวชี้วัดสถาบันต่างประเทศ (2) 8 1 
(3) 0 94 
(4) 28 0 

รวมตัวชี้วัดที่คัดออก (5) = (1)+(2)+(3)+(4) 52 102 
ตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรอง = (A)-(5) 144 41 

รวมตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรอง 185 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-3 

ตารางท่ี 3.1-3 รายชื่อตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรองและจะใช้ในการด าเนินงานในล าดับถัดไป 
ล าดับ

ที ่
รหัส

อ้างอิง* 
KPI/DATA 

แผนที่เกี่ยวข้อง 
20 23 12 3 ภาค เมือง 

1 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
  

/ / 
  

2 2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

/ / / 
  

3 3 ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขายของสนิค้าเกษตรส าคญั 
   

/ 
  

4 4 ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ 
   

/ 
  

5 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก. ที่เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์
   

/ 
  

6 6 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสส์าขาการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   

/ 
  

7 7 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจสิติกส์ของประเทศ 
   

/ 
  

8 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส ์
   

/ 
  

9 9 จ านวนผู้ประกอบการโลจสิติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate 
   

/ 
  

10 10 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5 - 10 ภายในปี 2564 
   

/ 
  

11 11 สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึ้นเป็น 4% และสดัส่วนการขนส่งทางน้ าเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2564 
 

/ / / 
  

12 12 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ (Multimodal Transportation) เพิม่ขึ้นเฉลีย่ 5% ต่อปี* 
   

/ 
  

13 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสนิค้า (TRS) ณ ประตูการคา้ยุทธศาสตรห์ลัก (สุวรรณภมูิ แหลมฉบัง)  
   

/ 
  

14 14 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ประตูการคา้ยุทธศาสตรห์ลัก/ด่านชายแดนส าคญั 
   

/ 
  

15 15 ปริมาณ/มลูค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตรห์ลักและด่านชายแดนส าคญั 
   

/ 
  

16 16 มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมีือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลมุทุกสาขา ในปี 2564 
   

/ 
  

17 17 
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน  ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 

   
/ 

  

18 18 จ านวนโครงการวิจยั/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยดี้านโลจสิติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 10 ต่อปี* 
   

/ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-4 

ตารางท่ี 3.1-3 รายชื่อตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรองและจะใช้ในการด าเนินงานในล าดับถัดไป (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
รหัส

อ้างอิง* 
KPI/DATA 

แผนที่เกี่ยวข้อง 
20 23 12 3 ภาค เมือง 

19 19 มีระบบฐานข้อมลูด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศ ในปี 2564 
   

/ 
  

20 20 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได ้ / 
 

/ 
   

21 21 ผลิตภาพการผลติของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน / 
 

/ 
   

22 22 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา) / 
     

23 23 
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

  
/ 

   

24 24 
สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) สัดส่วนการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 

 
/ / 

   

25 25 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 
  

/ 
   

26 26 
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม. และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 
และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564 

  
/ 

   

27 27 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
 

/ / 
   

28 28 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
 

/ / 
   

29 29 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
  

/ 
   

30 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 
  

/ 
   

31 31 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
  

/ 
   

32 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
  

/ 
   

33 33 
จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี2561 จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาล
ได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

  
/ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-5 

ตารางท่ี 3.1-3 รายชื่อตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรองและจะใช้ในการด าเนินงานในล าดับถัดไป (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
รหัส

อ้างอิง* 
KPI/DATA 

แผนที่เกี่ยวข้อง 
20 23 12 3 ภาค เมือง 

34 34 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาด 
  

/ 
   

35 35 อัตราน้ าสญูเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง และในเขตภูมิภาค/เทศบาล 
  

/ 
   

36 36 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดนิทางในเมืองทั้งหมด  
 

/ 
    

37 37 อัตราผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)  
 

/ / 
   

38 38 
จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

 
/ 

    

39 39 อัตราส่วนของครัวเรือนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)  
 

/ 
    

40 40 สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  
 

/ 
    

41 41 อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตัง้วิสาหกิจเริม่ต้น 
 

/ 
    

42 42 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

/ 
    

43 43 อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)  
 

/ 
    

44 44 อัตรามลูค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)  
 

/ 
    

45 45 การขยายตัวของมลูค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

/ 
    

46 46 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
 

/ 
    

47 47 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวสิาหกิจและผูป้ระกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย  
 

/ 
    

48 48 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย / 
     

49 51 พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม / 
     

50 52 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดร้ับการฟื้นฟ ู / 
     

51 53 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / 
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ตารางท่ี 3.1-3 รายชื่อตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดกรองและจะใช้ในการด าเนินงานในล าดับถัดไป (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
รหัส

อ้างอิง* 
KPI/DATA 

แผนที่เกี่ยวข้อง 
20 23 12 3 ภาค เมือง 

52 54 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ / 
     

53 56 คดีอาญามสีัดส่วนลดลง 
  

/ 
   

54 61 ผู้ที่ไดร้ับการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพและผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

55 64 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

56 66 แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิม่ขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 20 ต่อป ี
  

/ 
   

57 69 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ต่อประชากรแสนคนลดลง 
  

/ 
   

58 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 

/ / 
   

59 76 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
  

/ 
   

60 77 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 
  

/ 
   

61 78 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออกเฉลี่ย 
  

/ 
   

62 79 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ 2.5 ± 1.5 
  

/ 
   

63 80 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
  

/ 
   

64 81 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
  

/ 
   

65 82 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปลีะ 47,000 ล้านบาท 
  

/ 
   

66 84 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
  

/ 
   

67 85 จ านวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สญูพันธ์ุ 
  

/ 
   

68 86 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) 
  

/ 
   

69 87 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมูบ่้าน 
  

/ 
   

70 88 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรน้ าอย่างสมดลุและมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม 
  

/ 
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20 23 12 3 ภาค เมือง 

71 89 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนท่ีชลประทานของแต่ละลุ่มน้ า 
  

/ 
   

72 90 ประสิทธิภาพการใช้น้ าท้ังภาคการผลิตและการบรโิภคเพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

73 91 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
  

/ 
   

74 92 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปลีะ 350,000 ไร่ 
  

/ 
   

75 93 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดร้บัการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
    

/ 
 

76 94 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายยุทธศาสตร์หลักท่ีอยู่ในเกณฑด์ีเพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

77 95 
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละจ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  
/ 

   

78 96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
  

/ 
   

79 97 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
  

/ 
   

80 98 
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็น  เช่น การจัดการน้ า 
เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 

  
/ 

   

81 99 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
  

/ 
   

82 100 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
  

/ 
   

83 101 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
  

/ 
   

84 102 
จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ 
เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 

  
/ 

   

85 103 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  

/ 
   

86 104 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
  

/ 
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20 23 12 3 ภาค เมือง 

87 105 
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 

  
/ 

   

88 106 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
  

/ 
   

89 107 
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ  และภาคธุรกิจ  
มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 

  
/ 

   

90 108 มูลค่าการลดหย่อนภาษเีงินได้นติบิุคคลสาหรับคา่ใช้จ่ายวิจัยและพฒันา มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อป ี
  

/ 
   

91 110 
ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก  ทางราง ทางน้ า  
ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

  
/ 

   

92 111 
ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  (Cross Border 
Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  
/ 

   

93 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
  

/ 
   

94 113 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
  

/ 
   

95 114 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมภิาค 
  

/ 
   

96 115 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

97 116 กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ ได้รบัการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศนูย์กลางการผลติการลงทุนและบรกิาร 
  

/ 
   

98 117 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภมูิภาค 
  

/ 
   

99 118 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาค 
  

/ 
   

100 119 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  

/ 
   

101 120 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
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102 121 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

103 122 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

104 123 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

105 124 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

106 126 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

107 127 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมลู และปญัญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยรอ้ยละ) 
 

/ 
    

108 129 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
 

/ 
    

109 130 ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

110 131 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
 

/ 
    

111 132 ปริมาณสินค้าท่ีผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคญัเพิ่มขึน้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี
  

/ 
   

112 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 
    

/ 
 

113 134 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยรอ้ยละ)  
 

/ 
    

114 135 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

115 136 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน 
 

/ 
    

116 137 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในดา้นความพร้อมในอนาคต 
 

/ 
    

117 138 ดัชนีการพัฒนามนุษย ์(Human Development Index: HDI) 
 

/ 
    

118 139 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
 

/ 
    

119 140 ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
 

/ 
    

120 141 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

/ 
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121 144 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 

/ 
    

122 145 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
 

/ 
    

123 151 อันดับของประเทศด้านความยั่งยนืและคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 

/ 
    

124 152 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
 

/ 
    

125 153 
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ท้ังประเทศ) 

 
/ 

    

126 154 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)  
 

/ 
    

127 155 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

 
/ 

    

128 156 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์  
 

/ 
    

129 157 คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่สะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 
 

/ 
    

130 158 ดัชนีประสิทธิภาพการจดัการขยะ  
 

/ 
    

131 159 ดัชนีการตระหนักรู้ ดา้นสิ่งแวดล้อม  
 

/ 
    

132 160 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (Water Security Index) (ระดับ/คะแนน) 
 

/ 
    

133 161 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาทต่อลูกบาศก์เมตร) 
 

/ 
    

134 162 สัดส่วนของแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ าล าคลองและพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 
 

/ 
    

135 163 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบรโิภค 
 

/ 
    

136 164 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

/ 
    

137 165 ดัชนีการรับมือกับพิบตัิภัยด้านน้ า  
 

/ 
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138 166 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการน้ า  
 

/ 
    

139 167 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมอืง  
 

/ 
    

140 168 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
 

/ 
    

141 169 ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
 

/ 
    

142 170 สัดส่วนพ้ืนท่ีล าคลองที่ได้รับการฟืน้ฟู  
 

/ 
    

143 171 สัดส่วนพ้ืนท่ีล าน้ าท่ีได้รับการฟื้นฟู  
 

/ 
    

144 172 สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและแหล่งน้ าท่ีได้รับการฟื้นฟู  
 

/ 
    

145 173 สัดส่วนพ้ืนท่ีชุมชน (นอกเขต กทมที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 
 

/ 
    

146 174 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา / 
     

147 175 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 
 

/ 
    

148 176 จ านวนแผนผังภมูินิเวศระดับภาค 
 

/ 
    

149 177 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนท่ีสดุ 
 

/ 
    

150 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นท่ีเฉพาะ  
 

/ 
    

151 179 จ านวนเมืองขนาดกลางทีไ่ด้รับการพัฒนา  
 

/ 
    

152 180 จ านวนเมืองที่ไดร้ับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
 

/ 
    

153 181 จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
 

/ 
    

154 182 
พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

 
/ 

    

155 183 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด  
 

/ 
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156 184 มูลค่าการส่งเสรมิการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก  
 

/ 
    

157 185 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 

/ 
    

158 186 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
 

/ 
    

159 187 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ 
 

/ 
    

160 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต ้
 

/ 
    

161 189 จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เปน็เมืองน่าอยู่ 
 

/ 
    

162 190 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 

/ 
    

163 191 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

/ 
    

164 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

/ 
    

165 193 ผลิตภณัฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
  

/ 
   

166 194 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
  

/ 
   

167 195 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

168 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
  

/ 
   

169 197 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง 
  

/ 
   

170 198 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
  

/ 
   

171 199 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 
  

/ 
   

172 200 รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพิม่ขึ้น 
    

A 
 

173 201 มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง 
    

C 
 

174 202 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภณัฑ์ภาค 
    

A 
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175 203 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคเพิม่ขึ้น 
    

/ 
 

176 204 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) 
    

/ 
 

177 205 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน) 
     

กทม 
178 206 จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)  

     
กทม 

179 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
     

กทม 
180 208 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที 

     
กทม 

181 209 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
     

/ 
182 210 จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีลดลง 

     
/ 

183 211 รายได้การท่องเที่ยวระดับเพิม่ขึ้น 
     

/ 
184 212 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 

     
/ 

185 213 อัตราส่วนแพทยต์่อประชากร (แพทย์/คน) 
     

/ 
 

หมายเหตุ: รหัสอ้างอิง* หมายถึง ล าดับการจัดเรียงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาได้รวบรวมตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะใช้ในการอ้างอิงในโครงการศึกษานี้ 
แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ** 
- 20 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- 23 หมายถึง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงประกอบไปด้วย 23 แผนแม่บท  
- 12 หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
- 3 หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
- ภาค หมายถึงแผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
- เมือง หมายถึง แผนพัฒนาเมืองที่ส าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
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3.1.1 การพัฒนาโครงสร้างข้อมูลรายตัวช้ีวัด 
จากตัวชี้วัดที่ได้คัดเลือกเบื้องต้นทั้งสิ้น 185 ตัว ที่ปรึกษาได้ท าการศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัด 

เพ่ือความชัดเจนในแง่ของนิยาม ความหมาย โครงสร้างข้อมูลภายใต้แต่ละตัวชี้วัด ส าหรับใช้ เป็นกรอบ 
ในการทบทวนสถานภาพของข้อมูลที่ใช้วิ เคราะห์ตัวชี้วัด (หัวข้อ 3.2) รูปที่ 3.1-1 เป็นตัวอย่างแสดง
รายละเอียดองค์ประกอบของแต่ละชี้วัดที่ท าการทบทวนและพิจารณา 
 

 
รูปที่ 3.1-1 ตัวอย่างการพิจารณารายการข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1) ข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงต าแหน่ง หรือพิกัด 

(Location) ของข้อมูล ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ที่สามารถแสดงผลบนแผนที่ (Map) โดยอาศัย
ข้อมูลลักษณะดังกล่าวในการแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภายใต้ระบบที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต 

2) ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS Based data) หรือข้อมูลเชิงสารสนเทศ 
(Information Systems) ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยข้อมูล Non-GIS Based  
จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ  

 ข้อมูลที่เป็นผลสรุปจากข้อมูล GIS Based อีกทอดหนึ่ง เช่น ปริมาณ ระยะทาง และพ้ืนที่ 
รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ภายใต้ Attribute ของชั้นข้อมูลนั้น ๆ 

 ข้อมูลตัวชี้วัดที่แสดงผลการด าเนินการ (Performance Indicator) ตามเป้าหมายการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ รวมถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับของสถาบันระหว่าง
ประเทศ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจในการวางแผนและก าหนดนโยบาย  
การพัฒนาประเทศท่ีไม่ได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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3.1.2 การส ารวจสถานะข้อมูล 
จากการศึกษาในหัวข้อ 3.1.1 ท าให้ทราบโครงสร้างและองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา

ตัวชี้วัดรายตัว  ซึ่งเป็นกรอบในการตรวจสอบสถานะข้อมูลในปัจจุบัน และในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและหน่วยงานเจ้าของข้อมูล โดยมีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การประสานขอข้อมูลและเข้าหารือ 
เนื่องด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองฯ 

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก ด้วยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ ค่อนข้างจ ากัด  
ที่ปรึกษาจึงเริ่มด้วยการส่งแบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (ดังแสดงในภาคผนวก ข.) ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ โดย
ครอบคลุมทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Source) หลังจากนั้น 
ที่ปรึกษาได้ติดต่อ ประสาน ขอเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือหารือและติดตามการตอบ 
แบบส ารวจข้อมูล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งท าการทบทวนจากการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์
ทางการของหน่วยงาน โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่โครงการได้ท าการส ารวจรวบรวมข้อมูล แสดงในตารางที่ 3.1-4  

ตารางท่ี 3.1-4 หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 
กระทรวง หน่วยงาน ประสานขอข้อมลู 

คมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 16-ส.ค.-62 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 14-ส.ค.-62 
กรมเจ้าท่า 23-ต.ค.-62 

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS (ศบร.)  24-ต.ค.-62 
แรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน โทรประสาน/website 
สาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 11-ก.ย.-62 

ส านักควบคุมโรค 11-ก.ย.-62 
การคลัง กรมศุลกากร 21-ส.ค.-62 

ส านักงานหนี้สาธารณะ โทรประสาน/website 
กรมสรรพากร โทรประสาน/website 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ โทรประสาน/website 
พลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 21-ส.ค.-62 
อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20-ก.ย.-62 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 19-ก.ย.-62 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 27-ก.ย.-62 
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนานย่อม 17-ก.ย.-62 
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ตารางท่ี 3.1-4 หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 (ต่อ) 
กระทรวง หน่วยงาน ประสานขอข้อมลู 

ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 3-ต.ค.-62 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 15/10/2562  

(ตอบผ่านแบบสอบถาม) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 9-ต.ค.-62 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 22-พ.ย.-62 

กลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 15/10/2562 
(ตอบผ่านแบบสอบถาม) 

ท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15-ต.ค.-62 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 25/10/2562  
(ตอบผ่านแบบสอบถาม) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  25-ต.ค.-62 
ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  25-ต.ค.-62 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 25-ต.ค.-62 
ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 12-ก.ย.-62 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 14-ต.ค.-62 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 12-ก.ย.-62 
พาณิชย ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 19-ก.ย.-62 

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ 11-พ.ย.-62 
มหาดไทย การประปานครหลวง 24-ต.ค.-62 

การประปาส่วนภมูิภาค 24-ต.ค.-62 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21-ต.ค.-62 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 21-ต.ค.-62 
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 21-ต.ค.-62 
กรมการปกครอง 30-ต.ค.-62 ,14-พ.ย.-62 

เกษตรและสหกรณ ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2-ต.ค.-62 
กรมชลประทาน 10-ต.ค.-62 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม ้ 26-ก.ย.-62 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26-ก.ย.-62 
กรมทรัพยากรธรณ ี 26-ก.ย.-62 
กรมควบคุมมลพิษ 26-ก.ย.-62 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ 7-ก.ย.-62 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 26-ก.ย.-62 
  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 20-ก.ย.-62 
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 ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey)   
ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จะเป็นรายละเอียดข้อมูลและสถานะข้อมูลแยกรายละเอียดตามหน่วยงาน 

หลังจากนั้นที่ปรึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการพัฒนาบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือแสดงรายละเอียด
จ าเพาะเกี่ยวกับข้อมูล จากนั้นได้พัฒนาแบบส ารวจและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey) ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 3.1-4 ท าการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดยในการส ารวจนี้
ที่ปรึกษายังได้รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ตัวชี้วัด แต่เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองฯ 
ตัวอย่างแบบส ารวจและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey) น าเสนอในภาคผนวก ค 

ส าหรับขั้นตอนการส ารวจและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ สศช. ออกจดหมายขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 47 หน่วยงาน ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 และที่ปรึกษาท าการสรุปข้อมูล  
ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ผลการตอบแบบส ารวจและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey) พบว่า  
มีหน่วยงานที่ตอบกลับทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน และอีก 9 หน่วยงานทีย่ังไม่ได้ตอบกลับภายในก าหนดเวลา  

การน าเสนอผลจากการทบทวนสถานภาพข้อมูลแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สถานะข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (หัวข้อ 3.2) และสถานะข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง (หัวข้อ 3.3)  

 

3.2  ผลการส ารวจและรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูลที่ต้องการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 419  
ชุดข้อมูล โดยเป็นข้อมูล NON GIS ทั้งหมด โดยผลจากการส ารวจจะแสดงรายการข้อมูลแยกตามหน่วยงาน 
พร้อมแสดงสถานะความพร้อมของข้อมูล (มี-ไม่มี) และถ้าสถานะข้อมูลแสดงว่ามีการจัดเก็บ จะมีรายละเอียด
ทีร่ะบุถึงหน่วยวัด ปีที่เริ่มจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-1 ถึง
ตารางที่ 3.2-19 ผลการส ารวจข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่จริงโดยหน่วยงานต่าง ๆ นี้จะน าไปใช้ในการผูกโยง 
(Mapping) กับข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือฉายภาพให้เห็นถึงชุดตัวชี้วัดที่มี 
ความพร้อมด้านข้อมูล และชุดตัวชี้วัดที่ต้องท าการส ารวจรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต  (ซึ่งจะ
น าเสนอผลการผูกโยงในหัวข้อที่ 4.1 ต่อไป)   
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1) กระทรวงคมนาคม 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงคมนาคมประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 63 ชุดข้อมูล โดย 

เมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่า มีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 43 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/
ไม่มีข้อมูล จ านวน 11 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลที่รอการยืนยันเพ่ิมเติม 9 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด 
ในตารางที่ 3.2-1  
 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล * 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

กรมเจ้าท่า 1 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า ตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

2 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าชายฝั่ง ตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

3 ปริมาณการเดินทาง โดยเรือในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

กรมท่า 
อากาศยาน 

 

4 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

5 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานดอนเมือง 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

6 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานภูเก็ต 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

7 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

8 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

9 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

10 ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานของ ทย. ทั้งหมด (28 แห่ง) 

ล้านคน/ปี /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

11 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง พันตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

12 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) เท่ียว  /  /    
13 ค่าเฉลี่ยเที่ยวการเดินทางของผู้โดยสาร เท่ียว/คน  /  /    
14 ปริมาณการเดินทางรถไฟชานเมืองในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 
เท่ียว  / /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
15 ปริมาณการเดินทางรถโดยสาร BRT ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 
เท่ียว  /  /    

16 ปริมาณการเดินทาง รถโดยสารประจ าทางใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เท่ียว  /  /    
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร 

17 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง พันตัน /  / 
 

รายป ี ไม่ทราบ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

18 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า พันตัน /  / 
 

รายป ี ไม่ทราบ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

19 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าชายฝั่ง พันตัน /  / 
 

รายป ี ไม่ทราบ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

20 ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด พันตัน /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

21 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล (MRT) 

เท่ียว  / / 
 

รายป ี ไม่ทราบ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

22 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) เท่ียว 
 

/ / 
 

รายป ี ไม่ทราบ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 ค่าเฉลี่ยเที่ยวการเดินทางของผู้โดยสาร เท่ียว/คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 ปริมาณการเดินทางของประชากรในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 

เท่ียว-คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 ปริมาณการเดินทางของประชากรในประเทศไทย เท่ียว-คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ปริมาณการเดินทางรถไฟชานเมืองในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

27 ปริมาณการเดินทางรถโดยสาร BRT ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 ปริมาณการเดินทางรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

เท่ียว 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 ปริมาณการเดินทางโดยเรือในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

เท่ียว 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เท่ียว/คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

เท่ียว-คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

32 จ านวนหนังสือใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้
ความตกลง GMS 

จ านวน /  
 

/    

33 ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ พันตัน /   /    
34 จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ

ขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน  
10 นาที 

คน  /  /    



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-20 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 35 จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 

คน 
 

/ 
 

/    

36 ปริมาณการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ICD 
ลาดกระบัง 

ตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

อื่น ๆ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

37 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง พันตัน /  /  รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

38 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า พันตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

39 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าชายฝั่ง พันตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

40 ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด พันตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

41 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล (MRT) 

เท่ียว  / /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

42 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) เท่ียว  / /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

43 ค่าเฉลี่ยเท่ียวการเดินทางของผู้โดยสาร เท่ียว/คน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

44 ปริมาณการเดินทางของประชากรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว-คน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

45 ปริมาณการเดินทางของประชากรในประเทศไทย เท่ียว-คน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

46 ปริมาณการเดินทางรถโดยสาร BRT ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว  /  /    

47 ปริมาณการเดินทางรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

เท่ียว  / /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

48 ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เท่ียว/คน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

49 ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

เท่ียว-คน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

50 จ านวนหนังสือใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้
ความตกลง GMS 

จ านวน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

51 ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ พันตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

52 จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

คน  /  /    
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล * 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

 53 จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 

คน  /  /    

54 ปริมาณการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ICD 
ลาดกระบัง 

ตัน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน 
การบิน 
พลเรือน 

แห่ง 
ประเทศไทย 

55 จ านวนอากาศยานที่ซ่อมในประเทศไทย เครื่อง /  ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ 
56 จ านวนอากาศยานทั้งหมดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เครื่อง /  
57 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ระดับ Tier 4 
จ านวน /  

58 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระดับ Tier 3 

จ านวน /  

59 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระดับ Tier 2 

จ านวน /  

60 มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย ล้านบาท /  
61 มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก 
ล้านบาท /  

62 จ านวนอากาศยานที่ซ่อมในประเทศไทย เครื่อง /  
63 จ านวนอากาศยานทั้งหมดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เครื่อง /  

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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2) กระทรวงแรงงาน 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงแรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 8 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณา

ด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 3 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลที่รออัพเดทจ านวน  
5 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-2  
 

ตารางท่ี 3.2-2 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล * 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน 

คน /  รออัพเดทข้อมูล 

2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค 

คน /  

3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ 

คน /  

4 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ คน /  
5 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คน /  
6 การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
สาขาอาชีพ /  / 

 
รายป ี 2563 เอกสาร (PDF) 

7 การพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คน /  /  รายวัน 2563 อื่น ๆ 
8 การพัฒนาบุุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับ 

ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 
คน /  / 

 
รายวัน 2562 อื่น ๆ 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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3) กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 5 ชุดข้อมูล โดย 

เมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 5 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด 
ในตารางที่ 3.2-3 
 

ตารางท่ี 3.2-3 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล * 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่มี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ 
การสื่อสาร 

1 จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

2 จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

3 จ านวนประชากร คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

4 จ านวนแพทย์ คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

5 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ คน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2020 
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4) กระทรวงการคลัง 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการคลังประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน  14 ชุดข้อมูล โดย 

เมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 13 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ 
ไม่มีข้อมูล จ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-4  
 

ตารางท่ี 3.2-4 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการคลัง 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

กรม
ศุลกากร 

1 Time Release Study ท่าเรือแหลมฉบัง  
(ใบขนสินค้าขาเข้า) 

วัน:ชั่วโมง:
นาที:นาท ี

/ 
 

/ 

 

ขึ้นอยู่กับ
นโยบาย

การจัดเก็บ
ข้อมูล 

ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

2 Time Release Study ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ใบขนสินค้าขาเข้า) 

วัน:ชั่วโมง:
นาที:นาท ี

/ 
 

/ 
 

ขึ้นอยู่กับ
นโยบาย

การจัดเก็บ
ข้อมูล 

2557 เอกสาร (PDF) 

3 ปริมาณาการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์
หลักและ ด่านชายแดนส าคัญ 

ล้านตัน / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

4 มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์
หลักและด่านชายแดนส าคัญ 

ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

5 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

6 มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

7 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

8 มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต ้ ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

9 มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

10 มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต ้(ชายแดน) ล้านบาท / / / 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

11 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศ 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

12 จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่าน
มาตรฐาน AEO 

ราย / 
 

/ 
 

อื่นๆ 2556 ตารางบน
เว็บไซต ์
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ตารางท่ี 3.2-4 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการคลัง (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

กรมสรรพากร 13 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 

ล้านบาท / 
  

/ 
   

ส านักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 

14 หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ) ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

BI 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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5) กระทรวงพลังงาน 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน13 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณา

ด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 9 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ไม่มีข้อมูล จ านวน  
4 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-5  
 

ตารางท่ี 3.2-5 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงพลังงาน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

พลังงาน 

1 จ านวนแผนงานที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าใน
แต่ละระยะ 

แผนงาน / 
  

/ 
  

  

2 จ านวนโครงการที่ก าลังพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

โครงการ / 
  

/ 
  

  

3 จ านวนโครงการน าร่อง ที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
ในแต่ละระยะ 

โครงการ / 
  

/ 
  

  

4 โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

โครงการ / 
  

/ 
  

  

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

5 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์  (CO2) จากการใช้
พลังงานในภาคการขนส่ง 

ล้านตัน 
CO2 

/ 
 

/ 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

6 ปริ มาณการผลิ ต ไฟฟ้ าจาก 
ก๊าซธรรมชาติ 

Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

7 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้้า Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

8 ปริมาณการน้าเข้าไฟฟ้า Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

รายเดือน ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 
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ตารางท่ี 3.2-5 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

มี ไม่ม ี

 
9 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

น้าเข้า/ลิกไนต์ 
Gigawatt 

Hour 
/ 

 
/ 

 
ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

10 ปริ มาณการผลิ ต ไฟฟ้ าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

11 ปริ ม าณการผลิต ไฟฟ้ าจาก
น้้ามันเตา 

Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

12 ปริ ม าณการผลิต ไฟฟ้ าจาก
น้้ามันดีเซล 

Gigawatt 
Hour 

/ 
 

/ 
 

ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

13 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ได
ออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงาน 

ล้านตัน 
CO2 

/ 
 

/ 
 

ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

มีแนวทาง 
จะพัฒนา

เผยแพรเ่ป็น 
API เพิ่มเตมิ 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-28 

6) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน  12 ชุดข้อมูล  

โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 10 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่ง 
ไม่พบ/ไม่มีข้อมูล จ านวน 2 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-6 
 

ตารางท่ี 3.2-6 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล * 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

ส านักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ 

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 

2 จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น บริษัท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 

3 มูลค่าสินเช่ือที่ให้กับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท / 
  

/ 
   

4 มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

5 ดัชนีอุ ตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์

ร้อยละ / 
  

/ 
   

6 ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ 

ล้านตัน / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
 

7 ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมด 

ล้านตัน / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

8 ต้นทุนโลจิสติกส์ รวมของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมส าคัญ 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรม
ส าคัญ 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

10 ผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ / 
 

/ 
 

รายป ี 2561 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 ผลิตภาพการผลิตรวม ร้อยละ / 
 

/ 
 

รายป ี 2561 เอกสาร (PDF) 
12 ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตราย

ทั้ งหมดเข้าสู่ ระบบการจัดการที่
ถูกต้อง 

ล้านตัน / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-29 

7) กรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน  5 ชุดข้อมูล อยู่ระหว่าง 

รอการตรวจสอบ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-7  
 

ตารางท่ี 3.2-7 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวัด 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมูล 

ความถี่ 
ปีที่เริ่มต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

กรุงเทพมหานคร 1 ปริมาณการเดินทางระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (BTS) 

เท่ียว  /      

2 ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
เรลลิงค์ (ARL)  

เท่ียว  /      

3 ปริมาณการเดินทางโดยเรือในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

เท่ียว  /      

4 จ านวนชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 
10 นาที 

เท่ียว  /      

5 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งที่อยู่
อาศัยกับแหล่งงาน 

เท่ียว  /      

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-30 

8) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 20  

ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 20 ชุดข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.2-8  
 

ตารางท่ี 3.2-8 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่มี 

กระทรวง 
การ

ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ภาคเหนือ 

ล้านบาท 
 

/ /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคเหนือ 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวไทย  
ภาคตะวันออก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคตะวันออก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวไทย 
ภาคใต้ (ไม่รวมปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

8 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคใต้ (ไม่รวมปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวไทย 
ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส) 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

10 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส) 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

11 รายได้จากนักท่องเที่ ยวชาวไทย  
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และ 
ภาคตะวันตก รวมฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

12 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และ 
ภาคตะวันตก รวมฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-31 

ตารางท่ี 3.2-8 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส์ 

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่มี 

 

13 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรุงเทพมหานคร 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

14 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

15 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

16 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

17 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

18 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

19 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จังหวัดภูเก็ต 

ล้านบาท  / /   ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt 

20 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
จังหวัดภูเก็ต 

ล้านบาท  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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9)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประกอบไปด้วย

ข้อมูลจ านวน 11 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 11  
ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-9  
 

ตารางที่ 3.2-9 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
  นวัตกรรม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

ศูนย์ข้อมูล
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม/สภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาต ิ 

 

1 จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

จ านวน
โครงการ 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ล้านบาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 ค่าใช้ จ่ ายด้ านการท าวิ จั ยและพัฒนา
ภาคเอกชน 

ล้านบาท /  
 

 รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและพัฒานาภาคอื่น  ๆ
(รัฐบาล อุดมศึกษา หน่วยงานไม่ ค้าก าไร 
รัฐวิสาหกิจ 

ล้านบาท / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 จ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่ไม่ได้ท างานด้านนี้  

คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 ผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

8 ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน  

ล้านบาท / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาครัฐ 

ล้านบาท / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช ้

จ านวน
ผลงาน 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด จ านวน
ผลงาน 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * ยังไม่รับการตรวจสอบข้อมูลจากหนว่ยงาน 
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10)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกอบไปด้วยข้อมูล  

จ านวน 37 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 22 ชุดข้อมูล 
และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ไม่มีข้อมูล จ านวน 15 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-10 
 

ตารางท่ี 3.2-10 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

1 จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/
เทศบาลทั้งหมด  

จ านวน
ครัวเรือน 

/ 
 

/  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 จ านวนครัวเรือนที่ เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

จ านวน
ครัวเรือน 

/ 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย  จ านวน
หมู่บ้าน 

/ 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง จ านวน
หมู่บ้าน 

/ 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 มูลค่าความเสียหายจากอุุทกภัย
และภัยแล้ง 

ล้านบาท / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 ระบบพยากรณ์และเตือนภัย
ล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตร 

มี/ไม่มี / 
 

 / ไม่ทราบ 
 

ไม่มีการจัดเกบ็ 

7 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

มี/ไม่มี / 
 

 / ไม่ทราบ 
 

ไม่มีการจัดเกบ็ 

8 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

จ านวนพื้นที ่ / 
 

 / ไม่ทราบ 
 

ไม่มีการจัดเกบ็ 

9 พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด จ านวน 
พื้นที่ 

/ 
 

 / ไม่ทราบ 
 

ไม่มีการจัดเกบ็ 

10 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย คน / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย ล้านบาท / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

12 จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย คน / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

13 มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย ล้านบาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

14 จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ คน /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 
15 มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ ล้านบาท /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 
16 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง คน /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 
17 มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง ล้านบาท /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.2-10 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

18 จ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและ
หมอกควัน 

คน /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 

19 มูลค่าความเสียหายจากไฟป่า
และหมอกควัน 

ล้านบาท /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 

20 จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว คน /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 
21 มู ล ค่ าความเสี ยหายจาก

แผ่นดินไหว 
ล้านบาท /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 

22 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว ล้านบาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่
เสี่ยงภัยซ้ าซาก 

คน /   / ไม่ทราบ  ไม่มีการจัดเกบ็ 

25 การส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร  

คน /  /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน
พัฒนา

รัฐบาลดิจิตัล 

26 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

จ านวน /   / ไม่ทราบ ไม่มีการ
จัดเก็บ 

ไม่ทราบ 

ส านักงาน
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

27 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัล 

จ านวน /  /  ราย
เดือน 

2562 ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

28 อันดับของประเทศไทยใน World 
Digital Competitiveness 
Ranking ข อ ง  International 
Institute for management 
Development (IMD) 

อันดับ /   /* รายป ี มีแผนเก็บ
ข้อมูลใน
อนาคต 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 อันดับของ Digital Evolution 
Index ของไทย 

อันดับ /   /* รายป ี มีแผนเก็บ
ข้อมูลใน
อนาคต 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 จ านวนเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการ
เป็ น เมื องอั จฉริ ยะ  ด้ าน 
Economy และ Living 

จ านวน  / /  รายป ี 2563 เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.2-10 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

 31 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ ์
บางเกณฑ์ของการประเมินแผน 
การเป็นเมืองอัจฉริยะ  

จ านวน  / /  รายป ี 2563 เอกสาร (PDF) 

32 จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน 

จ านวน  / /  รายป ี 2563 เอกสาร (PDF) 

ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

33 มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรม 
การขนส่ง 

ล้านบาท /  /  รายป ี 2557 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

34 อันดับ NRI ของประเทศไทย อันดับ /  /  รายป ี 2557 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

35 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท /  /  รายป ี 2557 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

36  จ านวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การอ่านหนังสือ/บทความออนไลน์  

จ านวน
ชั่วโมง 

/  /  รายป ี 2560 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

37 จ านวนชั่ วโมงที่ ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ทั้งหมด 

จ านวน
ชั่วโมง 

/  /  รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
* แก้ไขหน่วยงานเป็น ส านกังานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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11)  กระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงพาณิชย์ประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 11 ชุดข้อมูล โดย 

เมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 11 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด 
ในตารางที่ 3.2-11  
 

ตารางท่ี 3.2-11 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงพาณิชย์ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่
ผ่านมาตรฐาน ISO 

ราย / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

จ านวน  / 
 

 รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

8 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 

จ านวน  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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12)  กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 52 ชุดข้อมูล โดย 

เมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 45 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ 
ไม่มีข้อมูล จ านวน 7 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-12  
 

ตารางท่ี 3.2-12 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

1 จ านวนหมู่บ้ านที่ มี ระบบประปา
หมู่บ้าน 

จ านวน / 
 

/  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน
วิสาหกจิ 
เพื่อสังคม 

2 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน /  /  รายป ี 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

การประปา 
ส่วนภูมิภาค 

3 จ านวนครั วเรือนในเขตภูมิภาค/
เทศบาลได้รับบริการน้ าประปา 

จ านวน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 น้ าที่ ใช้ ไปกับการบริการสาธารณะ 
(Unbilled Authorized Consumption) 
ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 น้ าสูญเสียทางกายภาพ (Physical 
Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขต
ภูมิภาค/เทศบาล ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

กรมการ
ปกครอง 

8 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด 
(กทม.+นนทบุรี+สมุทรปราการ) 

จ านวน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 จ านวนครั วเรือนในเขตภูมิภาค/
เทศบาล 

จ านวน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 จ านวนประชากรรวมทั้งประเทศ จ านวน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 จ านวนครัวเรือนทั้งหมด จ านวน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

12 จ านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.2-12 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 13 จ านวนประชากร ภาคเหนือ คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

14 จ านวนประชากร ภาคใต้ คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

15 จ านวนประชากร ภาคตะวันออก คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

16 จ านวนประชากร ภาคตะวันตก คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

17 จ านวนประชากร ภาคกลาง คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

18 จ านวนประชากร กรุงเทพฯ คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

19 จ านวนประชากรจังหวัดสมุทรปราการ คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

20 จ านวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

21 จ านวนประชากร จังหวัดนครราชสีมา คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

22 จ านวนประชากร จังหวัดยะลา คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 จ านวนประชากร จังหวัดปัตตานี คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 จ านวนประชากร จังหวัดนราธิวาส คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด 
(กทม.+นนทบุรี+สมุทรปราการ) 

คน / / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

26 พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย  จ านวน
หมู่บ้าน 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

27 พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง จ านวน
หมู่บ้าน 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

28 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้า
ส าหรับภาคเกษตร 

มี/ไม่มี /   /   ไม่มีการจัดเกบ็ 

29 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
พื้นที่เสี่ยงภัย 

มี/ไม่มี /   /   ไม่มีการจัดเกบ็ 

30 พื้ นที่ เสี่ ยงภั ยที่ ได้ รั บการจั ดตั้ ง
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

จ านวน /   /   ไม่มีการจัดเกบ็ 
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ตารางท่ี 3.2-12 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 31 พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด จ านวน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

32 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

33 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย ล้านบาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

34 จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

35 มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย บาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

36 จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ คน /  /  อื่นๆ ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

37 มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ บาท /  /  อื่นๆ ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

38 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

39 มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง บาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

40 จ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอก
ควัน 

คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

41 มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและ
หมอกควัน 

บาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

42 จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว คน /   /   ไม่มีการ
จัดเก็บ 

43 มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว บาท /   /   ไม่มีการ
จัดเก็บ 

44 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว คน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

45 มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว บาท /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

46 ค่ าใช้ จ่ ายในการชดเชยผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เส่ียง
ภัยซ้ าซาก 

บาท /   /   ไม่มีการ
จัดเก็บ 

การประปา
นครหลวง 

47 จ านวนผู้ใช้น  ากลุ่มที่อยู่อาศัย ในเขต 
กรุ งเทพมหานคร นนทบุ รี  และ
สมุทรปราการ 

จ านวน /  /  มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายเดือน ก่อนป ี2555 
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ตารางท่ี 3.2-12 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 48 จ านวนผู้ใช้น  ากลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน 
ในเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ 
สมุทรปราการ 

จ านวน /  /  มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายเดือน ก่อนป ี2555 

49 น  าอื่นๆ (น  าอื่นๆ คือ น  าที่ ใช้ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เช่น น  าดับเพลิง 
น  าล้างท่อ น  าล้างถนน น  ารถน  าต้นไม้ 
และอื่น ๆ  ซ่ึงอาจจะผ่านมิเตอร์หรือต่อ
ท่อไว้ให้ใช้โดยไม่ต้องผ่านมิเตอร์ก็ได้ 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายป ี ก่อนป ี2555 

50 น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Losses) ในเขตนครหลวง 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/   /   ไม่มี 

51 ปริมาณน  าสูญเสีย ในเขต กรุงเทพ มหา
นคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

เปอร์เซนต์
น  าสูญเสีย 

/  /  มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายเดือน ก่อนป ี2555 

52 ปริมาณน  าผลิตจ่ ายทั งหมด ในเขต 
กรุ งเทพ มหานคร นนทบุ รี  และ
สมุทรปราการ 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

/  /  มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายเดือน ก่อนป ี2555 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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13) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 

30 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 30 ชุดข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.2-13  
 

ตารางท่ี 3.2-13 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

ลงทุน 

1 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ไดร้บั
การออกบัตรส่งเสริมในกรุงเทพ 

ล้านบาท 
 

/ /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
เชียงใหม ่

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

3 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
เชียงราย 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

4 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
กาญจนบุรี 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

5 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
ขอนแก่น 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

6 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

7 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุรี 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

8 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชุมพร 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

9 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ไดร้บั
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตราด 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

10 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ไดร้บั
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตาก 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

11 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
นครพนม 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

12 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.2-13 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

13 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
นนทบุรี 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

14 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
นราธิวาส 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

15 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
ปทุมธาน ี

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

16 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ต 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

17 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
มุกดาหาร 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

18 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระนอง 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

19 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

20 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

21 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ไดร้บั
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัด
สมุทรปราการ 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

22 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ไดร้บั
การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัด
สมุทรสาคร 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

23 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
สระแก้ว 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

24 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

25 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่ งเสริมในจั งหวัด
หนองคาย 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

26 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ
การออกบัตรส่งเสริมจังหวัดนครปฐม 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.2-13 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

27 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

28 มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับ 
การออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกในช่วง 5 ปีแรก 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

29 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ในช่วง 5 ปีแรก 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

30 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ในช่วง 5 ปีแรก 

ล้านบาท  / /  รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
- ระบบฐานข้อมูลทีเก็บมีทั้งแบบระบบฐานข้อมูลรวม มี API และไม่มี API 
- ข้อมูลในล าดับที่ 27, 28, 29, 30 ไม่มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานฯ แต่สามารถขอความอนุเคราะห์ได้ โดยการพิจารณาขึ้นอยู่  

กับความต้องการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
- ข้อมูลในล าดับที่ 30 เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) มีข้อมูลแยกรายจังหวัด และไม่มีเผยแพร่เฉพาะกลุ่ม 4 จังหวัดตามที ่

ระบุในเขตเศรษฐกิจ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ใน website สนง. ขึ้นอยู่กับความต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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14)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานต ารวจแห่งชาติประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 3 ชุดข้อมูล  

โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 3 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด 
ในตารางที่ 3.2-14  
 

ตารางท่ี 3.2-14 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
ต ารวจ

แห่งชาติ 

1 จ านวนคดี อาญาที่ รับแจ้ ง 
(กรุงเทพมหานคร) 

จ านวน 
 

/ /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 จ านวนคดี ย า เสพติ ดและ
อาชญากรรม (สมุทรปราการ) 

จ านวน  / /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

3 จ านวนอาชญากรรมที่มีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน (ภูเก็ต) 

จ านวน  / /  รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เป็นระบบฐานข้อมูลแบบไม่มี API 
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15)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 9 ชุดข้อมูล 

โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูลจ านวน 8 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/
ไม่มีข้อมูลจ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-15  
 

ตารางท่ี 3.2-15 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

กรม
ชลประทาน 

1 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทาน (แก้ไข 
- พื้นที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทานได้รับ
น้ าตามปริมาณน้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี) 

ร้อยละ / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไร่ / 
 

/ 
 

ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป. ลาว ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี 2556 เอกสาร (PDF) 
4 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่เมียนมา ล้านบาท / 

 
/ 

 
รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

5 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่เวียดนาม ล้านบาท /  /  รายป ี 2558 เอกสาร (PDF) 
6 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ภูฏาน ล้านบาท /  /  รายป ี 2559 เอกสาร (PDF) 
7 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ศรีลังกา ล้านบาท /  /  รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 
8 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - 

เลสเต 
ล้านบาท /  /  รายป ี 2561 เอกสาร (PDF) 

9 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาค 

 /   /    

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 

 ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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16)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยข้อมูล

จ านวน 64 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูลจ านวน 58 ชุดข้อมูล 
และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ไม่มีข้อมูลจ านวน 6 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-16 
 

ตารางท่ี 3.2-16 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
นโยบาย
และแผน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1 พื นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แก้ไข - ขอบเขตของข้อมูล/ค านิยาม
ของข้อมูลไม่ชัดเจน สผ.มีข้อมูลเฉพาะ
พื นที่สีเขียว 6 ประเภท ตามที่ก าหนด
ไว้ในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
พื นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

แก้ไข - ควรมีค านยิาม
หรือความหมายและ

แนวทาง 
การค านวณของ
ตัวชี วัดให้ชัดเจน 

/ 
  

/ - ยังไม่มี
การ

จัดเก็บ 

ยังไม่มี 
การจัดเก็บ 

2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

แก้ไข - ควรมีค านยิาม
หรือความหมายและ
แนวทางการค านวณ
ของตัวชี วัดให้ชัดเจน 

/ 
  

/ - ยังไม่มี
การ

จัดเก็บ 

ยังไม่มี 
การจัดเก็บ 

3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(การด าเนินการเพื่อสนองตอบต่อ
ตัวชี วัด มีหลายแนวทางที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยข้อมูลและแนวทางการ
ค านวณรวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบอีก
หลายหน่วยงาน จึงไม่สามารถระบุ
รายละเอียดเป็นการเฉพาะ เจาะจงได้) 

แก้ไข - ควรมีค านยิาม
หรือความหมายและ
แนวทางการค านวณ
ของตัวชี วัดให้ชัดเจน 

/  /   รายป ี 2561 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(รวม) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคพลังงานและขนส่ง 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ 
การใช้ผลิตภัณฑ ์

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคเกษตร 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเทา่ 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.2-16 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

 

8 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยน 
แปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้ 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการจัดการของเสีย 

จิกะกรัม 
คาร์บอนไดออกซด์

เทียบเท่า 

/  /  ราย  
2 ปี 

2543 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ล้านบาท /   / หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล 
11 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของ

สิ่งมีชีวิต ที่อยู่ ในภาวะถูกคุกคาม 
หรือใกล้สูญพันธุ์ แก้ไข - จ านวนชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

จ านวนชนิด /  /  เฉพาะ
ปีที่

จัดเก็บ 

2560 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

12 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) 

- /  /  ก าลังด าเนินการ Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

13 จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
(จ านวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับ
การจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย) 

จ านวนแปลง /  /  รายป ี 2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

(มีหลาย
หน่วยงาน
ด าเนินการ) 

14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วย  มีแนวโน้มลดลง  
แก้ไข - ผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
(ภาคพลังงานและภาคขนส่ง) 

บาทต่อตนั 
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/  /  รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

(มีหลาย
หน่วยงาน
ด าเนินการ) 

15 แผนปฏิบัติการการปรับตั วเพื่ อ
ยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็น 
แก้ไข - แผนรายสาขาที่บูรณาการ
ประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(สาขาความเสี่ยง) 

จ านวนแผน 
รายสาขา 

 

/   / มีแผนเก็บข้อมูลใน
อนาคต 

- 

16 สัดส่วนพื้นที่สี เขียว ทุกประเภท  
แก้ไข - ขอบเขตของข้อมูล/ค านิยาม
ของข้อมูลไม่ชัดเจน สผ. มีข้อมูล
เฉพาะพื นที่สีเขียว 6 ประเภท ตามที่
ก าหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพื นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

ร้อยละ /  /  รายป ี - - 
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ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 17 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ /  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลนี  
18 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 

เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ /  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลนี  

19 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองและชนบท ตารางเมตร 
ต่อคน 

/  /  รายป ี 2559 ระบบฐานข้อมูล 
(มี API) 

20 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม คะแนน /  ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลนี  
21 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค  จ านวน

แผนผัง 
 / เร่ิมด าเนินการจัดท าผังแนวคิดระดับภาคในปี 2563 และ 

จะได้แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (ภาคเหนือ) ในปี 2565  
1 แผนผัง ในปีงบ 63 

22 พื้นที่ ที่ มี การด าเนินการสงวนรั กษา 
อนุ รักษ์ฟื้ นฟู  และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

จ านวน
จังหวัด 

ปรับปรุงแก้ไข โดยแบ่งออกเป็น 10 ข้อมูล ดังแสดงใน 22.1 ถึง 22.10  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  

22.1 ทะเบียนย่านชุมชนเก่า 613 แห่ง จ านวน
จังหวัด  

(76 จังหวัด 
ยกเว้น กทม.) 

 / /  อื่น ๆ 2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

22.2 อาคารอันควรอนุรักษ์ในย่านชุมชนเก่า 
ท่าอุเทน จ.นครพนม 

จังหวัด 
(นครพนม) 

 / /  อื่น ๆ 2559 อื่น ๆ   
(QR Code) 

22.3 แผนจัดการอนุรักษ์เมืองโบราณศรีมโหสถ 
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

จังหวัด 
(ปราจนีบุรี) 

 / /  อื่น ๆ 2562 อื่น ๆ   (E-
book/Mobile 

App) 
22.4 แผนที่วัฒนธรรมย่านชุมชนเก่า 2 จังหวัด จังหวัด  

(ตรัง/
จันทบุรี) 

 / /  อื่น ๆ 2563 อื่น ๆ  (แผนผัง
ย่านชุมชนเกา่) 

22.5 รายชื่อแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของ
ท้องถิ่น (ครม. 7 พ.ย. 32) ในพื นที่ 63 
จังหวัด 

แห่ง  / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

(File/CD/GIS) 
22.6 การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
อาจมีผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ประเภทภูเขา 

มี 68 แห่ง 
 ใน 38 
จังหวัด 

 / /  อื่น ๆ 2557 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API)  
(แผ่น CD) 
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ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 
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การจดัเก็บ 
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พื้นฐานและ 
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พัฒนา
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 22.7 การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
อาจมีผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ประเภทน  าตก 

มี 84 แห่ง  
ใน 46 จังหวัด 

 / /  อื่น ๆ 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API)  
(แผ่น CD) 

22.8 การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
อาจมีผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ประเภทถ  า 

มี 16 แห่ง 
 ใน 15 จังหวัด 

 / /  อื่น ๆ  ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API)  
(แผ่น CD) 

22.9 แผนผั งแม่ บทการอนุ รั กษ์ และ 
การพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

จังหวัด 
(กรุงเทพมหานคร) 

 / /  อื่น ๆ 2560 เอกสาร (PDF) 

22.10 ระบบฐานข้อมูลกรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า 

มี 37 แห่ง  
ใน 37 จังหวัด 

 / /  อื่น ๆ 2562 ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

(File/CD/GIS) 
กรมป่าไม้  23 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของ

พื้นที่ประเทศ 
ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
24 สัดส่วนพื้นที่สี เขียว พื้นที่ เป็นป่า

ธรรมชาต ิ
ร้อยละ /  /  รายป ี 2561 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
25 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ประเทศไทย 
ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
26 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคเหนือ 
ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
27 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ /  / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
28 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคตะวันออก 
ร้อยละ /  / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
29 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคกลาง 
ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
30 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของ

ภาคใต ้
ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
31 พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
32 พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
33 พื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและพื้นที่ กทม. ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
34 พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออก ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 
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35 พื้นที่ป่าของประเทศไทย ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

36 พื้นที่ภาคเหนือ ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

37 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

38 พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่กทม. ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

39 พื้นที่ภาคตะวันออก ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

40 พื้นที่ของประเทศไทย ไร่ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล

และ
ชายฝั่ง 

41 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร คะแนน /  หมายเหตุ: เบื้องต้นยังไม่สามารถกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
ได้ เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เริ่มด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ปี พ.ศ. 
2563 เป็นปีแรก โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  (1) จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพมหาสมทุร
และวิธีการประเมินค่าดัชนีคุณภาพมหาสมุทร, เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการประเมินค่าดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทรของประเทศไทย โดยเบื้องต้นทดลองพิจารณาข้อมูลใน 
3 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ Food Provision , Coastal Protection 
และ Tourism and Recreation (2) จัดท าสื่อเผยแพร่เรื่องดัชนี
คุณภาพมหาสมุทรในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยสามารถเข้าชมได้
จาก website ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  
(3) ด าเนินการจ้างศึกษาจัดท าข้อมูลเตรียมความพร้อมใน 
การประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) 
ของประเทศไทย โดยจะได้คู่มือในการประเมินดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทรของประเทศไทย (4) ด าเนินโครงการเชิงวิจัยในพื้นที่
ต้นแบบโดยการน าดัชนี คุณภาพมหาสมุทรมาใช้ประเมิน 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรม
ควบคุม
มลพิษ 

 
 

42 ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (Water Quality 
Index: WQI) 

คะแนน /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

43 ร้อยละจ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ  / /  ราย 
วัน 

ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 
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การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

 

44 จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (จ.เชียงใหม่) 

จ านวนวัน  / /  ราย 
วัน 

ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

45 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดินแหล่งน้ า
ทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ 

ร้อยละของ
พื้นที่

เปา้หมาย 

 / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

46 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าทะเลอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

 / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

47 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

 / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

48 คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย 

ร้อยละของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

 / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

49 คุณภาพเสียง และความสั่นสะเทือน 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 

ร้อยละของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

 / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

50 จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนเมือง  / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

51 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกนิ
เกณฑ์มาตรฐาน 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 /  / อื่น ๆ - ขอลบออก
เนื่องจากเป็น
หัวขอ้ใหญข่อง
ข้อที่ 52 - 60 

52 1) สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

53 2) สาร 1,3 บิวทาไดอีน  
(1,3-Butadiene) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

54 3) สารไดคลอโรมีเธน  
(Dichloromethane) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

55 4) สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.2-16 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

56 5) สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน  
(1,2-Dichloroethane) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

57 6) สารเบนซีน (Benzene) ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

58 7) สารไตรคลอโรเอธีลีน  
(Trichloroethylene) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

59 8) สาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน  
(1,2-Dichloropropane) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

60 9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน  
(Tetrachloroethylene) 

ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

61 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่
ลดลง 

จ านวน 
ข้อร้องเรียน 

 / /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

62 ค่าเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่จังหวัดระยอง ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์

เมตร 

 / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

63 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณ
ก๊าซโอโซน) 

ppb  / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

64 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: 
AQI)  

คะแนน  / /  อื่น ๆ ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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17)  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจาก สศช.ประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 44 ชุดข้อมูล  โดยเมื่อพิจารณา 

ด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 40 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ไม่มีข้อมูล 
จ านวน 4 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-17  
 

ตารางท่ี 3.2-17 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจาก สศช. 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ส านักงาน
สภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

1 มู ลค่ าต้นทุนค่ าขนส่ งสิ นค้าของ
ประเทศไทย 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า 
คงคลังของประเทศไทย 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของ
ประเทศไทย 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 รายได้ประชาชาติ  
(National Income: NI) 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

8 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ของรายได้ของประเทศ 

เท่า 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

อื่น ๆ  

9 ดัชนีความอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในสังคมไทย 

ไม่มี 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

10 มูลค่าการลงทุนภาครัฐ  
(Public Gross Fixed Capital) 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน  
(Private Gross Fixed Capital) 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

12 มูลค่าการส่งออก  
(Export of Goods and Service) 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

13 ดุลบัญชีเดินสะพัด ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2556 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

14 SDGs (อันดับ) อันดับโลก 
 

/ / 
 

รายป ี 2559 เอกสาร (PDF) 

15 คะแนนใน World Digital 
Competitiveness Ranking โดย IMD 
(คะแนน) 

คะแนน 
 

/ / 
 

รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.2-17 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจาก สศช. (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

16 SDGs (คะแนน) คะแนน 
 

/ / 
 

รายป ี 2559 เอกสาร (PDF) 

17 EPI Rank คะแนน 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

18 ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% 
สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก 

เท่า 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

19 ความเหลื่ อมล้ าในรายจ่ ายเพื่ อ 
การอุปโภค บริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 
20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 
20% 

เท่า 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

20 ผลิ ต ภั ณฑ์ ม ว ล ร ว ม ข อ ง พื้ น ที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ล้านบาท 
 

/ 
 

/ 
   

21 ผลิ ต ภั ณฑ์ ม ว ล ร ว ม ข อ งพื้ น ที่ 
เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ล้านบาท 
 

/ 
 

/ 
   

22 ผลิ ต ภั ณฑ์ ม ว ล ร ว ม ข อ งพื้ น ที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ล้านบาท 
 

/ 
 

/ 
   

23 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) ภาคเหนือ 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) ภาคใต ้

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) ภาคตะวันออก 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

27 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) ภาคตะวันตก 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) ภาคกลาง 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP: Gross Regional 
Product) กรุงเทพและปริมณฑล 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายได้ของ กทม. 

