รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. - การศึกษากระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช.
ภาคผนวก ข. - ตัวอย่างแบบสารวจรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก ค. - ตัวอย่างแบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey)
ภาคผนวก ง. - ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ. - ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัด
ภาคผนวก ฉ. - โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ
ภาคผนวก ช. - รายละเอียด Hardware & Software

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ-1

ภาคผนวก ก
การศึกษากระบวนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของ สศช.

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

การศึกษากระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช.
เป็ น การทาความเข้ าใจเกี่ย วกับ กระบวนการตั ดสิ น ใจในระดับ นโยบายของ สศช. ที่จะใช้ร ะบบ
Big Data เพื่อเข้ามาเป็ น เครื่ องมือประกอบการตัดสิ นใจวางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒ นาประเทศ
โดยที่ปรึกษาจะรวบรวม วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการตัดสินใจ Criteria Factors และข้อมูลในมิติต่าง ๆ
ที่ สศช. ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อนามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ที่ ป รึ ก ษาได้ เ ข้ า สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผนนโยบายของ สศช.
เพื่อรวบรวมข้อมูล ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้
วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น.
สถานที่: ห้อง 522 อาคาร 5 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายดนุชา
พิชยนันท์
รองเลขาธิการ
2. ดร.วันฉัตร
สุวรรณกิตติ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
3. นายสุรรัฐ
เนียมกลาง
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. นายกฤตวิช
พิชญาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางสาวณภัค
เชิดไชยพงษ์
พนักงานบริหารทั่วไป 3
6. ศ.ดร.สุพจน์
เตชวรสินสกุล
ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
7. รศ.ดร.มาโนช
โลหเตปานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง
8. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง
9. ดร.อรณิชา
อนุชิตชาญชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
จากการประชุมหารือ เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. ที่จะใช้
ระบบ Big Data เข้ามาช่วย รวมถึงมิติต่าง ๆ ในการคัดเลือกตัวชี้วัดและข้อมูลเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ
นั้น พบว่า ที่ผ่านมาทาง สศช. ประสบปัญหาในการวิเคราะห์ในระดับโครงการต่าง ๆ เพื่อนาเอาผลมาวางแผน
กาหนดนโยบาย ต้ องใช้ข้อมูล จากหน่ วยงานอื่นหลายหน่วยงานประกอบกัน ซึ่ง การประสานมาซึ่งข้อมูล
อาจมีได้รับความร่วมมือและไม่ได้รับความร่วมมือ รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล ในบางครั้งจึงจาเป็นต้องใช้
ข้ อ มู ล เดิ ม ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ไว้ เ ดิ ม น ามาประมาณการให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แทน หรื อ คาดการณ์ เ องเพื่ อ น าไปใช้
วิเคราะห์ผล นอกจากนี้ ในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ต้องมีการติดตามผลว่าเมื่อดาเนินการ
ไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อผลกระทบต่าง ๆ อย่างไร ก็ไม่สามารถทาได้ จึงมีความต้องการระบบ
ที่ส ามารถเชื่อมโยงข้ อมูล ต่าง ๆ เหล่ านี้ จ ากหน่ว ยงานต่าง ๆ มารวบรวมไว้ในแหล่ งข้อมูล เดียวกัน เช่น
รวมข้ อ มู ล จากโครงข่ า ยถนน รถไฟ เรื อ ไว้ แ หล่ ง เดี ย วกั น ซึ่ ง จะท าให้ มี ข้ อ มู ล มาช่ ว ยในการวางแผน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่ 1 ความคาดหวัง (Outcome) ที่ต้องการจากโครงการ
สศช. เล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ ง สศช. มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาระบบ Big Data ว่าต้องอาศัยระยะเวลา ข้อมูล และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยริเริ่ม
การพัฒนาระบบ Big Data ในขั้นต้นผ่าน “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มาใช้ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฎิ รู ป ประเทศ ” โดยมี
ความคาดหวังของการดาเนินโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อกาหนดโครงการ
ซึ่งเป็นความสาเร็จในขั้นต้นของการพัฒนาระบบ Big Data จากการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดั บ นโยบายเท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม ความคาดหวั ง สู ง สุ ด ของ สศช. ส าหรั บ ระบบ Big Data เมื่ อ มี
ความสมบู ร ณ์ ใ นอนาคต คื อ ระบบที่ ส ามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี ค วามส าคั ญ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความจาเป็นในการวิเคราะห์และแสดงผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของ สศช.ทั้งในระดับนโยบายและในระดับโครงการ
ประเด็นที่ 2 การตัดสินใจและตัวชี้วัด
การตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. จะอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากผลการดาเนินงานที่สะท้อน
ผ่านทางตัวชี้วัดในระดับนโยบายเป็นสาคัญ ดังนั้น การศึกษารวบรวมข้อมูลผ่านทางตัวชี้วัดในระดับนโยบาย
จึ งเป็ นการดาเนิ นงานขั้ นต้นที่มุ่ งสู่ ข้ อมู ลส าคั ญต่ อกระบวนการตั ดสิ นใจที่ ถู กต้ อง อย่างไรก็ ตามยั งมี ข้ อมู ล
อีกจานวนมากที่อยู่นอกเหนือตัวชี้วัดที่มีความสาคัญและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งที่ปรึกษาอาจพิจารณา
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเข้าไว้ในระบบที่จะพัฒนาขึ้นด้วย เพื่อความสามารถในการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ
อย่างไรก็ตาม ทาง สศช. ทราบดีว่าตัวชี้วัดต่าง ๆ มีข้อจากัดในด้านความสมบูรณ์ทั้งของข้อมูลตัวชี้วัด
และข้ อมู ลประกอบการพั ฒนาตั วชี้ วั ด โดยต้ องการให้ ที่ ปรึ กษาท าเป็ นข้ อเสนอแนะ (Recommendation)
เกี่ยวกับข้อมูลสาคัญที่ยังขาดความสมบูรณ์เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
ตัวชี้วัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อในอนาคต
ประเด็นที่ 3 ระบบและ Software ที่จะพัฒนา
ถึงแม้ในปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในประเทศไทยยังคง
เป็ น ลั ก ษณะฐานข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งที่ แ น่ น อน (SQL Database) แต่ เ นื่ อ งจากข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตอาจมีความหลากหลายมากขึ้น สศช. จึงมีแนวคิดให้ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบรองรับข้อมูล
ในลั ก ษณะที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ แ น่ น อน (NoSQL) ได้ ด้ ว ย ด้ ว ยเหตุ ผ ลของความเสถี ย รและความสามารถ
ในการเชื่อมต่อกับ ระบบอื่น ได้ห ลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถใช้งานร่ว มกับ โปรแกรมวิเคราะห์ และ
แสดงผลข้ อ มู ล สมั ย ใหม่ นอกจากนี้ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ควรมี ก ารแบ่ ง ส่ ว นเป็ น Open Government Data
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของระบบควรมี ค วามสามารถในการเลื อ กข้ อ มู ล หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะใช้
ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการแสดงผลข้อมูลและตัวชี้วัด
ในลักษณะ Dashboard ที่สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระบบควรสามารถ
แสดงผลข้อมูลและตัวชี้วัดได้มากกว่าหนึ่งตัวในคราวเดียว ในกรณีที่ สศช. ต้องพิจารณาข้อมูลหรือ ตัวชี้วัด
หลายตัวเพื่อประกอบการตัดสินใจ
วัน-เวลา: วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.
สถานที่: ห้อง 522 อาคาร 5 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.วันฉัตร
สุวรรณกิตติ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
2. นางสาวสรยา
ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นายกฤตวิช
พิชญาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4. นางสาวณภัค
เชิดไชยพงษ์
พนักงานบริหารทั่วไป 3
5. ผศ.ดร.สุกรี
สินธุภิญโญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)
6. ดร.พิตติพล
คันธวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบ Infrastructure
ผลการหารื อ ในด้ า นเทคนิ ค ซอฟต์ แ วร์ คื อ ทางที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งจั ด เตรี ย มระบบใน 2 ส่ ว น คื อ
(1) ระบบนาเข้าข้อมูล และ (2) ระบบที่นาข้อมู ล ที่มีอยู่มาจัดทารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์ (Business Intelligence: BI)
สาหรับระบบนาเข้าข้อมูล จะต้องเตรียมเครื่องมือให้ สศช. ไว้ 2 รูปแบบ คือ สามารถนาเข้าข้อมูล
ทั้งในแบบ Online และ Offline ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่จะต้องนามาใช้ โดยฐานข้อมูล อาจมีลักษณะ
เป็นแบบ NO-SQL ที่ปรึกษาจะต้องระบุให้กับ สศช. ด้วยว่าภายในโครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วยเขตข้อมูล
(Field) ใดบ้าง เพื่อการระบุเขตข้อมูลในการนาข้อมูลเข้าให้ถูกต้อง พร้อมทั้งกาหนดวิธีการนาเข้าข้อ มูลต่าง ๆ
ด้วย เพราะข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ สศช. มีอยู่บางส่วนเป็นข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