ร้อยละ 
 

/ / 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายได้ ภาคกลาง 

ร้อยละ 
 

/ / 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

32 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายได้ ภาคเหนือ 

ร้อยละ 
 

/ / 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

33 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายได้ ภาคอีสาน 

ร้อยละ 
 

/ / 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.2-17 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจาก สศช. (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

 

34 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ภาคใต ้

ร้อยละ 
 

/ / 
 

รายป ี 2556 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

35 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัด
นครราชสีมา 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

36 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัด
เชียงใหม่ 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

37 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัด
สมุทรปราการ 

ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

38 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กรุงเทพมหานคร ล้านบาท 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

39 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(จ านวนคนจน) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

จ านวน
คน 

 
/ / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

40 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคน
จน) ภาคใต้ชายแดน 

จ านวน
คน 

 
/ / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

41 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(จ านวนคนจน) ภาคเหนือ 

จ านวน
คน 

 
/ / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

42 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(จ านวนคนจน) จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน
คน 

 
/ / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

43 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(จ านวนคนจน) จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน
คน 

 
/ / 

 
รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

44 ระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ 

ไมุ่มี 
 

/ 
 

/ 
 

อยู่ระหวา่ง 
การ

ด าเนินการ 

 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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18)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 9 ชุดข้อมูล  

โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูลซึ่งพบ/มีข้อมูล จ านวน 8 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/
ไม่มีข้อมูล จ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2-18 
 

ตารางท่ี 3.2-18 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

มี ไม่ม ี

ธนาคาร
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

1 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export 
Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

ล้านบาท /  /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 มูลค่าสินเช่ือที่ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ล้านบาท /  /  ราย 
ไตรมาส 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

3 มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ (ตาม
นิยามลการช้าระเงิน) 

ล้านบาท /  /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

4 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

5 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค 

ล้านบาท /  /  ราย
เดือน 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

6 มู ลค่ าการลงทุนโดยตรงของไทยใน
ต่ างประเทศ (Thai Direct Investment 
Abroad: TDI) 

ล้านบาท /  /  ราย 
ไตรมาส 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

7 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI)  

ล้านบาท /  /  ราย 
ไตรมาส 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

8 ผลิตภาพแรงงาน ดัชน ี /  /  ราย 
ไตรมาส 

ก่อนปี 
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

9 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ล้านบาท /   /    

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
- รายการข้อมูลล าดับที่ 3, 4, 5 เป็นข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดเก็บ และทางธนาคารแห่งประเทศไทยน ามาประมวลผลและ
เผยแพร่ต่อ 
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19)  ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ

มหาชน) ประกอบไปด้วยข้อมูลจ านวน 9 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาด้านสถานะข้อมูลพบว่ามีชุดข้อมูล 
ซึ่งพบ/มีข้อมูลจ านวน 8 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลซึ่งไม่พบ/ไม่มีข้อมูลจ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3.2-19 
 

ตารางที่ 3.2-19 ผลการรวบรวมข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดจากส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(องค์การมหาชน)  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง สถานะข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่

เริ่มต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

ม ี ไม่ม ี

ส านักงาน
ความ
ร่วมมือ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
(องค์การ
มหาชน) 

1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค 

ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี 2555 เอกสาร (PDF) 
 

2 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี 2555 เอกสาร (PDF) 
3 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป.ลาว ล้านบาท / 

 
/ 

 
รายป ี 2556 เอกสาร (PDF) 

4 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา ล้านบาท / 
 

/ 
 

รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
5 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม ล้านบาท /  /  รายป ี 2558 เอกสาร (PDF) 
6 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน ล้านบาท /  /  รายป ี 2559 เอกสาร (PDF) 
7 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา ล้านบาท /  /  รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 
8 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์-เลสเต ล้านบาท /  /  รายป ี 2561 เอกสาร (PDF) 
9 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทย

กับประเทศในภูมิภาค 
 /   /    

หมายเหตุ: * ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากหนว่ยงาน 
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3.3  ผลการส ารวจและรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และการพัฒนาเมือง ซึ่งได้รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลจ านวน 1,300 ชุดข้อมูล  
โดยแบ่งเป็นข้อมูล GIS 46 ชุด และข้อมูล NON GIS 1,114 ชุด และหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้จัดเก็บ 140  
ชุดข้อมูล โดยสรุปผลจากการส ารวจจะแสดงรายการข้อมูลแยกตามหน่วยงาน พร้อมแสดงรูปแบบของข้อมูล
ว่าเป็นแบบ GIS หรือ NON GIS หน่วยวัด ปีที่เริ่มจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.3-1 ถึงตารางที่ 3.3-18 ผลการส ารวจนี้จะเป็นต้นทางของกระบวนการจัดท าบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) (ซึ่งจะน าเสนอผลหัวข้อที่ 4.3.3 ต่อไป)   

 
1) กระทรวงคมนาคม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม พบว่า มีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน  
72 ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล GIS จ านวน 38 ชุดข้อมูล (อ้างอิงข้อมูลจากส านักปลัดกระทรวงคมนาคม) 
และ NON GIS จ านวน 34 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 42 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมือง  
จ านวน 30 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-1  
 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรมเจ้าท่า 
 

1 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางแม่น้ า 
(River) 

ตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

2 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางทะเล (Sea) ตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

3 เส้นทางการขนส่งสินค้าตามล าน้ าในประเทศ อ าเภอ 
จังหวัด 

/  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

4 เส้นทางการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ทางน้ า 

ท่าเรือ /  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

5 ต าแหน่งท่าเรือชายฝั่ง Shape File /  /  อื่น ๆ 2560 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

6 ปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า เที่ยว 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

7 เส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า จังหวัด / 
ประเทศ 

/  /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

8 ต าแหน่งท่าเรือแม่น้ า Shape File /  / 
 

อื่นๆ 2560 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-59 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 9 ปริมาณผู้ใช้บริการท่าเรือรายปี คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

กรมท่า 
อากาศยาน 

10 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศ ทางอากาศ (Air) พันตัน 
/ 

  
/ 

รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

11 หน่วยงานที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ชื่อ
หน่วยงาน 

/   
/ 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

12 สถิ ติ การด าเนินงานท่ าอากาศยานของ 
กรมท่าอากาศยานปี (จ านวนเที่ยวบิน) 

เท่ียว /   
/ 

รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

13 สถิ ติ การด าเนินงานท่ าอากาศยานของ 
กรมท่าอากาศยานปี (จ านวนผู้โดยสาร) 

คน /   
/ 

รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

14 สถิ ติ การด าเนินงานท่ าอากาศยานของ 
กรมท่าอากาศยานปี (จ านวนสินค้า) 

ตัน /   
/ 

รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(มี API) 

 15 ต าแหน่งท่าอากาศยาน Shape File /  / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

16 ความสามารถในการรองรับผู้ ใช้บริการ 
ท่าอากาศยาน 

เท่ียว 
/ 

  
/ 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

17 เส้นทางการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ทางอากาศ 

Shape File 
/ 

 / 
 

อื่นๆ ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

18 ปริมาณขนส่ งสินค้าในประเทศทางราง 
(Railway) 

พันตัน / 
 

 
/ 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

19 โครงข่ายทางรถไฟ Shape File / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

20 โครงข่ายการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ Shape File / 
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

21 ต าแหน่งสถานีรถไฟ Shape File  
 

/ 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร 

22 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางถนน (Road) พันตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 ปริมาณขนส่ งสินค้าในประเทศทางราง 
(Railway) 

พันตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางแม่น้ า 
(River) 

พันตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางทะเล (Sea) พันตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศทางอากาศ (Air) พันตัน /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-60 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 27 ระยะทางของทางหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กม. 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 ระยะทางถนนของกรุงเทพมหานคร กม. 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 โครงข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

Shape File 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 โครงข่ายรถไฟฟ้า BTS Shape File 
 

/ / 
 

รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง ครั้ง,คนตาย
,คนเจ็บ  

/   รายเดือน ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

32 สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ครั้ง,คนตาย
,คนเจ็บ  

/  / รายเดือน ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

 33 เส้นทางให้บริการรถไฟฟ้า Shape File 
 

/ /  รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

34 ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

35 โครงข่ายทางรถไฟ Shape File มี (ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น) 

 /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล 
(มี API) 

36 โครงข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

Shape File มี (ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น) 

 /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล 
(มี API) 

37 โครงข่ายการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ Shape File มี (ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น) 

 /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

38 โครงข่ายรถไฟฟ้า BTS Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

39 เส้นทางการขนส่งสินค้าตามล าน้ าในประเทศ Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

40 เส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

41 ต าแหน่งท่าเรือชายฝั่ง Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

42 ปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า เที่ยว  /  / รายป ี 2556 เอกสาร (PDF) 
43 เส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
44 หน่วยงานที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ชื่อหนว่ยงาน /   / รายป ี 2558 เอกสาร (PDF) 
45 ปริมาณการจราจรบนทางหลวง คัน/วัน, 

pcu/วัน 
 /  / รายป ี ก่อนปี 

2555 
เอกสาร (PDF) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-61 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 46 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท คัน/วัน, 
pcu/วัน 

 /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

47 สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง ครั้ง,คนตาย
,คนเจ็บ 

 /  / รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

48 สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท ครั้ง,คนตาย
,คนเจ็บ 

 /  / รายวัน ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

49 ต าแหน่งสถานีขนส่งผู้โดยสาร Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

 50 ปริมาณผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

51 ต าแหน่งท่าอากาศยาน Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

52 ความสามารถในการรองรับผู้ ใช้บริการ 
ท่าอากาศยาน 

เท่ียว /   / รายป ี ก่อนปี 
2555 

เอกสาร (PDF) 

53 ต าแหน่งท่าเรือ Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

54 ปริมาณผู้ใช้บริการท่าเรือรายปี คน  /  / รายป ี 2556 เอกสาร (PDF) 
55 ต าแหน่งสถานีรถไฟ Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
56 ต าแหน่งสถานีขนส่งสินค้า Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
57 เส้นทางการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

ทางถนนระหว่างเมือง 
Shape File  / /  รายป ี ก่อนปี 

2555 
ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
58 ปริมาณผู้ โดยสารระบบขนส่ งสาธารณะ 

ทางถนนระหว่างเมือง 
คน  /  / รายป ี ก่อนปี 

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
59 เส้นทางการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

ทางอากาศ 
Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
60 เส้นทางการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 

ทางน้ า 
Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
61 เส้นทางให้บริการรถไฟฟ้า Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
62 ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า คน  /  / รายป ี ก่อนปี 

2555 
ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
63 โครงข่ายทางรถไฟ Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
64 โครงข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 
Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-62 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงคมนาคม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 65 โครงข่ายการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

66 โครงข่ายรถไฟฟ้า BTS Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

67 เส้นทางการขนส่งสินค้าตามล าน้ าในประเทศ Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

68 เส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

 69 ต าแหน่งท่าเรือชายฝั่ง Shape File /  /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

70 ปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า เท่ียว  /  / รายป ี 2556 เอกสาร (PDF) 
71 เส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางน้ า Shape File  / /  รายป ี 2558 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
72 หน่วยงานที่รับผิดชอบท่าอากาศยาน ชื่อ

หน่วยงาน 
/   / รายป ี 2558 เอกสาร (PDF) 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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2)  กระทรวงแรงงาน 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานพบว่า  มีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน  

13 ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS ทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่า 
เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 13 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3.3-2 
 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การพัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

1 จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ได้งานท า 

คน  /  / รออัพเดทข้อมูล 

2 จ านวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าท างาน คน  /  / 
3 จ านวนแรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ คน  /  / 
4 จ านวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม คน  /  / 
5 ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คน  /  / 
6 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ าแนกตาม

ประเภทที่ทดสอบ ภูมิภาค และเพศ 
คน  /  / 

7 จ านวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติที่บังคับใช้อัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ 

คน  /  / 

 8 การส่งเสริม/การพัฒนาฝีมือแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ 

คน  /  /  

9 จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน คน  /  / 
10 จ านวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 
คน  /  / 

11 ผลการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยภาคเอกชน (พ.ร.บ.) คน  /  / 
12 จ านวนสถานประกอบการโดยภาคเอกชน จ านวน  /  / 
13 จ านวนผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดย

ภาคเอกชน (พ.ร.บ.) 
คน  /  / 

หมายเหตุ: * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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3)  กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน  

25 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 25 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูล
พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 25 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเ อียด 
ในตารางที่ 3.3-3  
 

ตารางท่ี 3.3-3 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1 อัตราการตายมารดาไทย คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่
ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 

คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

3 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็ก เซนติเมตร  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

4 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ...  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

5 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้า 

คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

 6 อัตราการคลอดมีชีพ คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

7 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan คน  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

8 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง 

...  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

9 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ...  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

10 การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ...  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

11 จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 

จังหวัด  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

12 จังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส 
สารเคมีทางการเกษตร 

จังหวัด  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

13 จั งหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60) 

จังหวัด  /  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 
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ตารางท่ี 3.3-3 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 14 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

... 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

15 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

โรงพยาบาล 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

16 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม 
GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 

โรงพยาบาล 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

17 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ 

หน่วย 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

18 อัตราตายของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 
:I60-I69) 

คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

20 อัตราตายของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke: I60-I62) 

คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

21 อัตราตายของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ 
อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) 

คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

 22 การรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ... 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

23 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

24 การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

25 อัตราตายทารกแรกเกิด คน 
 

/  / รายป ี ก่อนปี 
2555 

ระบบฐานข้อมูล  
(มี API) 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.ph 

 
  

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.ph
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4)  กระทรวงการคลัง 
ข้อมูลจากกระทรวงการคลังประกอบไปด้วยข้อมูลรวม 5 ชุด ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลลักษณะ Non-

GIS โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่า ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-4  

ตารางท่ี 3.3-4 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลัง 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ โครงสร้าง

พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา
เมือง 

GIS Non 
GIS 

กรม
ศุลกากร 

1 ข้อมูลวันเรือเข้าออก ไม่มี / 
  

/ รายวัน 2558 ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

2 ข้อมูลระบบ National Single Window 
ของประเทศ 

จ านวน
ธุรกรรม 

/ 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

3 ข้อมูลระบบศุลกากรอิ เล็กทรอนิกส์ 
(TCES - NSW) 

จ านวน
ธุรกรรม 

/ 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

4 ข้อมูลระบบใบอนุญาตและใบรับรอง 
(License - NSW) 

จ านวน
ธุรกรรม 

/ 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

5 Customs Turn Around Time นาท ี / 
  

/ รายเดือน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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5)  กระทรวงพลังงาน 
ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วยข้อมูลรวม 139 ชุดข้อมูล ซึ่งทั้งหมดมีรูปแบบข้อมูล

เป็น NON GIS โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 128 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 11 ชุดข้อมูล 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-5 

 

ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

1 ข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ค้า
น้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ 2563 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 ข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ค้า
น้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ 2563 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 ข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ค้า
น้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ 2563 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 ข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ค้า
น้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ 2563 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 สถานีบรรจุก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 ลานบรรจุก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 สถานีบริการก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2561 เอกสาร (PDF) 

8 ร้านจ าหน่ายก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2563 เอกสาร (PDF) 

9 สถานที่ใช้ก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 สถานที่ร้านจ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2563 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 โรงบรรจุก๊าซทั่วประเทศ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2561 เอกสาร (PDF) 

12 ข้อมูลสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
รถขนส่งและรถไฟขนส่ง 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ 2557 เอกสาร (PDF) 

13 สถานีบริการจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

14 สถานีบริการที่ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

15 สถานีบริการที่ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
16 สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันดี เซล 

หมุนเร็ว B5 
ไม่มี / / 

 
/ ไม่ทราบ 2562 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
17 ข้อมูลสถานีบริการคุณภาพน้ ามัน

เชื้ อเพลิ ง ที่ ได้ รั บอนุญาตให้ ใช้
เครื่องหมายรับรองระบบการควบคุม
คุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง 

ไม่มี / 
  

/ ไม่ทราบ ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 

18 ปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบ พันบาร์เรล 
ต่อวัน 

/ 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

19 มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ ล้านบาท / 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

20 ปริมาณการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป พันบาร์เรล 
ต่อวัน 

/ 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

21 มูลค่าการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป ล้านบาท / 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

22 ปริมาณการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป พันบาร์เรล 
ต่อวัน 

/ 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

23 มูลค่าการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูป ล้านบาท / 
  

/ รายป ี 2560 เอกสาร (PDF) 

24 สถิ ติ ปริ มาณการจ าหน่ ายน้ ามั น
เชื้อเพลิงต่อวัน 

ล้านลิตร 
ต่อวัน 

/ 
  

/ รายป ี 2560 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 ปริมาณการจ าหน่ายก๊าซแอลพีจี ล้าน
กิโลกรัม
ต่อวัน 

/ 
  

/ รายป ี 2560 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ระบบฐานข้อมูลสรุปการผลิต น าเข้า 
จัดจ าหน่ายและส่งออกเชื้อเพลิง 

ไม่มี / 
  

/ 
   

27 ปริมาณการค้าน้ ามันเครื่อง ไม่มี / 
  

/ 
   

28 สถิติปริมาณการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 

ล้านลิตร 
ต่อวัน 

/ 
  

/ ราย
เดือน 

2560 เอกสาร (PDF) 

29 สถิติปริมาณการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 

ล้านลิตร 
ต่อวัน 

/ 
  

/ ราย
เดือน 

2560 เอกสาร (PDF) 

30 สถิติปริมาณการผลิตเอทานอล ล้านลิตร 
ต่อวัน 

/ 
  

/ ราย
เดือน 

2560 เอกสาร (PDF) 

31 สถิติปริมาณการใช้เอทานอล ล้านลิตร 
ต่อวัน 

/ 
  

/ ราย
เดือน 

2560 เอกสาร (PDF) 

32 ข้อมูลเลขทะเบียนน้ ามันหล่อลื่นที่ได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ค้าน้ ามันหล่อลื่น 

ไม่มี / 
  

/ รายป ี 2563 เอกสาร (PDF) 

33 แผนภูมิสถิติจ านวนผู้ค้าน้ ามันหล่อลื่น 
จ านวนเลขทะเบียนที่ได้รับความเห็นชอบ 

ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

34 การผลิต น าเข้าและใช้พลังงานขั้นต้น
เชิงพาณิชย์ 

บาร์เรลตุ้อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

35 การผลิตพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(หน่วย) 

หน่วย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

36 การผลิตพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

บาร์เรลตุ้อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

37 การผลิตพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(ktoe) 

KTOE / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

38 การน าเข้าพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(หน่วย) 

หน่วย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

39 การน าเข้าพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

บาร์เรลตุ้อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

40 การน าเข้าพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(ktoe) 

KTOE / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

41 การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์  
(บาร์เรลต่อวัน) 

บาร์เรลตุ้อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

42 การใช้เข้าพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
(ktoe) 

KTOE / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

43 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (หน่วย) หน่วย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

44 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (บาร์เรลต่อวัน) บาร์เรลตอ่
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

45 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe) KTOE / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

46 การส ารองพลังงาน หน่วย, 
ktoe, ล้าน
บาร์เรล 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

47 การผลิตน้ ามันดิบ บาร์เรลต่อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

48 การผลิตคอนเดนเสท บาร์เรลต่อ
วัน 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

49 การน าเข้าน้ ามันดิบตามแหล่งที่มา ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
50 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า

ผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม 
ล้านบาท,ล้าน
เหรียญสหรัฐ, 

ล้านลิตร,บาร์เรล
ต่อวัน,เหรยีญ

สหรัฐต่อบาร์เรล 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

51 ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม 

ล้านบาท,ล้าน
เหรียญสหรัฐ,

ล้านลิตร,บาร์เรล
ต่อวัน,เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

52 ก าลังการผลิตของโรงกลั่นน้ ามัน บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

53 ปริมาณการใช้วัตถุดิบของโรงกลั่น บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

54 การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

55 การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

56 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

57 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

58 การขายก๊าซ LPG พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

59 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

60 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

61 การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

62 การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

63 การส่ งออกสุ ทธิ ผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลียม 

ล้านลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

64 การส่ งออกสุ ทธิ ผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลียม 

บาร์เรลต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 
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ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
65 อุปสงค์และอุปทานของน้ ามันดิบ

และผลิตภัฑ์น้ ามัน 
บาร์เรลต่อวนั / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
66 อุปสงค์และอุปทานของ LPG, 

Propane และ Butane 
บาร์เรลต่อวนั / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
67 การผลิตและน าเข้าก๊าซธรรมชาติ ล้านลูกบาศก์ฟุต / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
68 การกระจายของก๊าซธรรมชาติ ล้านลิตร,บาร์เรล,

บาร์เรลต่อวัน 
/ 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
69 การใช้ก๊ าซธรรมชาติจ าแนก 

รายสาขา 
ล้านลูกบาศก์ฟุต / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
70 สัดส่ วนการใช้ก๊ าซธรรมชาติ

จ าแนกรายสาขา 
ร้อยละ / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
71 การผลิตและการใช้ลิกไนต์ ตัน / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
72 การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจ าแนก

รายสาขา 
พันตัน / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
73 การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจ าแนก

รายสาขา  
ktoe / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
74 การน าเข้าถ่านหิน พันตัน, 

ล้านบาท 
/ 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
75 ก าลังการผลิตไฟฟ้า MW / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
76 การผลิตกระแสไฟฟ้าตามประเภท

เชื้อเพลิง (ระบบ EGAT) 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
77 การผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตาม

ประเภทเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT) 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
78 การผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตาม

ประเภทเชื้อเพลิงหลัก (ระบบ 
EGAT) 

GWH / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

79 การผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตาม
ประเภทรายละเอียดเชื้อเพลิง 
(ระบบ EGAT) 

GWH / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

80 ค่าความต้องการสูงสุด การผลิต ค่า
ประกอบการใช้ไฟ้า (ระบบ EGAT) 

GWH,MW,% / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

81 การใช้ไฟฟ้าของ MEA จ าแนกตาม
สาขา 

GWH / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
82 การใช้ไฟฟ้าของ PEA จ าแนกตาม

สาขา 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
83 การใช้ไฟฟ้าของลูกค้าโดยตรง

จ าแนกตามสาขา 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
84 การใช้ ไฟฟ้ าของทั้ งประเทศ

จ าแนกตามสาขา 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
85 การใช้ไฟฟ้าของ MEA จ าแนกตาม

ค่าไฟฟ้า 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
86 การใช้ไฟฟ้าของ PEA จ าแนกตาม

ค่าไฟฟ้า 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
87 การใช้ ไฟฟ้ าของทั้ งประเทศ

จ าแนกตามค่าไฟฟ้า 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
88 การใช้ ไฟฟ้ าของทั้ งประเทศ

จ าแนกตามTSIC 2 digit 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
89 การใช้ ไฟฟ้ าของทั้ งประเทศ

จ าแนกตามTSIC 3 digit 
GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
90 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระเเส

ไฟฟ้าของ EGAT 
ล้านลูกบาศก์

ฟุต,ล้านลิตร,ตัน 
/ 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
91 การน าเข้าไฟฟ้า GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
92 การส่งออกไฟฟ้า GWH / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
93 ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานขั้น

สุดท้าย 
ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
94 ค่าใช้จ่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
95 มูลค่าการน าเข้าพลังงาน ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
96 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
97 รายได้รัฐบาลจากพลังงาน ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
98 รายได้รัฐบาลจากค่าภาคหลวง

พลังงาน 
ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
99 ค่าใช้จ่ ายของการใช้พลังงาน

ชั้นต้น ต่อ GDP 
ร้อยละ / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
อื่น ๆ  
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หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
100 ค่าใช้จ่ายของการน าเข้าพลังงาน

ชั้นต้น ต่อ GDP 
ร้อยละ / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
อื่น ๆ  

101 ความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

อื่น ๆ  

102 การใช้พลังงานชั้นสุดท้ายต่อ
ประชากร 

toe/Person / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

103 การใช้ไฟฟ้าต่อประชากร KWh/Person / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

104 ราคาผลิตภัณฑ ์
ปิโตรเลียม 

บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

105 ราคาผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

106 การส ารองเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
ของประเทศไทย 

บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

107 การส ารองเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
ของประเทศไทย 

บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

108 ราคาขายส่ งของผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลียม ณ โรงกลั่น 

บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

109 ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

บาทต่อลิตร / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

110 ภาษี และกองทุ นน้ ามั นของ
ประเทศ 

ล้านบาท / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

111 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซค์ตามประเภทพลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

112 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
จากการใช้พลังงานจ าแนกตามสาขา 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

113 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ในการผลิตพลังานตามประเภท
พลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

114 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ในการขนส่งตามประเภทพลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

115 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
อื่น ๆ  ตามประเภทพลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

116 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ในอุตสาหกรรมตามประเภทพลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

117 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ตามสาขาและประเภทพลังงาน 

พันตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
118 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

ต่อการใช้พลังงาน 
1,000 Tons-
CO2/KTOE 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

119 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ต่อประชากร 

Ton-CO2/ 
Person 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

120 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ต่อ GDP 

Ton-CO2/ 
Million Bahts 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

121 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ต่อ kWh 

kg-CO2/kWh / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

122 การผลิตพลังงานขั้นต้น ktoe / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

123 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ktoe / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

124 อัตราส่วนส ารองต่อการผลิต ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

125 ความเพียงพอของพลังงานขั้นต้น ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

126 ความเพียงพอของพลังงานตาม
ประเภทพลังงาน 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

127 สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันดิบตาม
แหล่งที่มา 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

128 สัดส่วนการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ
และก๊าซหุงต้ม 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

129 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลติ
พลังงาน 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

130 การผลิต B100 ล้านลิตรต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

131 การผลิตเอทานอล ล้านลิตรต่อวนั / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

132 สัดส่วนการน าเข้าพลังงานต่อ 
การน าเข้าทั้งหมด 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

133 สัดส่วนการส่งออกพลังงานต่อ
การส่งออกทั้งหมด 

ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

134 ความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

อื่น ๆ  

135 ความยิดหยุ่นการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

อื่น ๆ  
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ตารางท่ี 3.3-5 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
136 ความเข้มพลังงาน toe/M.Baht / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
137 การใช้พลังงงานไฟฟ้าต่อ GDP GWh/Billion 

Bahts 
/ 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
138 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ

ประชากร 
toe/Person / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
139 การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อประชากร KWh/Person / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 

ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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6)  กระทรวงอุตสาหกรรม 
ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วยข้อมูลรวม 49 ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล GIS 

จ านวน 1 ชุดข้อมูล และ NON GIS จ านวน 48 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่า  
เป็นข้อมุลที่มีความเก่ียวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 46 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้อง
กับด้านการพัฒนาเมือจ านวน 3 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-6 
 

ตารางท่ี 3.3-6 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ส านักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ 

ขนาดกลาง
และขนาน

ย่อม 

1 GDP ของธุรกิจวิสาหกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 

2 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

ราย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

อื่น ๆ  

3 ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs 
ภาคบริการ 

- / 
  

/ ราย
เดือน 

2559 เอกสาร (PDF) 

4 ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้า
และบริการ 

- / 
  

/ ราย
เดือน 

2558 เอกสาร (PDF) 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

5 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน / 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

6 ข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องจักร เครื่อง / 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

7 ข้อมูลวัตถุอันตรายที่กรมฯรับผิดชอบ เมตริกตัน / 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

8 ข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมตริกตัน / 
  

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

9 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ โรงงาน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

10 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โรงงาน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

11 ข้อมูลด้านความปลอดภัย ครั ง / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

12 แนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน แยก
ตามพื้นที่และกลุ่มอุตสาหกรรม 

โรงงาน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

13 ข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ โรงงาน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

14 ข้อมูลการเลิกกิจการ โรงงาน / 
  

/ อื่น  ๆ ก่อนป ี
2555 

ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

15 รายชื่อชุมชนอุตสาหกรรม โรงงาน / / 
 

/ อื่น  ๆ ก่อนป ี
2555 

เว็บไซต์ 1 
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ตารางที่ 3.3-6 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 
16 รายชื่อเขตประกอบการ โรงงาน / 

  
/ อื่น ๆ  ก่อนป ี

2555 
เว็บไซต์ 1 

17 สถิติโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

เว็บไซต์ 2 

18 สถิติร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ราย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

 เวบ็ไซต ์2 

19 สรุปปริมาณการรับแจ้งรับกากของเสีย เมตริกตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

เว็บไซต์ 2 

20 ข้ อมู ลการแจ้ งข้ อเท็ จจริ งของ 
การน้าเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

เมตริกตัน / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

21 บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ราย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

22 สถานประกอบการที่แจ้งมีบุคลากร
เฉพาะรั บผิดชอบการเก็ บรั กษา 
วัตถุอันตราย 

สถาน
ประกอบการ 

/ 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

23 ต าแหน่งที่ตั้งของ โรงงานอุตสาหกรรม 
และนิคมอุตสาหกรรม 

Lat/Long / / / 
 

ไม่ทราบ ไม่ทราบ ระบบฐานข้อมูล 
(ไม่มี API) 

กรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมอืงแร ่

24 ข้อมูลการใช้แร่ของประเทศ ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 ข้อมูลการผลิตแร่ของประเทศ ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ข้อมูลการน าเข้าแร ่ ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

27 ข้อมูลการส่งออกแร ่ ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 ข้อมูลใบอนุญาตโรงแต่งแร่ ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 ข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 ข้อมูลใบอนุญาตโรงโม่บดและย่อยหิน ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 ข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

32 ข้อมูลใบอนุญาตโรงงานผลิตเกลือ
สินเธาว์ 

ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-6 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 
33 รายงานใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรม ไม่มี / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
34 ข้อมูลแหล่ งหินเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง 
ไม่มี / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
35 มูลค่าการผลิต การใช้ การน าเข้า และ

การส่งออกแร่ของประเทศไทย 
ล้านบาท / 

  
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
การนิคม

อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ

ไทย 

36 ข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ไม่มี / / 
 

/ ไม่ทราบ ไม่ทราบ ตารางหน้า
เว็บไซต์ 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

37 ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าเพิ่ม) ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

38 ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าผลผลิต) ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

39 ดัชนีการส่งผลิตภัณฑ์ ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

40 ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

41 ดัชนีอัตราส่วนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปคงคลัง ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

42 ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

43 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

44 อัตราการใช้ก าลังการผลิต ร้อยละ / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

45 สถิติอุตสาหกรรม ไม่มี / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

46 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไม่มี / 
  

/ รายไตรมาส 2559 เอกสาร (PDF) 
47 รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม TFP ไม่มี / 

  
/ รายไตรมาส 2559 เอกสาร (PDF) 

48 สรุปภาวะการผลิต ไม่มี / 
  

/ รายไตรมาส 2559 เอกสาร (PDF) 
49 สรุปภาวะการส่งออก ไม่มี / 

  
/ รายไตรมาส 2559 เอกสาร (PDF) 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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7) กรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กรุงเทพมหานครพบว่า มีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 48  

ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 48 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูล
พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 48 ชุดข้อมูล อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-7 

 

ตารางท่ี 3.3-7 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรุงเทพมหานคร 1 จ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
2 จ านวนคร ู คน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
3 จ านวนนักเรียน คน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
4 จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โรงเรียน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
5 จ านวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
6 จ านวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร คัน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
7 จ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
8 จ านวนบ้านหนังสือ แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
9 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
10 จ านวนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
11 จ านวนศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
12 จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
13 จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
14 จ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร เรื่อง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
15 การรับแจ้งคดีต่าง ๆ  ในกรุงเทพมหานคร เรื่อง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
16 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ครัวเรือน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
17 หน่วยจ าหน่าย หน่วย  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
18 จ านวนการเกิดสาธารณภัย ครั้ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
19 รายได้จริงของกรุงเทพมหานคร บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
20 ประมาณการรายได้จริงของกรุงเทพมหานคร บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
21 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
22 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
23 การจัดเก็บภาษีป้าย  บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
24 จ านวนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของส านักงานทะเบียน 

พาณิชย์กรุงเทพมหานคร  
ฉบับ  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

25 รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
26 รายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย บาท  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
27 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เที่ยว  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.3-7 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 28 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
สายเฉลิมรัชมงคล 

เที่ยว 
 

/  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

29 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ เที่ยว  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
30 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจ าทางด่วนพิเศษ 

(BRT) สายสาทร - ราชพฤกษ์ 
เที่ยว 

 
/  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

31 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เที่ยว  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
32 จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ เที่ยว  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
33 จ านวนสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
34 พื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
35 พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ า ตร.ม.  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
36 จ านวนคลอง  แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
37 ปรมิาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่เก็บขนได้เฉลี่ย ตัน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

 38 จ านวนวินรถจักรยานยนต์ แห่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 39 จ านวนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง คน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 40 จ านวนสัญญาณไฟจราจร ต าแหน่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 41 จ านวนกล้องวงจรปิด ต าแหน่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 42 ความยาวถนนใน กทม. กม.  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 43 อัตราความเร็วเฉลี่ยการจราจร กม./ชม.  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 44 ปริมาณจราจร คนั/วัน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 45 จ านวนอุบัติเหตุจราจร ครั้ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 46 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 47 จ านวนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คน  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 
 48 ต าแหน่งส านักงานเขต ต าแหน่ง  /  / รายป ี 2557 เอกสาร (PDF) 

หมายเหต ุ   ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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8) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า มีข้อมูลที่มีความเก่ียวข้อง

จ านวน 2 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 2 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของ
ข้อมูลพบว่า เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 1 ชุดข้อมูล และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ จ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3- 8 
 

ตารางท่ี 3.3-8 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คน  / 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 
5 ท่าอากาศยาน 

คน /   / รายเดือน ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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9) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า 

มีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 14 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 14 ชุดข้อมูล โดย 
เมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
โลจิสติกส์จ านวน 14 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-9 

 

ตารางที่ 3.3-9 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ศูนย์ข้อมูล
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม/สภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
วิจัยและ
นวัตกรรม
แห่งชาต ิ

1 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม 

ล้านบาท  / 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็ม
เวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวใน
ภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา และสายวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

6 จ านวนผู้ เข้าศึกษาใหม่ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

7 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนก
ตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

8 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามสาย
วิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าแนก
ตามกลุ่มสาขาหลัก จ าแนกตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ าแนกตามสาขาวิชา 

คน  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-9 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 13 จ านวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อจ านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้ งหมด ในวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ 

ครั้ง  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 14 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากวารสารไทยในฐานข้อมูล 
TCI จ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงาน
ตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก 

จ านวน
บทความ 

 /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหตุ: * ยังไม่รับการตรวจสอบข้อมูลจากหนว่ยงาน 
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10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พบว่า มีข้อมูลที่มี

ความเกี่ยวข้องจ านวน 2 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 2 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความ
เกี่ยวข้องของข้อมูล พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 2 ชุด
ข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-10  
 

ตารางท่ี 3.3-10 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

 ไม่มี         

ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิตัล 

 ไม่มี         

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 ไม่มี         

ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนกิส ์

1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ล้านบาท /   / มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายป ี 2557 

2 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รายอุตสาหกรรม จ าแนกตาม
ช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์
ของผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs 

ล้านบาท /   / มี (เป็น
หน่วยงาน
จัดเก็บ) 

รายป ี 2557 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-85 

11) กระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน 1 

ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล GIS จ านวน 1 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูล พบว่าเป็น
ข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3- 11 
 

ตารางท่ี 3.3-11 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงพาณิชย์ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 ข้อมลนิติบุคคลคงอยู่หมวด
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

ราย / 
  

/ รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

หมายเหต ุตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
ระบบฐานข้อมูลทีเก็บมีทั้งแบบระบบฐานข้อมูลรวม มี API และไม่มี API 
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12) กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย พบว่ามีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจ านวน  

2 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล GIS จ านวน 2 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูล  พบว่า 
เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 1 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้อง
กับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 1 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-12 
 

ตารางท่ี 3.3-12 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ 

1 ต าแหน่งระบบประปาหมู่บ้าน  /  /     

กรมการปกครอง 2 ต าแหน่งที่ตั้งต าบล หมู่บ้าน 
อ าเภอ เขต และ จังหวัด 

  / /     

ส านักงานวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม 

 ไม่มี         

การประปาส่วนภูมภิาค  ไม่มี         
กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั 
 ไม่มี         

การประปานครหลวง  ไม่มี         
หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 

ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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13) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่ามีข้อมูลที่มี 

ความเกี่ยวข้องจ านวน 6 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 6 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณา 
ความเกี่ยวข้องของข้อมูล พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 6 ชุดข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.3- 13 
 

ตารางท่ี 3.3-13 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

1 การส่งเสริมการลงทุนแยกตามหมวด
กิจการ (ขั้นขอส่งเสริม) 

ล้านบาท  / 
 

/ รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 การส่งเสริมการลงทุนแยกตาม
หมวดกิจการ (ขั้นอนุมัติ) 

ล้านบาท  / 
 

/ รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

3 การส่งเสริมการลงทุนแยกตาม
หมวดกิจการ (ขั้นออกใบ) 

ล้านบาท  / 
 

/ รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

4 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ 
แยกประเภทกิจการย่อย (ขั้นขอ
ส่งเสริม) 

ล้านบาท  /  / รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

5 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ 
แยกประเภทกิจการย่อย (ขั้นอนุมัติ) 

ล้านบาท  /  / รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

6 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ 
แยกประเภทกิจการย่อย (ขั้นออกใบ) 

ล้านบาท  / 
 

/ รายป ี 2558 ระบบ
ฐานข้อมูล 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
ระบบฐานข้อมูลทีเก็บมีทั้งแบบระบบฐานข้อมูลรวม มี API และไม่มี API 
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14) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่ามีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

จ านวน 8 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 8 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้อง 
ของข้อมูล พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 8 ชุดข้อมูล ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3.3- 14 

 

ตารางท่ี 3.3-14 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

1 จ านวนคดีจราจร จ านวน  / 
 

/ รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

2 จ านวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวน  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

3 สาเหตุของอุบัติเหตุ จ านวนครั้ง/
สาเหต ุ

 /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

4 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (คน) คน  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

5 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (เงิน) บาท  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

6 จ านวนผู้ต้องหาในคดีอุบัติเหตุ คน  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

7 จ านวนครั้งในการรับแจ้งคดีอาญา จ านวนครั้ง  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

8 จ านวนจับกุม จ านวนครัุุ้ง  /  / รายวัน ก่อนป ี
2555 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เป็นระบบฐานข้อมูลแบบไม่มี API 
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15) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่ามีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

จ านวน 543 ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล GIS จ านวน 2 ชุดข้อมูล และ NON GIS จ านวน 541 ชุดข้อมูล 
โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์จ านวน 529 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 29 ชุดข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.3-15 
 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

กรม
ชลประทาน 

1 จ านวนปริมาณความจุน้ า ณ สิ้นปีงบประมาณ ล้าน ลบ.ม. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 พื้นที่ชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ไร ่ /  / / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 พื้นที่รับประโยชน์ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

4 ปริมาตรน้ าเก็บกักของโครงการชลประทานขนาดใหญ่
และโครงการชลประทานขนาดกลาง จ าแนกตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

5 พื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่
และโครงการชลประทานขนาดกลาง จ าแนกตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 /  / / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

  
 
 
 
 

6 ข้อมูลเชิงพื้นที่ ของโรงงานอุตสาหกรรม (น้ าตาล 
สับปะรด) พื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน และตลาด 

Latitude / 
Longtitude 

 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

7 แผนปริมาณน้ าที่จัดสรรน้ า รวม 4 เขือ่น ล้าน ลบ.ม./วัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
8 ผลปริมาณน้ าทีจ่ัดสรรน้ า รวม 4 เขื่อน ล้าน ลบ.ม./วัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
9 แผนการปลกูข้าวนาป ี ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
10 ผลการปลูกขา้วนาป ี ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
11 รายได้เงินสด บาทต่อ

ครัวเรือน 
/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
12 รายได้เงินสดทางการเกษตร บาทต่อ

ครัวเรือน 
/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
13 รายได้เงินสดทางนอกเกษตร บาทต่อ

ครัวเรือน 
/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
14 รายจ่ายเงินสด บาทต่อ

ครัวเรือน 
/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
15 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร บาทต่อ

ครัวเรือน 
/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 16 รายจา่ยเงินสดทางนอกเกษตร บาทต่อ
ครัวเรือน 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

17 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร บาทต่อ
ครัวเรือน 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

18 รายได้เงินสดสุทธิครวัเรือน บาทต่อ
ครัวเรือน 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

19 เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหนี ้ บาทต่อ
ครัวเรือน 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

20 อายุเฉลี่ยหัวหน้าครวัเรือน ปี /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

21 ขนาดครัวเรอืน คนต่อ
ครัวเรือน 

 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

22 ขนาดแรงงาน อาย ุ15-64 คนต่อ
ครัวเรือน 

 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 ขนาดเนื้อทีถ่ือครอง ไร่ต่อ
ครัวเรือน 

 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร รวมทั้งประเทศ   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคเหนือ   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

27 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคกลาง   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคใต้   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 ขนาดของฟาร์ม รวมทั้งประเทศ   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 ขนาดของฟาร์ม ภาคเหนือ   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 ขนาดของฟาร์ม ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

32 ขนาดของฟาร์ม ภาคกลาง   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

33 ขนาดของฟาร์ม ภาคใต ้   /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-91 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 34 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งประเทศ (นาข้าว)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

35 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคเหนือ (นาข้าว)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

36 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(นาข้าว) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

37 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคกลาง (นาข้าว)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

38 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคใต้ (นาข้าว)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

39 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งประเทศ (พืชไร่)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

40 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคเหนือ (พืชไร่)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

41 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พืชไร่)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

42 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคกลาง (พืชไร่)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

43 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคใต้ (พืชไร่)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

44 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งประเทศ (สวนไม้ผล  
ไม้ยืนต้น) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

45 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคเหนือ (สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

46 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

47 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคกลาง (สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

48 เนื้อที่ใช้ประโยชนท์างการเกษตร ภาคใต้ (สวนไม้ผล ไมย้ืนต้น)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

49 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งประเทศ (สวนผัก  
ไม้ดอก/ไม้ประดับ) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

50 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคเหนือ (สวนผัก ไม้ดอก/ 
ไม้ประดับ) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

51 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 52 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคกลาง (สวนผัก ไม้ดอก/ 
ไม้ประดับ) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

53 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคใต้ (สวนผัก ไม้ดอก/ 
ไม้ประดับ) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

54 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งประเทศ (อื่น ๆ )  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

55 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคเหนือ (อื่น ๆ )  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

56 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อื่น ๆ )  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

57 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคกลาง (อื่น ๆ )  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

58 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ภาคใต้ (อื่น ๆ )  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

59 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (ไก่รุ่น-เนื้อ) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

60 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (ไก่รุ่น-ไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

61 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (ไก่ไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

62 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (หมูเล็ก) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

63 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (หมูรุ่น) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

64 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหาร (เป็ดไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

65 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปผง (ไก่ไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

66 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปเม็ด (ไก่เล็ก-ไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

67 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปเม็ด  (หมูเล็ก) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 68 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปเม็ด  (หมูรุ่นขุน) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 69 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปเม็ด  (หมูเนื้อ) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 70 ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์ส าเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ 
ประเภทหัวอาหารส าเร็จรูปเม็ด  (เป็ดเล็กไข่) 

บาท/ 
30 ก.ก. 

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

71 ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ 
(สุกรขุนสามสานเลือด 12 กก.) 

บาท/ตวั /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

72 ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ 
(ไก่ไข่อายุ  1 วัน) 

บาท/ตวั /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

73 ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ 
(ไก่เนื้ออายุ 1 วัน) 

บาท/ตวั /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

74 ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ 
(ลูกเป็ดไข่ซีพี) 

บาท/ตวั /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

75 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

76 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

77 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

78 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

79 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

80 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

81 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

82 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

83 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

84 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 85 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 86 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-0 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 87 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 88 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

89 ราคาขายปลีกทอ้งถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

90 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

91 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 46-0-0 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

92 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 18-46-0 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

93 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 0-0-60 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

94 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 21-0-0 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

95 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 16-20-0 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

96 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 16-16-0 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

97 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตร 15-15-15 ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

98 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีสูตรอื่น ๆ  ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

99 ปริมาณการน าเขา้ปุย๋เคมีทั้งหมด ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

100 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

101 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

102 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 103 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 104 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 105 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-0 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 106 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

107 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีสูตรอืน่  ๆ ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

108 มูลค่าการน าเขา้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

109 ปริมาณการน าเขา้สารก าจัดวชัพืช ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

110 ปริมาณการน าเขา้สารก าจัดแมลง ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

111 ปริมาณการน าเขา้สารป้องกนัและก าจัดโรคพืช ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

112 ปริมาณการน าเขา้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอื่น  ๆ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

113 ปริมาณการน าเขา้วัตถุอันตรายทางการเกษตรรวม ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

114 มูลค่าการน าเขา้สารก าจดัวัชพืช ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

115 มูลค่าการน าเขา้สารก าจดัแมลง ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

116 มูลค่าการน าเขา้สารปอ้งกันและก าจดัโรคพชื ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

117 มูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรอื่น  ๆ ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

118 มูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรวม ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

119 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วเขียวผิวด า) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

120 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักชี) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 121 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพด) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 122 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักบุ้งจีน) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 123 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (คะน้า) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 124 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดกวางตุ้ง) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

125 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดเขียว) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

126 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวฟ่าง) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

127 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดหัว) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

128 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วเขียว) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

129 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อื่น )ๆ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

130 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ปาล์มล้าน
เมล็ด) 

ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

131 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (รวมทั้งหมด) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

132 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วเขียวผิวด า) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

133 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักชี) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

134 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

135 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักบุ้งจีน) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

136 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (คะน้า) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

137 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดกวางตุ้ง) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

138 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดเขียว) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 139 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวฟ่าง) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 140 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักกาดหัว) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 141 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วเขียว) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 142 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อื่น ๆ ) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

143 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ปาล์มล้านเมล็ด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

144 มูลค่าการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (รวมทั้งหมด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

145 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพด) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

146 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักบุ้งจีน) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

147 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพดหวาน) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

148 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วฝักยาว) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

149 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แตงโม) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

150 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ทานตะวัน) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

151 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ฟักทอง) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

152 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักชี) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

153 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (มะระขี้นก) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

154 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แตงร้าน) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

155 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อื่น ๆ ) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

156 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ปาล์มพันเมล็ด) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 157 ปริมาณการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (รวมทั้งหมด) ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 158 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 159 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักบุ้งจีน) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-98 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 160 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ข้าวโพดหวาน) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

161 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ถั่วฝักยาว) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

162 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แตงโม) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

163 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ทานตะวัน) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

164 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ฟักทอง) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

165 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ผักชี) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

166 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (มะระขี้นก) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

167 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (แตงร้าน) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

168 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อื่น )ๆ ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

169 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ปาล์มพันเมล็ด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

170 มูลค่าการสง่ออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (รวมทั้งหมด) ล้านบาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

171 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

172 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

173 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

174 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 175 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 176 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 177 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-99 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 178 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

179 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

180 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

181 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

182 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

183 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

184 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

185 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

186 ราคาน าเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

187 ราคาขายส่งกรุงเทพฯ ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

188 ราคาขายปลีกท้องถิ่น ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

189 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือกเจ้า
ความชื้น 15% 

บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

190 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะล ิ บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

191 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือกเหนียว
เมล็ดยาว 

บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

192 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - อ้อยรวมพันธุ์ บาท/ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 193 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มันส าปะหลังคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 194 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชื้น 14.5% 

บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 195 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วเขียวผิวมัน 
เมล็ดใหญ่คละ 

บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-100 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 196 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ยางแผ่นดิบชั้น 3 บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

197 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - เมล็ดกาแฟคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

198 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - พริกไทยด าคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

199 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มะม่วงเขียวเสวย บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

200 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ส้มเขียวหวานคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

201 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ทุเรียนหมอนทองคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

202 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - สับปะรดโรงงาน บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

203 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ล าไย เกรด A บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

204 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ลองกองคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

205 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - เงาะโรงเรียนคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

206 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มังคุดคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

207 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กล้วยหอมทองขนาดคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

208 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ลิ้นจี่สดทั้งช่อคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

209 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หอมแดงหัวกลางมัดจุก 
แห้ง 7-15 วัน 

บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

210 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กระเทียมแห้งใหญ่คละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 211 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มันฝรั่ง บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 212 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หอมหัวใหญ่ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 213 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ปาล์มน้ ามัน (น.น. >  
15 กก.) 

บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 214 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มะพร้าวแห้งใหญ่ บาท/ 
ร้อยผล 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

215 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วเหลืองคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

216 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

217 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

218 ราคาสินค้าเกษตรที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กล้วยไม้ (ช่อขนาด  
40-50 ซม.) 

บาท/ชอ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

219 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - สุกรมีชีวิต (100 ก.ก. ขึ้นไป) บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

220 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

221 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ไข่ไก่คละ บาท/รอ้ย
ฟอง 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

222 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - โคเนื้อขนาดกลาง บาท/ตวั /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

223 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กุ้งขาวแวนนาไม ( 70 ตัว/
กก.) 

บาท/กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

224 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ภาคเกษตรกรรม 
(ราคาสินค้า) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

225 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หมวดพืชผลส าคัญ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

226 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มธัญพืชและ 
พืชอาหาร 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

227 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

228 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือกเจ้า
ความชื้น 15% 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 229 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือกเจ้า
หอมมะล ิ

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 230 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวเปลือก
เหนียวเมล็ดยาว 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 231 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - อ้อยโรงงาน  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 232 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มันส าปะหลังคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

233 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความชื้น14.5% 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

234 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วเขียวผิวมัน 
เมล็ดใหญ่คละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

235 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มไม้ยืนต้น  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

236 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ยางแผ่นดิบชั้น 3  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

237 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - เมล็ดกาแฟคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

238 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - พริกไทยด าคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

239 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มไม้ผล  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

240 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มะม่วงเขียวเสวย  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

241 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ส้มเขียวหวานคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

242 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ทุเรียนหมอนทอง
คละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

243 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - สับปะรดโรงงาน  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

244 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ล าไย เกรด A  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

245 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ลองกองคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

246 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - เงาะโรงเรียนคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 247 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มังคุดคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 248 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กล้วยหอมทอง
ขนาดคละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 249 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ลิ้นจี่สดทั้งช่อคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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 250 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มพืชผัก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

251 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หอมแดงหัวกลาง 
มัดจุก แห้ง 7-15 วัน 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

252 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กระเทียมแห้งใหญ่
คละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

253 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มันฝรั่ง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

254 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หอมหัวใหญ่  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

255 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มพืชน้ ามัน  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

256 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ปาล์มน้ ามัน 
(น.น. > 15 กก.) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

257 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - มะพร้าวแห้งใหญ่  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

258 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วเหลืองคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

259 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ถั่วลิสง 
ทั้งเปลือกแห้งคละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

260 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มพืชเส้นใย  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

261 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ฝ้ายรวมเมล็ด
ชนิดคละ 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

262 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กลุ่มพืชไม้ดอก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

263 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กล้วยไม้  
(ช่อขนาด 40-50 ซม.) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

264 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - หมวดปศุสัตว์  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 265 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - สุกรมีชีวิต (100 
ก.ก. ขึ้นไป) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 266 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 267 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - ไข่ไก่คละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 268 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - โคเนื้อ
ขนาดกลาง 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

269 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ เกษตรกรขายได้  ณ ไร่นา -  
หมวดประมง 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

270 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา - กุ้งขาว 
แวนนาไม ( 70 ตัว/กก.) 