ในกรณี ที่ ก ารน าเข้ า ข้ อ มู ล เป็ น การดึ ง ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ต่ า งประเทศ สศช. อยากให้ ที่ ป รึ ก ษา
ทาตัว Crawler ไปดึงข้อมูลมา เช่น ข้อมูลจาก World Bank เป็นต้น
ในส่ ว นของระบบที่ น าข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ม าจั ด ท ารายงานในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมกั บ มุ ม มอง
ในการวิเคราะห์ (Business Intelligence: BI) หากเป็นกรณีจัดซื้อ อยากให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นการซื้อ
ลิขสิทธิ์ขาด เพื่อไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายรายปี โดยในเบื้องต้นทีมที่ปรึกษาสามารถพัฒนา BI จากข้อมูลที่มีเบื้องต้น
ไว้ได้เลย เช่น ข้อมูลจากแผนแม่บทต่าง ๆ ค่าดัชนี LPI ต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กาลัง
พัฒนาระบบ BI ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งข้อมูลที่จะต้องนาไปแสดงจะต้องมาจาก สศช. จึงอยากให้ทีมที่ปรึกษา
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ประสานงานกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ว่าต้องการข้อมูลในส่วนใดบ้าง
เพื่อพัฒนาระบบ BI ดังกล่าว
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ระบบควรสามารถแสดงสถานะตัวชี้วัดเทียบค่าเป้าหมายได้ โดยอาจนาเสนอ
ในรูปแบบสัญญาณสีที่แจ้งสถานะตัวชี้วัดและแจ้งเตือนตามความวิกฤติของค่าตัวชี้วัด ทั้งนี้ระบบจะต้องเปิด
กว้างให้ สศช. สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในการคานวณ รวมถึงค่า Threshold ของความวิกฤตในแต่ละดัชนีได้
ตามความเหมาะสม
สาหรับการแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบเชิงแผนที่ ซึ่งจะมีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ArcGIS ก็อยากให้เป็น
การจัดซื้อครั้งเดียว (ไม่มีค่าใช้จ่ายรายปี) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ BI ในบางรายการข้อมูลเพื่อแสดงใน
รูปแบบแผนที่ ซึ่ง สศช. มีความเห็นว่าอาจจะมีโปรแกรมที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น Google Earth เป็นต้น
ให้พิจารณาร่วมด้วย อย่างไรก็ดี หาก สศช. มีข้อสงสัยในซอฟต์แวร์ ArcGIS จะขอเชิญทางตัวแทนจาหน่าย
เข้ามานาเสนอการทางานและความสามารถของซอฟต์แวร์ในโอกาสต่อไป
วัน-เวลา: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม กพข อาคาร 5 ชั้น 6 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางมณฑาทิพย์ จันทร์พุ่มวิทยารัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. นายกฤตวิช
พิชญาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นางสาวณภัค
เชิดไชยพงษ์
พนักงานบริหารทั่วไป 3
4. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง
5. นายวรุธ
เลิศไพชัยยนต์
ผู้ช่วยนักวิจัย
จากการประชุมหารื อ ร่ ว มกับ ส านั ก พัฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจ ซึ่งดูแล
การประสานงานเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการประเมินการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึง่ ดาเนินการจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบนั การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่ทาง สศช. ให้ความสาคัญ คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดาเนินการ
จั ดทาโดยสถาบั น การจั ดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) และ
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) โดยในอนาคตอันใกล้ จะมี การเพิ่ มเติม ดัชนีนวัตกรรมโลก
(Global Innovation Index: GII) และดั ชนี การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
เข้ามาให้ความสาคัญด้วย ส่วนดัชนีอื่น ๆ เช่น Doing Business จะเป็นหน่วยงาน กพร. เป็นผู้ประสานงาน เป็นต้น
ปั จจุ บั น รั ฐบาลได้ มี การตั้ งคณะกรรมการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น โดยมี นายกรั ฐมนตรี
เป็นประธาน และมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยมีการขับเคลื่อนในการจัดทาแผนงาน
และข้ อมู ลต่ าง ๆ ให้ มี ความสอดคล้ องกั บการประเมิ น อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
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แต่อย่างไรก็ดีการประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ การทาความเข้าใจในนิยามของแต่ละตัวชี้วัด รวมไปถึง
การจัดเก็บข้อมูลให้มีรูปแบบเป็นไปตามผู้ประเมินเป็นไปอย่างยากลาบาก
ในการประสานงานการประเมิน อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดาเนินการจัดทา
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) จะดาเนินการ
ประสานงานผ่านตัวแทนในประเทศไทยคือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายนของทุกปี โดยทางสานักจะจัดเตรียมข้อมูล Hard Data จานวน 48 รายการ ตามที่ทางสถาบันการจัดการ