 /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

271 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ภาคเกษตรกรรม  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

272 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - หมวดพืชผลส าคัญ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

273 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

274 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ข้าวเปลือก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

275 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ข้าวเปลือกเจ้า  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

276 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

277 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

278 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - อ้อยรวมพันธุ์  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

279 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - มันส าปะหลังคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

280 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

281 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

282 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มไม้ยืนต้น  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 283 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ยางแผ่นดิบชั้น 3  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 284 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - เมล็ดกาแฟคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 285 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - พริกไทยด าคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-105 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 286 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มไม้ผล  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

287 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - มะม่วง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

288 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ส้มเขียวหวานคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

289 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ทุเรียนหมอนทองคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

290 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - สับปะรดโรงงาน  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

291 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ล าไย เกรด A  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

292 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ลองกองคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

293 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - เงาะโรงเรียนคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

294 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - มังคุดคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

295 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กล้วยหอมทองขนาดคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

296 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ลิ้นจี่สดทั้งช่อคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

297 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มพืชผัก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

298 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - หอมแดง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

299 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กระเทียม  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

300 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - มันฝรั่ง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 301 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - หอมหัวใหญ่  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 302 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มพืชน้ ามัน  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 303 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ปาล์มน้ ามัน (น.น. > 15 กก.)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-106 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 304 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - มะพร้าวแห้งใหญ่  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

305 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ถั่วเหลืองคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

306 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

307 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มพืชเส้นใย  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

308 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

309 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กลุ่มพืชไม้ดอก  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

310 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กล้วยไม้ (ช่อขนาด 40-50 ซม.)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

311 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - หมวดปศุสัตว์  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

312 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - สุกรมีชีวิต (100 ก.ก. ขึ้นไป)  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

313 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

314 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - ไข่ไก่คละ  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

315 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - โคเนื้อขนาดกลาง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

316 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - หมวดประมง  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

317 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร - กุ้งขาวแวนนาไม  /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

318 ดัชนีรายได้เกษตรกร  /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
319 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี บาท/ตัน /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
 320 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ข้าวหอมมะลิ 105 บาท/ตัน /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
 321 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
 322 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - มันส าปะหลังสด บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)  
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-107 

ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 323 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน -  หัวมันส าปะหลังสด (แป้ง 25%) บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

324 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - หัวมันส าปะหลังสด (แป้ง 30%) บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

325 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - อ้อยโรงงาน บาท/ตัน /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

326 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - มันฝรั่งโรงงาน บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

327 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ถั่วเหลือง บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

328 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - สับปะรดโรงงาน บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

329 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ทุเรียน บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

330 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ปาล์มน้ ามัน บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

331 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ยางแผ่นดิบชั้น 3 บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

332 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - กาแฟ บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

333 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - น้ ายางสด บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

334 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - มะนาว บาท/ 
ร้อยผล 

/   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

335 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - มะพร้าว บาท/ 
ร้อยผล 

/   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

336 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ไข่ไก่สด บาท/ 
ร้อยฟอง 

/   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

337 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ไข่ไก่เบอร์ 3 บาท/ 
ร้อยฟอง 

/   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 338 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ไข่ไก่เบอร์ 4 บาท/ 
ร้อยฟอง 

/   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 339 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - สุกร บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 340 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 
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 341 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - กุ้งขาวแวนนาไม บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

342 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - หอมแดง บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

343 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - หอมหัวใหญ่ บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

344 ราคาสินค้าเกษตรรายวัน - กระเทียม บาท/กก. /   / รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

345 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะล ิ  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

346 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ข้าวเหนียวนาปียาว  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

347 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

348 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5%  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

349 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - มันส าปะหลังสด  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

350 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - อ้อยโรงงาน  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

351 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ถั่วเขียวมันใหญ่  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

352 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ถั่วเหลืองชนิดคละ  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

353 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ถั่วลิสงเปลือกแห้ง  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

354 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - มะพร้าวแห้งใหญ่  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

355 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ปาล์มทะลาย >15  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 356 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ยางแผ่ยดิบ ชั้น 3  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 357 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ยางก้อน  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 358 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - เศษยาง  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 
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 359 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ทุเรียนหมอนทอง  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

360 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ล าไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด 
A 

 /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

361 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - สับปะรดโรงงาน  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

362 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - หอมแดงหัวกลางมัดจุกแห้ง  
7-15 วัน 

 /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

363 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - พริกไทยด าคละ  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

364 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - โคพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

365 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - กระบือ ขนาดกลาง  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

366 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - สุกร เกิน 100 กก.  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

367 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ฟาร์มอิสระ)  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

368 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ไข่ไก่สดคละ  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

369 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - กุ้งขาวแวนนาไม 70 ตัว/กก.  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

370 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - ไข่ไก่สด เบอร์ 3  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

371 ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ - น้ านมดิบ  /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

372 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - อ้อยโรงงาน บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
373 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - หัวมันส าปะหลังสดคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
374 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - สับปะรดโรงงาน บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
375 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ถั่วเหลืองคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 376 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 377 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 378 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5 % บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 379 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 380 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 381 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% บาท/ตัน /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 382 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ล าไยสดทั้งช่อ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
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 383 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - สารกาแฟคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
384 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ลองกอง บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
385 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เกรด A บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
386 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ยางแผ่นดิบชั้น 3 บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
387 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - มังคุดคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
388 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - มะพร้าวผลแห้งใหญ่ บาท/รอ้ยผล /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
389 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - พริกไทยด าคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
390 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ปาล์มน้ ามัน บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
391 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ทุเรียนหมอนทอง บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
392 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - เงาะโรงเรียนคละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
393 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - หอมหัวใหญ่เบอร์ 1 บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
394 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - กระเทียมแห้งใหญ่คละ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
395 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - หอมแดงหัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
396 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - สุกร น.น. 100 กก. ขึ้นไป บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
397 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - โคขนาดกลาง บาท/ตวั /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
398 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ไข่ไก่สดคละ บาท/รอ้ยฟอง /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
399 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
400 ราคาสินค้าเกษตรรายเดือน - กุ้งขาวแวนนาไม 70 บาท/กก. /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
401 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 402 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 403 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 404 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 405 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 406 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ - กล้วยไม้ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 407 ผลผลิต ภาคเหนือ - กล้วยไม้ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 408 ผลผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กล้วยไม้ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 409 ผลผลิต ภาคกลาง - กล้วยไม้ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 410 ผลผลิต ภาคใต้ - กล้วยไม้ ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 411 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - กล้วยไม้ กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 412 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - กล้วยไม้ กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 413 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ - กล้วยไม้ กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 414 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - กล้วยไม้ กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 415 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - กล้วยไม้ กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 416 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก รวมทั้งประเทศ - กล้วยไม้ ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 417 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคเหนือ - กล้วยไม้ ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 418 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กล้วยไม้ ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 419 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคกลาง - กล้วยไม้ ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
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หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
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รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
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โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 
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 420 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคใต้ - กล้วยไม้ ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
421 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน รวมทั้งประเทศ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
422 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคเหนือ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
423 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
424 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคกลาง - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
425 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคใต้ - กล้วยไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
426 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - กุ้งกุลาด า ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
427 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง -  กุ้งกุลาด า ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
428 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ -  กุ้งกุลาด า ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
429 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ -  กุ้งกุลาด า ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
430 ผลผลิต ภาคกลาง -  กุ้งกุลาด า ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
431 ผลผลิต ภาคใต้ -  กุ้งกุลาด า ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 432 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ -  กุ้งกุลาด า กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 433 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง -  กุ้งกุลาด า กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 434 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ -  กุ้งกุลาด า กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 435 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - กุ้งขาวแวนนาไม ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 436 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง -  กุ้งขาวแวนนาไม ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 437 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ -  กุ้งขาวแวนนาไม ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 438 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ -  กุ้งขาวแวนนาไม ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 439 ผลผลิต ภาคกลาง - กุ้งขาวแวนนาไม ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 440 ผลผลิต ภาคใต้ -  กุ้งขาวแวนนาไม ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 441 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ -  กุ้งขาวแวนนาไม กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 442 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง -  กุ้งขาวแวนนาไม กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 443 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ -  กุ้งขาวแวนนาไม กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 444 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - ปลาดุก ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 445 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - ปลาดุก ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 446 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลาดุก ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 447 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - ปลาดุก ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 448 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - ปลาดุก ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 449 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ - ปลาดุก ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 450 ผลผลิต ภาคเหนือ - ปลาดุก ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 451 ผลผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลาดุก ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 452 ผลผลิต ภาคกลาง - ปลาดุก ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 453 ผลผลิต ภาคใต้ - ปลาดุก ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 454 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - ปลาดุก กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 455 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - ปลาดุก กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 456 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลาดุก กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
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หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
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 457 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - ปลาดุก กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
458 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - ปลาดุก กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
459 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - ปลานิล ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
460 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - ปลานิล ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
461 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลานิล ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
462 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - ปลานิล ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
463 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - ปลานิล ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 464 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ - ปลานิล ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 465 ผลผลิต ภาคเหนือ - ปลานิล ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 466 ผลผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลานิล ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 467 ผลผลิต ภาคกลาง - ปลานิล ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 468 ผลผลิต ภาคใต้ - ปลานิล ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 469 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - ปลานิล กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 470 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - ปลานิล กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 471 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปลานิล กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 472 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - ปลานิล กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 473 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - ปลานิล กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 474 เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 475 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 476 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 477 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 478 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 479 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 480 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 481 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 482 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 483 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 484 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 485 ผลผลิต ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 486 ผลผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 487 ผลผลิต ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 488 ผลผลิต ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 489 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 490 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 491 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 492 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 493 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 494 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 495 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 496 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 497 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 498 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 499 เนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 500 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 501 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 502 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 503 เนื้อที่เพาะปลูก ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 504 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 505 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 506 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 507 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 508 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 509 ผลผลิต รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 510 ผลผลิต ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 511 ผลผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 512 ผลผลิต ภาคกลาง -มะเขือเทศบริโภค ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 513 ผลผลิต ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค ตัน /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 514 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 515 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 516 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 517 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 518 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 519 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 520 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 521 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 522 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 523 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค กก. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 524 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 525 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 526 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 527 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 528 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 529 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศโรงงาน ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 530 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
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ตารางท่ี 3.3-15 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 
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Non 
GIS 

 531 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศโรงงาน ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
532 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคกลาง - มะเขือเทศโรงงาน ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
533 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคใต้ - มะเขือเทศโรงงาน ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
534 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
535 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
536 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
537 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
538 จ านวนครัวเรือนผู้ปลูก ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค ครัวเรือน / /  / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
539 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน รวมทั้งประเทศ - มะเขือเทศบริโภค ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
540 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
541 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มะเขือเทศบริโภค ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
542 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคกลาง - มะเขือเทศบริโภค ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
543 เนื้อที่เก็บเกี่ยวต่อครัวเรือน ภาคใต้ - มะเขือเทศบริโภค ไร่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

หมายเหต:ุ * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นวา่งไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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16) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่ามีข้อมูลที่มี
ความเกี่ยวข้องจ านวน 223 ชุดข้อมูล แบ่งเป็นรูปแบบข้อมูล GIS จ านวน 2 ชุดข้อมูล และ NON GIS จ านวน 
81 ชุดข้อมูล และหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้จัดเก็บ 140 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่า
เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 213 ชุดข้อมูล และมี 
ความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 10 ชุด ข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-16  
 

ตารางท่ี 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ส านักงาน
นโยบาย 
และแผน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา รวมทั้งหมด ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
2 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา (ดินอินทรีย์) ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
3 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา (ดินเค็ม) ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
4 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยวจัด) ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
5 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา (ดินทรายจัด) ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
6 เนื้อที่ดินที่มีปัญหา (ดินตื้น) ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
7 สัดส่วนเนื้อที่ดินทั้งหมดที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
8 สัดส่วนเนื้อที่ดินที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ (ดินอินทรีย์) ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
9 สัดส่วนเนื้อที่ดินที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ (ดินเค็ม) ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
10 สัดส่วนเนื้อที่ดินที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ (ดินเปรี้ยวจัด) ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
11 สัดส่วนเนื้อที่ดินที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ (ดินทรายจัด) ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
12 สัดส่วนเนื้อที่ดินที่มีปัญหาต่อพื้นที่ประเทศ (ดินตื้น) ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
13 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
14 พื้นที่เกษตรกรรม ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
15 พื้นที่ป่าไม้ ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 16 พื้นที่น้ า ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 17 พื้นที่เบ็ดเตล็ด ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 18 ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (รวม) แปลง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 19 ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (โฉนด) แปลง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 20 ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (น.ส.๓ ก) แปลง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 21 ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (น.ส.๓) แปลง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 22 ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (ใบจอง) แปลง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 23 ปริมาณเนื้อที่ในเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (รวม) ไร-่งาน-วา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 24 ปริมาณเนื้อที่ในเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (โฉนด) ไร-่งาน-วา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 25 ปริมาณเนื้อที่ในเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (น.ส.๓ ก) ไร-่งาน-วา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 26 ปริมาณเนื้อที่ในเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (น.ส.๓) ไร-่งาน-วา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
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ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
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มีข้อมูล* 
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การจดัเก็บ 
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โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 27 ปริมาณเนื้อที่ในเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ (ใบจอง) ไร-่งาน-วา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
28 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 46-0-0 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
29 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 18-46-0 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
30 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 0-0-60 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
31 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 21-0-0 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 32 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 16-20-0 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 33 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 16-16-8 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 34 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 35 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตร 13-13-21 ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 36 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยสูตรอื่น  ๆ ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 37 ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยรวม ตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 38 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย ktoe /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 39 ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบต่อพันล้านบาท 
/  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 40 ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Energy Elasticity: EE) 

 /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 41 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ตัน CO2 ตอ่ล้านบาท /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 42 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของไทย ล้านไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 43 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของไทย ร้อยละ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 44 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (แห่ง) 
แห่ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 45 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (เนื้อที่) 

ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 46 สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศ ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 47 พื้นที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศ ไร ่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 48 จ านวนชนิดสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ป่า ชนิด /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 49 จ านวนสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ป่า ตัว /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 50 จ านวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ปล่อย แห่ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 51 จ านวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ปล่อย แห่ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 52 จ านวนอุทยานแห่งชาติที่ปล่อย แห่ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 53 จ านวนพื้นที่อื่น ๆ  ที่ปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า แห่ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 54 ปริมาณฝนสะสมรายปี มม. /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 55 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทยช่วงฤดูฝนภาคเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 56 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทยช่วงฤดูแล้งภาคเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 57 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทยรวมทั้งปีภาคเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
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 58 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 57 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี ภาคเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 58 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 59 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 60 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 61 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝน ภาคกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 62 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง ภาคกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 63 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี ภาคกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 64 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝน ภาคตะวันออก ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 65 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง ภาคตะวันออก ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 66 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี ภาคตะวันออก ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 67 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝน ภาคใต้ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 68 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง ภาคใต้ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 69 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี ภาคใต้ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 70 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูฝน รวมทั้งประเทศ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 71 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย ช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งประเทศ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 72 ปริมาณน้ าท่าในประเทศไทย รวมทั้งปี รวมทั้งประเทศ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 73 ปริมาณควมจุที่ รนก. ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 74 ปริมาณปริมาตรน้ า ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 75 ปริมาณปริมาตรน้ าใช้การ ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 76 ปริมาณควมจุที่ รนก. ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 77 ปริมาณปริมาตรน้ า ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 78 ปริมาณปริมาตรน้ าใช้การ ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 79 ปริมาณความต้องการใช้น้ า ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 80 ปริมาณคาดการณ์ความต้องการใช้น้ า ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 81 การจัดสรรน้ าในช่วงฤดูฝน ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 82 การจัดสรรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 83 ปริมาณน้ าทั้งหมด ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 84 ปริมาณน้ าใช้การได้ ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 85 อ่างน้ าเก็บน้ าขนาดใหญ่ ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 86 อ่างน้ าเก็บน้ าขนาดกลาง ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 87 แผนการใช้น้ า ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 88 ผลการใช้น้ า ช่วงฤดูแล้ง ลบ.ม /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 89 จ านวนจังหวัดความเสียหายจากอุทกภัย จังหวัด /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 90 ราษฎรประสบภัยจากอุทกภัย (คน) คน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 91 ราษฎรประสบภัยจากอุทกภัย (มูลค่า) ครัวเรือน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 92 ราษฎรประสบภัยจากอุทกภัย (ครัวเรือน) บาท /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-118 

ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่

ปีที่
เริ่มต้น 

มี
ข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 93 จ านวนจังหวัดความเสียหายจากภัยแล้ง จังหวัด /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 94 ราษฎรประสบภัยจากภัยแล้ง (คน) คน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 95 ราษฎรประสบภัยจากภัยแล้ง (มูลค่า) ครัวเรือน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 96 พื้นที่ประสบภัยจากภัยแล้ง ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 97 ปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง ฝั่งอ่าวไทย กก./ชั่วโมง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 98 ปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง ฝั่งอันดามัน กก./ชั่วโมง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 99 ปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง ทะเลไทย กก./ชั่วโมง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 100 อัตราการจับสัตว์น้ าหน้าดิน ฝั่งอ่าวไทย กก./ชั่วโมง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 101 อัตราการจับสัตว์น้ าหน้าดิน ฝั่งทะเลอันดามัน กก./ชั่วโมง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 102 อัตราการจับปลากระตัก ฝั่งอ่าวไทย กก./วัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 103 อัตราการจับปลากระตัก  ฝั่งทะเลอันดามัน กก./วัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 104 อัตราการจับปลาผิวน้ า ฝั่งอ่าวไทย กก./วัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 105 อัตราการจับปลาผิวน้ า  ฝั่งทะเลอันดามัน กก./วัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 106 ปริมาณสัตว์น้ าเค็ม จากการจับจากธรรมชาติ พันตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 107 ปริมาณสัตว์น้ าเค็มจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง พันตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 108 ปริมาณสัตว์น้ าเค็มรวม พันตัน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 109 มูลค่าสัตว์น้ าเค็ม จากการจับจากธรรมชาติ ล้านบาท /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 110 มูลค่าสัตว์น้ าเค็มจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ล้านบาท /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 111 มูลค่าสัตว์น้ าเค็มรวม ล้านบาท /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 112 พื้นที่หญ้าทะเลรวม ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 113 พื้นที่หญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 114 พื้นที่หญ้าทะเลฝั่งอันดามัน ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 115 แนวปะการังรวม ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 116 แนวปะการังฝั่งอ่าวไทย ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 117 แนวปะการังฝั่งอันดามัน ไร่ /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 118 พื้นที่ชายฝั่งประสบปัญหากัดเซาะ กม. /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 119 พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ กม. /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 120 พื้นที่ชายฝั่งอื่น  ๆ กม. /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 121 พื้นที่ชายฝั่งรวม กม. /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 122 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

ในประเทศไทย (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 ป ี

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 123 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
ในประเทศไทย (นก) 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์นกที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 ป ี

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 124 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย (สัตว์เลี้อยคลาน) 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์สัตว์เลื อยคลานที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 

ปี 

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 125 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย (สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก) 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 

ปี 

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 126 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย รวม 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์ปลาที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 

ปี 

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 127 สัตว์มีกระดูนสันหลังที่ ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย (ปลา) 
แก้ไข - ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของ 
ประเทศไทย 

ชนิด /   / ราย 5 
หรือ 10 

ปี 

2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 128 จ านวนระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างถูกต้องที่เปิด
ด าเนินการ (รัฐบาล) 

แห่ง  / หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 129 จ านวนระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างถูกต้องที่เปิด
ด าเนินการ (เอกชน) 

แห่ง  / หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 130 จ านวนประชากรของผู้ อยู่ ในเขตเมือง (กรุ งเทพฯ และ 
ในเขตเทศบาล) 

ล้านคน  / หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

 131 จ านวนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง (นอกเขตเทศบาล) ล้านคน  / หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 132 ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ชุมชน  / หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้จัดเกบ็หรอืรวบรวมข้อมูล 
 133 จ านวนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ไร ่  / หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้จัดเกบ็หรอืรวบรวมข้อมูล 
 134 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ตร.ม. ต่อคน /   / รายป ี ก่อนปี 

2555 
เอกสาร (PDF) 

 135 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ องศาเซลเซียส /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 136 ค่าเฉลี่ยระดับน้ าทะเล ณ สถานีวัดระดับน้ าเกาะตะเภาน้อย เมตร /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 137 ค่าเฉลี่ยระดับน้ าทะเล ณ สถานีวัดระดับน้ าเกาะหลัก เมตร /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 138 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน 

(หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลตามชุดข้อมูล KPI Data ล าดับที่ 
5 ซ่ึงมีภาคขนส่งรวมด้วย) 

จิกะกรัม 
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 

 139 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ (ตรงกับ KPI Data) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 

 140 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร (ตรงกับ KPI 
Data) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี
2555 

เอกสาร (PDF) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-120 

ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 141 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (ตรงกับ KPI 
Data) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 142 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย (ตรงกับ KPI 
Data) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 143 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ตรงกับ KPI Data 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม) 

จิกะกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 144 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง คน /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 145 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังต่อประชากรแสนคน อัตรา /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 146 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (ดินถล่ม) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 147 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (ดินไหล) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 148 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (หินร่วง) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 149 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (รอยแยก) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 150 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (หลุบยุบ) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 151 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (ตลิ่งทรุดตัว) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 152 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (แผ่นดินไหว) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 
 153 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย (รวม) ครั้ง /  หน่วยงานไม่มกีารจดัเก็บขอ้มูล 

กรมป่าไม ้ 154 พื้นที่ป่าแยกรายจังหวัด ไร่ / ร้อยละของ
พ.ท.จังหวัด 

 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 155 พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ไร ่  / /  รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 156 จ านวนโครงการปลูกป่าภาคเอกชน 

แก้ไข - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
ของกรมป่าไม้  

ราย /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 157 พื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชน 
แก้ไข - พื นที่ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ 

ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 158 การเพาะช ากล้าไม้ของกรมป่าไม้ จ านวนกลา้ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 159 จ านวนป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ านวนหมูบ่้าน 

แก้ไข - จ านวนแห่ง 
 /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 160 พื้นที่ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ไร ่  /  / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 161 สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัป่าไม้ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (คดีบุกรุก) 
จ านวนคด ี /   / ราย

สัปดาห ์
ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
 162 สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัป่าไม้ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (คดีท าไม้) 
จ านวนคด ี /   / ราย

สัปดาห ์
ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-121 

ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 163 สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (คดีสัตว์ป่า) 

จ านวนคด ี /   / รายป ี ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 164 สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (คดีของป่า) 

จ านวนคด ี /   / รายป ี ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 165 สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (พื้นที่บุกรุก) 

ไร ่ /   / รายสัปดาห ์ ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 166 ความถี่การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนครั้ง /   / รายป ี 2556 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 167 พื้นที่เสียหายจากการเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไร ่ /   / รายป ี 2556 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 168 พื้นที่เสียหายจากการเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตร.กม. /   / รายป ี 2556 ระบบฐานข้อมูล  
(ไม่มี API) 

 169 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้  
พ.ศ. 2561 

จ านวน
โรงงาน 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 170 การอนุญาตตามพ.ร.บเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ปีงบประมาณ 2561 จ านวนเรื่องที่
อนุญาต 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 171 การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และ
ถ่านไม้ ปีงบประมาณ 2561 

ฉบับ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 172 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ปีงบประมาณ 2561 ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 173 การอนุญาตไม้และของป่า ฉบับ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 174 ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได ้ ลบ.ม. /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 175 มูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้น าเข้า (อ้างอิงจากกรมศุลกากร) บาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 176 มูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก (อ้างอิงจากกรมศุลกากร) บาท /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 177 พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ไร ่ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 178 ป่าสงวนแห่งชาต ิ ตร.กม. / ไร ่ /  /  อื่น  ๆ ก่อนป ี2555 อื่น ๆ  
 179 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แห่ง /   / รายป ี ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(ไม่มี API) 
 180 ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์สมุนไพรในป่า แปลง /   / รายป ี 2560 Digital files 

(Excel/CSV/txt)  
(Tally Sheet) 

กรม
ควบคุม
มลพิษ 

181 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กระดาษ
ถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 182 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รถยนต์) สินค้า /   / รายป ี 2558 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 183 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์
ลบค าผิด) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 184 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (น้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 185 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่อง
เรือนเหล็ก) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 186 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บริการ 
ท าความสะอาด) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

187 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กระดาษช าระ) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 188 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บริการเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร) 

บริการ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 189 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บริการ
โรงแรม) 

บริการ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 190 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปากกา 
ไวต์บอร์ด) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 191 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น) 

บริการ /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 192 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องถ่าย
เอกสาร) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 193 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สถานี
บริการน  ามันเชื อเพลิง) 

สินค้า 
แก้ไข - บริการ 

/   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 194 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องพิมพ์) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 195 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์
ผ้าคลูโหมด (Cool Mode)) 

สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 196 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตลับหมึก) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 197 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สีทาอาคาร) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 198 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ซองเอกสาร) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 199 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แฟ้มกระดาษ) สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 200 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์
ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน) 

สินค้า /   / รายป ี 2560 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 201 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หลอด
แอลอีดี(LED Lamp)) 

สินค้า /   / รายป ี 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 202 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตลับหมึก
ผลิตซ้ า) 

สินค้า /   / รายป ี 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 203 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดพื้นผิว) 

สินค้า /   / รายป ี 2562 Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

 204 สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ เรื่อง /   / รายป ี ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 205 ด่าดัชนีคุณภาพน้ า รายจุดตรวจวัด คะแนน /   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 206 ปริมาณออกซิเจนละลาย  รายจุดตรวจวัด mg/l /   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 207 ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์  รายจุดตรวจวัด mg/L /   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 208 ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด  รายจุดตรวจวัด MPN/ 

100 ml 
/   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 209 ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคลอโคลิฟอร์ม  รายจุดตรวจวัด MPN/ 

100 ml 
/   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 210 ปริมาณแอมโมเนีย - ไนโตรเจน รายจุดตรวจวัด mg/l /   / รายไตรมาส ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล  

(มี API) 
 211 ระดับน้ า อัตราการไหล รายสถานี  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ
ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 

 212 ปริมาณน้ าฝน รายสถาน ี  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ

ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 
 213 ปริมาณน้ ากักเก็บรายเขื่อน  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ
ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 

 214 ปริมาณน้ าเข้าเขื่อน  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ

ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 
 215 ปริมาณการระบายน้ าออกจากเขื่อน  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ
ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 

 216 ระดับน้ าไหลเข้าของกทม. ณ สถานีวัดระดับน้ า  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ

ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 
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ตารางที่ 3.3-16 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

 217 ระดับน้ าไหลเข้าของกทม. ณ ประตูระบายน้ า  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ

ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 
 218 ระดับน้ าไหลออกของกทม. ณ ประตูระบายน้ า  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ
ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 

 219 ระดับน้ าไหลเข้าของกทม. ณ สถานีสูบน้ า  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ

ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 
 220 ระดับน้ าไหลออกของกทม. ณ สถานีสูบน้ า  /  ไม่ได้จัดเก็บ เป็นเพยีงการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูล ของ

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน  า (สสน.) มาแสดงร่วมกับ
ฐานข้อมูลคุณภาพน  า 

 221 ดัชนีคุณภาพอากาศ ณ จุดต่าง ๆ  ของประเทศไทย  /   / รายวัน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 222 ค่าเฉลี่ย 24 ช.ม. ของ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร 
/   / รายวัน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 

 223 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ  /   / รายวัน ก่อนป ี2555 เอกสาร (PDF) 
 224 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หลอด

ฟลูออเรสเซนซ์) 
สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 225 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แบตเตอรี่

ปฐมภูมิ) 
สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 226 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กล่องใส่

เอกสาร) 
สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 227 จ านวนสินค้ าและบริ การที่ เป็นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม 

(น  ามันหล่อลื่น) 
สินค้า /   / รายป ี ก่อนป ี2555 Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
 228 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รถตู้) สินค้า /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 
 229 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สถาน

ประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะ) 
บริการ /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 

 230 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่อง
คอมพิวเตอร์) 

สินค้า /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 

 231 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ระบบ
ก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)) 

สินค้า /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 

 232 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยางรถยนต์) สินค้า /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 
 233 จ านวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แบตเตอรี่

รถยนต์) 
สินค้า /  มีแผนเก็บข้อมูลในอนาคต 

หมายเหตุ * หากไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ 
ตัวอักษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
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17) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อมูลจาก สศช.ประกอบด้วยข้อมูลรวม 138 ชุดข้อมูล ซึ่งทั้งหมดมีรูปแบบข้อมูลเป็น NON GIS  

โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของข้อมูลพบว่า เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์จ านวน 2 ชุดข้อมูล และมีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเมืองจ านวน 136 ชุดข้อมูล ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3.3-17 
 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

ส านักงาน
สภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาต ิ

1 จ านวนประชากร การเกิด และการตาย ทั่ว
ราชอาณาจักร 

คน 
 

/ 
 

/ ราย  
10 ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

2 ประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุและเขตการ
ปกครอง 

คน,ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 1 
0 ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

3 ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนประชากรใน
เขตเทศบาล และสัดส่วนประชากรที่ย้ายถิ่น 

คนต่อ ตร.
กม.,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
4 ประมาณการประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
5 ประมาณการประชากร จ าแนกตามเพศ และภาค คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
6 ประมาณการประชากร จ าแนกตามเพศและ

จังหวัด 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
7 จ านวนผู้ย้ายถิ่น จ าแนกตามสาเหตุของการย้าย

ถิ่น 
คน 

 
/ 

 
/ ราย 5 ป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
8 อัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates - TFR) 

ทั่วประเทศและรายภาค 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ ราย 5 ป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
9 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) (Life Expectancy 

at Birth) จ าแนกราย ภาค และเพศ 
ปี 

 
/ 

 
/ ราย 10 

ปี 
ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

10 ประชากรรวม พันคน 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

11 อัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน) ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

12 อายุมัธยฐาน ปี 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

13 ประชากรตามหมวดอายุ ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

14 อัตราส่วนการเป็นภาระ (ต่อประชากรอายุ 15 - 
59 ปี 100 คน) 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

15 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส ปี 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-126 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
16 ประชากรที่มีสัญชาติไทย (%) ร้อยละ 

 
/ 

 
/ ราย 10 

ปี 
ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

17 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

18 ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

19 จ านวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย (ต่อสตรีเคยสมรส
อายุ 15-49 ปี) 

คน 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

20 ความหนาแน่นของประชากร คน ต่อ ตร. 
กม. 

 
/ 

 
/ ราย 10 

ปี 
ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

21 ประชากรในเขตเทศบาล  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

22 อัตราเพิ่มของประชากรในช่วง 10 ปี ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

23 ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

24 ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

25 จ านวนปีโดยเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษาของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ปี 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

26 ประชากรอายุ 6 - 24 ปีที่ไม่ได้เรียนหนังสือ  ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

27 จ านวนครัวเรือนส่วนบุคคล พัน
ครัวเรือน 

 
/ 

 
/ ราย 10 

ปี 
ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

28 ครัวเรือนคนเดียว ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

29 ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย คน 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

30 ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

31 ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวรหรือ
วัสดุที่ใช้แล้ว ซ่ึงอยู่ในสภาพผุพัง 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 10 
ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

32 ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือเช่าซ้ือ
ที่อยู่อาศัย 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

33 เส้นความยากจน (Poverty line) จ าแนกตาม
ภาคและเขตพื้นที่ 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-127 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
34 สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภค จ าแนกตามภาคและพื้นที่ 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
35 จ านวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภค จ าแนกตามภาคและพื้นที่ 
พันคน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
36 เส้นความยากจน (Poverty line) จ าแนกตาม

จังหวัด 
บาท/คน/

เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
37 สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค 

บริโภค จ าแนกตามจังหวัด 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
38 จ านวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภค จ าแนกตามจังหวัด 
พันคน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
39 สัดส่วนคนจน และจ านวนคนจนเมื่อวัดด้าน

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (เฉพาะประชากร
ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

40 สัดส่วนคนจนและจ านวนคนจนเมื่อวัดด้าน
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ าแนกตาม
สถานภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

41 สัดส่วนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ากว่าเส้นความ
ยากจนด้านอาหาร 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

42 จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ากว่าเส้นความ
ยากจนด้านอาหาร 

พันคน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

43 จ านวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน และ
ครัวเรือนไม่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค จ าแนกตามเขตพื้นที่ 

พัน
ครัวเรือน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

44 เปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนและจ านวน
ครัวเรือน ระหว่างครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยากจน กับ 
ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภค จ าแนกตามประเภทของหนี้
และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน 

บาท/
ครัวเรือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

45 เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนเป็นหนี้
ที่ยากจน กับ ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยากจน เมื่อวัด
ด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค จ าแนกตามประเภท
ของหนี้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน และตาม
เขตพื้นที่ 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-128 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ)  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 46 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 
ของรายได้ จ าแนกตามภาค และจ าแนกตามเขต
พื้นที่ 

  /  / ราย 2 ป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

47 สัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่ม
ประชากรตามระดับรายได ้(Quintile by income) 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 2 ป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

48 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ย จ าแนกตามกลุ่มประชากรตาม
ระดับรายได้ทั่วประเทศ (Quintile by income) 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ ราย 2 ป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

49 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มประชากรตาม
ระดับรายได้ทั่วประเทศ (Decile by Income) 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ ราย 2 ป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

50 สัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่ม
ประชากร ตามระดับรายได ้(Decile by Income) 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

51 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 
ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ าแนกตาม
ภาค และจ าแนกตามเขตพื้นที่ 

  /  / รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

52 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับ
รายจ่าย (Quintile by expenditure) 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

53 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน 
และการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเฉลี่ยจ าแนก
ตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (Quintile 
by expenditure) 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

54 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน 
และการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเฉลี่ย จ าแนก
ตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

55 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับ
รายจ่าย (Decile by Consumption) 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ ราย 2 ป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

56 รายได้ประจ าเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และรายจ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 
จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้
(Quintile by income) 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

57 ช่องว่างความยากจน 
  

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

58 ความรุนแรงปัญหาความยากจน 
  

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-129 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ)  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
59 เส้นความยากจน บาท/คน/

เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
60 สัดส่วนคนจน ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
61 จ านวนคนจน  ล้านคน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
62 สัดส่วนครัวเรือนยากจน ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
63 จ านวนครัวเรือนยากจน พัน

ครัวเรือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
64 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 

ของรายได ้

  
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
65 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 

ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 

  
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
66 ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% 

สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก  
เท่า 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
67 ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

กลุ่มรายจ่ายมากสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่ม
รายจ่ายน้อยสุด 20% แรก 

เท่า 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

68 ประชากรทั่วประเทศ  ล้านคน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

69 จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  พัน
ครัวเรือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
70 จ านวนและอัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 

คน จ าแนกรายภาคและเพศ 
จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
71 จ านวนการเกิดมีชีพทั้งประเทศ จ าแนกตาม

น้ าหนักเด็กแรกเกิด กลุ่มอายุมารดาและเพศ 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
72 จ านวนและอัตราเจริญพันธุ์ ต่อประชากรหญิง 

1,000 คน จ าแนกตามกลุ่มอายุมารดา 
จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
73 จ านวนและอัตรามารดาตายต่อเกิดมีชีพ 

100,000 คน จ าแนกรายภาค 
จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
74 จ านวนและอัตราตายทารก (อายุต่ ากว่า 1 ปี) ต่อ

การเกิดมีชีพ 1,000 คน จ าแนกรายภาคและเพศ 
จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
75 จ านวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 

คน จ าแนกตามสาเหตุที่ส าคัญ 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
76 อัตราการตายด้วยโรคส าคัญ ต่อประชากรแสน

คน จ าแนกรายภาค 
จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-130 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ)  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
77 อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพิ่มตาม

ธรรมชาติต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทย 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ ราย 4 ป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
78 จ านวนประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตาม

การออกก าลังกาย กลุ่มอายุ เพศ เขตการ
ปกครองและภาค 

คน 
 

/ 
 

/ ราย 4 ป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

79 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ท ากิจกรรม
ทางกาย การเล่นกีฬา/ออกก าลังกาย หรือ 
ท ากิจกรรมนันทนาการ จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 
เขตการปกครอง และภาค 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

80 จ านวนและอัตราการเจ็บป่วย ด้วยโรคส าคัญ จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
81 จ านวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง จ านวน

,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
82 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
83 จ านวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
84 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ รายภาค คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
85 จ านวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

จ าแนกรายภาค 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
86 จ านวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ าแนกตาม 

รายภาค 
ชิ้น 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
87 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) 

ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) 
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
88 งบประมาณที่ได้รับของกระทรวงสาธารณสุข  ล้านบาท 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
89 จ านวนแพทย์ จ าแนกตามสังกัด รายภาค คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
90 จ านวนทันตแพทย ์จ าแนกตามสังกัด รายภาค คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
91 จ านวนเภสัชกร จ าแนกตามสังกัด รายภาค คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
92 จ านวนพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามสังกัด  

รายภาค 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
93 จ านวนพยาบาลเทคนิค จแนกตามสังกัด  

รายภาค 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-131 

ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ)  

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
94 จ านวนเตียง สัดส่วนเตียงต่อประชากร จ านวน

ผู้ป่วยใน จ านวนวันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตราการ
ครองเตียง จ าแนกรายภาค 

จ านวน
,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

95 สถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย ไม่มี 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

96 สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย ไม่มี 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

97 สถานการณ์อัคคีภัยของประเทศไทย ไม่มี 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

98 สถานการณ์ภัยหนาวของประเทศไทย ไม่มี 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

99 สถานการณ์วาตภัยของประเทศไทย ไม่มี 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

100 จ านวนและมูลค่าความเสียหายจากอัคคีภัย ครั้ง,บาท 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

101 โครงสร้างของครัวเรือน อัตราการจดทะเบียน
สมรสและอัตราการจดทะเบียนการหย่า 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

102 จ านวนคดีและร้อยละคดีที่เด็กและเยาวชน 
ถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯทั่วประเทศ จ าแนก
ตามฐานความผิด 

คด ี
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

103 จ านวนและร้อยละของคดีที่เด็กและเยาวชนที่
เป็นการกระท าผิดซ้ าเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่
จับกุมส่งสถานพินิจฯทั่วประเทศ 

คด ี
 

/ 
 

/ ราย
เดือน,
รายป ี

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

104 จ านวนคดีอาญาประเภทความผิดคดีชีวิต 
ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
และคดียาเสพติดทั่วประเทศ 

คด ี
 

/ 
 

/ รายไตร
มาส,ราย

ปี 

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

105 จ านวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงคดีอาญา
ประเภทคดีชี วิ ต ร่ างกายและเพศ  คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด 

คด ี
 

/ 
 

/ ราย
เดือน,
รายป ี

ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

106 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความ
เสียหายทั่วประเทศ รายเดือน 

ราย,บาท
,คน 

/ / 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

107 คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความ
เสียหาย ทั่วราชอาณาจักร 

ราย,บาท
,คน 

/ / 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

108 ความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบ
ประกันสุขภาพของคนไทย 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

109 ร้อยละความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนชาวไทย 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
110 จ านวนสถานประกอบการและจ านวน

ผู้ประกันตน ของกองทุนประกันสังคม ทั่ว
ราชอาณาจักร 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

111 จ านวนการใช้บริการของผู้ประกันตนของ
กองทุนประกันสังคม 

คน,แห่ง 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

112 จ านวนนายจ้างขึ้นทะเบียนจ่ายเงินสมทบและ
จ านวนลูกจ้างในข่ายคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน 
ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานจ าแนกตามการประสบอันตราย ทั่ว
ราชอาณาจักร 

จ านวน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

113 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ 
มาตรา 40 ปี 

จ านวน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

114 จ านวนผู้ประกันตนที่ ขึ้ นทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง
และลาออก 

จ านวน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

115 จ านวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนขอรับประโยชน์
ทดแทนและจ านวนเงินประโยชน์ทดแทนการ
ว่างงานจากกรณีต่าง ๆ  

จ านวน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

116 กองทุนเพื่อการสร้างหลักประกันด้านรายได้
ส าหรับผู้สูงอายุ 

คน,ล้าน
บาท 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
117 จ านวนและเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ปวยเอดส ์
คน,ล้าน
บาท 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
118 ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ที่ท างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และผู้รับจ้างท างาน
หลายเจ้า จ าแนกตามเพศ และ สถานภาพการ
ท างาน 

บาท/คน/
เดือน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 

119 สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยหญิงต่อชาย (เฉพาะผู้ที่
ท างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน) จ าแนกตามสถานภาพการท างาน และ
ช่องว่างรายได้ (ค่าจ้าง) ระหว่างหญิง-ชาย 

ร้อยละ 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

120 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน จ าแนกตาม
เพศ 

พันคน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

121 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 

122 จ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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123 อัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายใน
ระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

คน 
 

/ 
 

/ รายป ี ก่อนป ี
2555 

Digital files 
(Excel/CSV/txt) 
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ตารางที่ 3.3-17 ผลการรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ 
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non-
GIS 

 
124 จ านวนและอัตราการอ่านออกเขียนได้หญิงตอ่

ชายของเยาวชนไทย 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
125 จ านวนและอั ตราการไม่ รู้ หนั งสือของ

ประชากรที่มีอายุ 40-59 ปี 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
126 จ านวนและร้อยละของสมาชิกสภา กทม. และ

สมาชิกสภาเขต 
คน,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
127 จ านวนและสัดส่วนผู้หญิงในคณะรัฐมนตรี คน,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
128 สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใน

ระดับต่าง ๆ  
ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
129 จ านวนและอัตราผู้สูงอายุ คน,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
130 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตาม

เพศ 
คน,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
131 ดัชนีการสูงอายุ และอัตราการเป็นภาร 

  
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
132 จ านวนผู้สูงอายุ จ าแนกตามการอ่านออก

เขียนได ้ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ และเพศ 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
133 จ านวนผู้ สู งอายุที่ ใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
134 จ านวนผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะการมีงาน

ท า สถานภาพการท างาน และเพศ 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
135 จ านวนผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม และเพศ คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
136 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตาม

ลักษณะการอยู่อาศัย 
คน,ร้อยละ 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
137 จ านวนผู้สุงอายุ จ าแนกตามการประเมิน

สุขภาพตนเอง และเพศ 
คน 

 
/ 

 
/ รายป ี ก่อนป ี

2555 
Digital files 

(Excel/CSV/txt) 
138 จ านวนผู้สู งอายุ  จ าแนกตามสวัสดิการ

รักษาพยาบาลหลัก 
คน 

 
/ 

 
/ 

   

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
 ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
 เว็บไซต์ 1 คือ https://www.diw.go.th/liz/liz.asp 
 เว็บไซตื 2 คือ https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=Knowledge 
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18) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

จ านวน 10 ชุดข้อมูล เป็นรูปแบบข้อมูล NON GIS จ านวน 10 ชุดข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของ
ข้อมูล พบว่าเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จ านวน 10 ชุดข้อมูล  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3- 18 

 

ตารางท่ี 3.3-18 ผลการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

หน่วยงาน ที่ รายการข้อมูล หน่วยวดั 

ความสอดคล้อง รูปแบบข้อมลู 

ความถี ่
ปีที่เริม่ต้น 
มีข้อมูล* 

รูปแบบ 
การจดัเก็บ 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
โลจิสติกส ์

การ
พัฒนา 
เมือง 

GIS 
Non 
GIS 

ธนาคาร
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ร้อยละ /  
 

/ รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 
2 SET & External Stock Market 

Indexes 
ดัชนี /  

 
/ รายวัน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

3 ยอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศ
ของกองทุนรวม จ าแนกตามประเทศ/ 
เขตเศรษฐกิจ  

ล้าน
ดอลลาร ์

/  
 

/ รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

4 มูลค่าการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า 

ล้าน
ดอลลาร ์

/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

5 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนี /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 
6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดัชนี /   / รายป ี ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 
7 ดุลการค้า ล้าน

ดอลลาร ์
/   / ราย 

ไตรมาส 
ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

8 ดุลบัญชีเดินสะพัด ล้าน
ดอลลาร ์

/   / ราย 
ไตรมาส 

ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

9 ดุลเงินสดของรัฐบาลกลาง ล้านบาท /   / รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 
10 เงินส ารองทางการ ล้าน

ดอลลาร ์
/   / รายเดือน ก่อนป ี2555 ระบบฐานข้อมูล 

หมายเหตุ: ตัวอกัษรตรง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว ถูกตอ้ง 
ตัวอักษรเอียง หมายถึง ได้รับการตรวจสอบแล้ว มกีารแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
รายการขอ้มูลล าดับที่ 6 เป็นข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดเก็บ และเผยแพร่เป็นรายเดือน แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยน ามา
ประมวลผลต่อ 
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3.4  การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture: EA) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจถึง
สถานภาพข้อมูลและสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ 

 

3.4.1 การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 เป็นการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือรองรับระบบ Big data โดยที่ปรึกษาจะศึกษาระบบปัจจุบัน ความพร้อมด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การรับส่งข้อมูล ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความพร้อมด้านการรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลเดิมของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับระบบ Big Data 
 

1) รายละเอียดการศึกษา 
จากข้อมูลโครงสร้างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ทางส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติจะมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) ส านักงานเลขาธิการ 
(2) กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา 
(3) กองบัญชีประชาชาติ 
(4) กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม 
(5) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม 
(6) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(7) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
(9) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
(10) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
(11) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(12) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(13) กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 
(14) กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(15) กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(16) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(17) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
(18) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(19) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
(20) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 

 

โดยบริบทของโครงการนี้ จะเน้นไปใน 3 ประเด็นคือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง จึงมีกองที่เกี่ยวข้อง  
ในงานนี้ จ านวน 6 กอง ได้แก่ 

(1) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(2) กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม 
(3) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(5) กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(6) กองบัญชีประชาชาติ 

 

อย่างไรก็ดี จากที่ได้ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ วันที่  15 ตุลาคม 2562 ในที่ประชุมแจ้งข้อมูลว่า 
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นจะท าหน้าที่เสมือนเป็นปลายทางที่จะได้รับข้อมูล  
ที่สรุปมาจากแต่ละกองมาเพ่ือน าขึ้นสู่เว็บไซต์ในการเผยแพร่เพียงเท่านั้น ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารจะไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดที่อาจต้องการน าไปใช้ต่อยอดได้ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดนั้นจะถูกจัดท า
และจัดเก็บแยกในแต่ละกองนั้นเอง และแต่ละกองจะดูแลรับผิดชอบกันเอง 

อย่างไรก็ดี จากการประชุมหารือใน ณ วันที่  15 ตุลาคม 2562 ได้มีการสอบถามข้อมูลกับ 
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นลักษณะค าถามในแบบสอบถาม จึงได้รายละเอียดข้อมูล
เบื้องต้น ดังนี้ 

ค าถาม ค าตอบ 

ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานในองค์กร Windows Server 2016, 2019 
ไม่มี Linux 

ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือข้อมูลต่าง ๆ อยู่ใน
ฐานข้อมูลชนิดใดบ้าง 

ใช้ Microsoft SQL Server โดยสว่นใหญ่ 
และมี File Server กลาง 

ฐานข้อมูลมีการกระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ มีกระจายไปตามกองต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงด้วย Web Service หรือไม่ สามารถด าเนินการได้ รูปแบบเป็น XML 

มีเอกสาร EA หรือไม่ ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะได้ข้อมูลเพียงภาพรวมขององค์กรว่า ณ ปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร 
เพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดให้มากข้ึน จึงต้องการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลจากในแต่ละกองเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมว่าข้อมูล ICT ที่มีอยู่นั้นในแต่ละกองเป็นอย่างไร มีการเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ จึงต้องมี 
การด าเนินการประสานงานกับแต่ละกองเพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป 

 

2) การติดตั้งเครื่อง Server ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จากการประชุมหารือใน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีการสอบถามข้อมูลกับทางศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ข้อมูลว่าคาดว่าตัวเครื่อง Server และ Rack จะน าไปวางไว้ที่ห้อง Data Center 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากแต่จะมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เรื่องการเดินสายไฟ  
เนื่องจากห้อง Data Center นั้นจะมีข้อจ ากัดในการเดินสายไฟเข้าไปเพิ่มไม่ได้เนื่องด้วยท่อวาง

สายไฟที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นมีการใช้งานเต็มแล้ว และช่องการเจาะนั้นมีเพียงที่เดียวเท่านั้น จึงต้องมีส ารวจ
พ้ืนที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งร่วมกันในทุกฝ่ายว่าจะสามารถเดินสายไฟจากจุดใดและเดินสายโดยเจาะผ่านช่องใด  

 เรื่องท่อแอร์และคอมเพรสเซอร์แอร์ของ Rack 
ตามข้อก าหนดในส่วนของ Rack ที่จะต้องส่งมอบนั้น มีระบุไว้ว่าจะต้องมีเครื่องปรับอากาศอยู่

ภายใน Rack ด้วย จึงต้องมีส ารวจพ้ืนที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งร่วมกันเช่นกันว่าจะสามารถเดินท่อจากจุดใดได้ 
และจุดที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ว่าจะสามารถวางได้ที่จุดใด 

 ปัญหาและอุปสรรค 
จากการเข้าไปประชุมหารือและสอบถามข้อมูลนั้น พบว่าปัญหาในเรื่องระบบ ICT ของส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นมีการบริหารจัดการดูแลข้อมูลแบบแยกส่วนภายในส านักงาน
เดียวกัน โดยบางส่วนข้อมูลที่กองหนึ่งภายในส านักมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกอยู่แล้วนั้นไม่สามารถที่จะ
น ามาส่งต่อให้กับกองงานอ่ืน ๆ ภายในส านักได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งต้องใช้วิธีการส่งต่อข้อมูลในลักษณะแบบ 
manual อยู่ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวจะท าให้การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกจะมีการท าสัญญา MOU 
ระหว่างหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนกันได้ อีกทั้งอาจท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนกันภายในส านักอีกด้วย  
 
3.4.2 การศึกษา Enterprise Architecture (EA) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการศึกษา Enterprise Architecture ของหน่วยงานที่จะท าการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือทราบถึง
รูปแบบการจัดเก็บ ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น อยู่ในฐานข้อมูลชนิดใด เช่น Oracle, SAP, SQL, Microsoft 
Access ขอบเขตของข้อมูล เช่น ความถี่ในการเก็บ ปีที่มีข้อมูล  รูปแบบข้อมูล เช่น รูปแบบไฟล์ (TXT, Excel, 
PDF ฯลฯ) เป็นต้น 
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ในการศึกษาเบื้องต้น ที่ปรึกษาได้ใช้การส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ านวน 45 หน่วยงาน ได้รับการตอบกลับจ านวน 30 หน่วยงาน (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562) 
ดังต่อไปนี้  

ล าดับ กระทรวง หน่วยงาน การตอบกลับ 
1 กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มี 
2 กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร มี 
3 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร มี 
4 กระทรวงการคลัง ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไม่ม ี
5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ม ี
6 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มี 

7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ไม่ม ี

8 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

มี 

9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ม ี
10 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก มี 
11 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า มี 
12 กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน มี 
13 กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย มี 
14 กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน มี 
15 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มี 
16 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มี 
17 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ม ี
18 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ม ี
19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล) 
ไม่ม ี

20 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ มี 
21 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ มี 
22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ มี 
23 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ม ี
24 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มี 
25 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ไม่ม ี

26 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 
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ล าดับ กระทรวง หน่วยงาน การตอบกลับ 
27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มี 
28 กระทรวงพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ม ี
29 กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน มี 
30 กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน มี 
31 กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มี 
32 กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มี 
33 กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มี 
34 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มี 
35 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ไม่ม ี
36 กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง มี 
37 กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค มี 
38 กระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ไม่ม ี
39 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี 
40 กระทรวงสาธารณสุข ส านักควบคุมโรค ไม่ม ี
41 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข มี 
42 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มี 
43 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ม ี
44 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ม ี
45 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มี 

  
1)  สถานะการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

จากการศึกษาพบว่ามี 2 หน่วยงานที่มีการท าข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรไว้ โดยมีรายละเอียดเพียง
พอที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลว่าจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลได้อยู่ 1 หน่วยงาน จาก  
30 หน่วยงาน คือ การประปาส่วนภูมิภาค และมีรายละเอียดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 อีก 1 หน่วยงาน  

 การประปาส่วนภูมิภาค 
ในเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐานการท าสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีกระบวนการทางธุรกิจหลัก 
6 กระบวนย่อย ได้แก่ การจัดหาน้ าดิบ การผลิตน้ าประปา การจ่ายน้ าประปา การบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย และ
การควบคุมคุณภาพน้ า ดังรูปที่ 3.4-1 
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รูปที่ 3.4-1 การด าเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐานการท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

ที่มา: การประปาส่วนภูมภิาค 

 
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้  
(1) ข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย 

- รหัสพนักงาน เลขประจ าตัวประชาชน และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล ชื่อ 
นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล LineID Facebook  

- การศึกษา ประวัติการอบรม ต าแหน่งปัจจุบัน เงินเดือน ค่าตอบแทน ภาระงาน
ประจ า ภาระงานพิเศษ 

(2) ผู้ใช้น้ า 
- เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ ามาตร เลขบัตรเครดิต เลข PaySabuy  
- ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล LineID Facebook ที่อยู่  
- ประวัติการใช้น้ า ปี/เดือน เลขหน่วย จ านวนหน่วย  
- ประวัติข้อร้องเรียน 

(3) มาตรวัดน้ า 
- เลขประจ ามาตร เลขที่ผู้ใช้น้ า ชนิดของมาตร 
- ต าแหน่งที่ตั้ง   
- ประวัติการบ ารุงรักษา  
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(4) แหล่งน้ า 
- เลขประจ าตัวแหล่งน้ า ชื่อแหล่งน้ า ต าแหน่งที่ตั้ง 
- ประวัติคุณภาพน้ า ปริมาตรสูงสุด ความลึกสูงสุด  
- ประวัติการบ ารุงรักษา  
- จ านวนเครื่องจักรที่ติดตั้ง 

(5) เครื่องจักร 
- เลขประจ าตัวเครื่องจักร  
- เลขทรัพย์สิน 
- เลขผู้ผลิต รุ่น เลขซีเรียล เลขคู่ค้า เลขรับประกัน  
- ชนิด ขนาด อัตราก าลังไฟฟ้า กระแสพิกัด  
- ข้อมูลด้านการเงิน ราคา แหล่งเงินทุน อัตราค่าเสื่อม  
- ประวัติการปฏิบัติงาน  
- ต าแหน่งที่ตั้ง  
- ประวัติการบ ารุงรักษา  
- ประวัติการโอนย้ายสินทรัพย์ 

(6) สารเคมี 
- เลขประจ าตัวสารเคมี ชื่อสารเคมี  
- ประวัติการใช้ ปริมาณท่ีใช้ ปริมาณคงเหลือ  
- ประวัติการจัดซื้อ เลขผู้ผลิต เลขคู่ค้า ราคา ปริมาณที่ซื้อ แหล่งเงินทุน  

(7) พิกัดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
- ท่อประปา 
- ประตูน้ า 
- หัวดับเพลิง 
- อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
- มาตรวัดน้ า  
- การซ่อมท่อรั่ว  
- ส านักงานประปา 
- ถนน 
- ขอบถนน 
- ทางรถไฟ 
- ขอบทางรถไฟ  
- เส้นทางน้ า  
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- แหล่งน้ า  
- แนวรั้ว  

(8) โปรแกรมท่ีมีใช้งานที่ส าคัญของการประปาส่วนภูมิภาค  
- โปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการหนี้ ตรวจสอบการช าระค่าน้ า การติดตามหนี้  
- โปรแกรมบริหารจัดการสัญญาการใช้น้ า 
- โปรแกรมบริหารจัดการใบเสร็จ  
- โปรแกรมรับส่ง SMS และสื่อสังคมออนไลน์ 
- โปรแกรมด้านการเงิน 
- โปรแกรมด้านเอกสารและหนังสือเวียน  
- โปรแกรมบริหารคลังมาตรน้ า 
- โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ 

 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย  
ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมองค์กรชี้ว่ากระบวนการธุรกิจหลัก

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มี 6 หมวด คือ การเดินรถ การบริการโดยสาร การบริการสินค้า การบริหารรถ
จักรและล้อเลื่อน การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารทรัพย์สิน โดยมีระบบงานด้านสารสน เทศ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ระบบ STARS-2 ส าหรับการจ าหน่ายตั๋วที่นั่งรถโดยสารออนไลน์  
 ระบบซ่อมบ ารุง CMMS (Computerized Maintenance Management) 
 ระบบ TTS (Train Tracking System) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์เดิน

รถโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ 
 ระบบ CTC (Centralized Traffic Control) เป็นระบบอาณัติสัญญาณที่ควบคุมการเดินรถ 
 ระบบ CTD (Computerized Time Tabling and Traing Diagram) ก าหนดแผนการจัดท า

ก าหนดการเดินรถ 
 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยกร  
 ระบบงานเงินเดือนค่าจ้าง 
 ระบบงานบัญชีแยกประเภทสถานีมักกะสัน 
 ระบบงานบุคลากร 
 ระบบงานงบการเงิน 
 ระบบงานบัญชีพัสดุ 
 ระบบงานรายได้สถานี 
 ระบบงานบัญชีและสถิติโดยสาร 
 ระบบงานบัญชีและสถิติสินค้า 
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ส าหรับข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีดังนี้  
(1) ข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน มีข้อมูลประกอบด้วย  

- ผังบัญชี บัญชีแยกประเภท 
- ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
- รายรับ รายจ่าย 
- สินทรัพย์ งบประมาณ งบการเงิน 

(2) ข้อมูลทรัพยาการบุคคล ประกอบด้วย 
- โครงสร้างองค์กร มีชื่อหน่วยงาน ล าดับชั้น ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
- ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐาน ประเภทพนักงานหรือลูกจ้าง 
- เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทน  
- เวลาท างาน  
- สวัสดิการ 
- ประวัติการท างาน  
- ประวัติการฝึกอบรม  

(3) ฝ่ายการช่างโยธา ประกอบด้วย 
- ต าแหน่งภูมิศาสตร์ของสถานี ที่หยุดรถ เขตสถานี พ้ืนที่ 
- รายละเอียดทาง เช่น สะพาน เครื่องก้ัน ทางผ่าน เครื่องสัญญาณ 
- สภาพทาง สภาพราง ดัชนีคุณภาพราง พิกัดจุดช ารุด 
- ประวัติการซ่อมบ ารุงทาง วันที่ส ารวจล่าสุด 
- ชนิด ราคา และรายละเอียดของวัสดุซ่อมทางที่ใช้อยู่ 
- ต าแหน่งคลังวัสดุ ชนิดและจ านวนวัสดุที่มีอยู่ในแต่ละคลัง 
- รายชื่อและประวัติผู้รับเหมาซ่อมทาง 
- แผนงานในการซ่อมบ ารุงทาง ช่วงเวลา ชนิดและจ านวนวัสดุที่ต้องใช้ 
- มูลค่าและรายละเอียดตามแผนซ่อมทาง 

(4) ฝ่ายการช่างกล ประกอบด้วย 
- รายละเอียดหัวรถจักรแต่ละคัน หมายเลขรถ สถานะส าหรับการใช้งาน 
- รายละเอียดล้อเลื่อนแต่ละคัน หมายเลขรถ สถานะส าหรับการใช้งาน 
- ก าหนดการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคัน ตามวาระ รายละเอียดแผนการซ่อม 
- ประวัติการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคัน 
- รายละเอียด ชนิด ประเภทของพัสดุอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
- ต าแหน่งคลังพัสดุอะไหล่ จ านวนและชนิดอะไหล่ที่อยู่ในแต่ละคลัง 
- ต าแหน่งโรงซ่อม ภาระงาน ประเภทการซ่อม 
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- รายชื่อและประวัติผู้รับเหมาซ่อมรถจักรและล้อเลื่อน 
- แผนงานในการซ่อมบ ารุง ช่วงเวลา ชนิดและจ านวนพัสดุที่ต้องใช้ 
- มูลค่าและรายละเอียดตามแผนซ่อมบ ารุง 

(5) ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 
- รายละเอียดการเดินรถ ชนิดรถจักร จ านวนรถพ่วง เส้นทาง จ านวนสถานี เวลาเข้า - 

ออกแต่ละสถานี การรอหลีก 
- รายละเอียดล าดับริ้วขบวน รถคันไหนถูกมอบหมายให้ไปร่วมขบวนใด 
- ต าแหน่งรถแต่ละขบวน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
- รายละเอียดการเดินรถแต่ละเที่ยว วันที่ เวลาเริ่ม - สิ้นสุด ต้นทาง - ปลายทาง จุดรอ 
- ระยะทางท่ีแต่ละเท่ียวรถเดินทางเป็นกิโลเมตร 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละเที่ยว เช่น ค่าน้ าามัน เบี้ยเลี้ยง พนักงานขับรถ 
- กิโลเมตรผู้โดยสาร หารด้วยกิโลเมตรที่นั่ง 
- ต้นทุนการเดินรถรวมแต่ละเที่ยว 

(6) ฝ่ายบริการโดยสาร 
- รายละเอียดขบวนรถโดยสาร ต้นทาง - ปลายทาง สถานีแวะ ก าหนดเวลา 
- รายละเอียดเที่ยวรถโดยสาร ณ วันใดวันหนึ่ง 
- จ านวนและชื่อของผู้โดยสาร ที่นั่ง และเที่ยวรถที่โดยสาร 
- รายได้จากการการบริการโดยสาร ในแต่ละเท่ียว 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละเที่ยวของการให้บริการโดยสาร 
- ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้เที่ยวรถ (จ านวนผู้โดยสาร/เที่ยว) 
- ต้นทุนการให้บริการโดยสารแต่ละเที่ยว 

(7) ฝ่ายบริการสินค้า 
- รายละเอียดขบวนรถสินค้า ต้นทาง - ปลายทาง สถานีแวะ ก าหนดเวลา 
- รายละเอียดเที่ยวรถสินค้า ณ วันใดวันหนึ่ง 
- ชื่อและรายละเอียดลูกค้าผู้มาใช้บริการขนส่งสินค้า 
- รายละเอียดสินค้า ชนิด น้ าหนัก ต้นทาง - ปลายทาง 
- รายได้ที่ได้จากบริการขนส่งสินค้า 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละเที่ยวของการให้บริการสินค้า 
- ดัชนีวัดประสิทธิภาพการใช้เที่ยวรถ (น้ าหนักบรรทุก/เที่ยว) 
- ต้นทุนการให้บริการสินค้าแต่ละเที่ยว 

(8) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
- รายละเอียดทรัพย์สิน ชนิด ที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ 
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- รายละเอียดสัญญาเช่า ผู้เช่า ทรัพย์สิน เงื่อนไขสัญญา 
- ราคาประเมินของทรัพย์สิน และรูปแบบการหารายได้ในทรัพย์สินข้างเคียง 
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่า วันท าสัญญา ประวัติช าระค่าเช่า 
- รายได้ที่จัดเก็บได้จากการเช่าทรัพย์สิน ยอดเงิน สัญญาเช่า ช่วงเวลา 
- รายการลูกหนี้ที่ครบก าหนดช าระเงินตามสัญญาเช่า 
- ดัชนีเปรียบเทียบความคุ้มค่า หรืออัตราการสร้างรายได้ ต่อพ้ืนที่ 

(9) ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
- รายละเอียดเครื่องสัญญาณ ชนิด แบบ ต าแหน่งที่ตั้ง สถานการณ์ท างาน 
- รายละเอียดประแจกล ชนิด ต าแหน่งที่ตั้ง สถานการณ์ท างาน 
- ต าแหน่ง ชนิด ระยะห่าง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 
- ต าแหน่งทางผ่าน ชนิด ประวัติอุบัติเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ต าแหน่งเครื่องก้ัน ชนิด ผู้ดูแลเครื่องก้ัน ประวัติอุบัติเหตุ 

 
2) รายละเอียดการใช้ระบบปฏิบัติการของแต่ละองค์กร  

กระทรวง หน่วยงาน ระบบปฏิบัติการที่มีใช้งานในองค์กร 
กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Windows Server 
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร Windows Server, Linux, UNIX 
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร Windows Server, Linux, Solaris, AIX 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Windows Server, Linux 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วจิยั 
และนวัตกรรม 

Windows Server 

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก Windows Server, Linux, AIX 
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า Windows Server, Linux, Solaris 
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน Windows Server, Linux, Solaris 
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย Windows Server, Linux 
กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน Windows Server, Linux 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Windows Server 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Windows Server, Linux 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ Windows Server 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ Windows Server, Linux 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้ Windows Server, Linux 
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กระทรวง หน่วยงาน ระบบปฏิบัติการที่มีใช้งานในองค์กร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ Windows Server, Linux 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ Windows Server 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 

Windows Server, Linux 

กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน Windows Server, Linux, Solaris 
กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน Windows Server 
กระทรวงพาณิชย ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Linux  

ธนาคารแห่งประเทศไทย Windows Server, Linux, AIX, Solaris 
กระทรวงพาณิชย ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Windows Server, Linux 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง Windows Server, Linux 
กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง Windows Server, Linux 
กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค Windows Server, Solaris 
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Windows Server, Linux 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข Windows Server, Linux 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Windows Server, Linux 
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Windows Server, Linux 

  
3) รายละเอียดฐานข้อมูลที่มีการใช้งานในแต่ละองค์กร  

กระทรวง หน่วยงาน ฐานขอ้มลูที่มกีารใช้งาน 
กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint 
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, DB2, 

MongoDB 
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, DB2 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม MySQL, Microsoft SQL Server 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, 
Google Drive, MariaDB 

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, DB2 
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, 

MariaDB 
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย Oracle, SAP, MySQL, Microsoft SQL Server 
กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
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กระทรวง หน่วยงาน ฐานขอ้มลูที่มกีารใช้งาน 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 

MS Access 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, 
Microsoft SharePoint 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้ Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ MySQL, Microsoft SQL Server 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ MariaDB 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 

MySQL, Microsoft SQL Server, Google Drive 

กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน Microsoft SQL Server 
กระทรวงพาณิชย ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Oracle 
กระทรวงพาณิชย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย Oracle, SAP, Microsoft SQL Server, 

Microsoft Sharepoint, Cloudera 
กระทรวงพาณิชย ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, 

Microsoft SharePoint 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง Oracle, MySQL 
กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค Oracle, SAP, MySQL, Microsoft SQL Server, 

NoSQL 
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Oracle, MySQL 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข MySQL, Microsoft SQL Server, Progress 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Microsoft SQL Server, Apache 
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 
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4) รายละเอียดการกระจายฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

กระทรวง หน่วยงาน การกระจายฐานข้อมลูไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่มี 
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ไม่มี 
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ไม่มี 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ไม่มี 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

มี เช่ือมโยงข้อมูลกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่าน API 

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ไม่มี 
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า มี ผ่าน Web Service กับกรมประมง กรมการแพทย์ 

กรมการปกครอง 
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน มี API จากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย มี 
กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน ไม่มี 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 
ไม่มี 

กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มี 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ มี Webservice จากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การประปานครหลวงและภูมิภาค และส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้ ไม่มี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไม่มี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ ไม่มี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

ไม่มี 

กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ไม่มี 
กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน มี 
กระทรวงพาณิชย ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่มี 
กระทรวงพาณิชย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มี 
กระทรวงพาณิชย ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่มี 
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กระทรวง หน่วยงาน การกระจายฐานข้อมลูไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ไม่มี 
กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง มี เปิดให้ผู้อื่นได้ใช้งานข้อมูลของตนเอง 
กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค ไม่มี 
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี เช่ือมต่อ Web Service กับกรมการปกครองและ

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข มี เช่ือมโยงเป็นไฟล์กับคลังข้อมูลด้านการแพทย์และ

สุขภาพระดับจั งหวัด และคีย์ข้อมูลผ่ าน Web 
Application กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร
สุขภาพ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่มี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่มี 

  
5) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร ณ จุดเดียว  

กระทรวง หน่วยงาน ความสามารถในการเข้าถงึขอ้มลู 
กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มี 
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร มี 
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร มี 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

มี 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

มี 

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก มี 
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า มี 
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน มี 
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มี 
กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน มี 
กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 
ไม่มี 

กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไม่มี 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่มี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ มี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ไม่มี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ ไม่มี 
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กระทรวง หน่วยงาน ความสามารถในการเข้าถงึขอ้มลู 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) 
มี 

กระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน มี 
กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน ไมุ่มี 
กระทรวงพาณิชย ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มี 
กระทรวงพาณิชย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มี 
กระทรวงพาณิชย ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มี 
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มี 
กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง มี 
กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค ไม่มี 
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข มี 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่มี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มี 

 
6) สรุปภาพรวมการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จากผลส ารวจตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.4.2.2 ถึง 3.4.2.5 นั้น จะสามารถน าข้อมูลมาสรุปให้

เห็นภาพรวมในแต่ละหัวข้อได้ดังแผนภาพตามในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้  

 

รูปที่ 3.4-2 แผนภาพสรุปการใช้ระบบปฏิบัติการของแต่ละองค์กร 

Windows 
Server

29

Linux
23

อื่นๆ
9

- อื่นๆ 
(Solaris)

6

- อื่นๆ (AIX)
3
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รูปที่ 3.4-3 แผนภาพสรุปฐานข้อมูลที่มีการใช้งานในแต่ละองค์กร 
 

 

รูปที่ 3.4-4 แผนภาพสรุปการกระจายฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
 

Microsoft SQL Server
26

MySQL
24

Oracle
20

Microsot SharePoint
4

SAP
3

Google Drive
2

NoSQL
1

Sales

มี
10ไม่มี

20
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รูปที่ 3.4-5 แผนภาพสรุปความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร ณ จุดเดียว 

  
จากการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture: EA)  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงาน
ของรัฐส่วนใหญ่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ประกอบการค านวณตัวชี้วัด โดยส่วนใหญ่
เก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล หรือ Digital files (Excel, CSV, Text) แต่หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์เพ่ือประกอบการค านวณตัวชี้วัด วิธีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน คือการเชื่อมต่อ
ด้วยวิธี Application Programming Interface หรือ API ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามีเพียงบางหน่วยงานที่มี 
ความพร้อมในการเปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมต่อด้วยวิธี API ได้แก ่

(1) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
(3) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
(4) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
(5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
(6) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(7) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ทางท่ีปรึกษาจะน าข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบวิธีเชื่อมต่อหรือ
น าเข้าข้อมูลตัวชี้วัด/ข้อมูลประกอบการค านวณตัวชี้วัดต่อไป 
 

 

มี
21

ไม่มี
9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
การออกแบบเชิงความคิดของระบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ 

การจัดท ายุทธศาสตร์และตัดสินใจ 
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บทท่ี 4 
การออกแบบเชิงความคิดของระบบวิเคราะหข์้อมูลประกอบ 

การจัดท ายุทธศาสตรแ์ละตดัสินใจ 
 

เป็นการน าผลการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลในการพัฒนาตัวชี้วัดประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์
และการตัดสินใจ (น าเสนอในบทที่ 2) มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินสถานภาพความพร้อมของข้อมูล 
ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานต่าง ๆ (น าเสนอในบทที่ 3) มาท าการออกแบบเชิงความคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวชี้วัด
กลุ่มแรก ซึ่งข้อมูลมีความพร้อม มีการจัดเก็บอยู่แล้ว สามารถน ามาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่  
ได้ในระยะเริ่มต้นนี้ วิธีการน าเสนอข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังแสดง  
ในรูปที่ 4.1-1  

 
รูปที่ 4.1-1 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของงานส่วนที่ 3 และความเชื่อมโยงกับงานส่วนอื่น ๆ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-2 

4.1  การผูกโยงข้อมูล (Data Mapping) เพื่อพิจารณาความพร้อมของตัวชี้วัด 

การผูกโยงข้อมูลเป็นกระบวนการจับคู่ระหว่าง ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดที่ผ่าน 
การคัดเลือกเบื้องต้นจ านวน 185 ตัว (หัวข้อ 3.1) กับข้อมูลที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ผลจากหัวข้อ 3.2) 
และ โดยผลจากการผูกโยงข้อมูลจะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด สามารถแบ่งตัวชี้วัด
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายถึง กลุ่มของตัวชี้วัดที่มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ 
และมีการจัดเก็บอย่างความต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดกลุ่มนี้จะถูกน าไปจัดล าดับความส าคัญต่อไปในหัวข้อ 4.2.3 
ต่อไป 

2) กลุ่มตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายถึง กลุ่มของตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 
หรือขาดการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง ซี่งจะถูกน าไปจัดล าดับความส าคัญต่อไปในหัวข้อ 4.2.4 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-3 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

1 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 100% จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
2 2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ / 

 
สมบูรณ์ 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย / 
 

มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย / 
 

มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของประเทศไทย / 
 

มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย / 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  / 
 

3 3 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าเกษตรส าคัญ ข้าวขาว 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
ข้าวหอมมะลิ 

 
/ 

มันส าปะหลัง 
 

/ 
ยางพารา 

 
/ 

ปาล์มน้ ามัน 
 

/ 
อ้อย 

 
/ 

ทุเรียน 
 

/ 
มะม่วง 

 
/ 

สับปะรด 
 

/ 
ส้มโอ 

 
/ 

พริก 
 

/ 
หน่อไม้ฝร่ัง 

 
/ 

โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา) 
 

/ 
กุ้ง (จันทบุรีและตราด) 

 
/ 

พืชพัก (ก าแพงเพขร) 
 

/ 
ปลานิล (เชียงราย) 

 
/ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-4 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

4 4 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ 

 
/ 

5 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก. ที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
/ 

6 6 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการขนส่ง / 
 

สมบูรณ์ 
7 7 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

8 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
9 9 จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized 

Certificate 
จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO / 

 
สมบูรณ์ 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน AEO / 
 

10 10 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 ภายใน
ปี 2564 

ปริมาณการปล่อย CO2 สาขาการขนส่ง / 
 

สมบูรณ์ 

11 11 สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้ า
เพิ่มขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2564 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง / 
 

สมบูรณ์ 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า / 

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าชายฝั่ง / 
 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด / 
 

12 12 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 5% ต่อปี* 

ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี* / 
 

สมบูรณ์ 
(เฉพาะ ICD
ลาดกระบัง) 

13 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก  ร้อยละของ TRS ท่าเรือแหลมฉบัง (ใบขนสินค้าขาเข้า) / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
ร้อยละของ TRS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ใบขนสินค้าขาเข้า) / 

 
(ไม่ครบตาม
ประตูการค้า) 

14 14 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก/ 
ด่านชายแดนส าคัญ 

เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก/ด่านชายแดนส าคัญ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-5 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

15 15 ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนส าคัญ ปริมาณาการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนส าคัญ / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนส าคัญ / 

 

16 16 มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 
2564 

จ านวนมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ / 

 

17 17 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่
เทคนิคและระดับปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค 

 
/ 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ 
 

/ 
18 18 จ านวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 10 ต่อปี* 
จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

/ 
19 19 มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ของประเทศ ในปี 2564 
มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ในปี 2564 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

20 20 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได ้ รายได้ประชาชาติ (National Income: NI) / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ / 

 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ของประเทศ / 
 

21 21 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต 
 

N/A ไม่สมบูรณ์ 
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

 
N/A 

22 22 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา) ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและพัฒานาภาคเอกชน / 
 

สมบูรณ์ 
ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและพัฒานาภาคอื่น ๆ (รัฐบาล อุดมศึกษา หน่วยงานไม่ค้าก าไร รัฐวิสาหกิจ / 

 

23 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการ 
ที่ถูกต้อง 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด / 

 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
 

/ 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด 

 
/ 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง / 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-6 
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NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

24 24 ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  / 

 

25 25 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

ปริมาณการเดินทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) / 
 

สมบูรณ์ 
ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) / 

 

ปริมาณการเดินทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  / 
 

ค่าเฉลี่ยต่อเที่ยว / 
 

ปริมาณการเดินทางรวม / 
 

26 26 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม. และ
ท่าอากาศยานในภมูิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / 
 

สมบูรณ์ 
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง / 

 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต / 
 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ / 
 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ / 
 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย / 
 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทย. ทั้งหมด (28 แห่ง) / 
 

27 27 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า  / 
 

สมบูรณ์ 
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน / 

 

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ / 
 

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย / 
 

28 28 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า / 
 

สมบูรณ์ 
ปริมาณการใช้พลังงานน้ าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า / 

 

ปริมาณการใช้พลังงานจากการน าเข้าในการผลิตไฟฟ้า / 
 

ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า / 
 

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า / 
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รหัส
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สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า / 
  

ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า / 
 

29 29 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network 
Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 

อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

30 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น
มากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 

จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 
ในปี 2564 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

31 31 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
32 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  47  
เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

33 33 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี
2561 

จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด (กทม.+นนทบุรี+สมุทรปราการ) / 

 

จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปา 
 

/ 
จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด  / 

 

34 34 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาด จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้ าสะอาด 
 

N/A ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด / 

 

35 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง น้ าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตนครหลวง 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตนครหลวง 

 
/ 

น้ าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตนครหลวง 
 

/ 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตนครหลวง 

 
/ 

อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งในเขตภูมิภาค/เทศบาล น้ าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 
 

/ 
น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

 
/ 

น้ าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 
 

/ 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตภูมิภาค/เทศบาล ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

 
/ 
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36 36 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางใน
เมืองทั้งหมด  

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) / 

 

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  / 
 

รถไฟชานเมือง / 
 

รถโดยสาร BRT / 
 

รถโดยสารประจาทาง / 
 

เรือ / 
 

ค่าเฉลี่ยเท่ียวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล / 
 

ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพและปริมณฑล / 
 

ปริมาณการเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล) 
 

/ 
ปริมาณการเดินทาง ยานพาหนะส่วนบุคคลในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล) 

 
/ 

37 37 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)  จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนประชากร / 

 

38 38 จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่
มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

จ านวนแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนโครงการที่ก าลังพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

 
/ 

จ านวนโครงการน าร่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
 

/ 
โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

 
/ 

39 39 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)  จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด / 

 

40 40 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  / 

 

41 41 อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
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อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

42 42 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับของประเทศไทยใน World Digital Competitiveness Ranking ของ International 
Institute for management Development (IMD) 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

43 43 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)  มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
44 44 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)  
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ร้อยละ)  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

45 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

46 46 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวม
ของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ / 

 

47 47 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย  

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง 
ของนโยบาย  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

48 48 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
49 51 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

50 52 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
51 53 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

52 54 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการผลิตไฟฟ้า 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่ง 

 
/ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอื่น ๆ 
 

/ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
/ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจการค้า 
 

/ 
53 56 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง สัดส่วนคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น / 

 
ไม่สมบูรณ์ 

สัดส่วนคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ / 
 

สัดส่วนคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา / 
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54 61 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น 

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ / / ไม่สมบูรณ์ 
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ / / 

55 64 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น จ านวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด 

 
/ 

56 66 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 

จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวส. 

 
/ 

57 69 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนประชากร / 

 

58 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
59 76 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) / 

 
สมบูรณ์ 

60 77 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (Private Gross Fixed Capital) / 
 

สมบูรณ์ 
61 78 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) / 

 
สมบูรณ์ 

62 79 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป / 
 

สมบูรณ์ 
63 80 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ) / 

 
สมบูรณ์ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปีงบประมาณ) / 
 

64 81 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ / 

 

65 82 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ย  
ปีละ 47,000 ล้านบาท 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

66 84 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ / 
 

สมบูรณ์ 
พื้นที่ประเทศ / 

 

67 85 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
68 86 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) / 

 
สมบูรณ์ 
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รหัส
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69 87 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด / 

 

70 88 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล
และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแต่ละลุ่มน้ า 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

71 89 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานของแต่ละลุ่มน้ า ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานของแต่ละลุ่มน้ า 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
72 90 ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคการผลิต 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคการบริโภค 
 

/ 
73 91 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย  / 

 
สมบูรณ์ 

พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง / 
 

มูลค่าความเสียหาย  / 
 

74 92 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน / 
 

สมบูรณ์ 
75 93 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องของภาคกลาง 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของภาคกลาง 
 

/ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องของภาคตะวันออก 

 
/ 

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของภาคตะวันออก 
 

/ 
76 94 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายยุทธศาสตร์หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายยุทธศาสตร์หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

77 95 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละจ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
จ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

/ 
 

สมบูรณ์ 

78 96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (การผลิตไฟฟ้า) / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง 

 
/ 

79 97 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)  
มีแนวโน้มลดลง 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 
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80 98 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในรายสาขาที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 

แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา  
ที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

81 99 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

82 100 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตร 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 
/ 

83 101 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 

 
/ 

84 102 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชย 
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากลดลง 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 
 

/ สมบูรณ์ (ผล
การ

ด าเนินงาน
จากแผน12) 

มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอกควัน 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควัน 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว 
 

/ 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว 

 
/ 

มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว 
 

/ 
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ าซาก 

 
/ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

85 103 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม / 

 

86 104 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  / 
 

สมบูรณ์ 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ / 

 

87 105 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ:งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้  

 
/ 

ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
 

/ 
88 106 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  / 

 
สมบูรณ์ 

จ านวนประชากร / 
 

89 107 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงาน
ทั้งหมด 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด / 

 

90 108 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา  
มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

91 110 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิ
สติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่อ
อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

92 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน 
ในอนุภู มิ ภาคลุ่ มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement:  CBTA)  
ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
การข้ามแดนของบุคคล 

 
/ 

กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ 
 

/ 
ข้อบังคับการจราจรและสัญญาณจราจร 

 
/ 

การน าเข้ารถยนต์ชั่วคราว 
 

/ 
หลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งส าหรับการประกอบการขนส่งข้ามพรมแดน 

 
/ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

เง่ือนไขการขนส่ง 
 

/ 
 

มาตรฐานและข้อก าหนดส าหรับการออกแบบและก่อสร้างถนนและสะพาน 
 

/ 
จุดผ่านแดนและการอ้านวยความสะดวกและการให้บริการในการผ่านแดน 

 
/ 

หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 

/ 
หลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบส าหรับการประกอบการ
ขนส่งข้ามพรมแดน 

 
/ 

กฎเกณฑ์ศุลกากรส าหรับคอนเทนเนอร์ 
 

/ 
ระบบการจัดแบ่งประเภทพิกัดสินค้า 

 
/ 

หลักเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตขับขี่ 
 

/ 
การก าหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้าและออกประเทศ 

 
/ 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน 
 

/ 
โควต้าการบริการขนส่งและการออกใบอนุญาต 

 
/ 

93 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
94 113 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค / 

 
สมบูรณ์ 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Thai Direct Investment Abroad: TDI) / 
 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)  / 
 

95 114 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
96 115 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ 
 

/ 
97 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง

การผลิตการลงทุน และบริการ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน 
และบริการ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

98 117 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป.ลาว / 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-15 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา / 
  

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม / 
 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน / 
 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา / 
 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - เลสเต / 
 

99 118 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
100 119 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (อันดับ) / 

 
สมบูรณ์ 

101 120 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  / 
 

สมบูรณ์ 
102 121 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ  / 

 
สมบูรณ์ 

103 122 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม) / 
 

สมบูรณ์ 
104 123 ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ  (Total Factor Productivity ภาคบริการ) ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ  (Total Factor Productivity ภาคบริการ) 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

105 124 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
106 126 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

107 127 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี  

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

108 129 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย ผลการจัดอันดับโดย The Fletcher School at Tufts University  / 
 

สมบูรณ์ 
109 130 ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 
จ านวนอากาศยานที่ซ่อมในประเทศไทย / 

 
สมบูรณ์ 

จ านวนอากาศยานทั้งหมดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก / 
 

110 131 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 4 / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 3  / 

 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2  / 
 

111 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ  / ไม่สมบูรณ์ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-16 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

112 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง 
 

N/A ไม่สมบูรณ์ 
(ยังไม่ได้
ก าหนด
นิยาม) 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก 
 

N/A 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ 

 
N/A 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ 
 

N/A 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน 

 
N/A 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน) 
 

N/A 
113 134 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

114 135 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
115 136 อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD ในด้าน Labor productivity (PPP) อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD ในด้าน Labor productivity (PPP) / 

 
สมบูรณ์ 

116 137 อันดับใน World digital competitiveness ranking โดย IMD คะแนนใน World digital competitiveness ranking โดย IMD (คะแนน) / 
 

สมบูรณ์ 
117 138 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) / 

 
สมบูรณ์ 

118 139 คะแนนจากการประเมิน Global Human Capital Index ของ WEF  คะแนนจากการประเมิน Global Human Capital Index ของ WEF  / 
 

สมบูรณ์ 
119 140 ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ผลิตภัณฑ์มวลรวม / 

 
สมบูรณ์ 

การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  / 
 

ชั่วโมงการท างาน  /  
เงินได ้ /  

120 141 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนผู้มีงานท า / 

 

121 144 อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD ในด้าน Education อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD ในด้าน Education / 
 

สมบูรณ์ 
122 145 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) / 

 
สมบูรณ์ 

123 151 SDGs index SDGs (อันดับ) / 
 

สมบูรณ์ 
SDGs (คะแนน) / 

 

124 152 EPI Score EPI Rank /  สมบูรณ์ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-17 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

125 153 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท  สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ (ร้อยละ) / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

 
/ 

พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท (ร้อยละ) 
 

/ 
126 154 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)  ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)  / 

 
สมบูรณ์ 

127 155 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย
ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน / 
 

สมบูรณ์ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  / 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาการจัดการของเสีย / 
 

128 156 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์  

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าทะเล  

 
/ 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าใต้ดิน  
 

/ 
129 157 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย คุณภาพอากาศ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

คุณภาพเสียง และความสั่นสะเทือน 
 

/ 
130 158 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ / 

 
ไม่สมบูรณ์ 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด / 
 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
 

/ 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด 

 
/ 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
 

/ 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด 

 
/ 

131 159 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม  ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
132 160 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (Water Security Index) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (Water Security Index) / 

 
สมบูรณ์ 

133 161 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ า  ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ า   / ไม่สมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

134 162 สัดส่วนของแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย   พื้นที่แม่น้ าล าคลอง 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
พื้นที่ชุ่มน้ า 

 
/ 

พื้นที่ทั้งประเทศ / 
 

135 163 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค / 
 

สมบูรณ์ 
136 164 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม / 

 
สมบูรณ์ 

137 165 ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า  ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า  / 
 

สมบูรณ์ 
138 166 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า  ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า  

 
/ รอ
นิยาม 

ไม่สมบูรณ์ 

139 167 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมือง  ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมือง  / 
 

สมบูรณ์ 
140 168 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ / 

 
สมบูรณ์ 

141 169 ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
 

/ รอ
นิยาม 

ไม่สมบูรณ์ 

142 170 สัดส่วนพื้นที่ล าคลองที่ได้รับการฟื้นฟู  สัดส่วนพื้นที่ล าคลองที่ได้รับการฟื้นฟู  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
143 171 สัดส่วนพื้นที่ล าน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู  สัดส่วนพื้นที่ล าน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

144 172 สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู  สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู  
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
145 173 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทมที่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ า   

ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ  
สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทมที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

146 174 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  / 
 

สมบูรณ์ 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ / 

 

147 175 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในกรุงเทพ / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมจังหวัดนครปฐม / 

 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนนทบุรี / 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดปทุมธานี /   
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-19 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรปราการ / 
  

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรสาคร / 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดเชียงใหม่ / 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดขอนแก่น / 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา / 
 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ต / 
 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

/ 
148 176 จ านวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค จ านวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

149 177 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP 
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก / 
 

สมบูรณ์ 
ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 20% สุดท้าย ต่อ  
กลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20%  

/ 
 

150 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็น
เมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy และ Living 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

151 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา  จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของการประเมิน
แผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ  

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

152 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
153 181 จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

154 182 พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ 
วิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก 
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

155 183 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / 
 

สมบูรณ์  
(รอการ

ประมวลผล
จากกองบัญชี
ประชาชาติ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  / 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน / 
 

156 184 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก  มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วง 5 ปีแรก / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในช่วง 5 ปีแรก / 

 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในช่วง 5 ปีแรก / 
 

157 185 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  / 
 

สมบูรณ์  
(รอการ

ประมวลผล
จากกองบัญชี
ประชาชาติ) 

158 186 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา / 
 

สมบูรณ์ 
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุร ี / 

 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง / 
 

159 187 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ / 
 

สมบูรณ์  
(รอการ

ประมวลผล
จากกองบัญชี
ประชาชาติ) 

160 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชุมพร / 
 

ไม่สมบูรณ์ 
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระนอง 

 
/ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-21 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี / 
  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนครศรีธรรมราช / 
 

161 189 จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในจังหวัดชุมพร 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในจังหวัดระนอง 

 
/ 

จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

/ 
จ านวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
/ 

162 190 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  / 
 

สมบูรณ์  
(รอการ

ประมวลผล
จากกองบัญชี
ประชาชาติ) 

163 191 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา /  ไม่สมบูรณ์ 
(ข้อมูลบางตัว

ขาดความ
จัดเก็บอยา่ง

ต่อเนื่อง) 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตาก /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสระแก้ว /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดเชียงราย /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดหนองคาย /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดมุกดาหาร /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนครพนม /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนราธิวาส /  
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตราด /  

164 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-22 
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NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

165 193 ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per Capita) ระหว่างภาคลดลง ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ / 

 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้ / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันตก / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
 

จ านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

จ านวนประชากร ภาคเหนือ / 
 

จ านวนประชากร ภาคใต้ / 
 

จ านวนประชากร ภาคตะวันออก / 
 

จ านวนประชากร ภาคตะวันตก / 
 

จ านวนประชากร ภาคกลาง / 
 

จ านวนประชากร กรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
 

166 194 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ของ กทม. / 
 

สมบูรณ์ 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคกลาง / 

 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคเหนือ / 
 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคอีสาน / 
 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคใต้ / 
 

167 195 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 

168 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 

 
/ 
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รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

สารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 
 

/ 
 

สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) 
 

/ 
สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) 

 
/ 

สารเบนซีน (Benzene) 
 

/ 
สารไตรคลอโรเอธีลีน (Trichloroethylene) 

 
/ 

สาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) 
 

/ 
สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene) 

 
/ 

169 197 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้งในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
170 198 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา / 

 
สมบูรณ์ 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตาก / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสระแก้ว / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดเชียงราย / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดหนองคาย / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดมุกดาหาร / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนครพนม / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนราธิวาส / 
 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดตราด / 
 

171 199 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
/ 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 

/ 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

 
/ 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
 

/ 
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รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
 

/ 
 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
 

/ 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 
/ 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
 

/ 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 

 
/ 

172 200 รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคกลาง / 
 

สมบูรณ์ 
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคกลาง / 

 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคเหนือ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคเหนือ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออก  / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออก  / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันตก / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันตก / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคใต้ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคใต้ / 
 

173 201 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP)ภาคกลาง / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนประชากร ภาคกลาง / 

 

174 202 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP: Gross Regional Product) เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

สมบูรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ / 

 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้ / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก / 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-25 

ตารางท่ี 4.1-1 ผลการทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด (ต่อ) 

NO 
รหัส

อ้างอิง 
ชื่อตัวชีวดั ชื่อข้อมูล 

สถานะข้อมูล ความ
สมบูรณ ์มี ไม่มี 

 
  

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันตก / 
  

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง / 
 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
 

175 203 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ / 
 

สมบูรณ์ 
พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 

 

พื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและพื้นที่กทม. / 
 

พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออก / 
 

พื้นที่ภาคเหนือ / 
 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่กทม. / 
 

พื้นที่ภาคตะวันออก / 
 

176 204 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ของภาคตะวันออก 
 

/ ไม่สมบูรณ์ 
177 205 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน) จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง (กรุงเทพมหานคร) 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

จ านวนประชากร (กรุงเทพมหานคร) / 
 

จ านวนคดียาเสพติดและอาชญากรรม (สมุทรปราการ) 
 

/ 
จ านวนอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภูเก็ต) 

 
/ 

178 206 จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)  จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน / 
 

สมบูรณ์ 
179 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา

เดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้  
 

/ 
180 208 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที 

เป็น 30 นาที 
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 

181 209 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) แยกรายจังหวัด / 
 

สมบูรณ์ 
182 210 จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
/ ไม่สมบูรณ์ 
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183 211 รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร / 
 

สมบูรณ์ 
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานคร / 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กรุงเทพมหานคร / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดสมุทรปราการ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดสมุทรปราการ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดเชียงใหม่ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดภูเก็ต / 
 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดภูเก็ต / 
 

184 212 ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

/ 
 

สมบูรณ์ 

จ านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 
 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) ภาคใต้
ชายแดน 

/ 
 

จ านวนประชากร ภาคใต้ชายแดน / 
 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) ภาคเหนือ / 
 

จ านวนประชากร ภาคเหนือ / 
 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

/ 
 

จ านวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ / 
 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) 
จังหวัดนครราชสีมา 

/ 
 

จ านวนประชากร จังหวัดนครราชสีมา / 
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185 213 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) จ านวนแพทย์ นครราชสีมา / 
 

สมบูรณ์ 
จ านวนประชากร นครราชสีมา / 

 

หมายเหตุ: รหัสอ้างอิง* หมายถึง ล าดับการจัดเรียงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาได้รวบรวมตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะใช้ในการอ้างอิงในโครงการศึกษานี้ 
รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 185 ตัว แสดงในภาคผนวก ง 

 
บทสรุปการผูกโยงข้อมูล (Data Mapping) จากการที่ที่ปรึกษาได้ทบทวนความพร้อมของข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีความพร้อมของ

ข้อมูล มีจ านวน 83 ตัว และตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีจ านวน 102 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะน าไปจัดล าดับความส าคัญตามกรอบการพิจารณาหัวข้อ 4.2 ต่อไป 
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4.2  การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด 

หลังจากการผูกโยงข้อมูลข้างต้น ท าให้สามารถแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่มี 
ความพร้อมของข้อมูล และกลุ่มตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ล าดับถัดไป ที่ปรึกษาจะท าการจัดล าดับ
ความส าคัญของตัวชี้วัดทั้งสองกลุ่ม โดยได้ก าหนดกรอบการพิจารณาและขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญ
ของตัวชี้วัด ดังรายละเอียดการด าเนินงานต่อไปนี้ 

4.2.1 กรอบการพิจารณาล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด 
ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการจัดท าโครงการนี้ ต้องการให้ได้มาซึ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ในประเด็น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ รวมทั้ง  
การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจการวางแผนและก าหนดนโยบายภาครัฐเพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ต่าง ๆ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถ
ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินธุรกิจ การวางแผน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาควิชาการท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดกรอบการพิจารณาความส าคัญของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการใน 2 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1: มิติด้านความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรงและยุทธศาสตร์สนับสนุน  
ในการถ่ายทอดนโยบาย (Policy Deployment) สู่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา

หนึ่งๆ มักประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ยุทธศาตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา
โดยตรงซึ่งมักถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนา และ (2) 
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนา ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะสนับสนุน
หน่วยงานหลักให้เกิดการขับเคลื่อนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาและระบบข้อมูล 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ีนที่
เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาแสดงค าอธิบายการจ าแนกตัวชี้วัดทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้แผน 
ระดับต่าง ๆ (Level of Plan) ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนา (ตามขอบเขตของโครงการนี้ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ ก) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ข) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
และ ค) การพัฒนาเมือง) โดยตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ถูกเรียกว่า ตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรง (Direct KPI) ซึ่งจะวัดผลลัพธ์ในการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่ใช้  
ในการประเมินความส าเร็จและ/หรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็นโดยตรง 
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาพิจารณาให้ตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Direct KPI) เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญ 
ในระดับ “สูงกว่า” 

2) ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้แผนระดับต่าง ๆ 
(Level of Plan) ที่อาจมิได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการพัฒนาแต่มีนัยส าคัญบางส่วนที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการพัฒนา รวมทั้งมีความส าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบของการพัฒนา โดยตัวชี้ วัด 
ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ถูกเรียกว่า ตัวชี้วัดสนับสนุน (Indirect KPI) ซึ่งอาจมีการวัดผลไม่ตรงกับประเด็น
การพัฒนามากนักแต่ยังคงอยู่ในทิศทางการพัฒนาเดียวกัน หรือเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุน 
ที่มิได้เจาะจงประเด็นการพัฒนาโดยตรง (ในโครงการนี้คือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน และการพัฒนาเมือง) แต่จะเป็นการวัดผลในภาพรวม เช่น ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
การค้า ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  โดยการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสนับสนุน 
ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายจะส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จตามประเด็นการพัฒนาที่อยู่ในการศึกษานี้  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาพิจารณาให้ตัวชี้วัดสนับสนุน (Indirect KPI) เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญในระดับ “ต่ ากว่า”  
ดังน าเสนอในรูปที่ 4.2-1 

หมายเหตุ การจ าแนกตัวชี้วัดพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง (Direct Strategy) และ
ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Indirect Strategy) ที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 2 

 

มิติที่ 2: มิติด้านความส าคัญตามระดับของแผน  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ มีความจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอด

เป้าหมายจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่าการถ่ายทอดนโยบาย (Policy Deployment)  
ซึ่งด าเนินการผ่านแผนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ (Level of Plan) ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบทั้งในมิติของยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงตัวชี้วัด ซึ่งแผนในทุกระดับ 
ต่างมีความส าคัญในบทบาทของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการพัฒนาตาม “โครงการการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ” มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลรองรับแผนในระดับสูงของประเทศ ที่ปรึกษาจึงพิจารณา 
ให้ความส าคัญกับแผนและตัวชี้วัดที่อยู่ภายใต้แผนในระดับที่สูงกว่าจะมีความส าคัญ “มากกว่า” กล่าวคือ  
แผนและตัวชี้วัดภายใต้แผนระดับที่ 1 จะมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือแผนและตัวชี้วัดภายใต้  
แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ตามล าดับ ดังน าเสนอในรูปที่ 4.2-1 
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รูปที่ 4.2-1 กรอบการพิจารณาความส าคัญของตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ 

 
4.2.2  ขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด 

จากการผูกโยงข้อมูลตัวชี้ วัด (Data Mapping)  พบว่าตัวชี้ วัดถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
(1) กลุ่มตัวชี้วัดที่มีความพร้อมของข้อมูล และ (2) กลุ่มตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ โดยในล าดับถัดไป 
ที่ปรึกษาจะท าการน าตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณาความส าคัญของตัวชี้วัดทั้ง 2 มิติ 
โดยผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน และส่งผลให้เกิดกลุ่มตัวชี้วัด 7 กลุ่ม ดังนี้ 
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ขั้นตอน การพิจารณาความส าคัญ 
ผลการจัดล าดับความส าคัญ ระดับ 

ความส าคัญ มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 กลุ่มที ่
ขั้นที่ 1 การพิจารณากลุ่มตัวช้ีวัดที่ปรากฎอยู่ ใน 

หลายแผน รวมถึงตัวช้ีวัดที่ใช้ในการจัดอันดับ
ของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศ 

อาจเป็น 
Direct หรือ 
Indirect KPI 

อยู่ในหลายแผนงาน
ในระดับใดกไ็ด ้

1 
ส าคัญสูง

ที่สุด 

ขั้นที่ 2 การพิจารณาตัวช้ีวัดตามมิติที่ 1 คือ คัดเลือก
ตัวช้ีวัดที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Direct 
KPI) จากนั้นน ามาผ่านกระบวนการตามมิติที่ 
2 คือ การจัดเรียงล าดับของตัวช้ีวัดตาม
ระดับของแผน (Level of Plan) เพื่อจ าแนก
ระดับความส าคัญ 

Direct KPI 

แผนระดับที่ 1 2  

แผนระดับที่ 2 3 

แผนระดับที่ 3 4 

ขั้นที่ 3 การพิจารณาตัวช้ีวัดตามมิติที่ 1 คือ คัดเลือก
ตัวช้ีวัดสนับสนุน ( Indirect KPI) จากนั้น
น ามาผ่านกระบวนการตามมิติที่  2 คือ  
การจัดเรียงล าดับของตัวช้ีวัดตามระดับ 
ของแผน (Level of Plan) เพื่อจ าแนกระดับ
ความส าคัญ 

Indirect KPI 

แผนระดับที่ 1 5 

แผนระดับที่ 2 6 

แผนระดับที่ 3 7 ส าคัญน้อย
ที่สุด 

 
ในการคัดเลือกตัวชี้วัดที่ปรึกษาจะวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น  

7 กลุ่มตามเกณฑ์ข้างต้น จากนั้นจะเริ่มคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะน ามาด าเนินงานในโครงการนี้ จากกลุ่มที่มี
ความส าคัญมากที่สุดเป็นล าดับแรก (กลุ่มที่ 1) ต่อด้วยการคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความส าคัญรองลงมาจนครบตาม
จ านวนตัวชี้วัดที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 4.2-2 
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รูปที่ 4.2-2 ขั้นตอนการพิจารณาความส าคัญของตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
กระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่น าเสนอข้างต้น ใช้กับการคัดเลือกทั้งตัวชี้วัดในกลุ่มที่มีความพร้อม 

ของข้อมูล และในกลุ่มที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ดังจักน าเสนอผลการคัดเลือกต่อไปในหัวข้อที่ 4.2.3 และ 4.2.4  
 

4.2.3  การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (กลุ่มตัวชี้วัด 
ที่มีความพร้อมของข้อมูล) 
จากการผูกโยงข้อมูลตัวชี้วัดจ านวนรวม 185 ตัว พบตัวชี้วัดที่มีความพร้อมของข้อมูลจ านวน 83 ตัว

(ดังน าเสนอในหัวข้อที่ 4.1) ซึ่งสามารถจ าแนกล าดับความส าคัญได้ดังรูปที่ 4.2-3 และแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
ในกลุ่มต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.2-1 
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รูปที่ 4.2-3 จ านวนตวัชีว้ัดที่ผ่านการจัดล าดบัความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใชใ้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ ่

 
ตารางที่ 4.2-1 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

ขนาดใหญ ่

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 1: ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน 
1 2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2 11 สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้ าเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2564 
3 20 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้ 
4 24 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) 

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 

5 27 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
6 28 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
7 37 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน) 
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ตารางที่ 4.2-1 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ ่(ต่อ) 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 2: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 1 
8 22 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา) 
9 174 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

กลุ่มที่ 3: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 2 
10 39 อัตราส่วนของครัวเรือนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
11 40 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
12 46 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
13 175 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 
14 177 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัด ร้อยละ 20 

แรกที่จนที่สุด 
15 183 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
16 184 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก 
17 185 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
18 186 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
19 187 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ 
20 190 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
21 25 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็น

ร้อยละ 15 ในปี 2564 
22 26 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม. และท่าอากาศยานในภูมิภาค 

เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2564 
23 193 ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
24 194 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
25 198 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

กลุ่มที่ 4: Direct KPI >> แผนระดับที่ 3 
26 6 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ 
27 9 จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate 
28 10 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5 - 10 ภายในปี 2564 
29 12 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี* 
30 15 ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนส าคัญ 
31 200 รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพิ่มขึ้น 
32 201 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง 
33 202 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพิ่มขึ้น 
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ขนาดใหญ ่(ต่อ) 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

34 203 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีภาคเพิ่มขึ้น 
35 206 จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี) 
36 209 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
37 211 รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 
38 212 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
39 213 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) 

กลุ่มที่ 5: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 1 
กลุ่มที่ 6: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 

40 120 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
41 121 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
42 122 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
43 129 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
44 131 จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
45 136 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน 
46 137 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 
47 138 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 
48 139 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
49 140 ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
50 141 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
51 144 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
52 145 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
53 151 อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
54 152 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
55 154 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) 
56 155 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้

ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 
57 160 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (Water Security Index) (ระดับ/คะแนน) 
58 163 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค 
59 164 ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
60 165 ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า 
61 167 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมือง 
62 168 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

63 56 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
64 69 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
65 76 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
66 77 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 
67 78 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 
68 79 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 
69 80 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
70 81 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
71 84 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
72 87 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
73 91 จ านวนพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
74 92 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
75 95 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละจ านวนวันที่ 

PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
76 96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
77 102 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบิตัิ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากลดลง 
78 103 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
79 104 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
80 106 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
81 113 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
82 117 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
83 119 ความก้าวหน้ าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุ่มที่ 7: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 3 
หมายเหตุ: รหัสอ้างอิง* หมายถึง ล าดับการจัดเรียงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาได้รวบรวมตามแผนงาน/ยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะใช้ในการอ้างอิงในโครงการศึกษานี้ 

 
ตามข้อเสนอทางเทคนิคของโครงการที่ปรึกษาได้เสนอจะพัฒนาฐานข้อมูลจากตัวชี้วัดที่มีความพร้อม

ของขัอมูลจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว และจากผลการคัดเลือกตั วชี้วัดกลุ่มนี้ข้างต้น ที่ปรึกษาเห็นควร 
จะด าเนินการพัฒนาเป็นระบบข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมด 83 ตัว 
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4.2.4 การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ต้องมีการน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล (กลุ่มตัวช้ีวัดที่ยังขาดความสมบูรณ์) 
จากการผูกโยงข้อมูลดัชนีชี้วัดจ านวนรวม 185 ตัว ตัวชี้วัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จ านวน 102 ตัว  

(ดังน าเสนอในหัวข้อที่ 4.1) ซึ่งสามารถจ าแนกล าดับความส าคัญได้ดังรูปที่ 4.2-4 และแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
ในกลุ่มต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.2-2 

 

 
รูปที่ 4.2-4 จ านวนตัวชี้วัดที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-38 

ตารางที่ 4.2-2 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาความสมบูรณ์ 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 1: ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน 

1 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
2 21 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)  
3 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

กลุ่มที่ 2: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 1 
กลุ่มที่ 3: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 2 

4 36 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด  
5 38 จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
6 41 อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
7 42 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
8 43 อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)  
9 44 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
10 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
11 47 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย  
12 176 จ านวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค 
13 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  
14 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา  
15 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
16 181 จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
17 182 พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 
18 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
19 189 จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
20 191 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
21 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
22 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของ

เสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

23 29 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
24 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 
25 31 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
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ตารางที่ 4.2-2 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาความสมบูรณ์ (ต่อ) 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

26 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
27 33 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี2561 จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/

เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
28 34 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาด 
29 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง และในเขตภูมิภาค/เทศบาล 
30 132 ปริมาณสินค้าท่ีผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี
31 195 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
32 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
33 197 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง 
34 199 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

กลุ่มที่ 4: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 3 
35 3 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าเกษตรส าคัญ 
36 4 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ 
37 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก.ท่ีเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
38 7 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ 
39 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
40 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก (สุวรรณภูมิ แหลมฉบัง)  
41 14 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า-ส่งออก ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก/ด่านชายแดนส าคัญ 
42 16 มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564 
43 17 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตาม

ยุทธศาสตร์หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 
44 18 จ านวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 10 ต่อปี* 
45 19 มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2564 
46 93 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
47 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 
48 204 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) 
49 205 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน) 
50 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
51 208 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที 
52 210 จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 

กลุ่มที่ 5: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 1 
53 48 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
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ตารางที่ 4.2-2 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาความสมบูรณ์ (ต่อ) 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

54 51 พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
55 52 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
56 53 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
57 54 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

กลุ่มที่ 6: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 
58 123 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
59 124 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
60 126 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 
61 127 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 
62 130 ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 
63 134 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)  
64 135 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
65 153 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและ

ชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ท้ังประเทศ) 
66 156 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์  
67 157 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 
68 158 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
69 159 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม  
70 161 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาทต่อลูกบาศก์เมตร) 
71 162 สัดส่วนของแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ าล าคลองและพื้นท่ี

ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 
72 166 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า  
73 169 ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
74 170 สัดส่วนพ้ืนท่ีล าคลองที่ได้รับการฟื้นฟู  
75 171 สัดส่วนพ้ืนท่ีล าน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู  
76 172 สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและแหล่งน้ าท่ีได้รับการฟื้นฟู  
77 173 สัดส่วนพ้ืนท่ีชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ  
78 61 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น 
79 64 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
80 66 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อป ี
81 82 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 
82 85 จ านวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธ์ุ 
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ตารางที่ 4.2-2 รายชื่อตัวชี้วัดจากการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่ใช้ในการเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาความสมบูรณ์ (ต่อ) 

ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

83 86 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) 
84 88 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลและมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

ที่เป็นรูปธรรม 
85 89 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนท่ีชลประทานของแต่ละลุ่มน้ า 
86 90 ประสิทธิภาพการใช้น้ าท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น 
87 94 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายยุทธศาสตร์หลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 
88 97 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
89 98 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็น เช่น  

การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 
90 99 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
91 100 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
92 101 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
93 105 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/

สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 
94 107 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และ

ภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 
95 108 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อป ี
96 110 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง 

ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 
97 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิ ภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

(Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน 
98 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางท่ีผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
99 114 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
100 115 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
101 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ 
102 118 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

กลุ่มที่ 7: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 3 
หมายเหตุ: รหัสอ้างอิง* หมายถึง ล าดับการจัดเรียงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาได้รวบรวมตามแผนงาน/ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะใช้ในการอ้างอิงในโครงการศึกษานี้ 
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4.3  การก าหนดวิธีการน าเสนอข้อมูล 

4.3.1 ประเภทของข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บและน าเสนอ   
ข้อมูลที่จัดเก็บและน าเสนอในระบบฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองฯ โดยพิจารณาทั้งข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
โดยตรง (หัวข้อ 3.2) และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้แสดงผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยตรง  
แต่เป็นข้อมูลที่อาจมีประโยชน์ในการติดตามการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (น าเสนอในหัวข้อ 4.3.3) 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมออกเป็น 2 รูปแบบของการน าเสนอ คือ  

1) ข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based data) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงต าแหน่ง หรือพิกัด 
(Location) ของข้อมูล ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ที่สามารถแสดงผลบนแผนที่ (Map)  
โดยอาศัยข้อมูลลักษณะดังกล่าวในการแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภายใต้ระบบที่จะถูกพัฒนาขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ใช้แสดงตัวชี้วัดโดยตรง หรือเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจ 
ในการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2) ข้อมูลประเภทที่ ไม่ ใช่ เชิ งสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Non-GIS Based data)  หรือข้อมูล 
เชิงสารสนเทศ (Information Systems) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยข้อมูล Non-
GIS Based จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ  

 ข้อมูลที่สรุปจากข้อมูล GIS Based เช่น ปริมาณ ระยะทาง และพ้ืนที่ รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ 
ภายใต้ Attribute ของชั้นข้อมูลนั้น ๆ 

 ข้อมูลตัวชี้วัดที่แสดงผลการด าเนินการ (Performance Indicator) ตามเป้าหมาย 
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ รวมถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับของ
สถาบันระหว่างประเทศ   

 
4.3.2  การน าเสนอตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์ 

ในการน าเสนอตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์อยู่แล้ว ที่ปรึกษาจะท าการพิจารณา
รูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถฉายภาพของตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ชัดเจน รวมไปถึง
แนวโน้มของสถานการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการและความน่าเชื่อถือทางสถิติ 
โดยในบางตัวชี้วัด อาจจะมีการพัฒนาสูตรในการวิ เคราะห์แนวโน้มซึ่งจะถูกน าไปใช้ในการออกแบบ 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป 

จากผลการรวบรวมข้อมูล พบเนื้อหาสาระของข้อมูลที่มีความส าคัญและควรได้รับการน าเสนอเป็น
จ านวนมาก ซึ่งในการน าเสนอไม่สามารถใช้รูปแบบเดียวส าหรับทุกตัวชี้วัด (One Size Fit For All) ที่ปรึกษามี
กรอบความคิดเบื้องต้นในการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ ดังตารางที่ 4.3-1 
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ตารางท่ี 4.3-1 กรอบความคิดเบื้องต้นในการออกแบบรูปแบบการน าเสนอ 
ที ่ ข้อมูล ความหมาย รูปแบบการน าเสนอ (เบื้องต้น) 
1 ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด ค่าของตัวช้ีวัด (KPI Score)  รูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series) อาจแสดงในรูปแบบ

กราฟข้อมูล ตามความถี่ของข้อมูลที่มี 
 รูปแบบการแสดงผลเชิงพื้นท่ี ซึ่งอาจเป็นข้อมูลการด าเนินงาน

รายปีในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีมิติการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที ่
2 นิยาม นิยาม ความหมายและคุ้มรวมต่าง ๆ 

ของตัวช้ีวัด 
ข้อความมาตรฐาน 

3 โครงสร้างตัวช้ีวัด องค์ประกอบของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา/
ค านวณตัวช้ีวัด 

ตาราง พร้อมระบุช่ือข้อมูล หน่วยข้อมูล และส่วนงานรับผิดชอบ
ข้อมูล 

4 สูตรการค านวณ วิธีการค านวณตัวช้ีดวัด สมการทางคณิตศาสตร์ (แบบง่าย)  
5 ค่าเป้าหมาย ค่าที่ใช้ในการเทียบความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายในแผนต่างๆ หรือ กราฟค่าเป้าหมายที่
แสดงค่าเป้าหมายในห้วงเวลาต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับไปตามแผน 

6 เส้นแนวโน้มข้อมูล (Target 
Trend ) 

แสดงแนวโน้มของเป้าหมาย กราฟในลักษณะเดียวกับการแสดงผลการด าเนินงาน 

7 เส้นแนวโน้มข้อมูล (Data  
Forecast) 

แสดงแนวโน้มข้อมูลโดยพิจารณาผล 
การด าเนินงานท่ีผ่านมา 

กราฟในลักษณะเดียวกับการแสดงผลการด าเนินงาน 

8 การแจ้งเตือน สถานะของตัวช้ีวัดเทียบค่าเป้าหมาย BI แสดงผลสถานะในปัจจุบันของตัวช้ีวัด โดยใช้สีในการก าหนด
สถานะของตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ของระบบ eMENSCR ในรูปที่ 4.3-1 

 

 

รูปที่ 4.3-1 การก าหนดเกณฑ์ตามที่ระบบ eMENSCR ใช้ในการประเมินและติดตามตัวชี้วัด 
 
1)  การตรวจสอบนิยาม สูตร และรูปแบบการน าเสนอตัวช้ีวัด  

ที่ปรึกษาได้น า ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและมีข้อมูลสมบูรณ์ มาทบทวนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ในแง่ของนิยาม ความหมาย และการใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นที่ปรึกษาได้ท าการตรวจสอบ/พัฒนาสูตร  
ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนิยามและการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์
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ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้เป็นไปตามหลักวิชาการและความน่าเชื่อถือทางสถิติ ทั้งนี้สูตรที่ก าหนดขึ้นจะถูก
น าไปใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป 

นอกจากนิยาม และสูตรการค านวณค่าตัวชี้วัดแล้ว ที่ปรึกษายังได้คัดเลือกรูปแบบการน าเสนอผล
การด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการน าเสนอเป็นแผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง 
หรือ ตาราง ผสมกันหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น 

 ในกรณีวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า (วัดผลทุกปี) จะค านวณเป็นผลต่างระหว่างค่าปีปัจจุบัน
และปีก่อนหน้า เทียบกับค่าฐาน (ในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าของปีก่อนหน้า)  

 ในกรณีที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้ในปีสุดท้ายจะแสดงค่าเป้าหมายของปีสุดท้ายไว้เป็นเกณฑ์ 
และในกรณีที่สามารถท าได้ จะมีการแสดงเส้นแนวโน้มของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือให้
ผู้อ่านสามารถมองเห็นแนวโน้มว่าเมื่อไปถึงปีเป้าหมายแล้วมีความน่าจะเป็นที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากแนวโน้มที่ผ่านมา  

 

2)  ตัวอย่างการตรวจสอบสูตร นิยาม และรูปแบบการน าเสนอตัวช้ีวัด  
จากการตรวจสอบสูตร นิยาม การแสดงผลตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลุ่มท่ีมีความส าคัญและ 

มีข้อมูลสมบูรณ์ สามารถสรุปรูปแบบการน าเสนอตัวชี้วัดออกได้เป็น 3 กรณี อันประกอบด้วย  
 กรณีที่ 1 การก าหนดเป้าหมายไว้ในปีสุดท้าย แต่เป็นเป้าหมายที่มีหลายระยะ ซึ่งแสดง

ตัวอย่างโดยใช้ตัวชี้วัดที่ 2: สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ  

 กรณีที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในการวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผล 
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามแผน ซึ่งแสดงตัวอย่างโดยใช้ตัวชี้วัดที่ 6: 
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 กรณีที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในการวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผล 
การด าเนินงานลดลง ซึ่งแสดงตัวอย่างโดยใช้ตัวชี้วัดที่ 69: อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อ
ประชากรลดลง 

ซึ่งตัวอย่างตัวชี้วัดทั้ง 3 กรณี ที่ปรึกษาได้น าเสนอในรูปแบบ Non GIS ทั้งนี้ทั้งนั้นได้เพ่ิมเติมตัวอย่าง
ตัวชี้วัดที่มีการน าเสนอในรูปแบบ GIS 1 ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ 202: อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค  
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กรณีที่ 1 การก าหนดเป้าหมายไว้ในปีสุดท้าย แต่เป็นเป้าหมายที่มีหลายระยะ 
ตัวชี้วัดที่ 2 - สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงเป็นร้อยละ 12 ในปี 2564 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 
 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุน

การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการประจ าปี  
- มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าการขนส่งสินค้าทางท่อ 

ทางราง ทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร  
- มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุน

การถือครองสินค้า และต้นทุนบริหารคลังสินค้า 
- มูลค่าต้นทุนการบริหารจัดการของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลรวมมูลค่า

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและมูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 

 
การน าเสนอ 

 
รูปที่ 4.3-2 ตัวอย่างการน าเสนอตัวชี้วัดที่ 2 
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จากรูปที่ 4.3-2 การแสดงผลตัวชี้วัดนี้แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  
- ส่วนมุมขวาบน ระบุว่าเป็นตัวชี้วัดจากแผนใด ในกรณีที่ตัวชี้วัดนั้นเป็นตัวชี้วัดที่อยู่แผน 

หลายระดับ และมีค่าเป้าหมายที่ต่างกัน ผู้วิเคราะห์จะสามารถเลือกประเภทของแผนงานที่ต้องการแสดงผลได้  
- ส่วนกลาง แสดงชื่อตัวชี้วัด และข้อมูลในปีปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นกราฟรูปครึ่งวงกลม โดยมี

สัญลักษณ์แสดงสถานะของผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งใช้สีสะท้อนสถานะตามเกณฑ์
ของระบบ eMENSCR ดังที่ได้แสดงไว้ในรูป 4.3-1 ซึ่งในตัวอย่างนี้ ผลการด าเนินงานอยู่ในช่วงพ้ืนที่สีเหลือง 
หมายถึง มีผลการด าเนินปีปัจจุบันต่ ากว่าเป้าหมาย โดยตกอยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย  

- ส่วนล่าง หรือส่วนแสดงผลการด าเนินงานด้วยภาพหรือแผนภูมิสีเหลืองตามสถานะของผล 
การด าเนินงาน ซึ่งสามารถเรียกดูเชิงเปรียบเทียบได้ 2 มุมมอง ได้แก่ (1) เส้นขีดแนวราบสีเทาแสดงแนวโน้ม
ของผลการด าเนินงาน (Performance Trend) (2) จุดสีแดง (หรือเส้นสีแดง) แสดงค่าเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็น
ค่ารายปี หรือเป็นค่าท่ีครอบคลุมช่วงหลายปีติดกัน   

ในตัวอย่างนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้แบ่งค่าเป้าหมายเป็น 4 ช่วง โดยในแต่ละช่วง 
จะท าการวัดค่าเป้าหมายที่ปีสุดท้าย เช่น ในปี 2561 - 2565 จะท าการประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย 
ในปี 2565 ดังนั้น เส้นแสดงผลของค่าเป้าหมายจึงแบ่งเป็น 4 ระยะ (จุดสีแดง 4 จุด) ดังแสดงในรูปที่ 4.3-2 
และหากต้องการดูแนวโน้มของผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้วิเคราะห์สามารถดูผลการด าเนินงาน 
ในปีปัจจุบันควบคู่กับเส้นแนวโน้มในอนาคตได้ (เส้นแนบราบสีเทา) ดังรูปที่ 4.3-2 โดยเส้นแนวโน้มนี้เป็นเส้น 
ที่ได้จากการพยากรณ์แบบการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แต่ทั้งนี้ เส้นแนวโน้มดังกล่าว
เป็นเส้นแนวโน้มที่ค านวณจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเท่านั้น ดังนั้นจะไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคต 
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่  