นานาชาติร้องขอมา ส่วนการสารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
จะเป็นผู้ดาเนินการประสานกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลื อกผู้ตอบแบบส ารวจว่าจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสู ง 5 ลาดับแรก และจะต้อง
มีกิจการในประเทศนั้น ๆ ข้อจากัดของวิธีการเก็บข้อมูลนี้ คือ การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสะท้อนถึง
สถานการณ์ที่เป็นจริ งในทางธุรกิจได้อย่ างแม่นยา ซึ่ง 3 - 4 ปีที่ผ่ านมาทางส านักฯ ได้จัด Workshop หลายครั้ง
มีคนเข้าร่วมประมาณ 120 - 150 คน ทั้งนี้ทางสถาบันการจัดการนานาชาติจะจัดหาข้อมูลทุติยภูมิที่มีมาจากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศเข้ามาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย
ปัจจุบัน สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ กำลังดำเนินกำรจัดทำคู่มือแสดง
คำนิยำมตัวชี้วัดของสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติเป็นภำษำไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
และสามารถเตรียมข้อมูลให้สอดคล้องกับคานิยาม เพื่อให้การประเมินอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสามารถสะท้อนถึงสถานะของประเทศได้อย่างแท้จริง
สาหรับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดาเนิ นการโดยสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum: WEF) เป็นการจัดอันดับโดยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีแหล่งข้อมูลในต่างประเทศ
ทั้งหมด สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงไม่มีบทบาทในการประสานงานด้านข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ส่ ว นการส ารวจข้อมูล จากนักธุรกิจ จะดาเนินการโดยคณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตอบแบบสารวจว่าจะต้อง
เป็นผู้บริหารระดับสูง 5 ลาดับแรก และจะต้องมีกิจการในประเทศนั้น ๆ โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสอบถามเมื่อปีที่แล้ว และอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามหน้าใหม่ และจะแบ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามตามขนาดของบริษัท (S / M / L) อีกด้วย
ในแต่ละปีเมื่อมีการประกาศอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางสานักฯ จะนา
ค่าดัชนีต่าง ๆ มาลงข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี ต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการประเมิน รวมถึงจัดกลุ่มตัวชี้วัด
เพื่อจะได้นาไปคุยกับหน่วยราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ อีกทั้งมีการปรึกษาหารือถึงการปรับปรุงตัวชี้วัด
ของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ กพร.ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่สาคัญคือทัศนคติของหน่วยงานที่เป็นผู้ถือข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเท่าใดนัก
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สรุปตัวชี้วัด
ที่ปรึกษาได้ทบทวนและรวบรวมตัวชี้วัดภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 ของ สศช. ในแต่ละมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และด้านการพัฒนา
เมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งหมด 339 ตัวชี้วัด
ที่ ป รึก ษาได้ คั ด กรองตั ว ชี้ วัด เบี้ อ งต้ น โดยพิ จ ารณาคั ด ตั ว ชี้ วัด ออกบางส่ ว นตามความเหมาะสม
ซึ่งมีแนวทางการคัดกรองดัชนีชี้วัดใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) เป็นตัวชี้วัดที่มีความซ้้าซ้อนกันทั้งในแง่ของชื่อ นิยาม และสูตรการค้านวน (รวม 23 ตัวชี้วัด)
(2) เป็ น ตัวชี้วัดของสถาบั น ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด "ภาคบังคับ " ที่ สศช. จะต้อ งน้ามาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดิน (รวม 9 ตัวชี้วัด)
(3) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไม่ ส ะท้ อ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ส นั บ สนุ น ของ
กลุ่มการพัฒนาเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 94 ตัวชี้วัด)
ตารางที่ ข-1 แสดงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาจะด้าเนินการเก็บรวบรวม เพื่อ ทบทวนสถานภาพของข้อมูล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น
213 ตัวชี้วัด
ตารางที่ ข-1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
23 แผนแม่บทฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด
รวม (A)
(1)
(2)
(3)
รวม (B) = (A)-(1)-(2)-(3)
รวม (B)
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โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
11
76
89
21
197
16
8
173
213