 ทั้งนี้ จุดแสดงเป้าหมายของตัวชี้วัดเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนไปตามค่าเป้าหมายที่ถูกก าหนดอยู่ใน
แผนงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเลือกได้ที่ช่องด้านขวาบนของหน้าจอ เช่น รูปที่  4.3-2 แสดงผล 
การด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายในแผนแม่บท รูปที่ 4.3-3 เทียบกับค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
และรูปที่ 4.3-4 เทียบกับค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ฯ โลจิสติกส์ (ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ) 
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รูปที่ 4.3-3 การแสดงผลโดยเพิ่มเส้นเป้าหมาย ในกรณีที่เลือกแผนงานประเภทแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   

 

 

รูปที่ 4.3-4 การแสดงผลโดยเพิ่มเส้นเป้าหมาย ในกรณีที่เลือกแผนงานประเภทแผนยุทธศาสตร์ฯ โลจิสติกส์ 
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กรณีที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในการวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน   
ตัวชี้วัดที่ 6 - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์  
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  หมายถึง มูลค่า e-Commerce ตามการแบ่งประเภท
อุตสาหกรรม ISIC Rev. 4 (International standard Idustrial Classification of All Economic Activities 
Rev. 4) ซึ่งมีทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อุสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง 
อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร อุตสาหกรรม
การประกันภัย อุตสาหกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และอุตสาหกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ  

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์  หมายถึง มูลค่า e-Commerce ของ
อุตสาหกรรมการขนส่ง (หน่วย: ล้านบาท)  

 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนกิสส์าขาการขนส่งและโลจสิติกสท์ี่เพิ่มขึ้น =
(มูลค่าฯ ปีปัจจบุัน − มูลค่าฯ ปีก่อนหน้า)

มูลค่าฯ ปีก่อนหน้า
× 100 

การน าเสนอ 

 
รูปที่ 4.3-5 ตัวอย่างการน าเสนอตัวชี้วัดที่ 6 

 
จากรูปที่  4.3-5 เนื่องจากการแสดงผลของตัวชี้วัดนี้ เป็นแบบกรณีที่มีการก าหนดเป้าหมาย 

ในการวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดในตัวอย่างนี้คือ 
เพ่ิมขึ้นปีละ 10% จากรูปแกนตั้งของกราฟ คือ ร้อยละของผลการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า 
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เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่
ปี 2560 - 2564 ผลการด าเนินงานที่มีข้อมูล แต่ไม่ได้ตกอยู่ในช่วงที่ต้องประเมินผล เช่น ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 และ 2559 จะแสดงผลโดยใช้กราฟแท่งสีเขียว ส่วนในปีที่อยู่ในช่วงการประเมินผลจะวัดผลเทียบกับ
เส้นเป้าหมายสีแดง โดยกราฟแท่งที่อยู่สูงกว่าเส้นเป้าหมาย หมายถึง ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และ
จะแสดงโดยกราฟแท่งสีเขียวตามสถานะของการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เช่น ในปี 2560 มีผล 
การด าเนินงานเพิ่มจากปี 2559 เท่ากับ 29.01% และ ในปี 2561 มีผลการด าเนินงานเพ่ิมจากปี 2560 เท่ากับ 
16.49% ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายทั้งคู่ 

 

กรณีที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในการวัดผลเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผลการด าเนินงานลดลง 
ตัวชี้วัดที่ 69 - อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรลดลง 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การฆ่าตัวตายส าเร็จ หมายถึง การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ
เจตนาที่จะตายจริงเพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งกระท าได้ส าเร็จ 
 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จตอ่ประชากรแสนคน =
จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ × 100,000

จ านวนประชากร 
 

อัตราการฆ่าตวัตายส าเรจ็ต่อประชากรแสนคนลดลง = อัตราฯ ปีปัจจุบัน − อัตราฯ ปีก่อนหน้า 

การน าเสนอ 

 
รูปที่ 4.3-6 ตัวอย่างการน าเสนอตัวชี้วัดที่ 69 
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จากรูปที่ 4.3-6 การแสดงผลตัวชี้วัดนี้เป็นแบบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีเป้าหมายให้จากรูปจะเห็นว่า
ผลการด าเนินงานในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ในขณะที่เป้าหมายก าหนดให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ดังนั้น
กราฟแท่งในปี 2560 จึงแสดงด้วยสีเขียวเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ผล 
การด าเนินงานในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ในขณะที่เป้าหมายก าหนดให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ดังนั้น
กราฟแท่งในปี 2561 จึงแสดงด้วยสีแดง เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอ แบบแยกรายละเอียดตามภาค 

ตัวช้ีวัดที่ 203 - สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเพิ่มข้ึน 

นิยามของตัวชี้วัด 
พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม 

เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏ
ล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมิน  
ได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา  และ 
สวนปาล์ม เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก 
 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: :  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของภาค =  
พ้ืนที่ป่าไม้ของภาค

พ้ืนที่ทัง้หมดของภาค
 x 100 

 

การน าเสนอ 
ตัวชี้วัดที่ 203 นี้เป็นตัวอย่างตัวชี้วัดสะท้อนผลการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ย่อย (ในกรณีนี้ระดับภาค) 

สามารถน าเสนอในรูปแบบกราฟแท่งแยกคามภาคได้ โดยการน าเสนอเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบสามารถดูข้อมูล
ตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วยการน าเสนอในรูปแบบกราฟแท่งและในรูปแบบตารางได้ 

  

รูปที่ 4.3-7 ตัวอย่างการน าเสนอมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคของแต่ละปีในรูปแบบตาราง 
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รูปที่ 4.3-7 แสดงตัวอย่างการน าเสนอมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคของแต่ละปีในรูปแบบตารางตั้งแต่ปี 2556 
จนถึงปีล่าสุดที่มีข้อมูล โดยแยกน าเสนอเป็นรายภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลางและกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก 

 
 

  
 

 

รูปที่ 4.3-8 ตัวอย่างการน าเสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 203 ในรูปแบบตาราง 
 
รูปที่ 4.3-8 แสดงตัวอย่างการน าเสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 203 ที่มีการค านวณเป็นอัตราการเติบโต

ตามสูตรที่ระบุแล้ว 

 
รูปที่ 4.3-9 ตัวอย่างการน าเสนอผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 203 แยกรายละเอียดตามภาค 

 
รูปที่ 4.3-9 แสดงตัวอย่างการน าเสนอผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 203 ในรูปแบบกราฟแท่งแยก

รายละเอียดเทียบตามภาค แสดงตามปีต่าง ๆ 
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4.3.3  การน าเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัด  
 จากการทบทวนข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่  
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้คัดเลือกในโครงการนี้ตามที่น าเสนอข้างต้น  
ที่ปรึกษาพบว่ายังมีข้อมูลอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานดังกล่าวได้จัดเก็บไว้ นอกเหนือจากข้อมูลที่มีความจ าเป็น  
ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามข้อก าหนดโครงการศึกษาฯแล้วนั้น  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการน าไปใช้
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในมิติต่าง ๆ แม้จะไม่ได้ถูกน ามาใช้  
ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดภายใต้โครงการศึกษาฯ นี้ก็ตาม ทั้งนี้ที่ปรึกษาจึงได้ทบทวนข้อมูลที่มีความส าคัญ
เพ่ิมเติมและน าไปจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือใช้ในการสืบค้นแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่อไป โดย
รายละเอียดรายการข้อมูลที่หน่วยงานแต่ละแห่งได้จัดเก็บไว้แสดงตามภาคผนวก จ  

 

1)  การจ าแนกประเภทของข้อมูลอ่ืน ๆ 
ในเบื้องต้นที่ปรีกษาได้สรุปข้อมูลที่มีความส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก 

ที่ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดภายใต้โครงการศึกษาฯ นี้ ประกอบด้วย 
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการขนถ่ายเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมถึง

การกักเก็บ และส ารอง  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลโรงงาน เครื่องจักร และวัตถุที่ใช้ในโรงงาน 

รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 กรมการปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร ตั้งแต่การเกิด ตาย การย้ายถิ่นฐาน 
 กรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการด้านพลังงาน ปริมาณการขนส่ง

พลังงาน สถานที่ให้บริการด้านพลังงาน 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 

และการอนุรักษ์พลังงาน แยกตามประเภทการใช้งาน รวมถึงดุลยภาพของพลังงาน 
 กรมศุลกากร ประกอบด้วย มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงข้อมูลใบอนุญาติและ

ใบรับรอง 
 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิต การใช้  

การน าเข้า และการส่งออกแร่ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลโรงงานที่เก่ียวข้อง 
 กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรในประเทศ และ

คุณภาพของสถานพยาบาล รวมถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของประชาชน 
 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง รวมถึง

การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูลนิคมอุสาหกรรม 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูลทางด้านการเงินในประเทศไทย เช่น 

ดุลการค้า อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาผู้บริโภค 
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 ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย และการศึกษา รวมถึงผลงาน  
ด้านบทความวิชาการ 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านผลผลิต การส่งออก และแรงงาน
ในอุตสาหกรรม  

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน 
ในกิจการต่าง ๆ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านคดีความ และความปลอดภัยของประชาชน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 

และการเข้าออกนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยาน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ข้อมูลคมนาคมขนส่งด้าน ถนน ราง น้ า 

อากาศ ทั้งทางด้านคน และสินค้า 
 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกอบด้วย ข้อมูลวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ภายในประเทศไทย  
 ส านักนโยบายและแผนพลังงาน  

ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มข้อมูล เพ่ือจัดท าเป็นบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนา ดังรูปที่ 4.3-10 ซึ่งแสดงขั้นตอนแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูล โดยมีต้นทางของกระบวนการ คือ 
ข้อมูลตั้งต้นจากหน่วยงานต่าง ๆ น ามาท าการบูรณาการช้อมูล (Data Integration) ได้เป็นชุดข้อมูล 
(Dataset) จากนั้นจึงน าไปเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ผ่านการท า Metadata และจัดท ารูปแบบการเข้าถึง
ข้อมูล (Method of access) ได้เป็นบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ซึ่งสามารถน าไปแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน 
(Users) ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Interface) 

ซึ่ งการจัดท าบัญชีข้อมูลจะท าให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส ามารถสืบค้นข้อมูล ส าหรับใช้ 
ในการวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต โดยที่ปรึกษาจะแบ่งลักษณะข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย  

 กลุ่มข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเมือง เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลสาธารณูปโภค 
 กลุ่มข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูลโครงข่ายคมนาคม 
 กลุ่มข้อมูลโลจิสติกส์  
 อ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4.3-10 แนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi), 2563 

 
จากการทบทวนเบื้องต้น ที่ปรึกษาได้สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ได้รวบรวม

ในโครงการนี้ โดยมีจ านวนข้อมูล ประมาณ 540 ตัว ดังสรุปในตารางที่ 4.3-2 
 

ตารางท่ี 4.3-2 สรุปการรวบรวมข้อมูลอ่ืน 
กลุ่มข้อมูล จ านวน 
เมือง/ City 293 

โครงสร้างพื้นฐาน/Infrastructure 26 
โลจิสติกส์/ Logistics 541 

อ่ืนๆ / Other 294 
รวม 1154 

  

ในการจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้หมดทั้งหมดระบุ 
ค าส าคัญ (keyword) เพ่ือจัดท าเป็นชุดข้อมูล (Dataset) ส าหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถ
ค้นหาได้โดยสะดวกผ่านระบบที่พัฒนาขี้น โดยมีตัวอย่างค าส าคัญดังตารางที่ 4.3-3 

 
ตารางท่ี 4.3-3 ตัวอย่างการระบุค าส าคัญ (Keyword) 
e-Commerce เวลาการน าเข้าส่งออก การจัดการขยะ 
Gini coefficient เศรษฐกิจมหภาค การจ้างงาน 
Green Logistics แนวโน้มเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไทย การผลิตพลังงานภายในประเทศ 
ISO แผ่นดินไหว การลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ 
NRI แพทย ์ ความยั่งยืน 
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ตารางท่ี 4.3-3 ตัวอย่างการระบุค าส าคัญ (Keyword) (ต่อ) 
PM2.5 แรงงาน ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
PPP แร่ธรรมชาต ิ คุณภาพอากาศ 
SME โครงสร้างครัวเรือน ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 
TSIC โครงสร้างพื้นฐาน ดัชนีการขนส่งสินคา้ 
เขตเศรษฐกจิ โรคเฝ้าระวัง บทความวิจัย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โลจสิติกส ์ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
เขตพื้นท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต ้ ไฟป่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 
เงินตราต่างประเทศ กองทุนเงินทดแทน มูลค่าการค้า 
เงินลงทุน กองทุนประกันสังคม รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
เช่าซื้อที่อยู่อาศัย การเดินทางทางอากาศ ส่งออกเช้ือเพลิง 
เด็กและเยาวชน การใช้เชื้อเพลิง อนุรักษ์พลังงาน 
เบี้ยยังชีพ การใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมความมั่นคง 
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การใช้น้ า มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
เมืองอัจฉริยะ การขยายตัวของผลิตภาพรวม ยุทธศาสตร์ชาต ิ
เลิกจ้าง การค้าชายแดน ว่างงาน 

 

2)  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ 
ข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดเก็บ มีทั้งในรูปแบบของข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Based 

data) และท่ีไม่ใช่เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Non-GIS Based data) และมีรูปแบบหรือข้อก าหนดในการเข้าถึง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน บางข้อมูลไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอล (Excel, csv) แต่เป็นการสรุปข้อมูล 
ในรายงานประจ าปี ที่จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลภายในเนื้อหาของรายงาน (PDF) โดยเป็นข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Data) ซึ่งยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของโครงการ ดังตัวอย่าง 
ในรูปที่ 4.3-11  
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รูปที่ 4.3-11 ตัวอย่างข้อมูลที่แสดงในรายงาน  
ที่มา: (รายงานปริมาณการเดินทาง, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) 

 
ข้อมูลบางส่วนมีการจัดเก็บเป็นรูปแบบของ Digital file ที่เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอน 

ในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือ csv ที่สะดวกต่อการน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของโครงการ แต่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่
ในการส่งออกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง และน าเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.3-12  

 

รูปที่ 4.3-12 ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (Excel, CSV) 
ที่มา: (สถิติรถยนต์จดทะเบียน, กรมขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม) 
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ในส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน จะเป็นข้อมูลที่มีความพร้อม  
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของโครงการได้โดยตรงดังตัวอย่างข้อมูลโครงข่ายคมนาคม ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Database System) หรือ GIS Based data ดังแสดง
ในรูปที่ 4.3-13  

 

 

รูปที่ 4.3-13 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลโครงการ 
ที่มา: (โครงข่ายคมนาคม กระทรวงคมนาคม) 

 
จากการทบทวนข้อมูล พบว่าข้อมูลบางส่วนมีการจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information System หรือ MIS) แต่สามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ได้ เช่น ประชากรรายจังหวัด 
อัตราการเสียชีวิตแต่ละจังหวัด จ านวนคดีจราจรตามพ้ืนที่ ดังนั้นข้อมูลอื่นๆท่ีที่ปรึกษาได้ทบทวน จะถูกจัดเป็น 
2 ประเภทข้อมูล คือ  

 GIS และ MIS เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีการระบุต าแหน่งหรือพิกัดของข้อมูล (Geometry) 
 Non-GIS ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้ระบุต าแหน่ง และไม่ได้แสดงผลบนแผนที่ภูมิศาสตร์ 

ในเบื้องต้น ที่ปรึกษาได้สรุปข้อมูลที่ได้ทบทวนมาตามลักษณะของข้อมูลข้างต้นได้ดังตารางที่ 4.3-4 
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ตารางท่ี 4.3-4 สรุปลักษณะของข้อมูล 
ลักษณะข้อมลู จ านวน 

GIS และ MIS 45 

Non-GIS 1,109 

รวม 1,154 
  

ตัวอย่างข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่มีความความส าคัญต่อการน าไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเก็บ นอกเหนือจากส่วนถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด สรุปได้  
ดังตารางที่ 4.3-5  
 

ตารางท่ี 4.3-5 ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัด 
หน่วยงาน ข้อมูล 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

GDP SME 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลโรงงาน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ข้อมูลการใช้แร่ของประเทศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตโรงโม่บดและย่อยหิน 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ าหนักมูลค่าเพิ่ม) 
กรมศุลกากร มูลค่าน าเข้าส่งออกสินค้า 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 
ส านักนโยบายและแผนพลังงาน การผลิต น าเข้าและใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ 
กรมธุรกิจพลังงาน รายชื่อผู้ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ ามันดิบในอ่าวไทย/ปริมาณกักเก็บ

คงเหลือ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

อัตราเจริญพันธ์ุรวม (Total Fertility Rates - TFR) ทั่วประเทศและรายภาค 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 
ศูนย์ ข้ อมู ลวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม 

กรมการปกครอง จ านวนประชากรและบ้าน 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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ตารางท่ี 4.3-5 ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัด (ต่อ) 
หน่วยงาน ข้อมูล 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวนคดีจราจร 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนแยกตามหมวดกิจการ (ข้ันขอส่งเสริม) 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศ ทางถนน (Road)  
กรุงเทพมหานคร จ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงสาธารณสุข อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

 
4.4  ส่วนของการวิเคราะห์ (Data Analytics) 

 ระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น นอกจากจะมีความสามารถน าเสนอผลงานตามชี้วัด ทั้งที่เป็นการแยก
น าเสนอแบบหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งหน้าจอ หรือเป็นการน าเสนอกลุ่มของตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกันในหน้าจอ
เดียวกันในรูปแบบของ Business Intelligence (BI) ระบบยังมีความสามารถในการน าข้อมูลหรือตัวชี้วัด 
ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
ที่ลึกซึ้ง (Insight) ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง ( Interface) ระหว่างโปรแกรม 
Tableu ที่ใช้ในการจัดการและน าเสนอข้อมูล กับ โปรแกรม Python 

 
รูปที่ 4.4-1 รูปแบบการท างานฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ 

 
ในเบื้องต้นนี้ ที่ปรึกษาจะท าการพัฒนาระบบให้มีความสามารถท าการวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ  

1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินว่าผลการด าเนินงานแต่
ละด้านหรือข้อมูลแต่ละด้านนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยผู้ใช้งานระบบ (Users) สามารถ 
ท าการก าหนดเลือกข้อมูลที่สนใจ 2 ชุด และก าหนดช่วงปีเริ่มต้นถึงปีสุดท้ายของข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
สหสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งระบบจะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  

ตัวอย่าง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ระหว่าง อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตขอ ง
ภาคอุตสาหกรรม กับ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม โดยท าการ
ระบุปีเริ่มต้นและปีสุดท้ายของข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เมื่อระบบท าการค านวณจะแสดงผล  
การวิเคราะห์บนหน้าจอในรูปแบบแผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) และผลของค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูล 
ทั้ง 2 ชุด และค่า P-value ที่แสดงความน่าเชื่อถือของค่าสหสัมพันธ์ที่ท าการวิเคราะห์ ซึ่งหากค่าสหสัมพันธ์มี
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ค่าเป็นบวกและมีค่า P-value น้อยกว่า 0.1 แสดงว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ถ้าค่าสหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบและมีค่า P-value น้อยกว่า 0.1 แสดงว่าข้อมูล 
ทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในรูปที่ 4.4-2  

รูปที่ 4.4-2 ตัวอย่างการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม กับ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 

 
2) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นน าข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บในระดับ

จังหวัด มาวิเคราะห์เพ่ือท าการแบ่งจังหวัดออกเป็นกลุ่มย่อยตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยผู้ใช้งานระบบสามารถ
เลือกข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่ต้องการ และสามารถก าหนดช่วงปีเริ่มต้นถึงปีสุดท้ายของชุดข้อมูล และจ านวนกลุ่ม  
ที่ต้องการแบ่งได้ โดยระบบจะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัดที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะ
หรือคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานก าหนด 

 ตัวอย่าง การวิเคราะห์จัดกลุ่มของอัตราส่วนครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต โดยท าการระบุ  
ปีเริ่มต้นและปีสุดท้ายของข้อมูลต้องการแบ่งข้อมูล อาทิ อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ตแบ่งกลุ่ม  
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมากเป็นพิเศษ กลุ่มมาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มน้อย เมื่อระบบท าการค านวณจะ
แสดงผลการวิเคราะห์บนหน้าจอในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย (Map Chart) แสดงการแบ่งอัตราส่วนของ
ครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นรายจังหวัดตามการแบ่งกลุ่มที่ก าหนด หรือแผนภูมิเส้น (Line Chart) ที่แสดง
สัดส่วนของครัวเรือนที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปีเริ่มต้นถึงปีสุดท้ายตามการแบ่งกลุ่มที่ก าหนด  
เป็นรายจังหวัดหรือรายภาค ดังแสดงในรูปที่ 4.4-3 
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รูปที่ 4.4-3 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ตามสัดส่วนของครัวเรือน 
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 

3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเนื่องจากการเกิดของสถานการณ์ส าคัญ  
เป็นการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่สนใจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของผลการด าเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดหรือค่าของข้อมูลหรือไม่ โดยผู้ใช้งานระบบสามารถระบุเหตุการณ์ส าคัญ ตัวชี้วัดหรือชุดข้อมูล 
ที่ต้องการตรวจสอบผลกระทบของการเกิดเหตุการณ์ และปีที่เริ่มต้นถึงปีสุดท้ายที่ใช้การวิเคราะห์ โดยระบบ
จะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสมการถดถอย (Regression Analysis) โดย 
มีรายละเอียดสมการ ดังนี้ 

𝐾𝑃𝐼𝑡 = 𝑐 + (𝑎 × 𝑍𝑡) + (𝑏 × 𝑡) + (𝑑 × 𝑇) 
 

𝐾𝑃𝐼𝑡 คือ ค่าของข้อมูลหรือตัวชี้วัดในปีที่ 𝑡 
𝑐 คือ ค่าคงที่แทนค่า 𝐾𝑃𝐼 ในปีฐาน 
𝑎 คือ ค่าปีฐานที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลจากเหตุการณ์ เช่น การรวมตัวกันเป็นประชาคม

  เศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 
𝑍𝑡  คือ ดัชนีแทนการเกิดเหตุการณ์ คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงของการเกิดเหตุการณ์ โดย

 ในปีก่อนเกิดเหตุการณ์และปีที่เกิดเหตุการณ์ จะมีค่าเป็น 0 และในปีหลังเกิด
 เหตุการณ์ จะมีค่าเป็น 1   
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𝑏 คือ ความชันที่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในแต่ละปี 
𝑑 คือ ความชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของค่า 𝐾𝑃𝐼  

  อันเป็นผลจากเหตุการณ์  
𝑇  คือ ล าดับของปีที่เกิดเหตุการณ์ โดยหากค่า 𝑇 ในปีก่อนเกิดเหตุการณ์และปีที่เกิด

 เหตุการณ์จะมีค่าเป็น 0 และในปีหลังเกิดเหตุการณ์ จะมีค่าเป็นล าดับตั้งแต่ 1 ถึง  

ปีสุดท้ายของการเกิดเหตุการณ์ท่ี 𝑛  
 
ดังนั้น ในกรณีที่ปีที่ 𝑡 ≤ ปีก่อนเกิดเหตุการณ์และปีท่ีเกิดเหตุการณ์ 

𝐾𝑃𝐼𝑡 = 𝑐 + (𝑏 × 𝑡) 
 

ในกรณีที่ปีที่ 𝑡 > ปีหลังปีที่เกิดเหตุการณ ์
𝐾𝑃𝐼𝑡 = (𝑐 + 𝑎) + (𝑏 × 𝑡) + (𝑑 × 𝑇) 

 
เมื่อระบบท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ค่าปีฐานที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑎) และ 

ค่าการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑑) มีค่าต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า การเกิดของสถานการณ์ส าคัญจะส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโต  โดยมีรายละเอียด 
ตัวอย่างเหตุการณ์การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) 
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ (1) มูลค่าการค้า ณ ด่านชายแดน
มุกดาหาร (2) จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV ที่เดินทางเข้ามาในไทย และ (3) มูลค่าการส่งออกของไทย
ไปยังกลุ่ม CLMV โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเนื่องจากการเกิดของสถานการณ์
ส าคัญ โดยก าหนดเหตุการณ์ผลกระทบของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community, AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และใช้ตัวชี้วัดหรือชุดข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบผลกระทบ
ของการเกิดเหตุการณ์เป็น ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดน 
(กรณีศึกษา ด่านมุกดาหาร) และก าหนดระบุปีที่เริ่มต้นถึงปีสุดท้ายที่ใช้การวิเคราะห์ เมื่อป้อนข้อมูลที่ต้องการ
ระบบจะท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสมการถดถอย  

เมื่อระบบท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ค่าปีฐานที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑎)  
มีค่าเป็นบวก และค่าการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑑) มีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าการค้า ณ  
ด่านชายแดนมุกดาหาร ดังแสดงในรูปที่ 4.4-4 
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รูปที่ 4.4-4 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าการค้า ณ ด่านชายแดนมุกดาหาร 

 
ตัวอย่างที่ 2 การวิเคราะห์การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่ส่งผล

กระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม) ที่เดินทางเข้ามาในไทย 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยจ านวนนักท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ที่เดินทางเข้าไทยในข้างต้นท าให้ได้ค่า 𝑐 และ 𝑑 มีค่าเป็นบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แล้วได้ค่าปีฐาน 
ที่เพ่ิมข้ึนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑎) มีค่าเป็นบวก และค่าความชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง อันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑑) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลต่อการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV ในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 4.4-5 
  

 

 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) มีผลต่อแนวโน้มการเติบโต
ของมูลค่าการค้า ณ ด่านชายแดนมุกดาหาร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคสมการถดถอย 

หมายเหตุ: *** ค่า p-value<0.01, ** p-value<0.05, 
* p-value<0.1 
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รูปที่ 4.4-5 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV ที่เดินทางเข้ามาในไทย 

  
ตัวอย่างที่ 3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการยกเว้นภาษีการส่งออกของ

กลุ่ม CLMV ให้กับประเทศไทย (กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม) ในปี พ.ศ. 2558 ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า 
การส่งออกของไทย 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLMV ในข้างต้นท าให้ได้
ค่า 𝑐 และ 𝑏 มีค่าเป็นบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยจากค่าปีฐานที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลจากเหตุการณ์ (𝑎) 
มีค่าเป็นบวก และค่าความชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อันเป็นผลจากเหตุการณ์ 
(𝑑) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า การที่ประเทศไทยได้ท าการยกเว้นภาษีการส่งออกให้กับกลุ่ม CLMV ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2553 แต่ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่ม CLMV ได้ท ายกเว้นภาษีการส่งออกให้กับประเทศไทย ส่งผลต่อ 
การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLMV หลังการยกเว้นภาษี ในปี พ.ศ. 2558 ดังแสดง 
ในรูปที่ 4.4-6 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคสมการถดถอย 
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หมายเหตุ: *** ค่า p-value<0.01, ** p-value<0.05, 
* p-value<0.1 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
มีผลต่อการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV 
(กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวยีดนาม) ที่เดินทางเข้ามา
ในไทย 
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รูปที่ 4.4-6 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการยกเว้นภาษีการส่งออกของ 
กลุ่ม CLMV ให้กับประเทศไทย ที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLMV 

 
4) การวิเคราะห์เครือข่าย เป็นการใช้เทคนิคการหาปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างตัวชี้วัด  

เพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดแต่ละคู่ แล้วน ามาแสดง 
ในรูปแบบของแผนภูมิเครือข่าย (Network Diagram) เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถมูลน าข้อวิเคราะห์ได้ ไปใช้ 
วางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

ตัวอย่างที่ 1 เป็นการน าค่าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ทั้ง 83 ตัวในระบบ 
มาหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดแต่ละคู่ ซึ่งได้ผลดังรูปที่ 4.4-7 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่ม CLMV 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคสมการถดถอย 
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หมายเหตุ: *** ค่า p-value<0.01, ** p-value<0.05, * p-
value<0.1 
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รูปที่ 4.4-7 ตัวอย่างการวิเคราะห์เครือข่ายโดยการน าค่าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ 
ทั้ง 83 ตัวในระบบ มาหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดแต่ละคู่ 

 
5) การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) ท างานเหมือนการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด  

แต่ผู้ใช้สามารถเลือก วิเคราะห์เฉพาะ KPI ที่ต้องการได้ หรืออาจเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด เป็นตัวเลขอ่ืน ๆ  
ที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เครือข่ายก็ได้ โดยสามารถจัดรูปแบบของไฟล์ Excel ตามตัวอย่าง Template 
ที่ให้ และ Upload เข้าระบบเพื่อให้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ดังรูปที่ 4.4-8 

 

รูปที่ 4.4-8 ตัวอย่างหน้าการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) โดยสามารถจัดรูปแบบของไฟล์ Excel 
ตามตัวอย่าง Template ที่ให้ และ Upload เข้าระบบเพ่ือให้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ 
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4.5  ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพิ่ม  

จากผลการจัดล าดับความส าคัญ พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จ านวน  
102 ตัว (หัวข้อที่ 4.2.4) ที่ปรึกษาได้ท าการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มนี้ โดยอาศัยกรอบ 
การพิจารณาล าดับความความส าคัญของตัวชี้วัด ตามหัวข้อ 4.2.1 ผลการคัดเลือกได้จ านวนทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด  
ดังน าเสนอในตารางที่ 4.5-1 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอทางเทคนิคของโครงการที่เสนอจะพัฒนาตัวชี้วัดหรือ
ข้อมูลชุดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ในการพัฒนาตัวชี้วัด  
ไม่น้อยกว่า 20 ตัว ตัวชี้วัดกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกนี้ จะถูกน าไปจัดท าแผนการส ารวจข้อมูลรองรับตัวชี้วัดกลุ่ม
นี้ต่อไป  
 

ตารางท่ี 4.5-1 รายชื่อตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

ด้าน ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 1: ตัวชี้วัดอยู่ในหลายแผนงาน 

logistic 1 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
city 2 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

กลุ่มที่ 2: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 2 
logistic 3 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

city 4 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  
city 5 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา  
city 6 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
city 7 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
city 8 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

Infrastructure 9 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

Infrastructure 10 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า 
ร้อยละ 85 ในปี 2564 

Infrastructure 11 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  47  
เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

Infrastructure 12 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง และในเขตภูมิภาค/เทศบาล 
logistic 13 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี

city 14 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.5-1 รายชื่อตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ต่อ) 

ด้าน ล าดับ 
รหัส

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 2: Direct KPI >> แผนระดับท่ี 3 
logistic 15 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก.ท่ีเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
logistic 16 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
logistic 17 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก (สุวรรณภูมิ  

แหลมฉบัง)  
logistic 18 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ (ชายแดน) 
city 19 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาท ี

กลุ่มที่ 4: Indirect KPI >> แผนระดับที่ 2 
logistic 20 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทย
กับเพื่อนบ้าน 

logistic 21 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางท่ีผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
logistic 22 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน 

และบริการ 

 
4.5.1 ตัวช้ีวัดด้านโลจิสติกส์ 

ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์จ านวน 22 ตัวที่ผ่านการคัดเลือก มีตัวชี้วัด 
กลุ่มโลจิสติกส์มากกว่ากลุ่มอ่ืน คือมีทั้งหมด 10 ตัว  โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เป็น 100%  
- ตัวชี้วัดหมายเลข 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้า

ยุทธศาสตร์หลัก (สุวรรณภูมิ แหลมฉบัง) 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
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 ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ร่วมรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก.ที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
 ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน 1 ตัว 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA)  
ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้าน 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 112 มูลค่าสินค้าข้ันกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็น

ศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ 
ทั้งนี้ ส าหรับตัวชี้วัดหมายเลข 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และหมายเลข 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่าง
ประเทศ ที่ปรึกษาได้ตรวจพบการน าเสนอข้อมูลในอดีตปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 แต่ไม่พบสถานะข้อมูลของปีปัจจุบันนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ
คือกระทรวงคมนาคม (ส าหรับตัวชี้วัดหมายเลข 111) และธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร (ส าหรับ
ตัวชี้วัดหมายเลข 112) แต่ไม่ได้รับข้อมูล จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไป 

ส าหรับสถานะของข้อมูลต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์นั้น จากการตรวจสอบพบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ 
มีปัญหาขาดข้อมูลทุกรายการที่จ าเป็นในการค านวณ ยกเว้นตัวชี้วัดหมายเลข 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ 
(Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ที่ขาดข้อมูลเพียงบางรายการเท่านั้น ส่วนสาเหตุหลักของการไม่มี
ข้อมูล คือ หน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลนั้น ๆ เลย จ านวน 6 ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ
มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่บ้างแล้วแต่ไม่ครอบคลุมครบทั้งหมดจ านวน 1 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 4.5-2 
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สถานะข้อมูล สาเหตขุองความไม่สมบูรณ์ 
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1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและ
ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 

กรมศุลกากร 
 

√ 
 

√ 
   

45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส านักงานธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์/ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 
√ 

 
√ 

   

132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้า
ชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5 
ต่อปี 

กรมศุลกากร/กองบัญช ี
 

√ 
 

√ 
   

5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผปก. ที่เชื่อมโยง
การค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

√ 
 

√ 
   

8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย √ 
   

√ 
  

13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) 
ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก (สุวรรณภูมิ 
แหลมฉบัง)  

กรมศุลกากร 
 

√ 
 

√ 
   

133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ (ชายแดน) 

กรมศุลกากร/กองบัญช ี
 

√ 
 

√ 
   

111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงวา่
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) 
ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ไม่ทราบหน่วยงาน 
 

√ √ 
    

112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่าง
ประเทศ 

ไม่ทราบหน่วยงาน 
 

√ √ 
    

116 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้
เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และ
บริการ 

ไม่ทราบหน่วยงาน 
 

√ √ 
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4.5.2 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและผ่านการคัดเลือกแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์

จ านวน 4 ตัว โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
 กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล

ส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ

น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ กสทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับ
ตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว คือ 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564  

 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564  
 การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัด

จ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง และ 

ในเขตภูมิภาค/เทศบาล  
จากการตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของข้อมูล 4 ตัวข้างต้น พบว่ามีตัวชี้วัด 2 ตัว ที่ยังขาดข้อมูล

บางรายการ ได้แก่ตัวชี้วัดหมายเลข 23 และ 30 และมีตัวชี้วัด 2 ตัว ที่ยังขาดข้อมูลทุกรายการ ได้แก่ตัวชี้วัด
หมายเลข 32 และ 35 โดยสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลคือ หน่วยงานไม่ได้บันทึกข้อมูล และ 
ไม่สามารถประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.5-3 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 
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ตารางท่ี 4.5-3 สถานะของข้อมูลและสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ส าหรับตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   
สถานะข้อมูล สาเหตขุองความไม่สมบูรณ์ 
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23 สัดส่ วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้ รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ ได้รับการก าจัด 
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

กรมควบคุม
มลพิษ/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

√ 
  

√ 
   

30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
เพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 30 เป็ นมากกว่ าร้ อยละ 85  
ในปี 2564 

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม/กสทช. 

√ 
     

√ 

32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80  
ในปี 2564 

ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

 
√ 

 
√ 

   

35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขต 
นครหลวง และในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

การประปานคร
หลวง/การประปา

ส่วนภูมิภาค 

 
√ 

    
√ 

 
4.5.3 ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเมือง 

ส าหรับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมืองที่มีความส าคัญแต่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีจ านวน 8 ตัว โดยแบ่ง
ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วดัจ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

 ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัว คือ 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ 
แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะ  

- ตัวชี้วัดหมายเลข 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา  
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- ตัวชี้วัดหมายเลข 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัด

จ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 188 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ 

การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว คือ 

- ตัวชี้วัดหมายเลข 196 จ านวนค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัว 
คือ 
- ตัวชี้วัดหมายเลข 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่

ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
ในแง่ของสถานะความสมบูรณ์ของข้อมูล มีตัวชี้วัด 2 ตัว ที่มีข้อมูลบางรายการ ได้แก่ ตัวชี้วัด

หมายเลข 188 และ 196 โดยหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ อีก 6 ตัว นั้นยังขาดข้อมูลทุกรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณตัวชี้วัด โดยข้อมูลส าหรับ
ตัวชี้วัดหมายเลข 75 และ 207 นั้นหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น ส่วนตัวชี้วัดหมายเลข 
178 179 180 และ 192 หน่วยงานยังอยู่ในระหว่างด าเนินการเพ่ือจัดท าข้อมูลจึงยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ  
ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4 
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75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิเพื่อสังคม 

 
√ 

 
√ 

   

178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  

ส านักงานเมือง
อัจฉริยะประเทศ
ไทย (ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล) 

 
√ 

   
√ 

 

179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา  ส านักงานเมือง
อัจฉริยะประเทศ
ไทย (ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล) 

 
√ 

   
√ 

 

180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส านักงานเมือง
อัจฉริยะประเทศ
ไทย (ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล) 

 
√ 

   
√ 

 

188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

√ 
   

√ 
  

192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

กรมส่งเสริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 
√ 

   
√ 

 

196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรม
หลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

กรมควบคุมมลพิษ √ 
   

√ 
  

207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 

 
√ 

 
√ 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
การออกแบบและจัดท าโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
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บทท่ี 5 
การออกแบบและจดัท าโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 

จากผลการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลในการพัฒนาตัวชี้วัดประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ และ 
การตัดสินใจ (น าเสนอในบทที่ 2) และผลการประเมินสถานภาพความพร้อมของข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ (น าเสนอในบทที่ 3) และออกแบบเชิงความคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มแรก ซึ่งข้อมูลมี  
ความพร้อม มีการจัดเก็บอยู่แล้วสามารถน ามาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในระยะเริ่มต้น (น าเสนอในบทที่ 4)  

ส าหรับงานส่วนนี้จะเป็นงานส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย 
การออกแบบและจัดท าโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ การก าหนดการน าเข้าชุดข้อมูลและการประมวลผล 
การพัฒนาส่วนแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน และส่วนการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งาน
จะด าเนินให้แล้วเสร็จก่อนปิดโครงการ 

 

ในส่วนงานที่ 4.1 การออกแบบและการจัดท าโครงสร้างสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล 
และความเชื่อมโยงของข้อมูล พร้อมทั้งจัดท าร่างต้นแบบหน้าต่างการแสดงผล และงานส่วนที่ 4.2 การน าเข้า
ชุดข้อมูลและการประมวลผล และการพัฒนาส่วนแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน สามารถสรุป
ขั้นตอนได ้ดังนี้ 

 

5.1  การออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

5.1.1  แนวคิดในการออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูล แนวคิดที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไป คือการแบ่งการท างานออกเป็นชั้น (Layer) โดยแต่ละชั้นท าหน้าที่เฉพาะที่ต่างกัน ตามฟังก์ชัน 
ที่ออกแบบไว้ โดยส าหรับสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ มีจ านวนชั้นทั้งสิ้น 8 ชั้น ดังรูปที่ 5.1-1 
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รูปที่ 5.1-1 สถาปัตยกรรมของระบบซอฟต์แวร์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ชั้นน าเข้าข้อมูล (Data Ingestion Layer) เป็นขั้นตอนแรกส าหรับข้อมูลที่มาจากแหล่งที่หลากหลาย 

ที่ชั้นนี้ข้อมูลจะถูกจัดล าดับความส าคัญและจัดหมวดหมู่ ซึ่งท าให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น 
ในชั้นต่อไป 

ชั้นรวบรวมข้อมูล (Data Collector Layer) มุ่งเน้นการขนส่งข้อมูลจากชั้นน าเข้าข้อมูลไปยัง
ส่วนที่เหลือของท่อล าเลียงข้อมูล (Data Pipeline) ที่ชั้นนี้ส่วนประกอบข้อมูลจะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ  
เพ่ือให้ความสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ต่อไป 

ชั้นประมวลผลข้อมูล (Data Processing Layer) ท าการประมวลผลข้อมูล โดยก าหนดเส้นทาง
และสถานที่จัดเก็บข้อมูล ท าการแยกแยะประเภทการไหลของข้อมูล และเป็นจุดแรกที่การวิเคราะห์อาจเกิดขึ้น 

ชั้นจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Layer) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยความท้าทายของชั้นนี้คือ 
การจัดการเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับปัญหาที่แตกต่างกัน 

ชั้นเรียกข้อมูล (Data Query Layer) จะมีการประมวลผลการวิเคราะห์เชิงรุก (Active Analytic) 
เกิดขึ้นหน้าที่ของชั้นนี้คือการรวบรวมค่าข้อมูลเพ่ือให้เป็นประโยชน์มากขึ้นส าหรับชั้นถัดไป 
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ชั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Layer) น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ  
เช่น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Data Correlation) การจัดกลุ่มประเภทข้อมูล (Data Clustering) และ 
การหาแนวโน้มข้อมูล (Data Trend) เป็นต้น 

ชั้นแสดงข้อมูล (Data Visualization Layer) ท าหน้าที่สร้างภาพข้อมูลหรือน าเสนอข้อมูล  
ชั้นนี้เป็นชั้นที่คนส่วนใหญ่รู้จักมากที่สุดเนื่องจากอยู่ชั้นปลายสุดของท่อล าเลียงข้อมูลจึงท าให้คนทั่วไปรับรู้ถึง
คุณค่าของข้อมูลได ้

ชั้นออกรายงาน (Report Layer) ท าหน้าที่รวบรวมผลการวิเคราะห์หรือแสดงข้อมูลมาออก
รายงาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าผลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 

 
5.1.2  การออกแบบและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบฐานข้อมูล Big Data 

ในการออกแบบและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ด าเนินการตามกรอบสถาปัตยกรรม
ในรูปที่ 5.1-1 ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยสรุปขั้นตอนได้ ดังแสดง 
ในรูปที ่5.1-2  

 

 

รูปที่ 5.1-2 สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

โดยขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ชั้นน าเข้าข้อมูล (Data Ingestion Layer) โดยน าเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้

กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเตรียมไว้ที่ต้นทางและระบบจะดึงแบบออนไลน์ผ่าน Web Service หรือ
ผ่านการอัปโหลดด้วยไฟล์ทาง Web Application เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 ชั้นรวบรวมข้อมูล (Data Collector Layer) จะน าข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยท างาน
ร่วมกันของระบบการจัดการข้อมูล (Data Management System) และเครื่องจักรรวบรวมข้อมูล (Data 
Lake Engine) ซึ่งในส่วนของระบบการจัดการข้อมูลจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ที่ชื่อว่า CKAN1 ซึ่ งถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของภาษา Python ในส่วนของ Backend, ใช้  JavaScript  

                                                 
1 https://ckan.org/ 
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ในส่วนของ Frontend และใช้ Pylons web framework กับ SQLAlchemy ในการท าแผนที่วัตถุสัมพันธ์ 
(Object-relational mapping - ORM) และในส่วนของเครื่องจักรรวบรวมข้อมูลจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า 
Dremio2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสามารถท างานร่วมกับระบบที่หลากหลาย เช่น C3, ADLS, Hadoop 
เป็นต้น 

    

รูปที่ 5.1-3 ระบบการจัดการข้อมูล CKAN และเครื่องจักรรวบรวมข้อมูล Dremio 
 

ด้วยการท างานร่วมกันของ CKAN และ Dremio คาดว่าจะสามารถรองรับวิธีการน าเข้าข้อมูล 
ที่แตกต่างกันจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ดี  หากหน่วยงานภายใต้กระทรวงต่าง ๆ  
ไม่มีความพร้อมในการให้ข้อมูลผ่านระบบ CKAN และ Dremio อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีพัฒนาตัวจัดการข้อมูล 
ขึ้นมาเอง (Scrapper) เป็นรายหน่วยงานไป 

ขั้นตอนที่ 3 ในชั้นจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Layer) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยในโครงการนี้
เลือกใช้ MySQL และ MongoDB (หรือ Elasticsearch) เป็นซอฟต์แวร์ในการบริการการจัดเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่  4 ชั้นประมวลผลข้อมูล (Data Processing Layer)  จะมีการตรวจสอบข้อมูล  
ท าความสะอาดข้อมูล ควบรวมข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลซ้ ากัน และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ
ระบบ จากนั้นจึงเก็บข้อมูลที่ได้มาไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของระบบ (Central Database) โดยเครื่องมือที่ใช้ 
ในชั้นนี้ ที่ปรึกษาเลือกใช้ Apache Spark3 ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบครบวงจรส าหรับการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้  

 

รูปที่ 5.1-4 Apache Spark 

                                                 
2 https://www.dremio.com/ 
3 https://spark.apache.org/ 
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ขั้นตอนที่ 5 ระบบสามารถน าข้อมูลที่เก็บไว้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ได้  
โดยทีป่รึกษาเลือกใช้โปรแกรมภาษา R และ Python ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เนื่องจากสามารถ
ส่งผลที่ได้ไปแสดงต่อท่ีชั้นถัดไปได้อย่างราบรื่น 

 

 
รูปที่ 5.1-5 โปรแกรมภาษา R, Python และ Tableau 

 

ขั้นตอนที่ 6 ชั้นแสดงข้อมูล (Data Visualization Layer) จะท างานร่วมกับโปรแกรมจากชั้น 
เรียกข้อมูลและชั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในการน าข้อมูลที่เก็บไว้มากแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิแบบโต้ตอบกับ
ผู้ ใช้งาน ( Interactive) โดยในส่วนนี้ทางทีมพัฒนาเลือกใช้ Tableau4 ซึ่งเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช ้
ในการแสดงข้อมูลขนาดใหญ่อย่างแพร่หลายในการน าเสนอข้อมูล  

Software หรือ tools ที่ใช้ในโครงการ มีทั้งส่วนที่มี License รายปีและส่วนที่เป็น Open Source 
หรือ License-free software โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1-1 
 

ตารางท่ี 5.1-1 ประเภทลิขสิทธิ์ของ Software หรือ Tools ที่ใช้และค่าใช้จ่าย 
 ชื่อ ประเภท License ค่าใช้จ่าย 
1 CKAN Open Source Free 
2 Dremio Community version/Enterprise version   Free for Community version 
3 MySQL Community version/Enterprise version   Free for Community version 
4 MongoDB Community version/Enterprise version   Free for Community version 
5 Elasticsearch License software Start from $192/Year 
6 Spark Apache License 2.0 Free 
7 R  Open Source free 
8 Python Open Source free 
9 Tableau Tableau Creator 

Tableau Explorer 
Tableau Viewer 

$840/user/Year 
$35/user/Year (ข้ันต่ า 5 users) 

$12/user/Year (ข้ันต่ า 100 users) 

 
                                                 
4  https://www.tableau.com/ 

https://www.tableau.com/
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5.1.3  การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลางระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
เป็นการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง ให้รองรับการน าเข้าข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมีรูปแบบ 

ที่แตกต่างกัน (Variety) จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลชุดต่าง ๆ ผ่าน Integration Module ให้พร้อมใช้งาน โดยท างาน
บนระบบ Private Cloud ได้ โดยเป็นการด าเนินการส าหรับชั้นน าเข้าข้อมูล ชั้นรวบรวมข้อมูล และชั้นจัดเก็บ
ข้อมูล ตามรูปที ่5.1-1  

 

1) การจัดการ GIS data และ NON-GIS data 
ข้อมูล GIS (Geographic Information Systems data - GIS data) คือ กระบวนการท างาน

เกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศที่  มีความสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง  ตัวอย่างของ
ข้อมูล GIS เป็นดังรูปที่ 5.1-6 

 

รูปที่ 5.1-6 ตัวอย่างข้อมูล GIS data 
 

ข้อมูล GIS มี field ที่ส าคัญ คือ ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ซึ่งหากน าข้อมูลดังรูปที่ 5.1-6 ไป plot 
ลงในแผนที่ จะได้พิกัดของจุดข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ดังรูปที่ 5.1-7 
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รูปที่ 5.1-7 ตัวอย่างการน าข้อมูล GIS มา plot ลงในแผนที่ 
 

ในส่วนของข้อมูล NON-GIS หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ได้ประกอบด้วยต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง 
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นต้น ดังรูปที่ 5.1-8 

 

รูปที่ 5.1-8 ตัวอย่างข้อมูล NON-GIS (ตัวชี้วัดที่ 27 และ 28) 
 

เนื่องจากธรรมชาติของข้อมูล GIS และ NON-GIS มีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมีการบริหารจัดการ 
ในการเก็บข้อมูลลงในโครงสร้างที่เตรียมไว้ต่างกัน โดยข้อมูล GIS ทั่วไปจะมีโครงสร้างเป็นตารางซึ่งมีจ านวน 
field ข้อมลูคงที ่จึงสามารถเก็บในฐานข้อมูล SQL ได้ (แต่หากเกิดมีกรณีที่ข้อมูล GIS data ที่ได้มามีโครงสร้าง
ไม่คงที่ก็สามารถเก็บลงในฐานข้อมูล NoSQL ได้เช่นกัน เนื่องจากทางที่ปรึกษาได้วางโครงสร้างให้สามารถ
รองรับได้ไว้แล้ว แต่ในส่วนของข้อมูล NON-GIS ที่ได้มาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีลักษณะโครงสร้างที่ต่างกัน 
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หากข้อมูลที่ได้มาเป็นลักษณะที่โครงสร้าง field ในแต่ละ record ไม่คงที่ (non-structured data) ก็จะเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูล NoSQL แต่หากข้อมูลที่ได้มามีลักษณะโครงสร้างคงที่ (structured data) ก็จะเก็บลง
ฐานข้อมูล MySQL  

โดยสรุป การเก็บข้อมูล GIS และ NON-GIS ลงในฐานข้อมูล SQL และ NoSQL เป็นดังรูปที่ 5.1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1-9 การจัดเก็บข้อมูล GIS Based และ NON-GIS Based ลงในฐานข้อมูล SQL และ NoSQL 

 
2)  NoSQL database และ SQL database 

หากมองในกรอบของสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ดังรูปที่ 5.1-1 ระบบฐานข้อมูลกลาง
จะเกี่ยวข้องโดยตรงชั้นจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Layer) โดยชั้นจัดเก็บข้อมูลจะท าการบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ ซึ่งจะใช้ฐานข้อมูลในรูปแบบ Relational Database Management System (relational 
DMS) ซึ่งท างานด้วยภาษารูปแบบ SQL และฐานข้อมูลในรูปแบบ Non-relational Database Management 
System (non-relational DMS) ซึ่งท างานด้วยภาษารูปแบบ NoSQL มาท างานร่วมกัน 

ในส่วนของ relational DMS หรือ ฐานข้อมูลแบบ SQL ที่ปรึกษาเลือกใช้ MySQL5 ซึ่งเป็น 
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน และใช้งานกันอยู่ในบริษัททั่วไป
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบันได้ผู้พัฒนา คือ บริษัท Oracle ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับผู้พัฒนา
ฐานข้อมูล “Oracle” ซึ่งได้ซื้อระบบฐานข้อมูล MySQL จาก Sun Microsystem มาพัฒนาต่อเมื่อปี พ.ศ. 2553 
รายละเอียดคุณสมบัติของ MySQL เป็นดังตารางที่ 5.1-2 
 

  

                                                 
5 https://www.mysql.com/ 

GIS Data NON-GIS Data 

โครงสร้างคงที่
หรือไม่? 