การพัฒนาเมืองฯ
6
18
7
36
75
142
7
1
94
40

รวมดัชนีชี้วัด
17
94
96
21
36
75
339

ภาคผนวก ข-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 แสดงรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วัด การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานด้ านต่ าง ๆ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่อุปทาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สศช. มีจ้านวนรวม 197 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หลัก
ที่เกี่ยวข้องจ้านวน 62 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สนับสนุน 135 ตัวชี้วัด
และตารางที่ ข-3 แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธศาสตร์
ของ สศช. มี จ้ า นวนรวม 142 ตั ว ชี้ วั ด แบ่ งเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตั ว ชี้ วั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ห ลั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งจ้ า นวน
48 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สนับสนุนจ้านวน 94 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ:
สถานะ (A) : ตัวชี้วัดที่ถูกรวบรวมทั้งหมด
(1) : ตัวชี้วัดที่มีความซ้้าซ้อนกันทั้งในแง่ของชื่อ นิยาม และสูตรการค้านวณ
(2) : ตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ
(3) : ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์
(B) : ตัวชี้วัดทีจ่ ะด้าเนินการเก็บรวบรวม เพื่อทบทวนสถานภาพของข้อมูล
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ภาคผนวก ข-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

1 จำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรนำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 12 ของ GDP ในปี 2564
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำเกษตรสำคัญ ลดลง 3-5% ต่อปี
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ ลดลง 3-5% ต่อปี
จำนวนสถำบันเกษตรกรและ ผปก. ที่เชื่อมโยงกำรค้ำสู่รูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี*
มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำขำกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อปี
มูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ของประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี*
มูลค่ำกำรส่งออกภำคบริกำร (Export Service) ของธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี
จำนวนผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สำขำกำรขนส่ง ลดลง 5-10% ภำยในปี 2564

11
12
13
14

สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพิม่ ขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนกำรขนส่งทำงน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภำยในปี 2564
ปริมำณกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิม่ ขึ้นเฉลีย่ 5% ต่อปี*
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจปล่อยสินค้ำ (TRS) ณ ประตูกำรค้ำยุทธศำสตร์ทเี่ กี่ยวข้องลดลง 5% ต่อปี
เวลำที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำนำเข้ำ -ส่งออก ณ ประตูกำรค้ำยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง/ด่ำนชำยแดนสำคัญลดลง
5% ต่อปี