NoSQL 
database 

SQL database 

ไม่ 

ใช ่
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ตารางท่ี 5.1-2 คุณสมบัติของ MySQL 
 MySQL 

ค าอธิบาย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management System - RDBMS) 
แบบ Open Source ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

รูปแบบฐานข้อมูลหลัก Relational Database Management System - RDBMS 
รูปแบบฐานข้อมูลรอง ที่เก็บเอกสาร (Document store) 
การจัดอันดับฐานข้อมูล อันดับ 2 ด้าน RDBMS (อันดับ 1 คือ Oracle) 

ผู้พัฒนา Oracle (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ก่อนหน้านั้นคือ MySQL AB และ Sun Microsystem ตามล าดับ) 
การเปิดตัวครั้งแรก พ.ศ. 2538 
ภาษาที่ใช้พัฒนา C และ C++ 

ระบบปฏิบตัิการทีร่องรับ FreeBSD, Linux, OS X, Solaris, Windows 
SQL Yes 

API และวิธีการเข้าถึงอื่น ADO.NET, JDBC, ODBC, Proprietary native API 
ภาษาโปรแกรมที่รองรับ Ada, C, C#, C++, D, Delphi, Eiffel, Erlang, Haskell, Java, JavaScript (Node.js), 

Objective-C, OCaml, Perl, PHP, Python, Ruby, Scheme, Tcl 
Consistency concepts Immediate Consistency 
Transaction concepts ACID 

 

 

รูปที่ 5.1-10 ระบบฐานข้อมูล MySQL 

 

รูปที่ 5.1-11 บริษัทระดับโลกที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
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ในส่วนของ NoSQL ที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาฐานข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่ MongoDB6 และ 
Elasticsearch7 โดย MongoDB เป็นฐานข้อมูลซึ่งรองรับการท างานตามวัตถุประสงค์ทั่วไป  (general 
purpose) โดยท างานบนพ้ืนฐานเอกสาร (document-based) และรองรับการท าฐานข้อมูลแบบกระจาย 
(distributed database) ส าหรับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบใหม่ซึ่งมีรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลาย 
ส่วน Elasticsearch เป็นรูปแบบของคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ท างานในรูปแบบการค้นหา (search) รองรับ
การค้นหาแบบกระจาย มีเครื่องมือวิเคราะห์ส าหรับข้อมูลทุกประเภท รวมถึงข้อความ ( textual) ตัวเลข 
(numerical) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (geospatial) โครงสร้าง (structured) และไม่มีโครงสร้าง (unstructured)  
โดยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีลักษณะการท างานที่เทียบเคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังตารางที่ 5.1-3  
 

ตารางท่ี 5.1-3 เปรียบเทียบการท างานและคุณสมบัติของ MongoDB และ Elasticsearch8 
รายละเอียด MongoDB Elasticsearch 
ค าอธิบาย ระบบจัดเก็บเอกสาร ให้บริการทั้งในรูปแบบ

ให้บริการบริหารจัดการผ่านคลาวด์อย่างเต็ม
รูปแบบและการใช้งานในโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จัดการด้วยตนเอง 

เอ็นจิ้นการค้นหาแบบ RESTful search และการ
วิเคราะห์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ถูกสร้างบน 
Apache Lucene 

รูปแบบฐานข้อมูลหลัก ที่เก็บเอกสาร (Document store) เครื่องมือค้นหา (Search engine) 
รูปแบบฐานข้อมูลรอง เครื่องมือค้นหา (Search engine) ที่เก็บเอกสาร (Document store) 
การจัดอันดับฐานข้อมูล อันดับ 1 ด้านที่เก็บเอกสาร อันดับ 1 ด้านเครื่องมือค้นหา 

ผู้พัฒนา MongoDB, Inc Elastic 
การเปิดตัวครั้งแรก พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ภาษาที่ใช้พัฒนา C++ Java 

ระบบปฏิบตัิการทีร่องรับ Linux, OS X, Solaris, Windows ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่มี Java Virtual Machine 
SQL MongoDB connector ภาษา query ที่เหมือน SQL 

API และวิธีการเข้าถึงอื่น proprietary protocol  
using JSON 

Java API 
RESTful HTTP/JSON API 

ภาษาโปรแกรมที่รองรับ . Net, Groovy, Java, JavaScript, Perl, 
PHP, Python, Ruby 

Actionscript, C, C#, C++, Clojure, 
ColdFusion, D, Dart, Delphi, Erlang, Go, 
Groovy, Haskell, Java, JavaScript, Lisp, Lua, 
MatLab, Perl, PHP, PowerShell, Prolog, 
Python, R, Ruby, Scala, Smalltalk 

MapReduce รองรับ ES-Hadoop Connector 
Server-side scripts JavaScript รองรับ 

                                                 
6  https://www.mongodb.com/ 
7 https://www.elastic.co/ 
8 https://db-engines.com/en/system/Elasticsearch%3BMongoDB/ 
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ตารางท่ี 5.1-3 เปรียบเทียบการท างานและคุณสมบัติของ MongoDB และ Elasticsearch9 (ต่อ) 
รายละเอียด MongoDB Elasticsearch 

Consistency concepts Eventual Consistency 
Immediate Consistency 

Eventual Consistency 

Transaction concepts Multi-document ACID Transactions 
with snapshot isolation 

ไม่ม ี

 
โดยทางที่ปรึกษาเลือกใช้ MongoDB เนื่องจากมีรูปแบบการท างานในลักษณะฐานข้อมูลซึ่งเน้น

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งตรงกับรูปแบบงานของโครงการและสามารถน าไปใช้ท าระบบ  
Data Catalog ได้ง่ายกว่า 

   

รูปที่ 5.1-12 MongoDB 

 

รูปที่ 5.1-13 ตัวอย่างบริษัทระดับโลกที่ใช้ MongoDB จัดเก็บข้อมูล 
 

5.1.4  การออกแบบและเลือกซอฟตแ์วร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และแสดงผล 
ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลแก่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องเลือกใช้

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ใช้งานจะต้องเอาผลและข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ  
ในระดับบริหารต่อไป โดยเป็นการด าเนินการส าหรับชั้นวิเคราะห์ข้อมูลและชั้นแสดงภาพข้อมูล ตามรูปที่ 5.1-1  

ในส่วนของชั้นวิเคราะห์ข้อมูล ทางที่ปรึกษาได้เลือกใช้โปรแกรมภาษา R และ Python ในการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยทั้ง 2 ภาษาดังกล่าวเป็นภาษาพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานในการประมวลผลงาน 
ด้านการวิเคราะห์และท าสถิติ และสามารถส่งต่อข้อมูลไปแสดงผลได้กับโปรแกรมแสดงภาพข้อมูลได้หลากหลาย 
รวมถึงโปรแกรม Tableau ด้วย 

                                                 
9 https://db-engines.com/en/system/Elasticsearch%3BMongoDB/ 
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ในส่วนของชั้นแสดงภาพข้อมูล ทางที่ปรึกษาเลือกใช้โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ 
สร้างภาพข้อมูล (data visualization) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม BI (Business Intelligence) 
ซอฟต์แวร์นี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนหรือแปลงข้อมูลดิบเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

ซ่ึงคุณลักษณะของ Tableau ที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) สามารถสร้างภาพข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม (Great Visualizations) 

Tableau สามารถท างานได้กับข้อมูลที ่ไม่มีการเรียงล าดับ และสามารถสร้างภาพข้อมูล  
ที่หลากหลายด้วยคุณลักษณะที่ถูกสร้างอยู่ในตัวน าเสนอของ Tableau นอกจากนี้ ยังสามารถท าการ
เจาะข้อมูลและส ารวจข้อมูลในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

2) ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด (Detailed Insights) 
Tableau สามารถช่วยให้องค์กรท าการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

โดยสามารถส ารวจด้วยการสร้างภาพข้อมูลและสังเกตข้อมูลจากวิธีการต่าง ๆ ด้วยการสร้างภาพตามข้อมูล
สมมุติฐาน และคุณลักษณะของการเพ่ิมส่วนประกอบส าหรับการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์จึงท าให้
สามารถจัดท าแบบสอบถามแบบ “แล้ว - ถ้า” (What - If) และด าเนินการกับข้อมูลตามนั้นได ้

3) มีวิธีการใช้งานที่ง่าย (User-friendly Approach) 
คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของ Tableau ผู้ใช้สามารถท างานโดยไม่มีความรู้ 

ด้านเทคนิคหรือความรู้ด้านการเข้ารหัส เนื่องจาก Tableau น าเสนอในรูปแบบการลากแล้วปล่อย  
โดยสามารถสร้างภาพโดยเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือสร้างภาพวาดตามที่ผู้ใช้ก าหนดขึ้นมาใหม่ก็ได้ จึงสามารถ
ท างานได้โดยไม่ต้องมีทักษะใด ๆ มาก่อน 

4) การท างานกับแหล่งข้อมูลที่ มีความแตกต่างกัน (Working with the different Data 
Sources) 

Tableau สามารถท างานได้กับข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลหลายประเภทเท่าที่มี 
ในปัจจุบัน คุณลักษณะนี้ท าให้ Tableau มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทั่วไป ช่วยให้เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คลังข้อมูลไฟล์คลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลสเปรดชีต  
ข้อมูล non-relational และข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ ได้ 

5) การเพิ่มชุดข้อมูลสามารถท าได้ง่าย (Data set adding is easy) 
Tableau สามารถเพ่ิมชุดข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถรวมเข้ากับการแสดงผลข้อมูล 

ทีม่ีอยู่เดิมได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย 
 โดยตัวอย่างหน้าแสดงภาพข้อมูลจากโปรแกรม Tableau สามารถดูได้ที่ภาคผนวก ฉ 
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5.1.5  การออกแบบเบื้องต้นด้านฮาร์ดแวร์ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
เนื่องจากระบบของโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

มีข ้อม ูลจ านวนมากซึ ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีรายละเอียดที ่ต ้องค าน ึงถ ึงหลายประเด ็น ทั ้ง  
ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของระบบ รวมไปถึง  
เรื ่องด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบและผู ้ใช้งานระบบด้วย ทางที ่ปรึกษาจึงได้ท าการปรึกษา  
ก ับฝ ่าย เจ ้าหน ้าที ่ที ่เ กี ่ย วข ้อ งจาก ทางส าน ัก งานสภาพ ัฒนาการ เศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชา ติ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จึงได้ข้อสรุปโดยเบื้องต้นและน ามาออกแบบสถาปัตยกรรม 
ด้านฮาร์ดแวร์ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เป็น Concept Diagram ดังรูปที่ 5.1-14 

 

 

รูปที่ 5.1-14 Concept Diagram ของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
โดยชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 4 ตัว  

โดยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 1 เครื่อง ซึ่งมีสเปกของเครื่องครอบคลุมตาม TOR และ Proposal  
ที่ก าหนดไว้ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของระบบจ านวน 3 เครื่อง  
ซึ่งมีสเปกเครื่องตามมาตรฐานทั่วไป โดยเครื่องหลักใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window Server  
ส่วนเครื่องสนับสนุนใช้ระบบปฏิบัติการ Linux มีรายละเอียดดังรูปที่ 5.1-15 ถึง รูปที่ 5.1-19 
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รูปที่ 5.1-15 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ 

 

 
รูปที่ 5.1-16 ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 

 

 
รูปที่ 5.1-17 Spec เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 
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รูปที่ 5.1-18 ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุน 

 

 
รูปที่ 5.1-19 Spec เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุน 

 
ในส่วนของตู้ Rack ส าหรับบรรจุชุดอุปกรณ์ พร้อมระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งอุปกรณ์ส ารองไฟ 

(UPS) และเครื่องท าความเย็น ดังรูปที่ 5.1-20  
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดนิตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-16 

 
รูปที่ 5.1-20 ตู้ Rack และชุดอุปกรณ์สนับสนุนการท างานของตู้ Rack 

 

ในส่วนของการเดินสายไฟ ใช้ไฟฟ้าจากอาคาร 6 (เช่นเดียวกับโครงการของ NECTEC) และ 
ในส่วนของการเดินท่อระบบปรับอากาศ เป็นไปดังรูปที่ 5.1-21 

 

 

รูปที ่5.1-21 การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าและการเดินท่อระบบปรับอากาศ 
 
ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดได้ด าเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทั้งตู้ Rack และ

กล่องควบคุมระบบไฟฟ้าที่ห้อง Data Center ของฝ่าย IT ชั้น 4 อาคาร 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังรูปที่ 5.1-22 
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รูปที่ 5.1-22 การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าและการเดินท่อระบบปรับอากาศ 
  

โดยรายละเอียดของชุดอุปกรณ์และรายละเอียดการติดตั้ง น าเสนอในภาคผนวก ช 
 

5.2  การออกแบบโครงสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล การน าเข้าชุดข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล 

5.2.1  การออกแบบโครงสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล 
 ทางที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบโครงสร้างตารางจัดเก็บข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ เพ่ือแสดง
บนโปรแกรม Tableau รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นตัวเก็บข้อมูล โดยมี
รายละเอียดตารางต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ตาม Database Schema แสดงดังรูปที่ 5.2-1 ซึ่งมีรายละเอียด
การเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ตาราง kpi_list เป็นตารางหลักที่ท างานร่วมกับตารางอ่ืน ๆ ทั้งหมด เป็นที่เก็บข้อมูลทั่วไปของ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดของที่มา นิยาม สมการค านวณ เป็นต้น 

2) kpi_plan เป็นตารางที่เก็บข้อมูลของแผนที่มีอยู่ในระบบ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 เป็นต้น 
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3) kpi_plan_list เป็นตารางที่เก็บข้อมูลระบุว่าตัวชี้วัดแต่ละอันอยู่ภายใต้เป้าหมายของแผนใดบ้าง 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดหนึ่งตัวสามารถอยู่ได้หลายแผน 

4) kpi_plan_list_target เป็นตารางที่เก็บค่าเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละปี เพ่ือใช้ 
ในการประเมินว่าแต่ละปี แต่ละตัวชีวัดสามารถท าผลการด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

5) kpi_plan_list_target_region เป็นตารางที่เก็บค่าเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละปี  
เพ่ือใช้ในการประเมินว่าแต่ละปีเช่นเดียวกับ kpi_plan_list_target ส าหรับดัชนีชี้วัดที่มีการแยกภูมิภาค 

6) region เป็นตารางที่เก็บค่าภูมิภาคต่าง ๆ  ในระบบ เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นต้น 

7) kpi_evaluation เป็นตารางที่ใช้ระบุว่าดัชนีต่าง ๆ มีวิธีการวัดผลเทียบกับเป้าหมายอย่างไร 
8) kpi_raw_data_value และ kpi_raw_data_value_year เป็นตารางที่เก็บค่าข้อมูลดิบที่น ามาใช้

ค านวณเป็นค่าตัวชี้วัด โดยจะมีการดึกไปแสดงที่หน้ารายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดด้วย 
9) user เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานด้วย 
10) user_customized_dashboard ใช้เก็บข้อมูลส าหรับหน้า Group of Related KPI 
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รูปที่ 5.2-1 Entity-Relationship Diagram ของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับแสดงบน Tableau 
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5.2.2  การน าเข้าข้อมูล Non-GIS เข้าสู่ระบบและการประมวลผลข้อมูล Non-GIS 
ซึ่งขณะนี้ได้ท าการน าเข้าข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องที่ใช้การการค านวณ ในกลุ่ม 50  

(กลุ่มตัวชี้วัดที่มีข้อมูล) จ านวนทั้งสิ้น 83 ตัวชี้วัด เข้าในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงเป็นร้อยละ 12  

ในปี 2564  
2) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 10 ต่อปี 
3) จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 ต่อปี 
4) ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5 - 10 ภายในปี 2564 
5) สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้ าเพ่ิมขึ้นเป็น 15% 

ภายในปี 2564 
6) ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5% ต่อปี 
7) ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและ ด่านชายแดนส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี 
8) รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้ 
9) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (มูลค่าการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา) 
10) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
11) สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 
12) ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  

และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมข้ึนเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี 2565 
13) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.94 

เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564 
14) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ใน ปี 2564 
15) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)  
16) อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)  
17) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
18) สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
19) คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
20) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
21) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
22) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
23) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
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24) อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 
25) หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
26) ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
27) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
28) มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
29) พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
30) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
31) คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ

จ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 
32) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 

ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563 
33) จ านวนผู้เสียชีวิต มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยลดลง 
34) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
35) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30 
36) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
37) มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
38) มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
39) ความกา้วหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
40) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
41) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
42) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
43) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
44) จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 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) สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
51) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดนิตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-22 

52) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
53) อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
54) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
55) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)  
56) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการ

อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 
57) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (Water Security Index) (ระดับ/คะแนน) 
58) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค 
59) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
60) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า  
61) ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมือง  
62) ดัชนีความมั่นคง ด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
63) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
64) มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 
65) สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของ

จังหวัดร้อยละ 20 แรกท่ีจนที่สุด 
66) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด  
67) มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก  
68) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
69) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
70) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ 
71) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
72) ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
73) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
74) มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
75) รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพ่ิมข้ึน 
76) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง 
77) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 
78) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคเพ่ิมข้ึน 
79) จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)  
80) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
81) รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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82) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
83) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย์ 1 คน) 

โดยข้อมูลเหล่านี้แสดงผลอยู่ในหน้า “ตัวชี้วัด” หรือ “KPI” รวมถึงหน้า “กลุ่มตัวชี้วัด” หรือ “Group 
of Related KPI” ซึ่งมีทั้งส่วนที่แสดงผลด้วยโปรแกรม Tableau และแสดงผลเป็นตารางรายละเอียดตัวเลข
ต่าง ๆ ด้วย 

ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะใช้แสดงผลด้วย Tableau โดยตรงแล้ว ยังมีการน าไปใช้ส าหรับประมวลผล
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics ตามการศึกษาท่ีได้รายงานไปในหัวข้อที่ 4.4 อีกด้วย 

 
5.2.3  การน าเข้าข้อมูล GIS เข้าสู่ระบบและการประมวลผลข้อมูล GIS 

ข้อมูล GIS ที่ได้มาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยปกติจะได้มาใน 2 รูปแบบ คือ (1) Shape File ซึ่งใช้กัน
โดยทั่วไปในงานด้านภูมิศาสตร์ และ (2) ข้อมูลตารางซึ่งอาจเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ใช้
โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้งานโดยทั่วไปในงานด้านภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล จากนั้นจึงท าข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์มาน าเข้าสู่ระบบโปรแกรม Tableau เพ่ือแสดงผลและ
ออกรายงานต่อไป 

ข้อมูล GIS ที่ได้ท าการรวบรวมเสร็จสิ้นแล้ว มีดังนี้ 
1) กระทรวงคมนาคม ได้จากระบบให้บริการข้อมูล GIS Web Service ประกอบด้วย ดังนี้ 

 ขอบเขตการปกครอง จังหวัด อ าเภอ ต าบล ต าแหน่งหมู่บ้าน 
 สถานที่ ประกอบด้วย 

 สถานีต ารวจ 
 สถานีดับเพลิง 
 ห้างสรรพสินค้า 
 สถานีบริการน้ ามัน 
 สถานพยาบาล 
 สนามบิน 

 โครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวท่อก๊าซ 
 แนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สูง 
 สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
 ท่อส่งน้ าหลัก (กรุงเทพ ปริมณฑล) 
 ท่อส่งน้ าย่อยเข้าชุมชน 
 ท่อส่งน้ าหลักภูมิภาค 
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 อุโมงค์ระบายน้ า 
 โครงข่ายทางหลวง 

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 โครงข่ายทางพิเศษ 
 ทางหลวงแผ่นดิน 
 ทางหลวงชนบท 
 ถนนหลักในกรุงเทพมหานคร  

 โครงข่ายรถไฟฟ้า 
 สถานีรถไฟฟ้า 
 สถานีรถไฟ 
 เส้นทางรถไฟฟ้า 
 เส้นทางรถไฟ 

 ทางน้ า 
 แม่น้ า  

2) กรุงเทพมหานคร 
 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 ท่าเรือ 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2561 

3) กรมชลประทาน 
 ที่ตั้งโครงการชลประทาน 
 พ้ืนที่โครงการชลประทาน 

4) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม ช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2563 
 พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม 2562 
 พ้ืนที่อันตรายจากแผ่นดินถล่ม 
 พ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ 
 พ้ืนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว 

5) ข้อมูลสถิติอ่ืน ๆ รายจังหวัด  
 จ านวนประชากร ปี 2538 - 2561 
 GPP ปี 2538 - 2561 
 จ านวนครัวเรือนใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2552 - 2561 
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 ร้อยละครัวเรือนมีใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2552 - 2561 
 ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563 
 จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ปี 2554 - 2563 
 จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 2554 - 2563 
 จ านวนอุบัติเหตุรถโดยสาร ปี 2558 - 2563 
 จ านวนอุบัติเหตุรถบรรทุก ปี 2558 - 2563 
 จ านวนคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 - 2563 

โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ด าเนินการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Shape file เพ่ือใช้ประมวลและ
แสดงผลบนโปรแกรม QGIS ดังรูปที่ 5.2-2 ถึง 5.2-8 

 

รูปที่ 5.2-2 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (1) - จังหวัดและขอบเขตจังหวัดในประเทศไทย 
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รูปที่ 5.2-3 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (2) - ขอบเขตการปกครอง 

 

รูปที่ 5.2-4 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (3) - ต าแหน่งสถานที่ 
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สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-27 

 

รูปที่ 5.2-5 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (4) - เครือข่ายรถไฟ 

 

รูปที่ 5.2-6 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (5) - เครือข่ายถนน 
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สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-28 

 

รูปที่ 5.2-7 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (6) - ทางน้ า 

 

รูปที่ 5.2-8 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (7) - ข้อมูลชลประทาน 
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รูปที่ 5.2-9 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (8) - โครงสร้างพ้ืนฐานแนวท่อก๊าซ ไฟฟ้า 

 

รูปที่ 5.2-10 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (9) - โครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ า 
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สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-30 

 

รูปที่ 5.2-11 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (10) - การใช้ประโยชน์ที่ดินกรุงเทพมหานคร ปี 2561 

 

รูปที่ 5.2-12 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (11) - พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม ปี 2563 
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รูปที่ 5.2-13 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (12) - พ้ืนที่อันตรายจากแผ่นดินถล่ม 

 

รูปที่ 5.2-14 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (13) - พ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมหยุบ 
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รูปที่ 5.2-15 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (14) - จ านวนประชากรปี 2561 

 

รูปที่ 5.2-16 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (15) - จ านวน GPP ปี 2561 
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รูปที่ 5.2-17 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (16) - จ านวนครัวเรือนใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2561 

 

รูปที่ 5.2-18 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (17) - รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563 
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สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-34 

 

รูปที่ 5.2-19 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (18) - จ านวนนักท่องเที่ยว ปี 2563 

 

รูปที่ 5.2-20 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (19) - ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ปี 2563 
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รูปที่ 5.2-21 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (20) - จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 2563 

 

รูปที่ 5.2-22  การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (21) - จ านวนอุบัติเหตุรถโดยสาร ปี 2563 
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รูปที่ 5.2-23 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (22) - จ านวนอุบัติเหตุรถบรรทุก ปี 2563 

 

รูปที่ 5.2-24 การแสดงผลชุดข้อมูล GIS ด้วย QGIS (23) - จ านวนคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 
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5.3  การออกแบบและพัฒนาส่วนแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน 

5.3.1  แนวคิดการออกแบบโมดูลและฟังก์ชันการแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน 
ส่วนนี้จะเป็นการออกแบบองค์ประกอบและความสามารถของระบบตามการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง

ทีมพัฒนาซึ่งประกอบด้วย Data Engineer และ Data Scientist และผู้ใช้งานระบบในภาพรวม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดฟังก์ชันการท างานของระบบให้ครบถ้วน และสามารถน าไปใช้งานเพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของผู้ใช้ให้ได้จริง 

หากมองในกรอบของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ดังรูปที่ 5.1-1 ส่วนที่เป็นการท างานของ Data 
Engineer และ Data Scientist คือ ชั้นแสดงข้อมูล (Data Visualization Layer) และชั้นออกรายงานข้อมูล 
(Data Report Layer) ซึ่งการท างานในส่วนนี้ เป็นดังรูปที่ 5.3-1 

 

 
รูปที่ 5.3-1 การท างานของชั้นแสดงข้อมูล 

 
ลักษณะการท างานของชั้นแสดงข้อมูลมีล าดับ ดังนี้ 
1) Desktop Module (ใน Tableau เรียกว่า “Tableau Desktop” ส่วนใน Power BI เรียก “Power 

BI Desktop”) เป็นส่วนที่ Data Scientist ท าการโปรแกรมเงื่อนไขและผูกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงก าหนด Layout 
และรูปแบบวิธีการแสดงผลตามที่ต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่า Desktop ท าหน้าที่คล้ายพิมพ์เขียวหรือ 
Template เพ่ือใช้ในการน าไปเรียกข้อมูลขึ้นมาแสดงยัง Module ถัดไป โดยใน Desktop จะประกอบด้วย 
ส่วนที่ใช้ในการแสดงผลและองค์ประกอบที่ท าหน้าที่เป็น Filter เพ่ือให้ user สามารถก าหนดเงื่อนไขหรือช่วงของ
ข้อมูลที่ต้องการแสดงที่ End-points ได้อีกด้วย ตัวอย่างของ Tableau Desktop และ Power BI Desktop 
ส าหรับผู้พัฒนาหรือ Data Scientist เป็นดังรูปที่ 5.3-2 และรูปที่ 5.3-3 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดนิตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

สถาบนัการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  5-38 

 

รูปที่ 5.3-2 ตัวอย่างหน้าจอ Tableau Desktop ส าหรับผู้พัฒนาหรือ Data Scientist 
 
 2) Server Module (ใน Tableau เรียกว่า “Tableau Server Module” ส่วนใน Power BI เรียก 
“Power BI Service”) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เรียกข้อมูลจาก Data Storage ขึ้นมาแสดง ตามที่ Desktop 
ก าหนดไว้ ดังนั้นหากข้อมูลใน Data Storage มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผลการแสดงข้อมูลย่อม
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ณ จุดนี้ซึ่งหากผู้ใช้งานเป็นทีมที่มีความช านาญด้านเทคนิคหรือเป็น Data Scientist 
ที่ต้องการค้นหาความสัมพันธ์หรือสืบหาความจริงจากข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรือท ารายงานส่งผู้บริหาร 
สามารถน าผลการแสดงข้อมูลหรือความจริงที่ค้นพบท่ี Server module ในโปรแกรม Tableau หรือ Power BI 
ไปใช้งานได้เลยดังรูปที่ 5.3-3 แต่หากผู้ใช้งานเป็นระดับ user ที่อาจไม่ช านาญด้านเทคนิคมาก หรือ 
เป็นผู้บริหารที่ต้องการดูข้อมูลแบบ Dynamic ด้วยตนเอง วิธีที่เหมาะสมกว่าคือการน าเอา output ที่ได้จาก 
Module นี้ ไปแสดงผลยังหน้าเว็บแสดงผลที่เตรียมไว้ หรือ End-point module ต่อไป 
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รูปที่ 5.3-3 Tableau Server แสดงผลผ่านโปรแกรม Tableau โดยตรง 
 
 3) End-points Module เป็นส่วนแสดงผลลัพธ์หรือผู้ใช้ระดับ user ทั่วไป หรือผู้บริหารที่ต้องการดู
ข้อมูลแบบ Dynamic ด้วยตนเอง ทางทีมพัฒนาจะท าการเขียนหน้าเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน browser 
และกรอก url โดยเขียนเป็นลักษณะ responsive ซึ่งมีความ user-friendly ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet 
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ iPad เป็นต้น โดยจัดวาง Site map เป็นหมวดหมู่ ให้เข้าใจง่ายและ
สะดวกต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ดังรูปที่ 5.3-4 
 

 

รูปที่ 5.3-4 ตัวอย่างหน้า Dashboard ส าหรับผู้ใช้ระดับ User ทั่วไปหรือผู้บริหาร 
 
ภายหลังการออกแบบส่วนโมดูลและฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว จะท าการออกแบบหน้าต่างแสดงผลภายใต้

โมดูลต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดท าระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
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 Display Data - เป็น User Interface ส าหรับการแสดงผลการด าเนินงานที่ต้องการ เพ่ือควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานพร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระดานควบคุม (Dashboard) 
ที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งการออกรายงานเพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

 Import Data - เป็น User Interface ส าหรับการน าเข้าข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไปยังฐานข้อมูล 
ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งอยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL, Excel, CSV เป็นต้น 

 Edit Data - เป็น User Interface ส าหรับใช้ในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งมีอยู่ 
ในระบบแล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ ค าบรรยาย วิธีการค านวณ ตัวเลข เป็นต้น 
รวมถึงเพ่ิมข้อมูลเข้าสู้ระบบแบบเป็นรายตัวด้วย 

 Export Data - เป็น User Interface ส าหรับการน าออกข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่อาจจะอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL, Excel, CSV เป็นต้น 
 
5.3.2  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานตัวช้ีวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลบางส่วนส าหรับแสดงภาพข้อมูล (Display Data) มีดังนี้ 
เมื่อผู้ใช้งานกรอก url เพ่ือเข้าใช้งานระบบที่ “http://bigdata.nesdc.go.th/” จะพบกับกล่อง  

2 กล่อง ได้แก่  
1) กล่อง “เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้งานทั่วไป)” เพ่ือเข้าระบบแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะพาเข้าสู่ระบบทันที  
2) กล่อง “เข้าสู่ระบบ (ส าหรับผู้ดูแลระบบและข้อมูล หรือ ผู้ที่มีบัญชีเข้าใช้งาน)” ซึ่งจะพาผู้ใช้ระบบ

ไปหน้า log-in เพ่ือระบุตัวตนผู้ใช้งานว่าเป็นบัญชีประเภทใด ระหว่าง “ผู้ดูแลระบบและข้อมูล” หรือ “ผู้ที่มี
บัญชีเข้าใช้งาน” ดังรูปที่ 5.3-5  

 

(1) หน้าจอ log-in 
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแรกของระบบจะพบกับหน้าจอ log-in ดังรูปที่ 5.3-5 เพ่ือตรวจสอบว่า

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์การใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี 
ในเบื้องต้นได้อีกด้วย โดยหากกรอกข้อมูล Username และ Password ได้ถูกต้อง ก็จะสามารถเข้าสู่หน้า
ถัดไปของระบบ 
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รูปที่ 5.3-5 ตัวอย่างหน้าจอ log-in 
  

(2) หน้า menu  
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับกล่องซึ่งแสดงเมนูต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.3-6 ซึ่งได้แก่  

(2.1) ข้อมูลตัวชี้วัด หรือ KPI  
(2.2) กลุ่มของตัวชี้วัด หรือ Group of KPI (*) 
(2.3) การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics  
(2.4) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data 
(2.5) แคตตาล็อกข้อมูล หรือ Data Catalogs (**) 
(2.6) การอัปโหลดข้อมูล หรือ Data Upload (***) 
(2.7) การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ หรือ User Management (***) 

* เมนูที่ (2.2) จะสามารถเห็นได้โดยผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบและดูแลระบบเท่านั้น  
** เมนู (2.5) ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบและดูแลระบบจะเห็นข้อมูลทั้งหมด ในขณะที่

ผู้ใช้งานทั่วไปจะเห็นข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งจะก าหนดโดยดูแลระบบและข้อมูล 
*** เมนูที่ (2.6) (2.7) จะสามารถเห็นได้โดยผู้ดูแลระบบและข้อมูลเท่านั้น 
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รูปที่ 5.3-6 หน้า menu 
  

(3) เมนูตัวช้ีวัด หรือ KPI  
เมื่อกดเลือกที่โมดูลตัวชี้วัด หรือ KPI (กล่องซ้ายบนของหน้า Menu) จะแสดงแสดง dashboard 

ของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งจะประกอบด้วยภาพข้อมูล 2 ส่วน คือ (1) gauge ที่แสดงร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ณ ปัจจุบัน และ (2) แผนภูมิแท่งหรือกราฟที่แสดงภาพข้อมูลแยกเป็นรายปี 
 

 

รูปที่ 5.3-7 ตัวอย่างหน้า Dashboard 
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ในส่วนของภาพข้อมูล gauge (ภาพข้อมูลด้านซ้ายของ Dashboard ของรูปที่  5.3-7  
จะประกอบด้วย  2 ส่วน คือ (1) ครึ่งวงกลม และ (2) เข็มแสดงค่าตัวชี้วัด ณ ปัจจุบัน โดยส่วนของครึ่งวงกลม
จะถูกแบ่งออกเป็น 4  ส่วน แยกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตาม 
รูปที่ 5.3-8 โดยมีการเรียงล าดับสี 2 รูปแบบ คือ แบบค่าเป้าหมายยิ่งมากยิ่งดี และ ค่าเป้าหมายยิ่งน้อยยิ่งดี 
ตามรูปที่ 5.3-9 และรูปที่ 5.3-10 ตามล าดับ นอกจากนี้ในภาพข้อมูลยังประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ ตัวเลข
แสดงค่าปัจจุบัน (ท่ีต าแหน่งฐานของเข็ม) และตัวเลขเป้าหมาย (ท่ีต าแหน่งขอบพื้นท่ีสีเขียว) 

 

รูปที่ 5.3-8 เกณฑ์การเปลี่ยนสีของ gauge หรือแผนภูมิต่าง ๆ 

 

    

รูปที่ 5.3-9 การแสดงสีของ gauge ที่เปลี่ยนไปจากสีแดงเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว  
กรณีค่าตัวชี้วัดยิ่งมากยิ่งดี 

 

    

รูปที่ 5.3-10 การแสดงสีของ gauge ที่เปลี่ยนไปจากสีแดงเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว  
กรณีค่าตัดชี้วัดยิ่งน้อยยิ่งดี 
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ในส่วนของแผนภูมิแท่งที่แสดงภาพข้อมูลแยกเป็นรายปี (ภาพข้อมูลด้านขวาของ Dashboard 
ของรูปที่ 5.3-7) แสดงกราฟแท่งซึ่งมีความสูงตามระดับค่าตัวชี้วัดในแต่ละปี โดยหากในปีนั้น ๆ ไม่มีการประเมิน
ตามเกณฑ์ (เช่น บางตัวชี้วัดอาจะยังไม่มีการตั้งเกณฑ์มาก่อนหรือมีการประเมินทุก 5 ปี) ตัวกราฟจะแสดงเป็น 
สีเทา แต่หากในปีนั้น ๆ มีการประเมินผลความส าเร็จ ที่ตัวกราฟจะมีเส้นสีแดงซึ่งแสดงเกณฑ์ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด และสีของกราฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว ตามล าดับ (ตามเกณฑ์ใน รูปที่ 5.3-8) 

จากหน้า Dashboard ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ต้องการได้ โดยเมื่อเข้ามา 
ในระดับรายละเอียดตัวชี้วัด จะแสดงภาพข้อมูลดังรูปที่ 5.3-11 ถึง รูปที่ 5.3-15 

รูปที่  5.3-11 แสดงรายละเอียดของตัวชี้ วัดที่ ต้องการ ซึ่ งประกอบด้วย gauge แสดง
สถานะปัจจุบันของค่าตัวชี้วัดและกราฟแท่งแสดงผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายในแต่ละปี และ 
มี dropdown box ที่ด้านบนของ gauge ครึ่งวงกลมเพ่ือเลือกได้ว่าจะดู “แผนแม่บท” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3”  

หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเพ่ิมข้อมูลให้กดที่ปุ่ม “Edit” ซึ่งอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ และ
หากต้องการให้ออกรายงานในรูปแบบ pdf ซึ่งสามารถพิมพ์ลงกระดาษได้ให้กดที่ปุ่ม “Export PDF” ที่อยู่
ด้านขวาบนของหน้าจอ 
 

 

รูปที่ 5.3-11 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (1) - gauge แสดงสถานะปัจจุบันของค่าตัวชี้วัดและ
กราฟแท่งแสดงผลการด าเนินงานค่าเป้าหมาย 
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รูปที่  5.3-12 ถึงรูปที่  5.3-13 แสดงรายละเอียด “นิยามตัวชี้วัด” “โครงสร้างตัวชี้วัด”  
“ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด” และ “ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด” ซึ่งจะแสดง
ความหมาย ที่มา รายละเอียดวิธีการค านวณ ของค่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น ๆ รวมถึงค่าข้อมูล
ตัวชี้วัดในรูปแบบของตาราง  

 
รูปที่ 5.3-12 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (2) - นิยามของตัวชี้วัด, วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

 

 
รูปที่ 5.3-13 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (3) - ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานตาม

โครงสร้างตัวชี้วัด 
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ในกรณีที่ที่ข้อมูลตัวชี้วัดมีการแบ่งภูมิภาค รายละเอียดตัวชี้วัดจะมีการแสดงข้อมูลตัวชี้วัดของ
ภูมิภาคต่าง ๆ แยกให้ ทั้งท่ีหน้า KPI Dashboard และหน้าแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดด้วย ดังรูปที่ 5.3-14 และ
รูปที่ 5.3-15 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 5.3-14 ตัวอย่างหน้า Dashboard ในกรณีที่ข้อมูลมีการแยกภูมิภาค 

 

 
รูปที่ 5.3-15 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (4) - gauge แสดงสถานะปัจจุบันของค่าตัวชี้วัดและ

กราฟแท่งแสดงผลการด าเนินงานค่าเป้าหมายในกรณีท่ีข้อมูลมีการแยกภูมิภาค 
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(4) เมนูกลุ่มข้อมูลตัวช้ีวัด (Group of Related KPI) 
เมื่อกดเข้ามาที่เมนูกลุ่มข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Group of Related KPI (กล่องกลางบนของหน้า 

Menu) จะแสดง gauge ของตัวชี้วัด โดยแสดงได้ครั้งละ 1-6 ตัวในหน้าจอเดียว เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกได้จ านวน 5 กลุ่มต่อ 1 ผู้ใช้งานโดยเลือกท่ีแถบ Group 1 ถึง Group 5 โดยระบบจะบันทึกกลุ่มท่ีผู้ใช้งาน
เลือกไว้โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานได้ในครั้งถัดไปโดยที่ไม่ต้องท าการเลือกใหม่ 

 
รูปที่ 5.3-16 ตัวอย่างหน้า Group of KPI (1) - กลุ่ม gauge ค่าเป้าหมาย 

และผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
  

ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการลบตัวชี้วัดที่ไม่ต้องการออกสามารถท าได้โดยกดปุ่มรูปเครื่องหมาย
กากบาทที่มุมขวาบนของแต่ละกล่อง และหากผู้ใช้งานต้องการเพ่ิมตัวชี้วัดที่ต้องการสามารถท าได้โดยกดที่ปุ่ม
รูปเครื่องหมายบวกตรงกลางของแต่ละกล่อง โดยจะมีตัวชี้วัดให้ผู้ใช้งานเลือก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ 
keyword ที่ต้องการในช่อง “ค้นหา” ได้ และระบบจะท าการคัดกรอกค าที่ต้องการมาแสดง เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการได ้
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รูปที่ 5.3-17 ตัวอย่างหน้า Group of KPI (2) - การเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการน าเข้าสู่กลุ่มตัวชี้วัด 

 
(5) เมนูวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics  

เป็นโมดูลที่พัฒนาตามผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในหัวข้อที่ 4.4 
ของรายงาน โดยเมื่อกดเข้ามาที่เมนูวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics (กล่องขวาบนของหน้า Menu)  
เป็นหน้าที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมี 5 โมดูล ได้แก่  

(5.1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)  
(5.2) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis)  
(5.3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend)  
(5.4) การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis) 
(5..5) การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) 

โดยเมื่อเข้ามาที่เมนู Data Analytics จะมีโมดูลให้เลือกดังรูปที่ 5.3-18 
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รูปที่ 5.3-18 ตัวอย่างหน้า Data Analytics (2) - หน้ารวม 3 โมดูลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม ่โดยค่าสหสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งหากข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันค่าจะมี
ค่าเป็นบวก หากข้อมูลมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามค่าจะมีค่าเป็นลบ และหากข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์
กันค่าจะมีค่าเป็นศูนย์ โดยหน้าตัวอย่างการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เป็นดังรูปที่ 5.3-19 โดยสามารถก าหนด
เงื่อนไขการแสดงข้อมูล ได้แก่ตัวชี้วัดที่ต้องการและช่วงปีที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ที่กรอบกลางด้านบน 

 
รูปที่ 5.3-19 ตัวอย่างหน้า Data Analytics (2) - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
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การวิเคราะห์จัดกลุ่ม เป็นวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดย 
ทางผู้ใช้งานจะต้องใส่ตัวเลขจ านวนกลุ่มที่ต้องการเป็นข้อมูลขาเข้าตามสมมติฐานที่ต้องการ จากนั้นจึงลอง  
สั่งให้โปรแกรมลองค านวณดู ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ว่าเลขใดคือเลขจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด และ
สามารถกดดูข้อมูลของกลุ่มย่อยต่าง ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.3-20 โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขการแสดง
ข้อมูล ได้แก่ตัวชี้วัดที่ต้องการและช่วงปีที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ที่กรอบกลางด้านบน 
 

 
รูปที่ 5.3-20 ตัวอย่างหน้า Data Analytics (3) - การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) 

  
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม เป็นการใช้เทคนิคของสมการถดถอย (Regression) 

ในการพิจารณาว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ ณ จุดใดของหรือไม่ ดังรูปที่ 5.3-21 สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูล ได้แก่ตัวชี้วัดที่ต้องการและช่วงปีที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ที่กรอบกลาง
ด้านบน 
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รูปที่ 5.3-21 ตัวอย่างหน้า Data Analytics (4) - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend) 
 
การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis) เป็นการใช้เทคนิคการหาปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive) ระหว่างตัวชี้วัด เพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด
แต่ละคู่ แล้วน ามาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิเครือข่าย (Network Diagram) เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูล
วิเคราะห์ได้ ไปใช้วางแผนการปฏิบัติงานต่อไป ดังรูปที่ 5.3-22 

 
รูปที่ 5.3-22 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis) 
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การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) ท างานเหมือนการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด 
แต่ผู้ใช้สามารถเลือก วิเคราะห์เฉพาะ KPI ที่ต้องการได้ หรืออาจเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด เป็นตัวเลขอ่ืนๆ  
ที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เครือข่ายเลยก็ได้ ดังรูปที่ 5.3-23 

  

รูปที่ 5.3-23 การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) 
 
(6) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data 

 เป็นโมดูลส าหรับแสดงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระบบ โดยใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็น
โปรแกรมมาตรฐานที่ใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านภูมิศาสตร์ เช่น งานวิศวกรรมส ารวจ งานด้านผังเมือง  
เป็นต้น โดยในโมดูลจะอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรม พร้อมทั้งวิธีการน าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้าสู่
โปรแกรมเพ่ือให้ผู้ ใช้ดูข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงท าการวิเคราะห์เพ่ือออกรายงานด้วยโปรแกรม QGIS  
ดังรูปที่ 5.3-24 

 

 
รูปที่ 5.3-24 โมดูลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS data 
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(7) เมนูแคตตาล็อกข้อมูล Data Catalog 
 เมื่อกดเลือกเมนูแคตตาล็อกข้อมูล หรือ Data Catalogs (กล่องซ้ายล่างของหน้า Menu)  

จะแสดงข้อมูลจากการเลือก (1) ชื่อข้อมูล (2) หน่วยงานข้อมูล (3) ระบุค าส าคัญ (Keywords) ตามที่ต้องการ 
โดยผลจากการระบุข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย field คือ ชื่อข้อมูล หน่วยงานข้อมูล 
แหล่งข้อมูล และคีย์เวิร์ดข้อมูล ตามล าดับดังรูปที่ 5.3-25 โดยหากต้องการเพ่ิมข้อมูล Data Catalog  
ให้กดที่ปุ่ม “Add New Catalog” ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ และหากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล 
ให้กดท่ีปุ่ม icon “Edit” และ “Delete” ที่อยู่ด้านหลังข้อมูลแต่ละรายการได้ 
 

 

รูปที่ 5.3-25 หน้า Data Catalogs 
 
(8) การอัปโหลดข้อมูล หรือ Data Upload  

 เมนู “การอัปโหลดข้อมูล” นี้ เป็นเมนูที่ส าหรับให้ผู้ดูแลระบบและข้อมูลใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล “ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด” โดยเมื่อกดที่เมนู “การอัปโหลดข้อมูล” จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 5.3-26 
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รูปที่ 5.3-26 เมนูอัปโหลดข้อมูล 
 

ผู้ดูแลระบบและข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูล “ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด”  
ที่ต้องการโดยระบุชื่อข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือหน่วยงานข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูล แล้วกดที่ปุ่ม Search  
โดยเมื่อผู้ดูแลระบบและข้อมูลเจอข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้กดที่ Icon รูปดาวน์โหลด จะเป็นการ save  
ไฟล์ Excel ดังรูปที่ 5.3-27 

 

รูปที่ 5.3-27 ไฟล์ Excel ส าหรับใช้ เพ่ิม/ลบ/แก้ไขข้อมูล 
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เมื่อผู้ดูแลระบบและข้อมูล ท าการเพ่ิม/ลบ/แก้ไขข้อมูล ที่ต้องการในไฟล์ Excel เสร็จแล้ว 
ผู้ดูแลระบบและข้อมูลสามารถกดที่ไอคอนรูป “อัปโหลด” เพ่ือน าข้อมูลที่แก้ไขเข้าสู้ระบบ ดังรูปที่ 5.3-28 

 

 

รูปที่ 5.3-28 ไอคอน “อัปโหลด” ข้อมูล  
  

เมื่ออัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Preview เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบและข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกดังรูปที่ 5.3-29 และหากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม 
Confirm แต่หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Cancel เพ่ือแก้ไขข้อมูล ก่อนด าเนินการ upload อีกครั้ง 

 

รูปที่ 5.3-29 หน้า Preview และ Confirm การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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หลังจากกด Confirm เรียบร้อยแล้ว ระบบจะ Update ฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ที่ตาราง “ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด” ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ทันที 
ดังรูปที่ 5.3-30 
 

 

รูปที่ 5.3-30 ข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบ ปรากฏที่ตารางผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
 

จากนั้นระบบจะท าการค านวณผลการด าเนินงานให้อัตโนมัติ โดยมีระบบจะมีขั้นตอน 
การค านวณอัตโนมัติ ดังนี้ 

(8.1) ตรวจสอบว่ามีตัวชี้วัดไหนบ้างที่ใช้ข้อมูลดิบชุดนี้ ดังรูปที่ 5.3-31 

 

รูปที่ 5.3-31 ตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับข้อมูลดิบที่แก้ไข 
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(8.2) ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดนั้น ๆ มีข้อมูลส าหรับค านวณตามสูตร KPI ของปีไหนครบบ้าง 
และจะท าการค านวณ “ผลการด าเนินงาน” ใหม่เฉพาะของปีที่มีข้อมูลครบเท่านั้น ดังรูปที่ 5.3-32 

 

รูปที่ 5.3-32 สูตรการค านวณตัวชี้วัด 
 

(8.3) สามารถตรวจสอบผลการค านวณใหม่ได้ทันทีที่ตาราง “ค่าเป้าหมายและผล 
การด าเนินของตัวชี้วัด ดังรูปที่ 5.3-33 

 

รูปที่ 5.3-33 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ค านวณใหม่ 
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(8.4) กราฟแท่ง และกราฟเกจ จะต้องรออัปเดตในวัดถัดไป เนื่องจากจะมี Tableau จะมี
การอัปเดตข้อมูลเพียงวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าเท่านั้น ดังรูปที่ 5.3-34 

 

รูปที่ 5.3-34 กราฟแท่งและข้อมูล Tableau ของค่าที่ค านวณใหม่ 
 

(9) เมนูการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ หรือ User Management  
 เมื่อกดที่เมนูการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ (กล่องล่างขวาของหน้า Menu) ใช้

ส าหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยในส่วนนี้หากผู้ใช้งานเป็นระดับผู้ดูแลระบบและข้อมูล (System 
Administrator) จะเห็นรายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมด และสามารถบริหารจัดการสถานะของผู้ใช้งานได้  
โดยผู้ดูแลระบบและข้อมูลสามารถค้นหาผู้ใช้งานระบบได้โดยการกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ชื่อในระบบ ชื่อจริง นามสกุลจริง เป็นต้น ดังรูปที่ 5.3-35 และผู้ดูแลระบบและข้อมูลสามารถเพ่ิมผู้ใช้งานได้
โดยการกดที่ปุ่ม “Add User” ซึ่งจะแสดงหน้าให้ใส่รายละเอียดของผู้ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมเข้าไปใหม่  
ดังรูปที่ 5.3-36 และหากผู้ดูแลระบบและข้อมูลต้องการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานสามารถกดได้ที่ปุ่ม Edit 
(อยู่ด้านขวาสุดของข้อมูลผู้ใช้งาน) ซึ่งจะไปสู้หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 5.3-37 
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รูปที่ 5.3-35 ตัวอย่างหน้า User Management - ค้นหาขอ้มูลผู้ใช้งานระบบ 
 

 

รูปที่ 5.3-36 ตัวอย่างหน้า User Management - เพ่ิมผู้ใช้งานระบบพร้อมรายละเอียดผู้ใช้งานระบบใหม่ 
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รูปที่ 5.3-37 ตัวอย่างหน้า User Management - แก้ไขรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 
5.3.3  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานตัวช้ีวัดและการออกรายงาน 
 ระบบสามารถออกรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ใช้เข้าไปที่หน้าแสดง
รายละเอียดของตัวชี้วัดที่ต้องการ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Export PDF” ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ ดังรูปที่ 5.3-38 
จะเป็นการสั่งให้ระบบออกรายงานสรุปการด าเนินงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ ในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถพิมพ์ 
ลงกระดาษได้ง่าย โดยให้ผู้ใช้เลือก save ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และน าไปพิมพ์ได้ตามต้องการ  

 
รูปที่ 5.3-38 ตัวอย่างหน้าสั่งให้ระบบออกรายงานตัวชี้วัด 
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เนื่องจากตัวชี้วัดแต่ละตัวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และเป้าหมายของตัวชี้วัด จึงอาจมีการออกแบบรายงานที่ออกมาให้แตกต่างกันตามความเหมาะสมของข้อมูล
ที่ม ีรวมถึงจะท าการสอบถามผู้ที่ใช้งานจริงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ เพื่อท าการปรับแต่ง หรือเลือก
รูปแบบรายงานที่เหมาะสม ตามความเห็นของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัดนั้น ๆ อีกครั้ง เพ่ือให้ได้ราย งาน 
ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองผู้ใช้งานจริงให้มากท่ีสุดต่อไป 
 

5.4  การติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งานระบบ 

หลังจากด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการทดสอบระบบใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
(1) การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (2) การทดสอบความถูกต้องของ 
การวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) การทดสอบเสถียรภาพของระบบ โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้ 

5.4.1  การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  
ข้อมูลที่แสดงในระบบ ณ ปัจจุบันเป็นข้อมูลที่เก็บรวมรวมโดยที่ปรึกษา อย่างไรก็ดีจ าเป็นต้องมี 

การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพ่ือรองรับในอนาคต จึงต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้ระบบ
ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปในระยะยาว โดยแผนภาพกระบวนการปรับปรุงข้อมูลเป็นดังแผนผังในรูปที่ 5.4-1 
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รูปที่ 5.4-1 กระบวนการปรับปรุงข้อมูล 
 

ในส่วนของโมดูล Data Catalog ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนั้น 
ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ลบ /รวมข้อมูลซ้ า และจัดท าสารบัญของแคตาล็อกข้อมูล 
ไว้ที่ “ข้อมูลรายการ Data Catalog” เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการล้าสมัย จึงใช้หลักการ
หลีกเลี่ยงการดึงตัวข้อมูลมาเก็บในระบบ แต่ใช้วิธีเก็บเพียงที่อยู่ของข้อมูล (data url) ให้ผู้ที่ต้องการข้อมูล 
ไป download ข้อมูลจากต้นทางแหล่งข้อมูล ซึ่งที่ปรึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ที่รวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว โดยหากผู้ดูแลระบบและข้อมูลต้องการเพ่ิมหรือแก้ไข “ข้อมูลรายการ Data 

โมดูล KPI โมดูล Data Catalogs โมดูล Data Analytics 

ตวัเลขผลค ำนวณ
ตำมสูตรตวัช้ีวดั 

ขอ้มูลเป้ำหมำย
ตวัช้ีวดั 

ขอ้มูลประกอบตวัช้ีวดั 

ขอ้มูลรำยกำร  
Data Catalog 

โปรแกรมค ำนวณ
ตวัช้ีวดั 

ขอ้มูลท่ีดึงมำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

ฐานข้อมูลภายนอก 
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่ือมต่อผำ่น API 

โมดูล Data Upload 
โดยผูดู้แลระบบและขอ้มูล 

ฐานข้อมูลภายใน 
ระบบ Big Data 
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Catalog” สามารถท าได้โดยการ log-in เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบและข้อมูล และเข้าสู่โมดูล Data 
Catalog แล้วกดท่ี icon “Add New Catalog” หรือ Edit ดังรูปที่ 5.3-25 

ในส่วนของโมดูล KPI และ โมดูล Data Analytics ช่องทางการปรับปรุงข้อมูลมี 2 ช่องทาง คือ  
การปรับปรุงข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบและข้อมูล โดยใช้โมดูล Upload Data ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดเรียบร้อย
แล้วทีห่วัข้อ 5.3 และอีกช่องทางคือ เชื่อมต่อผ่าน API ซ่ึงตามท่ีได้สรุปไว้ในบทที่ 3 พบว่าในปัจจุบันหน่วยงาน
ราชการเจ้าของข้อมูลส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความพร้อมในการให้เชื่อมต่อข้อมูลด้วยวิธีเชื่อมต่อผ่าน API  
ไม่มากเท่าที่ควร  

อย่างไรก็ดีทางที่ปรึกษาได้ท าการพัฒนาการเชื่อมต่อ API ที่เผยแพร่โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งมีรายละเอียดการเชื่อมต่อตามที่ระบุที่ https://apiportal.bot.or.th/bot/public/node/456 ดังรูปที่ 5.4-2  

 

 

รูปที่ 5.4-2 ตัวอย่างการพัฒนาการเชื่อมต่อ API 

 
โดยได้ท าการโปรแกรมค าสั่ง Request, Response จาก API ดังรูปที่ 5.4-3 จากนั้นจึงใช้ StreamSets 

ดึงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลดังรูปที่ 5.4-4 และได้ตัวอย่างข้อมูลที่ดึงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยดังรูปที่ 5.4-5 
ตามล าดับ 

https://apiportal.bot.or.th/bot/public/node/456%20ดังรูปที่%205.4-2
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รูปที่ 5.4-3 โปรแกรมค าสั่ง Request, Response จาก API 

 

 

รูปที่ 5.4-4 StreamSets ดึงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
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รูปที่ 5.4-5 ตัวอย่างข้อมูลที่ดึงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ซึ่งที่ปรึกษาได้ทดสอบกระบวนการดึงข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท าการเก็บข้อมูลไว้ที่  “ข้อมูล 
ที่ดึงมาจากหน่วยงานต่าง ๆ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
5.4.2  การทดสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 

โมดูล Data Analytics ซึ่งท าหน้าที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล มี 5 โมดูล ได้แก่  
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)  
2) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis)  
3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend)  
4) การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis) 
5) การวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) 

ทั้ง 5 โมดูล เขียนขึ้นด้วยภาษา Python ซึ่งใช้ Library มาตรฐานของภาษา Python ซึ่งได้รับการทดสอบ
จากทีมผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว และใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างเป็นทางการทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าสามารถท างาน 
ได้ถูกต้อง 

อย่างไรก็ดเีพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของระบบระบบ ที่ปรึกษาได้ทดสอบโดยการน าข้อมูล
บางส่วนมาท าการวิเคราะห์ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น แล้วน าไปเทียบกับเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออนไลน์ 
หรือโปรแกรมทีม่ีมาตรฐานและแสดงผลให้ดูดังต่อไปนี้ 
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ในส่วนของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ทดลองวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวชี้วัดที่ 28 
“สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ใน ปี 2564” กับ ตัวชี้วัดที่ 37 
“อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)” ที่ http://www.alcula.com/calculators/ 
statistics/correlation-coefficient/ พบว่าได้ผลการวิเคราะห์ตรงกับในระบบ ดังแสดงตามรูปที่ 5.4-6 และ 
รูปที่ 5.4-7 

 
รูปที่ 5.4-6 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 28 และ 37 โดยระบบ 

 
รูปที่ 5.4-7 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 28 และ 37 บนเว็บไซต์ www.alcula.com 

http://www.alcula.com/calculators/statistics/correlation-coefficient/
http://www.alcula.com/calculators/statistics/correlation-coefficient/
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ในส่วนของการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์จะมีการสุ่มจุดเริ่มต้น
เท่ากับจ านวน cluster ที่เป็นค่าเริ่มต้น เช่น 4 จุดเมื่อเลือกจ านวนกลุ่มเท่ากับ 4 เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้การสั่ง
วิ เคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้ งอาจได้ค าตอบไม่ เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถทดลองเปรียบเทียบ ได้   
แต่จากการดูแนวโน้มและความหมายของข้อมูลจากการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง “ร้อยละครัวเรือน 
ที่มีอินเตอร์เน็ต” ดังรูปที่ 5.4-8 พบว่าสามารถท างานได้ถูกต้อง 

 

รูปที่ 5.4-8 การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล “ร้อยละครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต” 
  

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend) ทดลองวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 20.2 “รายได้
ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้  (การขยายตัวของ GDP)” โดยใช้ฟังก์ชัน Trend 
บนโปรแกรม Microsoft Excel พบว่าได้ผลการวิเคราะห์ตรงกับในระบบ  ดังแสดงตามรูปที่ 5.4-9 และ 
รูปที่ 5.4-10 
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รูปที่ 5.4-9 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโดยระบบ 

 

 

รูปที่ 5.4-10 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
  

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด (KPI Interactive Analysis) และการวิเคราะห์เครือข่าย (Network 
Analysis) เป็นการใช้ฟังก์ชันเดียวกับที่ใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แต่ท าการค านวณทุกคู่ตัวชี้วัด และ  
น าค่า correlation ที่ ได้มาแสดงในรูปแบบเครือข่าย (Network) โดยใช้  library ที่ เป็นทางการของ 
ภาษา Python ซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว และมีการใช้งานทั่วไปอย่างเป็นทางการ จึงรับรองการท างานได้ว่า
สามารถท างานได้ถูกต้อง ดังรูปที่ 5.4-11 
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รูปที่ 5.4-11 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ตัวชี้วัด 
 

5.4.3  การทดสอบเสถียรภาพของระบบ 
ในส่วนของโดยการทดสอบเสถียรภาพของระบบ ด าเนินการโดยใช้โปรแกรม wrk จ าลองการเชื่อมต่อ

จ านวนหลาย connection พร้อมกัน โดยท าการติดตั้ง wrk ใว้ที่เครื่อง test / dev server (10.20.30.6) แล้ว
จ าลองการเชื่อมต่อจ านวนหลาย concurent มาที่เครื่อง Production Server (10.20.30.3) โดยทดสอบ 
ที่จ านวน 200 connection (จ าลองการใช้งานเท่ากับ 200 User เข้ามาพร้อมกัน) ไปที่ port ต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการเข้าใช้งาน โดยการทดสอบส่วนต่าง ๆ ของระบบแสดงดังรูปที่ 5.4-12 ถึงรูปที่ 5.4-15 
 

 

รูปที่ 5.4-12 การทดสอบเสถียรภาพของระบบ - Web Application Frontend 

 

 

รูปที่ 5.4-13 การทดสอบเสถียรภาพของระบบ - Backend API 
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รูปที่ 5.4-14 การทดสอบเสถียรภาพของระบบ - Tableau NESDCSite 
 

 

รูปที่ 5.4-15 การทดสอบเสถียรภาพของระบบ - Monitor การใช้ CPU และ Memory 
  

โดยจากการทดสอบระบบสามารถท างานได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ใช้งานพร้อมกัน 200 คน  
(200 concurrent users) ซึ่งคาดว่าสามารถรองรับการท างานเผื่อในอนาคตได้อย่างน้อย 1 ปี ในสภาวะ
อินเตอร์เน็ตและไฟฟ้าปกต ิ
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5.5  การอบรมการใช้งานระบบ 
 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปดังตารางที่ 5.5-1  
 

ตารางท่ี 5.5-1 ตารางเวลาการอบรมการใช้งานระบบ 
  หัวข้อ ระยะเวลา วันที่จัด จ านวนผู้เข้าอบรม 

1 

- ความเป็นมาและภาพรวมของระบบ 

1 วัน 17 มีนาคม 2564 10 คน 

- การใช้งานระบบ 

     ผู้ใช้งานทั่วไป 

         ผู้ดูแลระบบและข้อมูล (System Admin) 

    - ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)    
 

2 Tableau และการประยุกต์ใช้งาน 1 วัน 12 มีนาคม 2564 29 คน 

3 ระบบ QGIS 1 วัน 4  มีนาคม 2564 50 คน 

4 การดูแลชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 วัน 3 กุมภาพันธ ์2564 7 คน 

 
5.5.1  หัวข้ออบรม: ภาพรวมของระบบและการใช้งานระบบ 
วันที่จัดอบรม  : 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมการใช้งานระบบและโมดูลต่าง ๆ ของระบบ 
ผู้บรรยาย  : ผศ. ดร. สุกรี สินธุภิญโญ, อ. ดร. พิตติพล คันธวัฒน์ และ ทีมผู้พัฒนาระบบ 
เนื้อหาการอบรม : ภาพรวมของระบบ, การอธิบายโมดูลต่าง ๆ ในระบบ, วิธีการดูรายงานและออกรายงาน, 

วิธีการแก้ไขข้อมูลและการดูแลผู้ใช้งาน (ส าหรับผู้ดูแลระบบและข้อมูล) 

   

รูปที่ 5.5-1 การอบรมหัวข้อ “ภาพรวมของระบบและการใช้งานระบบ” 
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5.5.2  หัวข้ออบรม: Tableau และการประยุกต์ใช้งาน 
วันที่จัดอบรม  : 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ Tableau เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้บรรยาย  : ผศ. ดร. สุกรี สินธุภิญโญ และผู้เชี่ยวชาญจากตัวแทนจ าหน่าย Tableau ประเทศไทย 
เนื้อหาการอบรม : การใช้งาน Tableau พ้ืนฐาน, การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงภาพข้อมูลด้วย Tableau, 
    กรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย และ ผู้เสียชีวิตทางท้องถนน) 

    

รูปที่ 5.5-2 การอบรมหัวข้อ “Tableau และการประยุกต์ใช้งาน” 
 

5.5.3  หัวข้ออบรม: ระบบ QGIS 
วันที่จัดอบรม  : 4  มีนาคม พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานพ้ืนฐานของ QGIS และการท างานกับ Shape file ดว้ย QGIS 
ผู้บรรยาย  : ผศ. ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 
เนื้อหาการอบรม : การติดตั้งโปรแกรม QGIS, การใช้งาน QGIS พ้ืนฐาน, การน าเข้าข้อมูล Shape file,  
    การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรม QGIS 

   

รูปที่ 5.5-3 การอบรมหัวข้อ “ระบบ QGIS” 
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5.5.4  หัวข้ออบรม: การดูแลชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
วันที่จัดอบรม  : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้ผู้รับการอบรมเข้าใจชุดอุปกรณ์ระบบและสามารถปรับแต่งแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์  

  ระบบได้ 
ผู้บรรยาย  : ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตชุดอุปกรณ์ 
เนื้อหาการอบรม : การติดตั้ง / การดูแล / การปรับแต่งค่า ชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
    (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ตู้ Rack, Firewall) 