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศำสตร์ ภำพรวมแผน 3
โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
1 กำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำ
ห่วงโซ่อุปทำน

1 กำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำ
ห่วงโซ่อุปทำน
2 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก

หน่วยงาน
เป้าหมาย
กค. (ศก.)/
ดศ.
สศช.
กษ.
อก.
กษ./ดศ.
พณ.
พณ.
พณ.
พณ.
พน.

สถานะ
(B)

คค.
คค.
กค. (ศก.)
กค. (ศก.)

ภาคผนวก ข-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย
กค. (ศก.)

15 ปริ ม ำณ/มู ล ค่ ำ กำรค้ ำ ณ ประตู ก ำรค้ ำ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและ ด่ ำ นชำยแดนส ำคั ญ เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย แผนยุทธศำสตร์ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
ร้อยละ 5 ต่อปี
โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 พื้นฐำนและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
16 มีมำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสำขำ ในปี 2564
3 กำรพัฒนำปัจจัย
รง.
สนับสนุนด้ำนโลจิสติกส์
17 อบรมบุ ค ลำกรด้ ำ นเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ โ ดยเฉพำะระดั บ หั ว หน้ ำ งำน ระดั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เทคนิ ค และ แผนยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำปัจจัย
รง./ศธ.
ระดับปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องสูตรมำตรฐำน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน
โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 สนับสนุนด้ำนโลจิสติกส์
18 จ ำนวนโครงกำรวิ จั ย /มู ล ค่ ำ เชิ ง พำณิ ช ย์ จ ำกงำนวิ จั ย /นวั ต กรรม/เทคโนโลยี ด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ เพิ่ ม ขึ้ น
ศธ./วทน.
ร้อยละ 5-10 ต่อปี*
19 มี ร ะบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศ
สศช.
ในปี 2564
20 รำยได้ประชำชำติกำรขยำยตัวของ GDP และกำรกระจำยรำยได้
ยุทธศำสตร์ชำติ 2 ด้ำนกำรสร้ำง
สศช.
20 ปี
ควำมสำมำรถในกำร
21 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน
สศช.
แข่งขัน
22 กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
ศธ./วทน.
23 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สศช.
24 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจำก 822 เป็น 770 พันตันเทียบเท่ำ แผนพัฒนำ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พน.
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท ในปี 2564
เศรษฐกิจฯ พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ฉบับที่ 12
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สถานะ
(B)

ภาคผนวก ข-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

หน่วยงาน
เป้าหมาย
7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
กทม., คค.
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ (สนข)
ทอท.
ยุทธศาสตร์

25 สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ร ะบบรถไฟฟ้ ำ ต่ อ ปริ ม ำณกำรเดิ น ทำงในเขตกรุ ง เทพมหำนครและปริ ม ณฑลจำก แผนพัฒนำ
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564
เศรษฐกิจฯ
26 ควำมสำมำรถในกำรยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนรับปริมำณผู้โดยสำรโดยรวมของท่ำอำกำศยำนใน กทม. ฉบับที่ 12
และท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้ำนคนต่อปี ตำมลำดับ ในปี 2564
27 สั ด ส่ ว นกำรใช้ พ ลั ง งำนทดแทนต่ อ ปริ ม ำณกำรใช้ พ ลั ง งำนขั้ น สุ ด ท้ ำ ยเพิ่ ม ขึ้ น จำกร้ อ ยละ 12.94 เป็ น
ร้อยละ 17.34 ในปี 2564
28 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงจำกร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2564
29 อันดับควำมพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
30 จำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 85 ในปี 2564
31 จำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ในปี 2564
32 จำนวนหน่ ว ยงำนภำครัฐมี ระบบควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงไซเบอร์ เพิ่ ม ขึ้ น จำกร้อ ยละ 47 เป็ น มำกกว่ ำ แผนพัฒนำ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
ร้อยละ 80 ในปี 2564
เศรษฐกิจฯ พืน้ ฐำนและระบบโลจิสติกส์
33 จำนวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริกำรน้ำประปำร้อยละ 100 ภำยในปี 2561 และจำนวนครัวเรือน ฉบับที่ 12
ในเขตภูมิภำค/เทศบำลได้รับบริกำรน้ำประปำครอบคลุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564
34 จำนวนหมู่บ้ำนทั่วประเทศได้รับบริกำรน้ำสะอำดร้อยละ 100 ในปี 2564
35 อัตรำน้ำสูญเสียในระบบส่งและจำหน่ำยน้ำในเขตนครหลวงน้อยกว่ำร้อยละ 20 และในเขตภูมิภำค/เทศบำล
น้อยกว่ำร้อยละ 25 ในปี 2564
36 สัดส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองต่อกำรเดินทำงในเมืองทั้งหมด
23 แผนแม่บท
37 อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน (คนต่อประชำกร 1 แสนคน)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะ
(B)