   

รูปที่ 5.5-4 การอบรมหัวข้อ “การดูแลชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
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บทท่ี 6 
การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

 
งานส่วนนี้เป็นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลในอนาคตให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นบูรณาการ และน ามาใช้ประโยชน์ 
ในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปัญหาข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป  
 

6.1  ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์การพัฒนาตัวชี้วัด  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ที่ปรึกษาจะด าเนินการ 
เสนอแผนการเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของตัวชี้วัด เช่น นิยาม วิธีการเก็บ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

จากการผูกโยงข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการจับคู่ระหว่างข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดที่ผ่าน
การคัดเลือกเบื้องต้นจ านวน 185 ตัว ที่ได้น าเสนอไว้ในหัวข้อ 4.1 พบว่า มีจ านวนตัวช้ีวัดที่ส าคัญและมีข้อมูล
สมบูรณ์ จ านวน 83 ตัว ซึ่งได้ท าการน าเสนอในรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถ  
ฉายภาพของตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ชัดเจน รวมไปถึงแนวโน้มของสถานการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้เป็น  
ไปตามหลักวิชาการและความน่าเชื่อถือทางสถิติ ดังแสดงในบทที่ 5   

ส าหรับตัวชี้ วัดที่ส าคัญแต่ มีข้อมูลไม่สมบูรณ์  จ านวน 102 ตัว ที่ปรึกษาได้ท าการจัดล าดับ
ความส าคัญ โดยก าหนดกรอบการพิจารณาและขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด  ผลปรากฎว่า 
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งหมด 22 ตัว ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทางด้านโลจิสติกส์ จ านวน 10 ตัว โครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 4 ตัว และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 8 ตัว ซึ่งทั้ง 22 ตัวชี้วัด ที่ปรึกษา 
จะจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด  โดยข้อเสนอแนะของตัวชี้วัด 
แต่ละตัวประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ได้แก่ 

1) นิยามตัวชี้วัดที่เหมาะสม โครงสร้างตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
2) ชุดข้อมูลที่ต้องใช้ แหล่งที่มาของข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 

3 กลุ่ม ซึ่งท าหน้าที่ดังนี ้
 หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล หรือหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) 

หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส ารวจ จัดเก็บ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมู ลตาม
โครงสร้างของตัวชี้วัด 
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 หน่วยงานประมวลผลข้อมูล หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่น าชุดข้อมูลต่าง ๆ มาค านวณ
เป็นตัวชี้วัดตามโครงสร้างของตัวชี้วัด 

 หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและเปิดเผย 
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 
6.1.1  ตัวช้ีวัดด้านโลจิสติกส์ 

จากการพิจารณาล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ส าหรับด้านโลจิสติกส์ 
ที่ปรึกษาได้คัดเลือกตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์มาจ านวน 10 ตัว ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดล าดับที่ 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็น 100% 

2) ตัวชี้วัดล าดับที่ 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและ ผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

3. ตัวชี้วัดล าดับที่ 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
4) ตัวชี้วัดล าดับที่ 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก 

(สุวรรณภูมิ แหลมฉบัง) 
5) ตัวชี้วัดล าดับที่ 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
6) ตัวชี้วัดล าดับที่ 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง 

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7) ตัวชี้วัดล าดับที่ 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
8) ตัวชี้วัดล าดับที่ 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง

การผลิตการลงทุน และบริการ  
9) ตัวชี้วัดล าดับที่ 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
10) ตัวชี้วัดล าดับที่ 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-3 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
 

 ความส าคัญของตัวชี้ วัด : อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 สอดคล้องกับด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ จุดเดียว (National Single Window (NSW)) 

หมายถึง ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  (G2G G2B และ B2B) ส าหรับ 
การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ 
ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ปรับลดขั้นตอน และการลดรูปเอกสาร โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถ 
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและ 
ไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถ
ติดตามผลในทุก ๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานน าเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้  
(e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

-  ธุรกรรมการให้บริการน าเข้า - ส่งออก รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการน าเข้าการส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ 
ที่จัดท าขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และรวมถึงระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ จุดเดียว (National Single 
Window) ด้วย โดยจะพิจารณาจากกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ เฉพาะ
รายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 36 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบใบขนสินค้าเพ่ือผ่านพิธีการ
ศุลกากรเป็นรายครั้ง (Shipment) ซึ่งด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวนรายการธุรกรรม  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3) 

     100%  
ในปี 2565 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 

                   =  
จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกท้ังหมด
 x 100 
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 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ตัวชี้วัดจ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 

จะพิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัด โดยมีการนับจ านวนธุรกรรมและค านวณสัดส่วนร้อยละความส าเร็จจาก
รายการข้อมูลดังตาราง 

ที ่ รายการข้อมูล หน่วย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดเก็บข้อมลู 

หน่วยงาน
ประมวลผล

ข้อมูล 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

ขับเคลื่อน 
1 จ านวนธุรกรรมน าเข้า-ส่งออกท้ังหมด (ก) รายการธุรกรรม 

36 หน่วยงาน
เจ้าของ
รายการ
ธุรกรรม 

 

กรมศุลกากร กรมศุลกากร 

2 จ านวนธุ ร กรรมน า เ ข้ า - ส่ ง ออกที่ เ ป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (ข) 

รายการธุรกรรม 

3 จ านวนธุรกรรมน าเข้า-ส่งออกที่ยังไม่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องได้รับการพัฒนา (ก) - (ข)  

รายการธุรกรรม 

4 ร้อยละของธุรกรรมที่ให้บริการผ่านระบบ 
NSW แล้ว (ข)/(ก) 

รายการธุรกรรม 

 

ทั้งนี้ จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
รวบรวมจากกรมศุลกากร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแล  
ระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลตามรอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ส าหรับปัจจุบันมีจ านวนรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า - ส่งออก
ทั้งหมด 557 รายการธุรกรรม เป็นรายการธุรกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการผ่านระบบ NSW แล้ว
จ านวน 425 รายการธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.3   

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สัดส่วนจ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้า
และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

        76.3% 
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รายงานสถานะการพัฒนาธุรกรรมการให้บริการการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ให้เป็น  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

ที่ หน่วยงาน 

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเขา้ การส่งออก และโลจิสติกส์ 

จ านวน 
ธุรกรรม
ทั้งหมด 

(ก) 

ธุรกรรม 
ที่ให้บริการ 
ผ่านระบบ 
NSW แล้ว  

(ข) 

ธุรกรรมที่ต้อง
พัฒนาให้บริการ
ผ่านระบบ NSW 

เพิ่มเติม  
(ก) - (ข) 

ร้อยละของธุรกรรม 
ที่ให้บริการผ่าน

ระบบ NSW แล้ว  
(ข)/(ก) 

1 กรมศุลกากร 192 189 3 49% 
2 กรมการค้าต่างประเทศ 65 32 33 77% 
3 กรมวิชาการเกษตร 35 27 8 48% 
4 กรมประมง 31 15 16 81% 
5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 26 21 5 39% 
6 กรมสรรพสามิต 18 7 11 33% 
7 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15 5 10 67% 
8 กรมปศุสัตว์ 15 10 5 100% 
9 กรมเจ้าท่า 13 13 0 17% 
10 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 2 10 100% 
11 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 10 10 0 50% 
12 กรมป่าไม้ 10 5 5 25% 
13 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 8 2 6 25% 
14 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8 2 6 88% 
15 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 8 7 1 57% 
16 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7 4 3 57% 
17 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 7 4 3 86% 
18 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7 6 1 100% 
19 กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ 7 7 0 100% 
20 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 6 6 0 100% 
21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 5 5 0 40% 
22 กรมการปกครอง 5 2 3 100% 
23 กรมธุรกิจพลังงาน 5 5 0 100% 
24 กรมควบคุมโรค 5 5 0 100% 
25 ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย 4 4 0 50% 
26 ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียงฯ 4 2 2 100% 
27 การยางแห่งประเทศไทย 4 4 0 100% 
28 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 4 4 0 100% 
29 กรมทรัพยากรธรณี 4 4 0 100% 
30 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3 3 0 67% 
31 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 3 2 1 100% 
32 กรมศิลปากร 3 3 0 100% 
33 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2 2 0 100% 
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ที่ หน่วยงาน 

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเขา้ การส่งออก และโลจิสติกส์ 

จ านวน 
ธุรกรรม
ทั้งหมด 

(ก) 

ธุรกรรม 
ที่ให้บริการ 
ผ่านระบบ 
NSW แล้ว  

(ข) 

ธุรกรรมที่ต้อง
พัฒนาให้บริการ
ผ่านระบบ NSW 

เพิ่มเติม  
(ก) - (ข) 

ร้อยละของธุรกรรม 
ที่ให้บริการผ่าน

ระบบ NSW แล้ว  
(ข)/(ก) 

34 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 2 2 0 100% 
35 กรมการค้าภายใน 2 2 0 100% 
36 กรมการขนส่งทางบก 2 2 0 100% 

รวม (ธุรกรรม) 557 425 132 76.3% 
หมายเหตุ: จ านวนธุรกรรมทั้งหมด (ก) ประกอบดว้ย  

1. จ านวนธุรกรรมที่อยู่ในระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://info.go.th) ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับ 
การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์  

2. จ านวนธุรกรรมที่หน่วยงานมีการให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว แต่ไม่ปรากฎธุรกรรมดังกล่าว 

ในระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ1  
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) คือ หน่วยงานเจ้าของรายการธุรกรรม  

ซึ่งมีท้ังหมด 36 หน่วยงาน 
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย เนื่องด้วย 

กรมศุลกากรมีหน้าความรับผิดชอบระบบ e-custom ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW)  
ที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงระบบกับประเทศอ่ืนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้อ านวยความสะดวกให้กับ  
งานการน าเข้าและส่งออก โดยปรับให้เป็นระบบอัติโนมัติและไร้เอกสารที่กระดาษ ดังนั้นกรมศุลกากร  
จึงท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากส านักงานศุลกากรประจ าด่านต่าง ๆ มา เพ่ือด าเนินการประมวลผลและสรุป
ตัวชี้วัด ดังนั้นหน่วยงานที่ควรจะเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย คือ กรมศุลกากร 

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
(1) หน่วยงานทั้ง 36 หน่วยงาน ส่งรายงานแจ้งจ านวนรายการธุรกรรมการให้บริการการน าเข้า

และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ านระบบ  NSW และจ านวนรายการธุรกรรมที่ ไม่ได้ท าด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มายังกรมศุลกากร ทุกเดือน  

(2) กรมศุลกากรด าเนินการประมวลผลข้อมูลและค านวณตัวชี้วัด 
(3) ทาง สศช. ดึงข้อมูลประกอบตัวชี้วัดและค่าตัวชี้วัดเข้าสู่ระบบของทาง สศช. 

 

                                                           
1 (https://info.go.th) 

https://info.go.th/


รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-7 

 

รูปที่ 6.1-1 ตัวอย่างจ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ให้เป็น 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ตารางที่ 6.1-1 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็น 100% 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนธุรกรรมการให้บริการ
น าเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 

ทุกเดือน ทุกเดือน หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขบัเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: กรมศุลกากร 
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ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Commerce) ซึ่งระบุว่าพัฒนาศักยภาพสถาบันการเกษตร ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้สามารถค้าขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้อย่างมืออาชีพ 

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  สถาบันเกษตรกร หมายความว่า “สหกรณ์ภาคการเกษตร” (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ประมง) หรือกลุ่มเกษตรกร ตามที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2553 และ 2563 ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.  2553 และ 
ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
พ.ศ. 2556 และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 โดย “สหกรณ์ภาคการเกษตร” คือ 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ประมง และ “กลุ่มเกษตรกร” หมายถึง บุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจ านวนไม่น้อยกว่า 
สามสิบคน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจร่วมกันจัดตั้ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท านา  
กลุ่มเกษตรกรท าไร่ กลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรประมง 

-  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการและกิจการค้า
ส่งและค้าปลีก ตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี 
และการจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางการแบ่งนิยาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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-  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าธุรกรรม
ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอ
สินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกท่ีทุกประเทศ 
หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง  

-   e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction)  
ที่ขอบเขตกว้างกว่า โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมทางออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ  
ที่กระท าขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ 
ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ - ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ การตกลง
ท าสัญญาซื้อ - ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย  การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ 
ผ่านระบบเครือข่าย การสื่อสารรับ - ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น (สวทช. และ ICT Law Center)  

-   สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการท าธุรกรรม
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้แก่ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้า
และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท ารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโฆษณา  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเช่ือมโยงการค้า
สู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
ตัวชี้วัดนี้ ประกอบไปด้วย 1 ชุดข้อมูล ได้แก่ จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มี 

การเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น  

      =     
จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีปัจจุบัน−จ านวนปีก่อนหน้า 

จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีก่อนหน้า
 x 100 

 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ในปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดเป็นสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลจากสามฐาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาสรุปเป็นตัวชี้วัด 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) จากโครงสร้างตัวชี้วัด มีชุดข้อมูลที่ต้องการ 

คือ (1) ข้อมูลจ านวนสถาบันเกษตรกรซึ่งสามารถรวบรวมได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลจ านวนสถาบันการเกษตรกร (2) ข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) ข้อมูลการจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
(1) รวบรวมข้อมูลรายชื่อสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(2) รวบรวมข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(3) ทั้งสองหน่วยงานข้างต้น น าข้อมูลรายชื่อให้กับ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ท าการประมวลผลข้อมูล  
 

ตารางที่ 6.1-2 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีการเชื่อมโยงการค้า 
 สู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การส ารวจ 

จ านวนสถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่ เชื่ อมโยง
การค้ าสู่ รู ปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียน
ทั้งสองหน่วยงาน ส่งกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า ทุก 6 เดือน และ
น าข้อมูลมาประมวลผลสรุป
เป็นรายปี 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล:  
1) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
2) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
หน่วยงานประมวลผลข้อมู ลและ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

รวบรวมข้อมูลการจด
ทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-11 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์  
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หมายถึง มูลค่า 

ที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดนิยามของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไว้ 
ซ่ึงประกอบด้วย  

(1) การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and Forwarding) ครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้ง ภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้ง 
ทางถนน รถไฟ ทะเล และอากาศ  

(2) การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและการให้บริการติดสลากสินค้า หรือบริการ  
ด้านบรรจุภัณฑ์ (Warehousing/Inventory Management and Packing) รวมทั้งการกระจายสินค้า  

(3) บริการด้านพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 
ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร  

(4) บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม (Information and Communication 
Technology/Consulting)  

(5) บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and Postal Services) 
 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
ตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูลจ านวน 1 ชุด ได้แก่ มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) 

ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์  =  

(
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ปีปัจจุบัน − มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ปีฐาน

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ปีฐาน
)

× 100 
 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากการตรวจสอบชุดข้อมูล พบว่ามีการรายงานผลหมวด Services Exported โดย Trade Statistics 

for International Business Development (ITC) โดยระบุมูลค่าการส่งออกสาขาการขนส่งแบ่งออกเป็น  
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การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และการขนส่งอ่ืนๆ นอกเหนือทั้งสองประเภท หน่วยเป็น พัน US Dollar  
ดังแสดงในรูปที่ 6.1- 2 

 

 
รูปที่ 6.1- 2 Services Exported by Thailand 

หมายเหตุ: ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงในประเทศได้ 
ที่มา: https://www.trademap.org/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c764%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03%7c2%7c3%7c1%7c2%7c2%7   

  c1%7c5%7c1%7c1%7c1 
  

เนื่องจากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลมูลค่าการส่งออก ด้านการบริการโลจิสติกส์ประเภทอ่ืนได้ ในระยะ
เริ่มต้นให้อ้างอิงข้อมูลมูลค่าการส่งออก การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and Forwarding) ข้างต้นแทน 

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ 
(Export Service) ของธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส*์ 
(หน่วยเป็นพัน US Dollar) 

   1,712,950 1,608,700 1,723,790 1,992,862 1,898,579 

หมายเหตุ: *Trade statistics for international business development (ITC) (เฉพาะมูลค่าส่งออก หมวดการขนส่งสินค้า) 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) สศช. รวบรวมข้อมูลจาก ITC, UNCTAD, และ WTO   
(2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ทาง สศช. ดึงข้อมูลประกอบตัวชี้วัดและค่าตัวชี้วัด

เข้าสู่ระบบของทาง สศช.  
 ขั้นตอนการจัดท าข้อมูล  

สศช. สามารถอ้างอิงข้อมูล Services exported จาก ITC, UNCTAD, และ WTO เป็นการจัดเก็บ
เฉพาะการขนส่งสินค้า (Freight Transportation and Forwarding)  เป็นหลักมาตอบตัวชี้วัดมูลค่า 
การส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์  

ตารางที่ 6.1-3 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์  

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ 
(Export Service) ของธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ 

ดึงข้อมูลตามรอบรายงาน ITC, 
UNCTAD, WTO และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช. 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition) 
การตรวจปล่อยสินค้ามีท้ังการตรวจปล่อยท้ังสินค้าขาเข้าและขาออก  
-  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ระหว่างที่สินค้ามาถึง

ราชอาณาจักรไทย (ยานพาหนะได้ท าการเทียบท่า) จนกระทั่งสินค้านั้นออกจากอารักขาของส านักงาน 
ด่านศุลกากร  

-  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ระหว่างที่สินค้ามาถึง
ท่าเพ่ือเตรียมการส่งออก จนกระทั่งสินค้านั้นถูกส่งออกเพ่ือบรรทุกขึ้นยานพาหนะส าหรับส่งออกนอก
ราชอาณาจักร  

โดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) น าการศึกษาระยะเวลา 
ที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก   

ทั้งนี้ จากการทบทวนและส ารวจข้อมูลจากต่างประเทศ พบว่าในต่างประเทศเองก็ได้มี  
การจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าตามค าแนะน าวิธีปฏิบัติขององค์การศุลกากรโลก (World 
Customs Organization: WCO) โดยมีตัวอย่างที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าของตนเองมาตั้งแต่ปี 1991 ก่อนที่ WCO จะประกาศ Guide to 
Measure  the  Time  Required  for  the Release  of  Goods ในปี ค.ศ. 2002 จากนั้นญี่ปุ่นก็ใช้แนวทาง
ของทาง WCO เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้แนวทางของ 
WCO โดยหน่วยงานที่ดูแลคือ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) 
ในขณะที่กรมศุลกากรของประเทศบราซิลได้เริ่มท าการศึกษาครอบคลุมทั้งประเทศเป็นครั้งแรกตามแนวทาง
ของ WCO ในปี ค.ศ. 2020 โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศที่ได้กล่าวมาทั้งญี่ปุ่น บราซิล และสหรัฐอเมริกา ได้
ท าการศึกษาครอบคลุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าครบทุกรูปแบบการขนส่งที่ใช้เป็นประตูในการส่ง
สินค้าเข้าและออกจากประเทศนั้น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาท าการศึกษทั้งรูปแบบทาง ถนน ทางราง  
ทางน้ า และทางอากาศ โดยญี่ปุ่นท าการศึกษาทางอากาศ และทางน้ า (ทะเล) เป็นต้น 

-  ประตูการค้า  หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดย 
เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านโลจิสติกส์จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-14 

 ประตูการค้าทางน้ า หมายถึง ช่องทางการค้าทางน้ าระหว่างประเทศที่ด าเนินการผ่านเรือ
ค้าต่างประเทศ ซึ่งมีการแจ้งเข้า - ออกด่านศุลกากรบริเวณเมืองชายทะเล ซึ่งในปัจจุบันมี 22 ด่าน2 ประกอบ
ไปด้วย    

 1. ด่านแหลมฉบัง 
2. ด่านมาบตาพุด 
3. ด่านกรุงเทพ 
4. ด่านสงขลา 
5. ด่านบ้านดอน 
6. ด่านกระบี่ 
7. ด่านเกาะหลัก 
8. ด่านกันตัง 

9. ด่านสิชล 
10. ด่านระนอง 
11. ด่านนครศรีธรรมราช 
12. ด่านภูเก็ต 
13. ด่านคลองใหญ่ 
14. ด่านตากใบ 
15. ด่านฉะเชิงเทรา 
16. ด่านสมุทรสงคราม 

17. ด่านสมุทรสาคร 
18. ด่านสตูล 
19. ด่านปตัตานี 
20. ด่านชุมพร 
21. ด่านมุทรปราการ 
22. ด่านเกาะสมุย 

 

 ประตูการค้าทางอากาศ หมายถึง ช่องทางการค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็น
สนามบินศุลกากร ประกอบไปด้วยสนามบินที่ส าคัญในก ากับของ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

o บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด จ านวน 6 สนามบิน ได้แก่ 
1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. ท่าอากาศยานดอนเมือง 
3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
5. ท่าอากาศยานภูเก็ต 
6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

o กรมท่าอากาศยาน จ านวน 20 สนามบิน3 ได้แก่ 
1. ท่าอากาศยานอุดรธานี 
2. ท่าอากาศยานขอนแก่น 
3. ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
4. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
5. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
6. ท่าอากาศยานนราธิวาส 
7. ท่าอากาศยานปัตตานี 
8. ท่าอากาศยานระนอง 
9. ท่าอากาศยานตรัง 
10. ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

11. ท่าอากาศยานหัวหิน 
12. ท่าอากาศยานน่าน 
13. ท่าอากาศยานชุมพร 
14. ท่าอากาศยานกระบี่ 
15. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
16. ท่าอากาศยานนครพนม 
17. ท่าอากาศยานแม่สอด 
18. ท่าอากาศยานเลย 
19. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
20. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 
  

                                                           
2 ที่มา: รายงานสถิตกิารขนส่งสินค้าทางน ้าบริเวณเมืองทา่ชายทะเล กรมเจ้าท่า 
3 ที่มา: ประกาศท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการประกาศเป็นสนามบินศุลกากร กรมทา่อากาศยาน 
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 ด่านชายแดน หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่มีเขตแดนติดต่อกันจ านวน 33 ด่าน4 โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

ประเทศกัมพูชา (5 ด่าน) 
1. ด่านศุลกากรคลองใหญ่  
2. ด่านศุลกากรจันทบุรี  
3. ด่านศุลกากรช่องจอม  
4. ด่านศุลกากรช่องสะง า 
5. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  

ประเทศเมียนมา (7 ด่าน) 
1. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
2. ด่านศุลกากรแม่สอด 
3. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 
4. ด่านศุลกากรแม่สาย 
5. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
6. ด่านศุลกากรระนอง 
7. ด่านศุลกากรสังขละบุรี 

ประเทศมาเลเซีย (10 ด่าน) 
1. ด่านศุลกากรตากใบ 
2. ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  
3. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
4. ด่านศุลกากรเบตง 
5. ด่านศุลกากรปัตตานี 
6. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  
7. ด่านศุลกากรวังประจัน 
8. ด่านศุลกากรสตูล  
9. ด่านศุลกากรสะเดา  
10. ด่านศุลกากรสุไหง โก-ลก  

 

สปป. ลาว (11 ด่าน) 
1. ด่านศุลกากรเขมราฐ 
2. ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
3. ด่านศุลกากรเชียงของ 
4. ด่านศุลกากรเชียงคาน 
5. ด่านศุลกากรเชียงแสน  
6. ด่านศุลกากรท่าลี่ 
7. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
8. ด่านศุลกากรนครพนม 
9. ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
10. ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
11. ด่านศุลกากรหนองคาย 

หมายเหตุ: เฉพาะที่กรมศุลกากรได้ท าการส ารวจตัวชี้วัดนี้ไว้ 

 
- ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก หากอ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 
เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ที่ปรึกษาจึงขอเสนอประตูการค้าหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ดังนี้ 

 ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักทางบก เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 11 แห่ง 
จุดผ่านแดนถาวร เช่น ด่านสะเดา ด่านแม่สอด ด่านปะดังเบซาร์ ด่านปอยเปต ด่านผ่านแดน

หาดเล็กคลองใหญ่ ด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด่านอรัญประเทศ ด่านมุกดาหาร ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย 
 ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักทางน้ า หมายถึง ช่องทางการค้าทางน้ าระหว่างประเทศ 

ที่ด าเนินการผ่านเรือค้าต่างประเทศ ซึ่งมีการแจ้งเข้า - ออกด่านศุลกากรบริเวณเมืองชายทะเล ประกอบด้วย  
ด่านแหลมฉบัง ด่านมาบตาพุด ด่านกรุงเทพ ด่านสงขลา และด่านระนอง 
                                                           
4 อ้างอิงจากด่านที่ใช้ในการรายงานสถิตกิารค้าชายแดน โดนกรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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 ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักทางอากาศ หมายถึง ช่องทางการค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
ที่เป็นสนามบินศุลกากร ได้แก่ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. ท่าอากาศยานดอนเมือง 
3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
4. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ในอนาคต) 

5. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
6. ท่าอากาศยานภูเก็ต 
7. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): วัน:ชั่วโมง:นาที  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้า
ยุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งสินค้าขาเข้าและขาออก 

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าหลัก  

                    = ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

     = (ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าปีปัจจุบัน−ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้าปีก่อนหน้า)

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้า ปีก่อนหน้า 
 x 100 

 

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
กรมศุลกากรเคยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลประเภทนี้มาแล้ว โดยสามารถแบ่งขั้นตอนในการตรวจปล่อย

สินค้าของด่านต่าง ๆ ของสินค้าแต่ละกลุ่มจะขึ้นอยู่กับประเภทของใบขนสินค้า ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Green 
Line กับกลุ่ม Red Line (ซึ่งมีขั้นตอนของการเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ และ 
การตรวจสินค้าเพ่ิมจากกลุ่ม Green Line) แต่อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากรมศุลกากรมีการจัดเก็บข้อมูลมาไม่ต่อเนื่อง
และจัดเก็บจาก 2 ด่าน เท่านั้น คือ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังแสดงในตารางที ่6.1-4 ถึง
ตารางที ่6.1-6 

 

ตารางท่ี 6.1-4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบัง  
ประเภทใบขนสนิค้าขาเข้า 2557 2558 2559 2560 2561 

1. Green Line (วัน ช.ม.:นาที:วินาที) 3 วัน 
04:45:24 

- 3 วัน 
05:03:52 

3 วัน 
10:25:54 

1 วัน 
21:39:00 

2. Red Line (ตรวจกายภาพ) (วัน ช.ม.:นาที:วินาที) 4 วัน 
12:00:24 

- 3 วัน 
02:30:12 

3 วัน 
06:48:58 

1 วัน 
11:57:00 

3. Red Line (x-ray) (วัน ช.ม.:นาที:วินาที) 4 วัน 
00:21:30 

- 2 วัน 
14:53:59 

3 วัน 
03:33:20 
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ตารางท่ี 6.1-5 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประเภทใบขนสนิค้าขาเข้า 2557 2558 2559 2560 2561 

1. Green Line (วัน ช.ม.:นาที:วินาที) 2 วัน 
04:12:32 

- - 1 วัน 
21:01:32 

0 วัน 
17:02:00 

2. Red Line (วัน ช.ม.:นาที:วินาที) 3 วัน 
03:04:41 

- - 1 วัน 
22:56:29 

0 วัน 
22:40:00 

หมายเหตุ: ในปี 2561 ทางกรมศุลกากรได้จัดเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วย วัน:ช.ม.:นาที 
 

ตารางท่ี 6.1-6 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในประบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สถานที่ตรวจปล่อย Green Line Red Line 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (วัน ชม.:นาที) 0 วัน 15:24 0 วัน 17:19 
ท่าเรือแหลมฉบัง (วัน ชม.:นาที) 4 วัน 1:39 4 วัน 5:39 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) ควรเป็น ส านักงานประจ าด่านต่าง ๆ  

ที่เป็นประตูการค้าหลัก เช่น ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) เป็นต้น 

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย กรมศุลกากร 
มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจากส านักงานศุลกากรประจ าด่านต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการประมวลผลและ 
สรุปตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
ในการจัดวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค านวณหาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้า  

ทางองค์การศุลกากรโลก (World Customs  Organization:  WCO) ได้ก าหนดแนวทางมาตรฐานในการศึกษา
เพ่ือวัดระยะเวลาดังกล่าวไว้  โดยเรียกว่า การศึกษาเพ่ือวัดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า  
(Time Release Study: TRS) ซึ่งอ้างอิงขั้นตอนจาก Guide  to  Measure  the  Time  Required  for  the 
Release  of  Goods ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ version 3.0 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งขั้นตอนการศึกษา 
ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

(1) ขั้นตอนการเตรียมพร้อม (Preparation of the study) เป็นขั้นตอนของการเตรียม 
ความพร้อม ก าหนดทีมที่จะท าการศึกษา จากนั้นท าการก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการศึกษา และ
การวางแผนในการด าเนินการศึกษาเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะได้มาซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ 
เช่น ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บวิธีการจัดเก็บ และผู้จัดเก็บ วิธีการสุ่มตัวอย่าง ช่วงเวลาและการเลือกเวลา 
ที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา เป็นต้น  

(2) การรวบรวมและการบันทึกข้อมูล (Collection and Recording of Data) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการวัด 
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(3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล (Analysis of Data and Conclusion) เป็นการน าข้อมูล
ที่เก็บได้มาท าการค านวณหาระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า และท าการสรุปผลการศึกษา 

(4) การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนเพ่ือให้
การท างานของศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จึงต้องมีการติดตามและตรวจประเมิน
ระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าอย่างต่อเนื่อง ระบุปัญหาและข้อบกพร่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นนแนวท าง 
ในการปรับปรุงการท างานต่อไป 

โดยมีตัวอย่างแบบสอบถามส าหรับการส ารวจข้อมูลแสดงดังรูปที่ 6.1-3 

 

รูปที่ 6.1-3 แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลระยะเวลาในตรวจปล่อยสินค้าของ WCO 
 

ตารางที่ 6.1-7 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 13 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
รูปแบบการส ารวจ 

ร้อยละของระยะเวลาที่
ใช้ ในการตรวจปล่อย
สินค้า ณ ประตูการค้า
ยุทธศาสตร์หลักลดลง
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี 
และประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น 

ทุกป ี 1) แยกตามประตูการค้าหลัก  
2) แยกตามการน าเข้ าหรื อ
ส่งออก 
3) แยกตามประเภทของใบขน 

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูล หน่วยงานประมวลผล
ข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพ
ขั บเคลื่ อนเป้ าหมายตาม
ตัวชี้วัด: กรมศุลกากร  

ตามค าแนะน า Guide 
to Measure  the  
Time  Required  for  
the Release  of  
Goods ของ WCO 
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 การด าเนินงานในระยะต่อไป 
การปฎิบัติงาน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 

ด าเนินการวางแผนศึกษาเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า อันประกอบด้วย 
 ออกแบบฟอร์มกลางในการเก็บข้อมูล ก าหนดหน่วยเวลาในการบันทึก

ให้เป็น วัน:ช่ัวโมง:นาที 
 ตั้งคณะท างานในเก็บข้อมูลแต่ละด่าน  
 วางแผนการสุ่มตัวอย่าง 
 ก าหนดช่วงเวลาและการเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา 
 อบรมผู้จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานของ WCO 

2 เดือน กรมศุลกากร 

3. แต่ละด่านศุลกากรท าการรวบรวมและการบันทึกข้อมูลการตรวจปล่อย
สินค้าท้ังขาเข้าและขาออก ตามขั้นตอนท่ีได้ออกแบบมา 

3 เดือน กรมศุลกากร 

4. แต่ละด่านจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้า 

1 เดือน กรมศุลกากร 

5. กรมศุลกากรท าการรวบรวมข้อมูลจากด่านมาจัดท ารายงานสรุป 1 เดือน กรมศุลกากร 
6. ทาง สศช. ดึงข้อมูลประกอบและตัวช้ีวัดมายังฐานข้อมูลของตนเอง 
แยกตามรายด่านศุลกากร 

1 เดือน สศช. 
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ตัวช้ีวัดที่ 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สอดคล้องกับด้านการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
- กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ค านิยาม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

หมายถึง การด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการและกิจการค้า
ส่งและค้าปลีก ตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและ 
การจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 

ตารางการแบ่งนิยาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปก็ให้ความส าคัญกับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดง

ข้อมูลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมในสหภาพยุโรปในรูปที่ 6.1- 4 
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รูปที่ 6.1- 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป 

 
ที่มา: Savrul, Mesut, Ahmet Incekarab, and Sefer Sener. 2014. “The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business 
Environment.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 (2014) 35 – 45. http://doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.005. 

 
นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย โดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรม หรือ MITI ของมาเลเซียก็ได้สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหันมาท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน โดยมีเป้าหมายให้ SMEe 80% เข้าสู่อุตสาหกรรม E-commerce  

อย่างไรก็ดี นิยามของ SME ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถน าตัวเลข 
มาเปรียบเทียบโดยตรงกันได้ 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): เท่า  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

 
 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  

การค านวณการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

  =   มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบัน−มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีก่อนหน้า
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีก่อนหน้า

× 100 
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 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าข้อมูลเป็นรายงานประจ าปี 

โดยได้ระบุการแบ่งประเภทของผู้ประกอบตามรายได้ e-Commerce ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ที่มีผลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี เป็นธุรกิจประเภท SMEs เก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน
การสอบถามทางออนไลน์ (Online Questionnaire) และผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce 
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี ถูกจัดให้เป็นธุรกิจประเภท Enterprises เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (Face to Face Interview) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

การเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรปรับเปลี่ยนนิยาม SMEs ที่เดิมส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใช้ธุรกิจที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี เป็นตัวแทนของ 
SMEs ซึ่งแตกต่างกับนิยาม SME ของ สสว. ที่น าเสนอข้างต้น 

 

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
 

ตารางแสดงข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ล้านบาท) 

n/a n/a 324,824 365,263 376,083 453,903 1,184,389 - - 

 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 2553 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
กา รขย ายตั ว ขอ งมู ล ค่ าพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ร้อยละ) 

n/a n/a n/a n/a 12.44 2.96 20.69 160.93 - - 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ  

(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) คือ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ แต่ข้อมูล
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นั้นใช้นิยามที่ไม่สอดคล้องส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการก าหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดังนั้น ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการกลั่นกรองตัวชี้วัดให้เป็นไปตามนิยามท่ีถูกต้อง  

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ควรเป็นส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ให้สามารถขับเคลื่อนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
(1) ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรายปี 
(2) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท าการรวบรวมข้อมูลจากส านักงาน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกลั่นกรองข้อมูลตามนิยามที่ก าหนด 
(3) ท าการประมวลผล เพ่ือหาการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และรายงานผลตัวชี้วัด   
 

ตารางที่ 6.1-8 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ส า นั ก ง านพัฒนาธุ ร ก ร รม
อิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูล 
จัดส่งให้ สสว. ทุกปี 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตัวชี้วัดที่ 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงทั้ง 6 ประเทศ  ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม ไทย และจีน ได้ให้สัตยาบันครบทั้ง 20 ฉบับแล้ว (17 ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) ภายใต้ความตกลง
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS CBTA) (ไทย วันที่ 30 มีนาคม 2558 เมียนมา  
เดือนมิถุนายน 2558) โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
เพ่ือเริ่มด าเนินการ CBTA ในระยะแรก “Early Harvest” ในเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติ 
อย่างเต็มที่ในปี 2562 ภายหลังการให้สัตยาบันครบถ้วนแล้วประเทศไทยได้ร่วมจัดท าบันทึกความเข้าใจ  
เพ่ือให้มีการใช้ความตกลง CBTA ณ จุดผ่านแดนที่ส าคัญ (Initial Implementation on CBTA หรือ IICBTA) 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และเริ่มบังคับใช้แล้ว คือ ไทย - ลาว - เวียดนาม/มุกดาหาร - สะหวันนะเขต/ 
อรัญประเทศ - ปอยเปต  

จากความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา ได้เริ่มด าเนินการโดยการเพ่ิมโควต้า
จ านวนรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นจ านวน 150 คัน จากเดิมที่ไทยได้โควตาจ านวน 40 คัน และอยู่ระหว่าง
การเจรจาเพ่ือเริ่ม IICBTA ระหว่างไทย-เมียนมา และเจรจาเพ่ือลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิ 
ทางการเจรจาตามแนว North-South Economic Corridor (NSEC) ไทย - ลาว - จีน ส าหรับการออกหนังสือ
ใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้ความตกลง GMS (GMS Road Transport Permit) ประเทศสมาชิก 
เริ่มด าเนินการออกหนังสือใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้ความตกลงดังกล่าวจ านวน 500 ฉบับ โดย  
ประเทศสมาชิกจะเริ่มลงนามแบบเวียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 และบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกลงนามครบทุกประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี 2561 

ทั้งนี้ ในการก าหนดนิยามของตัวชี้วัด ไม่ได้มีการระบุว่าจะวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
อย่างไร เนื่องจากสามารถประเมินได้หลายด้าน ที่ปรึกษาจึงแนะน าให้ก าหนดประเด็นที่จะท าการประเมินผล
ตัวชี้วัด โดยเริ่มจากประเด็นจ านวนผู้มีใบอนุญาตขนส่ง และในระยะต่อไปจึงค่อย ๆ เพ่ิมประเด็น  
ในการประเมินผลตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอาจจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือยังไม่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้จริงในปัจจุบันเนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น จ านวนใบอนุญาตที่มีการใช้สิทธิ์ในการขนส่งข้าม
แดนได้จริง  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวนใบอนุญาตที่มีการใช้สิทธิ์ในการขนส่งข้ามแดนได้จริง 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ 
ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

     

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ   
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) คือ กรมศุลกากรเป็นผู้บันทึกข้อมูล

หมายเลขใบอนุญาติท่ีมาใช้สิทธิ์ผ่านด่านและข้ามแดน โดยรายงานผลเป็นรายปี 
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย คือ กรมการขนส่ง

ทางบกซ่ึงเป็นผู้ประเมินผล และเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 
 ขั้นตอนการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  

หมายเลขใบอนุญาตที่มีการใช้สิทธิ์ในการขนส่งข้ามแดนได้จริง จะถูกบันทึกโดยกรมศุลกากร  
เมื่อผู้ประกอบการขนส่งน าสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน กรมศุลกากรรวบรวมและน าส่งผลการบันทึก
หมายเลข ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นรายปี ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ประเมินผล 

 

ตารางท่ี 6.1-9 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 111 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง 
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ  
ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
รูปแบบการส ารวจ 

จ านวนใบอนุญาต
ที่มีการใช้สิทธิ์ใน
การขนส่งข้ามแดน
ได้จริง 

กรมศุลกากรท าการบันทึก
หมายเลขใบอนุญาตทุกปี 
ส่งมอบให้กรมการขนส่ง
ทางบก ประมวลผลตัวชีว้ดั
หลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กรมศุลกากร 
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: กรมการขนส่งทางบก 
 

บันทึกหมายเลขใบอนุญาต
ที่มาใช้สิทธิ์ขนส่งข้ามแดน 
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ตัวช้ีวัดที่ 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  มูลค่าสินค้าขั้นกลาง หมายถึง สินค้าและบริการที่ถูกซื้อไปเพ่ือน าไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิต

สินค้าชนิดอ่ืน โดยที่ยังไม่ไปถึงขั้นของการบริโภค จ าแนกสินค้าตามภาคเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ นิยามของ “สินค้าขั้นกลาง” แตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าให้ให้ตรงกัน 
เพ่ือก าหนดนิยามที่ชัดเจนและตอบโจทย์ตัวชี้วัด โดยในที่นี้ แนะน าว่าก าหนดโดยอ้างอิงจากนิยามที่ UN ใช้ 
คือ สินค้าขั้นกลาง หมายถึง ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ที่ถูกใช้ในการผลิตสินค้าส าหรับ  
การบริโภคข้ันสุดท้าย  

-  ด่านชายแดนระหว่างประเทศ ประกอบด้วยด่านชายแดนซึ่งเป็นประตูการค้าหลัก คือ  
ด่านสะเดา ด่านแม่สอด ด่านปะดังเบซาร์ ด่านปอยเปต ด่านผ่านแดนหาดเล็กคลองใหญ่ ด่านหนองคาย  
ด่านแม่สาย ด่านอรัญประเทศ ด่านมุกดาหาร ด่านเชียงของ ด่านนครพนม 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): พันล้านบาท 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ตามแสดง 
ในตารางต่อไปนี้ 

 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ (พันล้านบาท) - - - - - 

 

เห็นควรให้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาของตัวชี้วัดนี้ โดยก าหนดเป็นร้อยละมูลค่าสินค้า  
ขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของความร่วมมือและการค้าขาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับการรายงานผลของทาง สศช. 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากการทบทวนข้อมูล Imports Classified by Economic Classification ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึ่งประเมินผลจากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกรมศุลกากร พบว่ามีการน าเสนอข้อมูลมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบและ
สินค้าขั้นกลาง (ล้านบาท) โดยรายงานเป็นภาพรวมทั้งประเทศ ดังรูปที่ 6.1-5 แต่ไม่มีการแยกชุดข้อมูลมูลค่า 
เฉพาะที่ผ่านด่านชายแดน ดังนั้น จึงควรเสนอให้ ธนาคารประเทศไทยท าการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนี้ จากข้อมูลการน าเข้า
ส่งออกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จากกรมศุลกากร 
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รูปที่ 6.1-5 Imports Classified by Economic Classification 

ที่มา: แหล่งข้อมูลกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ  

(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่างประเทศ สามารถรวบรวมได้จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกที่จัดเก็บโดย กรมศุลกากร  

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทยน าข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกรมศุลกากร 
มาคัดกรองแยกเป็น มูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ผ่านด่านชายแดนที่เป็นประตูการค้าหลัก  

(3) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ตัวชี้วัดนี้ปรากฎในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 12 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาระบบห่วงโซ่ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ดังนั้นหน่วยงานที่ควรจะ
เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย จึงควรเป็น สศช. 

 ขั้นตอนการรวบรวมและประมวลข้อมูล  
(1) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ สศช. ระบุรหัสด่านชายแดนที่เป็นประตูการค้าหลัก  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกรมศุลกากร และจัดส่ง รหัสด่านให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการประมวลผลจากข้อมูลมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบและ

สินค้าข้ันกลาง ที่ได้จากกรมศุลกากรตามด่านชายแดนข้างต้น เป็นรายเดือน  
(3) สศช. จัดท าการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย และประเมินผลตัวชี้วัด 

ในหน่วยพันล้านบาท 
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ตารางท่ี 6.1-10 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะรูปแบบ 
การส ารวจ 

มูลค่าสินค้าขั้นกลาง
ที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่ างประเทศ 

)พันล้านบาท(  

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี 
และประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น 

ทุกป ี มู ลค่ าการน าเข้ า
วัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลาง 

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: 
กรมศุลกากร  
หน่วยงานประมวลผลข้อมูล : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้ าภาพขับเคลื่ อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช.  

รวบรวมข้อมูลจากระบบของ
กรมศุลกากร ประมวลผลโดย
ธนาคารแห่งประเทศ และทาง 
สศช. ดึงข้อมูลจากธนาคาร
แห่ งประเทศมาประเมิ น
ตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัดที่ 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การลงทุน และบริการ 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน 

และบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับแก้ไขที่ส าคัญเพ่ือให้อ านวยความสะดวกต่อ  
การลงทุนของต่างประเทศ  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): มี/ไม่มี  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และบริการ 

n/a  
 

หมายเหตุ: เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ ในแผนไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย จึงแนะน าว่าควรครอบคลุมทั้งการปรับปรุงกฎหมายเดิม หรือการออกกฎใหม่  
ที่จะช่วยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุน ก็จะพิจารณาให้บรรลุเป้าหมายในปีนั้น 

 
ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ด าเนินการประเมินและจัดอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุน 

โดยใช้การส ารวจผ่านผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจผ่านแบบสอบถาม ซึ่งมีการพิจารณากฎหมายและกฎเกณฑ์  
ของภาครัฐที่เก่ียวข้องเอ้ือต่อการขยายกิจการ การลงทุน การค้าขาย และการเข้าถึงแหล่งทุน มากน้อยเพียงใด 
โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยถูกกจัดอันดับอยู่ที่ 21 จากทั้งหมด 190 ประเทศ โดยมีคะแนนประเมิน
อยู่ที่ 80.1 แสดงคะแนนการประเมินดังรูปที่ 6.1-6 
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รูปที่ 6.1-6 คะแนนการประเมินความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจของธนาคารโลก 
 
โดยเกณฑ์การประเมินกฎระเบียบแบ่งออกเป็น 12 ด้าน อันประกอบด้วย (1) ความยากง่าย 

ในการเริ่มต้นธุรกิจ (2) การจ้างงาน (3) การขออนุญาตในการก่อสร้าง (4) การขอใช้ไฟฟ้า (5) การลงทะเบียน
สินทรัพย์ต่าง ๆ (6) การเข้าถึงเครดิต (7) การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (8) การจ่ายภาษี (9) การค้าขาย
ผ่านชายแดน (10) การท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (11) การบังคับใช้สัญญา และ (12) การแก้ไข 
การล้มละลาย แสดงดังรูปที่ 6.1-7  
 

 

รูปที่ 6.1-7 เกณฑ์การประเมินความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก 
 
โดยจะเห็นว่า กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนค่อนข้างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับ

กฎหมายหลายฉบับ ยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมิติเกณฑ์การประเมินความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ
ตามเกณฑ์ 12 ด้านข้างต้น ประกอบด้วย 

(1) มิติความยากง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ  เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายเขตพัฒนา
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พิเศษภาคตะวันออก กฎหมายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นต้น 

(2) มิติการจ้างงาน เช่น กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย  
คนเข้าเมือง กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น 

(3) มิติการขออนุญาตในการก่อสร้าง  เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายการขุดดินและถมดิน กฎหมายจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
กฎหมายโรงงาน เป็นต้น 

(4) มิติการขอใช้ไฟฟ้า เช่น ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้
ไฟฟ้าและบริการ และกฎหมายโรงงาน เป็นต้น 

(5) มิติการลงทะเบียนสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาคารชุด กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม กฎหมายรถยนต์ กฎหมายเรือไทย กฎหมายคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น กฎหมายโรงงาน เป็นต้น 

(6) มิติการเข้าถึงเครดิต เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 
กฎหมายการทวงถามหนี้ เป็นต้น 

(7) มิติการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย เช่น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น  

(8) มิติการจ่ายภาษี เช่น ประมวลรัษฎากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต กฎหมาย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

(9) มิติการค้าขายผ่านชายแดน เช่น กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมาย
การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมายการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการขนส่งทางบก กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมาย
ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายมาตรฐานสินค้า
ขาออก กฎหมายส่งเสริมสินค้าขาออก กฎหมายน้ ามันเชื้อเพลิง กฎหมายโรคติดต่อ กฎหมายโรคระบาดสัตว์ 
กฎหมายกักพืช กฎหมายห้ามน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเท็จเข้ามา กฎหมายชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร กฎหมายควบคุมสินค้าตามแนวชายแดน และกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เป็นต้น  

(10) มิติการท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น 

(11) มิติการบังคับใช้สัญญา เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน กฎหมายการทวงถามหนี้ เป็นต้น 
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(12) มิติการแก้ไขการล้มละลาย เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายจัดตั้งศาลล้มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย เป็นต้น 

อีกท้ังกฎหมายในระบบกฎหมายไทยก็ยังแบ่งเป็นล าดับชั้นศักดิ์ ดังรูปที่ 6.1-8  
 

 
รูปที่ 6.1-8 ล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย 

ที่มา: www.thailaws.com 

 
ในเบื้องต้นนี้ เห็นควรมุ่งเน้นเฉพาะกฎหมายในระดับกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติและพระราชก าหนด) 

โดยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
(1) กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
(2) กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(3) กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
(4) กฎหมายการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
(5) กฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
(6) กฎหมายคนเข้าเมือง 
(7) กฎหมายจัดหางาน 
(8) ประมวลรัษฎากร 
(9) กฎหมายศุลกากร 
(10) กฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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(11) กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(12) กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(13) กฎหมายโรงงาน 
(14) กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(15) กฎหมายการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
(16) กฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(17) กฎหมายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดนี้จะครอบคลุมการปรับปรุงกฎหมายเดิมทั้ง 17 ฉบับข้างต้น และการออกกฎหมายใหม่ใน
ระดับกฎหมายแม่บท ที่จะช่วยเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุน ก็จะพิจารณาให้บรรลุเป้าหมายในปีนั้น  
ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหมายใหม่ในระดับกฎหมายแม่บท จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะ
มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเดิมและการตรากฎหมายใหม่สามารถรวบรวมได้จาก
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีแหล่งที่มาจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) ราชกิจจานุเบกษา โดยส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) หน่วยงานประมวลผลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ด าเนินการโดยส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  

การส ารวจข้อมูล ท าได้โดย สศช. ตรวจสอบประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกไตรมาส แล้วท าการสรุป
เป็นรายปี 
 

ตารางที่ 6.1-11 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อ 
 การเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและบริการ 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การส ารวจ 

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตการลงทุน และบริการ 

ตรวจสอบประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาทุก
ไตรมาส 

รวบรวมทุกไตรมาส 
น ามาสรุปเป็นตัวขี้วัด
รายปี 

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: สศช.  

ตรวจสอบประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้าออก หมายถึง ปริมาณสินค้าที่มีการขนส่งผ่านเข้าออกชายแดน

ประเทศไทย โดยเลือกเฉพาะสินค้าที่สามารถวัดได้ด้วยหน่วยเมตริกตันเท่านั้น (ตามนิยามของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  

-  ด่านชายแดนส าคัญ ในที่นี้ให้ความส าคัญกับประตูการขนส่งทางบกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนส าคัญ 11 แห่ง ประกอบด้วย 

จุดผ่านแดนถาวร เช่น ด่านสะเดา ด่านแม่สอด ด่านปะดังเบซาร์ ด่านปอยเปต ด่านผ่านแดน
หาดเล็กคลองใหญ่ ด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด่านอรัญประเทศ ด่านมุกดาหาร ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ตัน 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ 
ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula) หมายถึง ร้อยละผลการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก (หน่วย: ล้านตัน) ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญในปีทีต้องการประเมินกับ 
ปีก่อนหน้า เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ  

    = 
ปริมาณการค้ารวม ณ ด่านชายแดนท่ีส าคัญ (ปีปัจจุบัน)−ปริมาณการค้ารวม ณ ด่านชายแดนท่ีส าคัญ (ปีก่อนหน้า) 

ปริมาณการค้ารวม ณ ด่านชายแดนท่ีส าคัญ (ปีก่อนหน้า)
 x 100 

 
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  

ข้อมูลของตัวชี้วัดนี้ มีแหล่งข้อมูลจะมาจากใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกของ 
กรมศุลกากรที่จะรวบรวมทั้งปริมาณและมูลค่าสินค้าผ่านชายแดน ส าหรับตัวชี้วัดนี้ให้ความสนใจที่ปริมาณ
สินค้าท่ีผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 11 ด่าน ตามนิยามข้างต้น  

ณ ปัจจุบันกองบัญชีประชาชาติ สศช. ได้รับข้อมูลตามรายละเอียดใบขนฯ (รายละเอียดดัง 
รูปที่ 6.1-9 จากกรมศุลกากรทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการค านวณอยู่ใน SEQ ที่ 22 (วันที่น าเข้า/วันที่ส่งออก), 
26 (รหัสสถานที่ตรวจปล่อย), 27 (วันที่ตรวจปล่อย), 32 (น้ าหนัก), 33 (ปริมาณ) และการจะน าข้อมูลมา
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ประมวลผลสามารถด าเนินการได้ โดยการผูกสูตรค านวณและน าเสนอผลตัวชี้วัดได้ตามที่ต้องการ (โดยระบุชื่อ
ด่านชายแดนที่ส าคัญ) 

 
รูปที่ 6.1-9 ตัวอย่างชุดข้อมูลใบขนส่งสินค้าจากกรมศุลกากรที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว 

ที่มา: ด าเนินการโดยทีป่รึกษา 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ  

(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) จากโครงสร้างตัวชี้วัด พบว่ากรมศุลกากร
ได้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านชายแดนอยู่แล้ว  

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย เนื่องด้วยตัวชี้วัดนี้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ฉบับที่ 12 ดังนั้นส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งได้รับข้อมูลจากกรมศุลกากรโดยตรง สามารถด าเนินการประมวลผลตามด่านชายแดนส าคัญ 
ได้ตามความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาระบบห่วงโซ่ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค (เพียงระบุด่านชายแดน 
ที่ต้องการ) 

 

ตารางที่ 6.1-12 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การส ารวจ 

ปริมาณการค้ารวม ณ ด่านชายแดน
ส าคัญ (รวม 11 ด่าน) 

ประมวลผลจากฐานข้อมูลการน าเข้า
ส่งออกที่กองบัญชีประชาชาติได้รับ
จากกรมศุลกากร 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล:  
กรมศุลกากร 
หน่วยงานเจ้ าภาพขับเคลื่ อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: สศช.  

รวบรวมข้อมูลจากระบบ
ของกรมศุลกากร  
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ตัวช้ีวัดที่ 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ (ชายแดน) 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด : อยู่ในแผนพัฒนาภาค สอดคล้องกับด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ค าจ ากัดความ (Definition)  

-  มูลค่าการค้าชายแดนภาค หมายถึง มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่าน
ทางชายแดนของประเทศไทยตามภาคต่าง ๆ โดยจากการทบทวนแผนพัฒนาภาคพบว่าประกอบไปด้วยภาคที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

-  การค้าชายแดน หมายถึง การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศ ที่มีพรมแดนติด
ไทยและการน าเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว เข้าราชอาณาจักรไทยที่ด าเนินการ ณ ด่านที่ตั้งขึ้นบริเวณเขต
แดนทางบก บนทางอนุมัต ิเพ่ือประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกสินค้า
ไปนอกราชอาณาจักรไทยต่อไปยังประเทศที่สาม และ การน าเข้าสินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดไทยตามความตกลงด้านขนส่งระหว่างประเทศ (กล่าวคือน ารวมทั้งสินค้า
ข้ามแดนและสินค้าผ่านแดน) 

-  ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญแยกตามรายภาคได้ดังนี้ 
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน ด่านแม่สอด ด่านแม่สาย ด่านแม่ฮ่องสอน 

ด่านแม่สะเรียง 
 ภาคกลาง ประกอบด้วย ด่านประจวบคีรีขันธ์ ด่านสังขละบุรี  
 ภาคใต ้ประกอบด้วย ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสุไหงโก - ลก ด่านสะเดา ด่านวังประจัน ด่านสตูล 

ด่านบ้านประกอบ ด่านระนอง 
 ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ด่านเบตง ด่านตากใบ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม  

ด่านช่องเม็ก ด่านช่องจอม ด่านช่องสะง า 
 ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ด่านอรัญประเทศ ด่านคลองใหญ ่ด่านจันทบุรี  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพื่อแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% เพิ่มไมต่่ ากว่า15% 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% เพิ่มไมต่่ ากว่า 4% เพิ่มไมต่่ ากว่า 6% เพิ่มไมต่่ ากว่า 8% 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน เพิ่มไมต่่ ากว่า 2% เพิ่มไมต่่ ากว่า 3% เพิ่มไมต่่ ากว่า 4% เพิ่มไมต่่ ากว่า 5% 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน) เพิ่มไมต่่ ากว่า10% เพิ่มไมต่่ ากว่า10% เพิ่มไมต่่ ากว่า10% เพิ่มไมต่่ ากว่า10% 
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 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
 มูลค่าการค้าชายแดน = มูลค่าสินค้าน าเข้า ณ ชายแดน + มูลค่าสินค้าส่งออก ณ ชายแดน 
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  

ข้อมูลของตัวชี้วัดนี้ มีแหล่งข้อมูลจะมาจากใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร
ที่จะรวบรวมทั้งปริมาณและมูลค่าสินค้าผ่านชายแดน ส าหรับตัวชี้วัดนี้ให้ความสนใจที่มูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งระบุ
ชายแดนแบ่งตามภาคไว้ในนิยามข้างต้น  

ณ ปัจจุบันกองบัญชีประชาชาติ สศช. ได้รับข้อมูลตามรายละเอียดใบขนฯ (รายละเอียดดังรูปที่ 6.1-9) 
จากกรมศุลกากรทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการค านวณอยู่ใน SEQ ที่ 22 (วันที่น าเข้า/วันที่ส่งออก), 26 (รหัสสถานที่
ตรวจปล่อย), 27 (วันที่ตรวจปล่อย), 34 (มูลค่าเงินบาท), 35 (มูลค่าเงินต่างประเทศ), 36 (รหัสสกุลเงิน) และ 
การจะน าข้อมูลมาประมวลผลสามารถด าเนินการได้โดยการผูกสูตรค านวณและน าเสนอผลตัวชี้วัดได้ตามที่ต้องการ  

นอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศเองได้มีการจัดท ารายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดน ซึ่งได้รวบรวมมูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งก็ไม่ตรงกับตัวชี้วัดนี้อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยการประมวลผล 
ของกรมการค้าต่างประเทศจะสรุปออกมาเป็นมูลค่าการค้าชายแดนแยกตามรายประเทศที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทย อันได้แก ่เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ดังตัวอย่างรูปที่ 6.1-10 

 

รูปที่ 6.1-10 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย และการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย  
ปี 2560 - 2562 (มกราคม - มิถุนายน) 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) คือ กรมศุลกากรที่จะต้องท าการเก็บข้อมูล

มูลค่าการค้าชายแดน ทั้งมูลค่าสินค้าที่น าเข้าและส่งออกอยู่แล้ว โดยข้อมูลที่กรมศุลกากรมีการจัดเก็บเป็นรายด่าน  
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ควรเป็นหน่วยงาน

ที่มีความเกี่ยวกับข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด คือ กองบัญชีประชาชาติ สศช. เนื่องจากได้รับข้อมูล
โดยตรงจากกรมศุลกากร  

 ขั้นตอนการประมวลผล  
กองบัญชีประชาชาติท าการดึงข้อมูลมูลค่าการน าเข้าสินค้าและมูลค่าการส่งออกสินค้า ณ ด่านชายแดน

ที่ระบุไว้ในนิยาม และท าการประมวลผลแยกตามภาคที่ก าหนดไว้เพ่ือตอบผลการด าเนินงาน ในตรวจสอบถึง 
ความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดนี้ 
 

ตารางที่ 6.1-13 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ทุกป ี รวบรวมข้อมูลมูลค่าการค้า
ทุกเดือน และประมวลผล
เพื่อตอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป็นรายปี 

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กรมศุลกากร  
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: กองบัญชี
ประชาชาติ สศช.  

มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน) 
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6.1.2  ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการพิจารณาล าดับความความส าคัญของตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรึกษาได้คัดเลือกตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัว ดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดล าดับที่ 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2) ตัวชี้วัดล าดับที่ 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30  
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565 

3) ตัวชี้วัดล าดับที่ 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565 

4) ตัวชี้วัดล าดับที่ 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง  และใน 
เขตภูมิภาค/เทศบาล  

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-40 

ตัวชี้วัดที่ 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ 
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  รวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอย  ที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

-  ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและ
สถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ ามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ  
ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ พ้ืนที่เกษตรกรรม ฯลฯ  

-  กากอุตสาหกรรมอันตราย หมายถึง ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ซึ่งกากอันตราย ได้แก่ สารเคมีที่ใช้แล้ว สีหมดอายุ  

- การก าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดได้ โดยวิธีการก าจัด
แบบถูกต้อง ประกอบด้วย 

 การก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ ประกอบด้วย การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) 
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูป 
เพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) 

 การก าจัดแบบยอมรับได้ Appropriate Landfill ประกอบด้วย การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 

-  การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรม 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว 
กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ 
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ และล้านตัน (กากอุตสาหกรรมอันตราย) 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

    ร้อยละ 75 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

    ร้อยละ 30 

กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการ 
ที่ถูกต้อง 

    ไม่ระบ ุ

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์  

=   
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
 × 100 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง   

=   
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง

ของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด
 × 100 

กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง    

= ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบัน คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลตัวชี้วัด
ประจ าปีของกรมควบคุมมลพิษ โดยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (ช่วง 1 ตุลาคม 2562 
ถึง 30 มิถุนายน 2563) ดังนั้นข้อมูลส าหรับการประเมินตัวชี้วัดนี้จึงควรเชื่อมโยงจากกรมควบคุมมลพิษเป็นหลัก  

ส่วนข้อมูลของเสียอันตรายชุมชนก็มีที่มาของข้อมูลเช่นเดียวกับขยะมูลฝอยชุมชน ดังนั้นจึงควร
ก าหนดให้กรมควบคุมมลพิษจัดเก็บข้อมูลแยกส่วนปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประกอบกับข้อมูลการก าจัด 

ในส่วนของกากอุตสาหกรรมอันตราย ในปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมการก าจัด 
กากอุตสาหกรรมอันตราย คือ ส านักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีแผนปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวข้อง คือ แผนจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งมีเป้าหมายควบคุมให้มีปริมาณการน ากากอุตสาหกรรม
อันตรายเข้าสู่กระบวนการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบรายงาน 
จะมาจากการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานผู้ประกอบกิจการในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ข้อมูลในส่วนนี้ 
ทาง สศช. จึงควรรวบรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
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 ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

12.4 12.7 13.3 15.8 19.57 21.48 24.09  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 26.8 26.2 26.8 27.1 26.45 27.48 27.95  
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง         
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด  0.58 0.59 0.61 0.62 0.64   
ปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
(*เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง) 

    2.132 2.5 1.33 1.24 

ที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 
ที่มา: http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ  

(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) จากโครงสร้างตัวชี้วัด และข้อมูล 
ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้กล่าวมานั้น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ  
ขยะมูลฝอยชุมชน และขยะอันตรายชุมชนควรเป็นกรมควบคุมมลพิษ ในขณะที่กากอุตสาหกรรมอันตราย  
ควรเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามท่ีปรากฏ
ในแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้กล่าวมา หน่วยงานที่มีหน้าดูแลตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และขยะอันตรายชุมชน ควรเป็นกรมควบคุมมลพิษ ในขณะที่กากอุตสาหกรรมอันตรายควรเป็นกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

 

ตารางที่ 6.1- 14 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 23 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การส ารวจ 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

ม.ค. ถึ ง ธ.ค. ของ 
ทุกปี และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุกป ี ควรแยกเป็นรายจังหวัด 
เพื่อน ามาแสดงผล  

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และ
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด: กรมควบคุมมลพิษ 
 

ใช้วิ ธี เดิมของหน่วยงาน 
รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
ทั้งหมด 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้ งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่
ถูกต้อง 

ม.ค. ถึ ง ธ.ค. ของ 
ทุกปี และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุก  ปี  ควรแยกเป็นรายจังหวัด 
เพื่อน ามาแสดงผล  

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และ
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใช้วิ ธี เดิมของหน่วยงาน 
รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 
ในปี 2565 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่มีการนิยามที่เป็นทางการ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ท าให้การก าหนดขอบเขตของหลักเกณฑ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปได้ยาก แต่ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต 
ที่สามารถอัพโหลดภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วจ าเป็นจะต้องเป็นอยู่ ในเทคโนโลยีระดับ 
Broadband โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช .) ได้นิยามค าว่า Broadband 
หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจ านวนมากผ่านสื่อ
ใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วน าแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G, 4G/LTE และ 
WiMAX โดยความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 ก าหนดนั้นจะอยู่ที่ 768 กิโลบิตต่อ
วินาทีซึ่งเป็นความเร็วขั้นต่ า ไปจนถึง 100 ล้านบิตต่อวินาทีขึ้นไป ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก 
หรือ Ultra Broadband 

-  หมู่บ้าน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457 มี 2 ประเภท 
คือ หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กับ หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว 

 หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ การจัดตั้งท าโดยประกาศจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ ์ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ได้วางหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านขึ้นไว้ 2 ประการ คือ 
1. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจ านวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจ านวนคนเป็นส าคัญ 

ประมาณ ราว 200 คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง 
2. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจ านวนคนจะน้อย ถ้ามีจ านวนบ้าน 

ไม่ต่ ากว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้ 
ในการที่จะพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ก็จ าเป็นจะต้องถือหลักเกณฑ์ตามที่กฏหมาย 

บัญญัติไว้โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการตั้งต าบลดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึง ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมจริง ๆ โดยให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็นประมาณ 

o หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์ 
การจัดตั้งหมู่บ้านไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่14 พฤษภาคม 2539 

1. กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น 
1.1 เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 240 บ้าน 
1.2 เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือ 

มีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน 
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1.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล หรือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

2. กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 
2.1 เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน 
2.2 เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือมี 

จ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน 
2.3 ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร 
2.4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล หรือสภาองค์การ

บริหาร ส่วนต าบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวหมู่บ้านชั่วคราวเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่ท้องที่

อ าเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมท าการหาเลี้ยงชีพแต่ในบางฤดูและจ านวนราษฎรซึ่งไปตั้งท าการอยู่มากพอสมควร 
จะจัดเป็นหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านปกติได้ เพ่ือความสะดวกแก่การปกครอง ให้นายอ าเภอประชุม
ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เลือก ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจและหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่บ้านปกติ 

-  จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง หมายถึง จ านวนหมู่บ้านที่มีเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตระดับ Broadband กระจายสัญญา ตามลักษณะของหมู่บ้านในนิยามของพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง     มากกว่า 

ร้อยละ 85 
 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนหมู่บ้านที่มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงต่อจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย 

ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง  

= (
จ านวนหมู่บ้านท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 

จ านวนหมู่บ้านท้ังหมด
) × 100 

 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ได้แก่  

(1) จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง (หน่วย: จ านวน) กสทช. เป็นหน่วยงาน
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  

(2) จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย (หน่วย: จ านวน) มีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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 ผลการด าเนินงาน (Result & Output) หมายถึง สถิติข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานรายข้อมูล (Data) และรายตัวชี้วัด (KPI) ตามโครงสร้าง
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึง 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด    70,338 74,753 74,753 75,032 75,085 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่า

ตัวชี้วัดนี้มีชุดข้อมูล 2 ชุด จึงมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้ 
(1.1) จ านวนหมู่บ้านที่มี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง  (หน่วย: จ านวน) มี  กสทช .  

เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
(1.2) จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล คือ  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดนี้ควรเป็นส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยเป็นก ากับดูแลการให้ใบอนุญาติกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ
ปัจจุบันรับผิดชอบโครงการ USO NET ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในอนาคต โดยได้ด าเนินการติดตั้ง อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนที่ Zone C อินเทอร์เน็ตห่างไกล และ Zone C+ อินเทอร์เน็ตชายขอบ แล้วจ านวน 19,642 
จากเป้าหมาย 19,652 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ กสทช. เป็นผู้รวบรวม
ข้อมลูจากบริษัทที่ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-46 

รูปที่ 6.1- 11 ภาพรวมโครงการ UFO NET 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  

(1) กสทช. ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด ควรก าหนดให้เป็น 

กสทช. โดยน าข้อมูลหมู่บ้านจากผู้ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบกับจ านวนหมู่บ้าน
ทั้งหมดในประเทศไทยตามข้อมูลของกรมการปกครอง 

 

ตารางที่ 6.1-15 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจาก 
 ร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ความครอบคลุมอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของผู้รับสัมปทาน 

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กสทช. 
หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด: กสทช. 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
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ตัวชี้วัดที่ 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  47 
เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้ให้ความหมายของ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ไว้ว่า มาตรการ
หรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร  
และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

- หน่วยงานของรัฐ ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้ให้ความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ไว้ว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระองค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ   

อย่างไรก็ดี ไม่มีการนิยามให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับใด เห็นควรให้รอความชัดเจนจาก
ส านักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ก่อน 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

    เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 
ร้อยละ 80 ในปี 2565 

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula) หมายถึง สัดส่วนของหน่วยงานรัฐที่มี
ระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อจ านวนหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมด 

 

ร้อยละจ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

=(
จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จ านวนหนว่ยงานภาครัฐทั้งหมด
) × 100 

 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 

(1) จ านวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
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(2) จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ตามการประเมินโดย 
สกมช. ซึ่งน าไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของรายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พิจารณา 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) ควรเป็นส านักงานคณะกรรมการ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด ควรเป็นส านักงาน

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
 

ตารางที่ 6.1-16 สรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่ 32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565 

การปฎบิัตงิาน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 
ก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
หน่วยงานประมวลผลและขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

2) สกมช. ประเมินความพร้อมของระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัดที่ 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และ 
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2565 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  น้ าสูญเสีย จากนิยามของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค หมายถึง น้ าที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ มาจาก 3 ประเภท ได้แก่ 
 น้ าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) หมายถึง 

น้ าที่สูญเสียไปกับการให้บริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง ล้างถนน การรดน้ าต้นไม้ หรือการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 

 น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) หมายถึง น้ าที่เสียไปจากการลักลอบ 
ใช้น้ า รวมถึงข้อมูลที่ผิดพลาดจากมาตรวัด การโกงมาตรวัด และความผิดพลาดของผู้บันทึกมาตรวัดน้ า  
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 

 น้ าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) หมายถึง น้ าที่เสียไปจากระบบท่อหลัก/
สาขา รวมถึงการขนส่งและแหล่งเก็บน้ าประปาต่าง ๆ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ก าหนดโดยอ้างอิงมาจากสมาคมน้ านานาชาติ หรือ The International Water Association 
(IWA) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานของโครงสร้างรวมถึงค านิยามของการบริการจัดการน้ าสูญเสียไว้  ซึ่งแบ่งเป็น 2  
กลุ่มใหญ่ คือ น้ าที่สร้างรายได้ (Revenue water) และน้ าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Revenue Water) ซึ่งเป็น
ตัวส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย หมายถึง น้ าที่ผลิตได ้แต่หายไปก่อนจะถึง
ผู้บริโภค IWA ได้แบ่งน้ าประเภทนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ได้แก่ 
น้ าที่สูญเสียในทางกายภาพ (Physical Loss) จากการทบทวน พบว่าในต่างประเทศเองก็มีการก าหนดตัวชี้วัด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค อาทิ WAREG (European Water 
Regulators) ของประเทศยุโรป Smart Water Networks Forum เป็นต้น 
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รูปที่ 6.1-12 สถานะของอัตราน้ าสูญสีย (NRW) ในประเทศต่าง ๆ 
ที่มา: SWAN Reseaech (2011) 

 
โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

-  เขตประปานครหลวง คือ เขตในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
-  เขตน้ าประปาภูมิภาค/เทศบาล คือ น้ าประปาในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ยกเว้น เขตใน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าที่ก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ ตัวชี้วัดนี้

แบ่งออกเป็นตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีค่าเป้าหมายต่างกัน ดังนี้ 
ชื่อตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2565 
2. อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตภูมิภาค/เทศบาล น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2565 

Smart Water Networks Forum (SWAN)  
 
Stated NRW Rates in Urban Networks 
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City Country Stated NRW Comments 

Sofia  Bulgaria 62.0%   

Stockholm Sweden 15.0%   

Tokyo  Japan 8.0%   

Toronto Canada 10.0%   

Vienna  Austria 8.5%   

Warsaw* Poland 20.0%   

Windhoek Namibia 14.0%   

Table 2: Stated NRW Rates in Urban Networks. Source: SWAN Forum 

 

Chart 1 –Stated  NRW above 20% 

 

Chart 1 –Stated NRW 20% and under 
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 โครงสร้างตัวชี้ วัดและสูตรในการค านวณ (Formula) หมายถึง สัดส่วนระหว่างปริมาณ 
น้ าสูญเสียต่อปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยปริมาณน้ าสูญเสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ น้ าที่ใช้ไป
กับบริการสาธารณะ น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ และน้ าสูญเสียทางกายภาพ แบ่งเก็บข้อมูลและค านวณตัวชี้วัดแยก
ระหว่างเขตนครหลวง และเขตอ่ืน ๆ  

 

ปริมาณน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ า = น้ าที่ใช้ไปกับบริการสาธารณะ + น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ + 
น้ าสูญเสียทางกายภาพ 

อัตราน้ าสูญเสยีในระบบส่งและจ าหน่ายน้ า =  (
ปริมาณน้ าสูญเสยีในระบบส่งและจ าหน่ายน้ า

ปริมาณน้ าประปาที่ผลติได้ท้ังหมด
) x100 

 
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  

จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวชี้วัดประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ (1) อัตราน้ าสูญเสีย 
ในระบบส่งและจ าหน่ายน้ า ในเขตนครหลวง และ (2) อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตภูมิภาค/
เทศบาล 

ส าหรับแหล่งที่มาของข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามเขตของตัวชี้วัด หากเป็นตัวชี้วัดอัตราน้ าสูญเสีย 
ในระบบของเขตนครหลวง แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการประปานครหลวง แต่หากเป็นตัวชี้วัดอัตราการ 
น้ าสูญเสียในระบบของเขตภูมิภาค/เทศบาล แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง 
แบ่งออกเป็นเขตต่าง ๆ จ านวน 10 เขต ดังนั้นในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส าหรับส่วนภูมิภาคนั้น ควรให้ 
แต่ละเขตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก็บข้อมูลของตนเอง จากนั้นจึงก าหนดกรอบในการส่งข้อมูลให้กับส่วนกลาง 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกเขต เพ่ือท าการประมวลผลต่อไป 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล  (Owner Data) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1) เขตนครหลวง คือ การประปานครหลวง 
(2) เขตภูมภาค/เทศบาล คือ การประปาส่วนภูมิภาค 

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
จะเห็นได้ว่า ชุดข้อมูลที่ต้องใช้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและ 

มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ท าการเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชน จึงจ าเป็นจะต้องให้ สศช. 
ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคท าการประมวลผลและ  
รวมรวมข้อมูลส่งให้ สศช. ต่อไป 
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ตารางที่ 6.1-17 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 35 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวง 
น้อยกว่าร้อยละ 20 และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2565 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและ
จ าหน่ายน้ า ในเขตนครหลวง 

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: 
การประปานครหลวง 

อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและ
จ าหน่ ายน้ าในเขตภูมิ ภาค/
เทศบาล 

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: 
การประปาส่วนภูมิภาค 
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6.1.3  ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเมือง 
จากการพิจารณาล าดับความความส าคัญของตัวชี้วัดที่มีความส าคัญแต่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ด้านการ

พัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ที่ปรึกษาได้คัดเลือกตัวชี้วัดมาจ านวน 8 ตัว ดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดล าดับที่ 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
2) ตัวชี้วัดล าดับที่ 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่

อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะ 
3) ตัวชี้วัดล าดับที่ 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 
4) ตัวชี้วัดล าดับที่ 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  
5) ตัวชี้วัดล าดับที่ 188 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
6) ตัวชี้วัดล าดับที่ 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ 
7) ตัวชี้วัดล าดับที่ 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด

ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
8) ตัวชี้วัดล าดับที่ 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนด 

เวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
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ตัวช้ีวัดที่ 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (โดยนิยามตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  

ในมาตรา 3 และมาตรา 5) หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติ
บุคคลอ่ืนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นพิเศษ การแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน หรือคืนประโยชน์
ให้แก่สังคม โดยมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เว้นแต่กิจการที่ไม่
ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 50 มาจากการจ าหน่าย
สินค้าหรือการบริการ และน าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม  

 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวน 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2556 - 2560 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 - 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

50 บริษัท 100 บริษัท 180 บริษัท 300 บริษัท  

 2561 2562 2563 2564 2565 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: จ านวน
ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

เพิ่มขึ้น 

 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 1 ชุด คือจ านวนธุรกิจที่เป็น

วิสาหกิจเพ่ือสังคม มีแหล่งที่มาของข้อมูลคือ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการยื่นขอจดทะเบียนเพ่ือเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยเริ่มมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2562 และ
เผยแพร่ในปี 2563 

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

      103 148 

ที่มา: https://dsdw2016.dsdw.go.th/page.php?module=download&pg=index 
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รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-55 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ท าหน้าที่ประมวลผลและเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

ขับเคลื่อนเป้าหมายคือ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.)  
 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  

ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลแล้ว โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.)  ซึ่งเริ่มมี 
การพิจารณาประกาศรายชื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงสามารถ
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในปัจจุบันได้ เพียงแต่ต้องเก็บอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลเทียบกับตัวชี้วัดทุกปี 

 

ตารางท่ี 6.1-18 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี 
และประมวลผลตัวชี้วัด
หลังจากนั้น 

ทุกป ี มี หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของข้อมูลและหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) 

 
  

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/se-news/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 
ตัวชี้วัดที่ 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

 ความส าคัญของตัวชี้วัดทั้งสามตัว: อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สอดคล้องกับด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ 
ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการพัฒนาให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม 
และผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก ่

(1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ให้มีศักยภาพ
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค 4.0 เพ่ือขยายขีดความสามารถ 
การให้บริการ และเพ่ิมความสามารถในการรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น  

(2) เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน  
ในพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ขนาดของการบริหารจัดการประชากรในพ้ืนที่ให้เหมาะสม คือ ประมาณ 3 - 5 ล้านคน เพ่ือให้

ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแหล่งจ้างงานในพ้ืนที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในพ้ืนที่ในการก าหนดทิศทางและบริหารจัดการ
พ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม 

-  การพัฒนาเมืองขนาดกลาง (ประชากร 7 แสน - 2 ล้านคน) เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนส าคัญของเศรษฐกิจโลก อ้างอิงจากแผนแม่บท  
ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 

-   เมืองอัจฉริยะ หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ 
ชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมื อง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน5  

 

                                                           
5 ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
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-  ประเภทของเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยกัน 7 ประเภท 
 Smart Environment หมายถึง เมืองที ่ค านึงถึงผลกระทบที ่มีต่อสิ ่งแวดล้อมและ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
 Smart Economy หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจ

และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Smart Energy หมายถึง เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสมดุลระหว่าง
การผลิตและการใช้พลังงานในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพ่ึงพาพลังงานจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าหลัก 

 Smart Governance หมายถึง เมืองพ่ีพัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ โดยเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และ 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ 

 Smart Living หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึง 
หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และ 
มีความสุขในการด ารงชีวิต 

 Smart Mobility หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและการขนส่งอัจฉริยะ  
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย  
เพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 Smart People หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนเปิดกว้างส าหรับความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทั้งนี้ ในต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยในยุโรป มีการสร้าง 
ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ The European Innovation Partnership on Smart Cities 
and Communities (EIP-SCC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยในเขตเมืองแบบยั่งยืน  

แม้แต่ IMD World Competitiveness Center ก็มีการประเมินด้านเมืองอัจฉริยะ โดยเริ่มต้นครั้งแรก
ในปี 2562 (IMD Smart City Index 2019) โดยเป็นความร่วมมือกับ Singapore University of Technology and 
Design (SUTD) โดยท าการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 102 เมืองทั่วโลก โดยไทยมีกรุงเทพฯ เป็นเมืองเดียว 
ที่ถูกจัดอันดับในอันดับที่ 75 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความร่วมมือกับ เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities 
Network: ASCN) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ผู้น าอาเซียนได้ร่วมก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียนให้มีความยั่งยืน โดยการใช้เทคโนโลยีในขับเคลื่อน เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
https://www.sutd.edu.sg/
https://www.sutd.edu.sg/
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อาเซียนเป็นความร่วมมือที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความร่วมมือ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เช่น แผนแม่บท 
ว่าด้วยการเชื่อมต่อภายในอาเซียน พ.ศ. 2568 (Master Plan on ASAN Connectivity 2025: MPAC) ซึ่งแต่ละ
ประเทศจะมีผู้แทนประเทศท าหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เมืองอัจฉริยะ (Chief Smart City Officer: CSCO) 
ดูแลการขับเคลื่อนเมืองน าร่องสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ในปัจจุบันมีเมืองที่ด าเนินการน าร่องในภูมิภาค
ทั้งสิ้น 26 เมือง  

อย่างไรก็ดี นิยามของเมืองอัจฉริยะในแต่ละประเทศแตกต่างกัน จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวน  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ 

6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น 
เมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
สงขลา และภูเก็ต 

- - - 

 
ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับ
การพัฒนา 

- 7 เมือง (เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
นครราชสีมา หนองคาย และ
มุกดาหาร) 

7 เมือง (สุราษฎร์ธานี น่าน 
อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ และสระบุรี) 

6 เมือง (ร้อยเอ็ด สกลนคร 
กระบี่ ยะลา ราชบุรี และ
ล าปาง) 

 
ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

5 เมือง กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต 

4 เมือง 4 เมือง 4 เมือง 

 
 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  

ตัวชี้วัดทั้งสามตัวเป็นการนับจ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์ จากแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนย่อย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ ตามแผนแม่บทฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียด 
การพิจารณาให้ครอบคลุมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลาง ดังนี้  

A. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปีที่ 1 - 5 พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ
และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา  และภูเก็ต โดย 
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
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(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละเมือง  
(2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง 

รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย  
(3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด

บรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริม

ศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ  
(5) จัดระบบและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
B. พัฒนาเมืองขนาดกลาง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ 

การบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการกระจาย  
ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคดังที่ก าหนดไว้ในค่าเป้าหมาย 

(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง 
(2) ยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน  
(3) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม  
(5) มีการวางแผนเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการรุกล้ าพ้ืนที่ 

สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
C. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการเมือง  
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ตัวชี้วัดทั้งสามตัวนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพียงชุดเดียว คือ จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เมืองอัจฉริยะตามประเภทที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีแหล่งที่มาจาก ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการขอพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ 

จากโครงสร้างตัวชี้วัดตามรายละเอียดข้างต้น สามารถผูกประเภทของเมืองอัจฉริยะที่ก าหนดไว้  
7 ประเภท ส าหรับก าหนดการประเมิน ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ  
ตัวช้ีวัดที่ 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 
 

เนื่องจากการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศไทย เช่น พ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเห็นว่าแผนการด าเนินงานหลักจะเน้นไปที่ประเด็นในการพัฒนาด้านการพัฒนา  
(1) โครงสร้างพ้ืนฐาน (2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย (3) บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (4) การท่องเที่ยว 
(5) เมืองใหม่และชุมชน (6) ศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน (7) การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการกับประชาชน และ (8) การเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 
ความสอดคล้องกับประเด็นการประเมินเมืองอัจฉริยะ 5 ด้านจาก 7 ด้าน ซึ่งในกรณีตัวชี้วัดทั้งสองตัวนี้ ที่ปรึกษา
เห็นควรก าหนดการประเมินประเภทของเมืองอัจฉริยะท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) Smart Environment  
(2) Smart Economy (3) Smart Living (4) Smart Mobility (5) Smart People โดยเมืองจะต้องอยู่ในจังหวัด
เป้าหมายตามแผนฯ และเมืองต้องผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 180 จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
ที่ปรึกษาเห็นควรก าหนดการประเมินประเภทของเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย (1) Smart 

Environment (2) Smart Economy (3) Smart Living (4) Smart Mobility (5) Smart People (6) Smart Energy 
(7) Smart Governance โดยเมืองจะต้องอยู่ในจังหวัดเป้าหมายตามแผนฯ และเมืองต้องผ่านการประเมิน 
ทั้ง 7 ประเภท 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส าหรับตัวชี้วัดจ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะนี้ มีหน่วยงานรับผิดชอบ

จัดเก็บข้อมูล (Data Owner) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย  
เป็นหน่วยเดียวกัน คือ ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 ขั้นตอนการประมวลผล  
ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นหน่วยงานหลัก 

ทีท่ าหน้าทีร่ับผิดชอบในการประมวลผลเมืองที่ได้ยื่นขอพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามเมืองที่ระบุไว้ในจังหวัด
เป้าหมาย และตามประเภทของเมืองอัจฉริยะท่ีก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งการสรุปผลสามารถท าเป็นรายปี 
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ตารางท่ี 6.1-19 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 178, 179, 180  

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่เฉพาะ ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน 

ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุก
ปี และประมวลผล
ตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลและ
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: ส านักงาน
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

ตัวชี้วัดที่ 179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน 
ตัวชี้วัดที่ 180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 
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ตัวช้ีวัดที่ 188 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สอดคล้องกับด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  
 ค าจ ากัดความ (Definition)  

-  มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 
-  มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง มูลค่าการลงทุนตามบัตรส่งเสริม

การลงทุนที่อยู่ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย  
 ชุมพร  
 ระนอง  
 สุราษฎร์ธานี  
 นครศรีธรรมราช 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ล้านบาท  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000  

ล้านบาท 
100,000  
ล้านบาท 

100,000  
ล้านบาท 

100,000  
ล้านบาท 

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)  
    =  มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชุมพร 
  + มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระนอง 
  + มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  + มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ชุด คือ 

(1) มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชุมพร  (หน่วย: ล้านบาท) ซึ่งเป็น 
ชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว 

(2) มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระนอง (หน่วย: ล้านบาท) เป็นข้อมูล
ที่มีการจัดเก็บ แต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้จัดเก็บต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลจึงไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ต้องท าการจัดเก็บข้อมูลให้ต่อเนื่องทุกปี 

(3) มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (หน่วย: ล้านบาท)  
ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว 
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(4) มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน่วย: ล้านบาท) 
ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว 

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดชุมพร 

   413.9 2,523.3 1,051.5 236.0  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดระนอง 

     1,287.8   

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   4,872.6 1,457.4 8,348.7 11,828.7  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   6,759.6 2,943.0 1,226.9 2,513.6  

 
ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้         
หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานยังไม่รวมมูลค่าการลงทุนในจังหวัดระนอง 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส าหรับตัวชี้วัดนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงเป็น 

ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) และท าหน้าที่ประมวลผลรวมถึงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วย 

   

ตารางท่ี 6.1-20 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 188 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในจังหวัดชุมพร 

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

ทุกป ี มี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยงานประมวลผลและเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด:  
ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม 
การลงทุน 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในจังหวัดระนอง 

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

ทุกป ี มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

ทุกป ี มี 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ทุกป ี มี 
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ตัวชี้วัดที่ 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  
(จ านวนเมือง) 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สอดคล้องกับด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนจ านวน 10 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนที่ 90 ต าบล ใน 23 อ าเภอ 10 จังหวัด ดังนี้ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

-  เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มีสภาพแวดล้อมเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่าง 
เท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูป  การที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคม  
ที่ได้มาตรฐานรวมทัง้ที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการจัดผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
การดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยประเมินจากเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพ้ืนที่  ระดับภาค และระดับประเทศของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะด าเนินการประกาศผลเป็นประจ าทุกปี  ที่มีการประเมินทั้งหมด  
4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด 

 เมืองอยู่ดี: มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ มีความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง 

 คนมีสุข: ได้แก่ คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา สวัสดิการและการพิทักษ์สิทธิ์ที่เหมาะสม
และเท่าเทียม เป็นต้น 

 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน: ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์
สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 
ทั้งนี้  จากการทบทวนพบว่าในต่างประเทศมีการจัดอันดับเมืองน่าอยู่  โดย  The Economist 

Intelligence Unit หรือ EIU’s Liveability Index ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน มีเกณฑ์ในการประเมิน  
5 ด้าน ได้แก่ ความม่ันคง (Stability) การดูแลด้านสุขภาพ (Healthcare) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (Cultural 
and Environment) การศึกษา (Education) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดยมีน้ าหนักความส าคัญ
ในแต่ละด้านเท่ากับ 25%, 20%, 25%, 10% และ 20% ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังตัวชี้วัด/วิธีการวัดอ่ืน ๆ ที่ใช้วัดเมืองน่าอยู่อีก เช่น  
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- Mercer Quality of Life Survey Monocle Philips Liveability Index ซึ่งเป็นวิธีการประเมิน
โดยบริษัท Mercer ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก การประเมินท าโดยการส ารวจ ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องประเมิน
ทั้งหมดจ านวน 10 ด้าน รวม 39 ปัจจัย ดังนี้ 

 Political and social environment 
 Economic environment 
 Socio-cultural environment 
 Medical and health considerations 
 Schools and education 
 Public services and transportation 
 Recreation 
 Consumer goods 
 Housing 
 Natural environment (climate, record of natural disasters). 

- Monocle ซึ่งผลการส ารวจโดยนิตยสาร Monocle ซึ่งเริ่มจัดอันดับเมืองน่าอยู่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 
- UN–Habitat City Prosperity Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ที่พัฒนาโดย UN–Habitat (The 

United Nations Human Settlements โดยท าการประเมินทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ Productivity, infrastructure, 
quality of life, equity and environmental sustainability, Environmental sustainability และ Urban 
governant and legistation 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวน  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

1 เมือง (สงขลา) 6 เมือง (ตาก สระแก้ว 
เชียงราย* กาญจนบรุี* 
หนองคาย* มุกดาหาร*) 

 3 เมือง (นครพนม 
นราธิวาส และ

ตราด) 
หมายเหตุ: * เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย 
 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
ใช้การตรวจสอบเมืองในระดับ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ที่ได้รับการประกาศเป็นเมือง

สิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามผลการประเมินตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
ระดับพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะประกาศผลเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่จะเป็นเทศบาลที่อยู่ในจังหวัด
เป้าหมายตามแผนฯ และอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเท่านั้น หากเทศบาลดังกล่าว 
ผ่านการประเมินเมืองและจัดอันดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จะถือว่าผ่านการประเมินตัวชี้วัด 
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ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผลงาน 
(2) ประเมินด้านเอกสารและตรวจประเมินพื้นที่ 
(3) รับรองและประกาศผล 
(4) มอบโล่รางวัล 

 

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
- การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพ้ืนที่ โดยก าหนดระดับผลการประเมินออกเป็น  

3 ระดับ คือ มีผลงานผ่านเกณฑ์ระดับดี  ดีมาก และดีเยี่ยม ทั้งนี้การประเมินระดับพ้ืนที่จะด าเนินการ 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพ้ืนที่ในการประเมินเอกสารและลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเอกสาร จากนั้นจึง  สรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการประเมิน 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนซึ่งจะพิจารณา ให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประเมิน 

- การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ โดยเป็นการประเมินเทศบาลที่ได้รับ 
การรับรองระดับดีเยี่ยมจากผลการประเมินระดับพ้ืนที่  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือค้นหาเทศบาลที่มี
แบบอย่างที่ดีและยกระดับสู่การเป็นเมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการระดับประเทศ 
ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เชิงประจักษ์และสรุปผลเพ่ือน าเสนอผลต่อคณะกรรมการ
อ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้การรับรองผล ทั้งนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ  
รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  
ชุดข้อมูลที่ต้องใช้คือเมืองที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 
      อ าเภอ สะเดา 

จังหวัดสงขลา 

 
ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่

       
1 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส าหรับตัวชี้วัดนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) และท าหน้าที่
ประมวลผลรวมถึงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลแล้ว 
แต่ยังไม่ได้น ามาประมวลผลเทียบกับตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
ใช้วิธีการปัจจุบันในการเก็บข้อมูล แต่ต้องเก็บข้อมูลให้ต่อเนื่อง และประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัด 

 

ตารางที่ 6.1-21 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 

กลุ่มข้อมูล 
ช่วงเวลา 

ในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

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

ทุกป ี มีการเก็บ แต่ไม่มีการน ามา
ประมวลผลเทียบกับตัวชี้วัด 

หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
ประมวลผลและเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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ตัวชี้วัดที่ 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับ
ด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ อุตสาหกรรมหลักบริ เวณมาบตาพุดไม่ เกิน 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตควบคุมมลพิษและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
จ านวน 10 จุด ยนวัดหนองแฟบ เมืองใหม่ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด วัดมาบชะลูด โรงเรี
มาบตาพุด ที่ว่าการชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน ชุมชนเนินพะยอม วัดปลวกเกตุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก และคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลระยอง  

-  สารอินทรีย์ระเหย จากการทบทวนพบว่า ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Protection Agency: EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้ระบุไว้ว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) เป็นสารที่สามารถปะปน 
อยู่ในอากาศได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง สารเหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ ในกลุ่มสารที่เป็นมลพิษทั้งในร่มและกลางแจ้ง  
แต่การพิจารณาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวชี้วัดดังกล่าวจะมุ่งเน้นประเมินในส่วนของสารระเหยกลางแจ้ง  
ที่เกิดจากโรงงานผลิต 

ดังนั้น สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ใช้ในการพิจาราณาจะมีทั้งสิ้น 9 ชนิด ประกอบด้วย (1) สารไวนิลคลอไรด์ 
(Vinyl Choride) (2) สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) (3) สารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane)  
(4) สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) (5) สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) (6) สารเบนซีน (Benzene) 
(7) สารไตรคลอโรเอธีลีน (Trichloroethylene) (8) สาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) และ 
(9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene) 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): จ านวนสารที่ผ่านมาตรฐาน  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

9* 9* 9* 9* 9* 

หมายเหตุ: *ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมายโดยตรง แต่เนื่องจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายมี  จ านวน  
9 สาร ดังนั้น จึงก าหนดให้จ านวนสารที่ผ่านมาตรฐานในแต่ละปีต้องเท่ากับ 9 สารเช่นกัน 
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 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula)  
ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 9 ชนิด น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 12 เดือน (Moving 

Average) และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 30  
(พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี เช่น 

ขั้นตอนที่ 1: ค่าเฉลี่ยของสารไวนิลคลอไรด์ = ผลรวมของผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้ง 12 เดือน/12 
ขั้นตอนที่ 2: เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

 - ค่าเฉลี่ยของสาร < ค่ามาตรฐาน แสดงว่า ผ่านเกณฑ์ 
 - ค่าเฉลี่ยของสาร > ค่ามาตรฐาน แสดงว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  

ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้เก็บข้อมูล
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยทั้ง 9 ชนิด โดยมีความถี่ในการจัดเก็บเป็นรายเดือน โดยต้องเอาข้อมูลดังกล่าว 
ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 หน่วยงานรับผิดชอบ   
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) รวมถึงการประมวลผลรวมถึงเป็นหน่วยงาน

เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
(2) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้ก าหนด 

ค่ามาตรฐานของสารอินทรีย์ระเหย 
 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  

เนื่องจากตัวชี้วัดนี้จะถูกประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายปี ดังนั้น ในการเก็บข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ
ต้องท าการเก็บข้อมูลปริมาณสารระเหยทั้ง 9 ชนิด ต่อเนื่องทุกเดือน เมื่อครบรอบปีที่ต้องรายงานผล ให้ค านวณ 
ค่าปริมาณท าค่าปริมาณสารระเหยในแต่ละเดือน เพ่ือให้ได้ค่าปริมาณสารระเหยเฉลี่ยต่อปี และน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน โดยการประเมินผลตัวชี้วัดจะวัดจากจ านวนสารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องครบ 9 สาร 
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ตารางที่ 6.1-22 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 196 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ  
 มาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเก็บ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
ลักษณะข้อมูล หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ปริมาณสารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 
เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุกป ี มีแต่ไม่ต่อเนื่อง หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บขอ้มลู 
ประมวลผลและเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด: กรมควบคุม
มลพิษ 

ปริมาณสาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 
เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 
เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) เฉลี่ย
ต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณ สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloro 
ethane) เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสารเบนซีน (Benzene) เฉลี่ยต่อปี ม.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี  และ
ประมวลผลตัวชี้วัดหลังจากนั้น 

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสารไตรคลอโรเอธีลีน (Trichloro 
ethylene) เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloro 
propane) เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปริมาณสารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloro 
ethylene) เฉลี่ยต่อปี 

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

ทุก 1 ปี  มีแต่ไม่ต่อเนื่อง 

 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 
การปฎิบัติงาน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) ก าหนดโครงสร้างในการประเมินผลตัวช้ีวัดให้ชัดเจนและประกาศให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น กรมควบคุมมลพิษ ให้ตรงกัน ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมายโดยตรง แต่เนื่องจากสารอินทรีย์
ระเหยง่ายมี จ านวน 9 สาร ดังนั้นจึงแนะน าก าหนดให้จ านวนสารที่ผ่านมาตรฐาน 
ในแต่ละปีต้องเท่ากับ 9 สารเช่นกัน 

1 เดือน สศช. 

2) กรมควบคุมมลพิษน าข้อมูลที่เคยจัดเก็บในอดีตมาลองประมวลผล และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

2 เดือน กรมควบคุมมลพิษ 

3) รวบรวมข้อมูลประกอบและตัวช้ีวัดจากกรมควบคุมมลพิษ 2 เดือน กรมควบคุมมลพิษ 
4) สศช. สรุปและประมวลผลตัวช้ีวัดนี้ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 2 เดือน สศช. 
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ตัวชี้วัดที่ 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 
ภายใน 10 นาที 
 

 ความส าคัญของตัวชี้วัด: อยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556 - 2575) สอดคล้อง
กับด้านการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  

 ค าจ ากัดความ (Definition)  
-  ระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ หมายถึง ระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการ 

คนทั่วไป และมีเส้นทางในการให้บริการที่ตายตัว ได้แก่ รถไฟฟ้า  
-  เวลาในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา

เดินทางได้ หมายถึง เวลาที่แต่ละครัวเรือนใช้ในการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด โดยใช้วิธีการเดิน 
ดังนั้น ตามนิยามนี้จึงอาจก าหนดให้ใช้ระยะทางแทนได้ โดยระยะทางจากที่พักอาศัยไปถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้
ที่สุด มีระยะทางไม่เกิน 650 เมตร (เนื่องจากความเร็วเฉลี่ยในการเดินทั่วไป มีค่าประมาณ 4 กิโลเมตร  
ต่อชั่วโมง (หรือเท่ากับ 666.67 เมตร ต่อ 10 นาที) แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศในกรุงเทพฯ รวมถึงทางเดินเท้า 
ที่มรีะดับสูงต่ าไม่เท่ากัน จึงอาจะมีความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าค่าดังกล่าว 

ทั้งนี้ จากการทบทวนและส ารวจข้อมูลจากต่างประเทศ พบว่าในต่างประเทศเองก็มีการส ารวจและ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดนี้ โดยส่วนใหญ่ท าการส ารวจพร้อมกับการส ารวจครัวเรือน (Household Survey) เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ จากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2555 ครัวเรือนจ านวน 57% สามารถเข้าถึงเดินทางถึง 
สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดได้ภายใน 10 นาที และเพ่ิมเป็น 64% ในปีต่อมา โดยสิงคโปร์ตั้งเป้าหมาย 
ไว้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมเป็น 80% ในปี 2573 นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอ่ืนที่ใช้ร่วมในการวัดประสิทธิภาพ
ด้านการขนส่งและคมนาคมอีก เช่น จ านวนครัวเรือนที่เดินทางในระยะไม่เกิน 20 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ถึงที่หมายได้ภายในเวลา 60 นาที โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวในปี 2555 เท่ากับ 76%  
ปี 2556 เท่ากับ 79% และมีเป้าหมายในปี 2573 คือ 85% ดังรูปที่ 6.3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.1-13 ผลการด าเนินงานและเป้าหมายด้านการเข้าถึงขนส่งมวลชนของประเทศสิงคโปร์ 
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นอกจากนี้ ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการส ารวจข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน โดย
พบ ว่ า ใ น ปี  2558 42% ข อ ง ค รั ว เ รื อ น ทั้ ง ห ม ด ส า ม า ร ถ เ ดิ น ถึ ง ร ะบ บ ข น ส่ ง ส า ธ า ร ณ ะ  เ ช่ น  
สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์หลัก ทั้งนี้ ในเมืองบอสตันมีพ้ืนที่ของถนนและทางเดินประมาณ 14% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยการประเมินผลนี้ท าการแสดงผลแบบ GIS ดังรูปที่ 6.3-5 

รูปที่ 6.1-14 การแสดงผลของตัวชี้วัดระยะเวลาที่เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของเมืองบอสตัน 
 

 หน่วยวัด (Unit of Measure): ร้อยละ  
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าท่ีก าหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพ่ือแสดงความส าเร็จ 

ชื่อตัวชี้วัด 2556 - 2560 2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 
ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที  

30 40 50 60 

 

 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการค านวณ (Formula) หมายถึง สัดส่วนของครัวเรือนในกรุงเทพฯ 
ที่มีท่ีพักอาศัยที่สามารถเดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดได้ไม่เกิน 10 นาท ี

 

ร้อยละของผู้พักอาศัยในกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 
ภายใน 10 นาที  

= จ านวนของครัวเรือนที่มีที่พ านักในกรุงเทพฯ  ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที

จ านวนครัวเรือนในกรุงเทพฯ 
   x 100 

 
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source)  

จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล
และกระบวนการในการจัดเก็บ ดังนี้ 

(1) จ านวนครัวเรือนในกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 
ภายใน 10 นาที (หน่วย: ครัวเรือน) เป็นข้อมูลที่มีกระบวนการในการจัดเก็บ 2 แบบ คือสามารถเก็บข้อมูล 
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ได้จากจากการส ารวจครัวเรือน หรือใช้ข้อมูลแผนที่ขนส่งมวลชน ที่เป็นข้อมูลแบบ GIS แสดงพิกัดต าแหน่งของ
สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ หรือท่ารถต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประกอบกับข้อมูลต าแหน่งครัวเรือนในการวิเคราะห์
หาระยะทางหรือเวลาในการเดินทาง 

(2) จ านวนครัวเรือนในกรุงเทพฯ (หน่วย: ครัวเรือน) ซึ่งเป็นข้อมูลจ านวนที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดท า ทั้งนี้ หากต้องการให้การวิเคราะห์สามารถท าได้ง่ายและได้ผลที่ ละเอียดขึ้น 
ควรใช้ข้อมูลพิกัดของแต่ละครัวเรือน ในรูปแบบ GIS เพ่ือน ามารวมกับข้อมูลแผนที่ระบบขนส่งมวลชน  
จะท าให้ผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติมจากตัวชี้วัด และเห็นภาพรวมชัดเจน ว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบขนส่ง
มวลชนบริเวณใดบ้าง จะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถน าไปใช้ประกอบในการวางแผนการพัฒนา 
ได้แม่นย ามากขึ้น  

 ผลการด าเนินงาน (Result & Output)  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนของครัวเรือนในกรุงเทพฯ 
ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ 
ภายใน 10 นาท ี

ยังไมเ่คยมีการส ารวจ 

จ านวนครัวเรือนตามทะเบียน
ราษฎร์ในกรุงเทพฯ 

2,522,855 2,593,827 2,672,423 2,753,972 2,816,711 2,887,274 2,959,524 3,041,115 

 
ตัวชี้วัด 2553 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางได้ภายใน 10 นาที 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  
(1) หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) จากโครงสร้างตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัด

นี้มีชุดข้อมูล 2 ชุด จึงมหีน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้ 
(1.1) จ านวนของผู้ที่มีที่พ านักในกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา

เดินทางได้ ภายใน 10 นาที เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทาง หน่วยงานรับผิดชอบจึงควรเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  

(1.2) จ านวนประชากรที่มีที่พ านักในกรุงเทพฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลคือ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย เนื่องจาก 
เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านการคมนาคม หน่วยงานรับผิดชอบจึงควรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
เช่น ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
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 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล  
ในการส ารวจจ านวนของครัวเรือนในกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา

เดินทางได้ ภายใน 10 นาที นั้นมีแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 2 แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีในการส ารวจข้อมูลที่ต่างกัน ดังนี้ 
(1) การใช้ข้อมูล GIS ของระบบขนส่งมวลชน หรือพิกัดต าแหน่งสถานีรถไฟฟ้า ร่วมกับข้อมูล

พิกัดต าแหน่งของครัวเรือน วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายในการประเมินผล แต่หน่วยงานต้องมีความพร้อมของข้อมูล 
ที่อยู่ในรูปแบบ GIS โดยเฉพาะพิกัดของต าแหน่งครัวเรือน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกับพิกัดของแผนที่ 
ขนส่งมวลชนที่กระทรวงคมนาคมได้จัดท าไว้แล้ว  

(2) การส ารวจการเดินทางของครัวเรือน เพ่ือเก็บข้อมูลการเดินทางของแต่ละครัวเรือน ส าหรับ
การส ารวจโดยวิธีนี้ ไม่จ าเป็นต้องท าทุกครัวเรือนในกรุงเทพฯ แต่ต้องมีการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่เพียงพอ 
เพ่ือให้ผลการประมาณมีความแม่นย า รวมถึงวิธีในการสุ่มตัวอย่าง เช่น ต้องให้ครอบคลุมประเภทของ
ครัวเรือนทุกแบบ เช่น คอนโดมิเนียม หอพัก บ้านเดี่ยว เป็นต้น รวมถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

ข้อดีของการส ารวจแบบที่ 1 คือ ท าได้ง่าย ประหยัดงบประมาณในการส ารวจ แต่หน่วยงานต้องมี
ความพร้อมของข้อมูล ส่วนวิธีที่ 2 นั้น เป็นการส ารวจที่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคคลากร และงบประมาณ
ในการด าเนินการ 

 

ตารางที่ 6.1-23 สรุปชุดข้อมูลตัวชี้วัดที่ 207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 
 ที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

กลุ่มข้อมูล ช่วงเวลาในการจัดเกบ็ 
ความถี่ในการส ารวจ/

รวบรวม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ านวนของครัวเรือนในกรุงเทพฯ ที่สามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที  

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

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล และหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลข้อมูลและหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัด: สนข. 

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

ทุกป ี หน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล: กรมการปกครอง  

 

 การด าเนินงานในระยะต่อไป 
การปฏิบัติงาน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) รวบรวมข้อมูล GIS ต าแหน่งครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ ที่อัพเดทล่าสุด 6 เดือน กรมการปกครอง 
2) รวมรวมข้อมูลระบบ GIS ของระบบขนส่งมวลชนที่เปิดให้บริการแล้ว (สถานีรถไฟฟ้า) ที่อัพเดทล่าสุด 2 เดือน สนข. 
3) น าข้อมูล GIS มาวิคราะห์เพื่อหาจ านวนครัวเรือนในรัศมี xx เมตร จากต าแหน่งสถาน ี 2 เดือน สนข. 
4) ประเมินผลตัวช้ีวัด โดยการสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนที่สามารถเดินถึงสถานีได้ภายในระยะ xx กม. 
ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ 

2 เดือน สนข. 

5. สรุปผล และจัดท ารายงาน (แสดงผลในรูปแบบ GIS) 
- Base map ต้องสามารถแสดงความหนานแน่นของตัวเรือนในแต่ะพื้นที่ได้ โดยมีความละเอียด 
เป็นระดับแขวงเป็นอย่างน้อย 
- ต าแหน่งสถานทีรถไฟฟ้า ต้องแสดงให้เห็นถึงขนาด Buffer ที่สถานีนั้นสามารถรองรับได้ 

2 เดือน สนข. 
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6.2  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  

 โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนี้ เป็นโครงการในล าดับแรก ๆ ที่ริเริ่มในการน า
แนวคิดศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและน าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลายแหล่งตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
มารวบรวมและประมวลผล เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติกระบวนการทางความคิดจากอดีตที่การตัดสินใจต่าง ๆ จะอยู่บนพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Expert-based decision making) ให้เปลี่ยนไปเป็น
รูปแบบที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data-driven-based decision making) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐาน 
ในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจ 
จึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่แท้จริงของปัญหาได้ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการนี้เป็นรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ จึงมีอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งทางที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสร้างการเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูล 
การจัดท าฐานข้อมูลจ าเป็นต้อง (1) ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้มีความเป็นปัจจุบัน (up to date) 

อยู่สม่ าเสมอ เช่น ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคาบเป็นรายปี ควรต้องปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และ (2) การสร้างกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งระบบฐานข้อมูลต้องจัดสร้างบนมาตรฐาน
เดียวกัน และ มีกลไกการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติ ซึ่งที่ปรึกษาได้วางแผนการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบให้เป็น  
แบบอัตโนมัติ เพ่ือให้ระบบโครงการสามารถใช้งานได้ในระยะยาว และอ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลข้อมูล  
มากที่สุด (user friendly) 

ส าหรับตัวชี้วัดในโครงการนี้ (รวมตัวหลักและตัวย่อย) ทั้งสิ้น 230 รายการ พบว่า การประมวลผล
ตัวชี้วัดนี้ต้องการใช้ข้อมูลดิบเพ่ือท าการค านวณทั้งสิ้น 515 รายการ ซึ่งมีรายการข้อมูลดิบที่มีการเปิดให้เชื่อมต่อ
ข้อมูลในรูปแบบ Application Programming Interface หรือ API จ านวน 18 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลนี้ 
จ าเป็นต่อการปรับปรุงข้อมูลแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้มีตัวชี้วัดที่สามารถปรับปรุงข้อมูลรายปีได้แบบอัตโนมัติ
เพียง 5 รายการเท่านั้น ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  26 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้ โดยสารโดยรวมของ 
ท่าอากาศยาน, ตัวชี้วัดที่ 37 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน), ตัวชี้วัดที่ 69 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง, ตัวชี้วัดที่ 206 จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี) และ 
ตัวชี้วัดที่ 213 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน/แพทย์ 1 คน) 

และจากการส ารวจข้อมูล (รายละเอียดบทที่ 3 การทบทวนตัวชี้วัด สถานภาพข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ) พบว่า หน่วยงานราชการส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล และท าการเผยแพร่
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ CSV หรือ PDF ซึ่งเหมาะกับการอ่านของมนุษย์ (Human-readable)  
แต่ไม่เหมาะกับการน าเข้าสู่ระบบแบบออนไลน์ ทั้งในประเด็นทางด้านเทคนิคและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล โดย
อุปสรรคที่ท าให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่สามารถจัดข้อมูลในรูปแบบ API ได้ แบ่งได้เป็น 3 สาเหตุหลัก คือ  
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 หน่วยงานยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ API 
 โครงสร้างการจัดเก็บและบริหารข้อมูลในเชิงเทคนิคอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือ  

ไม่สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบ API ได ้
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในการสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ API หรือ

บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)  
ทางที่ปรึกษาจึงมีข้อแนะน าให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญ และก าหนดนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ API ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในวงกว้าง 

 

2) การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้บุคลากรด้านข้อมูล 
จากการท างานของที่ปรึกษา พบว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ เต็มไปด้วยบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน
หลายมิติ รวมถึงการท าความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน แล้วน ามาแสดงได้ในรูปแบบไฟล์ Excel, Word หรือ 
PowerPoint ได้เป็นอย่างด ี

แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือในการแสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Virtualization Tools) 
ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น เช่น Tableau, PowerBI เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้ดีกว่าการแสดงข้อมูล 
ในรูปแบบเดิม เนื่องจาก  

 ผู้ดูรายงานสามารถเลือกดูข้อมูลทีละมิติหรือหลายมิติพร้อมกันตามที่ต้องการ ตามที่ 
ผู้ดูรายงานเลือก (Interactive report)  

 ผู้ดูรายงานสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้หลายระดับ เช่น ประเทศ, ภูมิภาค, จังหวัด เป็นต้น 
โดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่ หรือ สลับหลายไฟล์กลับไปมา 

 มีทางเลือกการแสดงภาพข้อมูลที่หลากหลาย เช่น กราฟ , แผนภูมิ, Pie chart เป็นต้น 
โดยเมื่อผู้ดูรายงานเลือกเง่ือนไขจากภาพข้อมูลหนึ่ง รูปภาพข้อมูลอื่นในหน้าเดียวกันจะปรับตามโดยอัตโนมัติ 

โดยโปรแกรมส าหรับการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง Tableau, PowerBI หรือเครื่องมือ 
ในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ มักมีฟังก์ชันสนับสนุนการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมทั้งในรูปแบบ Excel หรือดึงตรง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ จึงสามารถน ามาใช้พัฒนาต่อยอดกับงานวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเดิม และ  
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในระดับก้าวหน้าในงานที่ต้องวิเคราะห์ปัญหา หรืองานทางด้านการก าหนดหรือ
ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

ทางที่ปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรในด้านข้อมูลของหน่วยงานราชการได้มีโอกาสเข้าร่วม
การฝึกอบรมการใช้ เครื่องมือการแสดงผล การวิ เคราะห์ข้อมูล ในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการของหน่วยงาน ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นทักษะรูปแบบใหม่
ที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นาน เรียกว่า ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จึงต้องอาศัยระยะเวลาสั่งสม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องการการสนับสนุนจากบุคลาการในกลุ่มวิศวกรข้อมูล  (Data 
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Engineering) และข้อมูลต้องถูกจัดเก็บในโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Infrastructure) อย่าง
เหมาะสมด้วย 

 

3) การเพิ่มจ านวนบุคลาการด้านวิศวกรรมข้อมูล 
จากการท างานของที่ปรึกษาพบว่าหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่มีบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analyst) และบุคลากรสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ (IT) แต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมข้อมูล 
(Data Engineer) ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้จะมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารราชการบนพ้ืนฐานข้อมูล (Data-driven-
based) ดังนี้ 

 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องประมวลผล 
(Process) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือบนคลาวน์ (Cloud) เนื่องจากขนาดข้อมูลใหญ่เกินกว่าจะ
ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ได ้

 ท างานร่วมกับบุคลากรระบบสารสนเทศ (IT) ในการก าหนดรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลออกสู่ผู้ต้องการข้อมูล ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได ้

 เป็นผู้สร้างและบริหารท่อส่งข้อมูล (Data pipeline) ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปสู่ผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลปลายทางสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ 

ในปัจจุบัน กลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงานในระดับโลก และ 
ขาดแคลนเป็นอย่างมากในประเทศไทย จึงควรสนับสนุนให้มีการสรรหาบุคลากรกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบราชการ 
หรือพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในระบบให้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป 
 
บทสรุปส่งท้าย 

จากการศึกษาโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พบข้อจ ากัด
ส าคัญในการด าเนินงานโครงการ คือ หน่วยงานราชการเจ้าของข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ API ได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลในประเทศเป็นจ านวนมากซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูล 
อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระบบของตนเพ่ือปฏิบัติงาน อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปแบบของข้อมูล
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษา
ขอเสนอให้ทางสศช.เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในการศึกษาปัญหาและข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ของประเทศ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และ
มีองค์ความรู้ครอบคลุมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยโดยการจัดท าความร่วมมือ (MOU) เพ่ือให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางระดมความร่วมมือ
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จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานกลางทั้งในเชิงเทคนิคและรูปแบบของโครงสร้างระบบข้อมูล 
สร้างกลไกและข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐานในการเชื่อมต่อระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน รวมถึงศึกษากลไก 
การบริหารจัดการระบบข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้เป็นพ้ืนฐาน  
ในการสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของตนเอง นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าหลักเกณฑ์กลางในการบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีความครอบคลุมมากข้ึน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพสนับสนุน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
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