พน.
พน.
ดศ.
ดศ., กสทช.
ดศ.
ดศ.
มท. (กปน.
กปภ.)
มท.
มท. (กปน.
กปภ.)
สนข. (คค.)
สธ.

ภาคผนวก ข-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

38 จำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำรที่กำลังพัฒ นำ/โครงกำรนำร่อง/โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ 23 แผนแม่บท
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ (แผนงำน/โครงกำร)
39 อัตรำส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
40 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
23 แผนแม่บท
41 อัตรำกำรขยำยตัวจำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)
42 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
43 อัตรำกำรขยำยตัวสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่ (ร้อยละ)
44 อัตรำมูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ร้อยละ)
45 กำรขยำยตัวของมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
46 สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)
47 อันดั บนโยบำยของภำครัฐที่ มีต่ อวิสำหกิ จและผู้ป ระกอบกำรด้ำนกำรสนับ สนุ นและควำมสอดคล้อ งของ 23 แผนแม่บท
นโยบำย

ยุทธศาสตร์
7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
8 พัฒนำเศรษฐกิจ
บนพื้นฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่

8 พัฒนำเศรษฐกิจ
บนพื้นฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่
- ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 2563
แผนยุทธศำสตร์ ภำพรวมแผน 3
- อันดับด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Across Border) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 2564 โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
- อันดับดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์ และประสิทธิภำพกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำดีขึ้น
แผนพัฒนำ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
เศรษฐกิจฯ พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ฉบับที่ 12

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
พน.

สถานะ
(B)

กสทช.
สสว.
สสว.
ดศ.
สสว.
สสว.
สสว.
สสว.
สสว.

สศช
สศช
สศช.

(2)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
- ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทย
- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดย IMD

หน่วยงาน
เป้าหมาย
23 แผนแม่บท 7 โครงสร้ำงพื้นฐำน
สศช./คค.
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล สศช.
8 พัฒนำเศรษฐกิจ
สศช.
บนพื้นฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่
แผนงาน

- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจำกร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP โดยในส่วนของต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำ แผนพัฒนำ
ต่ำกว่ำร้อยละ 7 ของ GDP ในปี 2564
เศรษฐกิจฯ
- สั ด ส่ วนปริ ม ำณกำรขนส่ งสิ น ค้ ำทำงรำงต่ อ ปริม ำณกำรขนส่ งสิ น ค้ ำทั้ งหมดภำยในประเทศ เพิ่ ม ขึ้ น จำก ฉบับที่ 12
ร้อยละ 14 เป็ นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงน้ ำต่ อปริม ำณกำรขนส่งสิน ค้ำทั้ งหมด
ภำยในประเทศ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564
- จำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรนำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564
- ปริมำณสินค้ำที่ผ่ำนเข้ำ-ออก ณ ด่ำนกำรค้ำชำยแดนที่สำคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี
- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
23 แผนแม่บท
- สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด
- สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ
- สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศ ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชื้อเพลิงชีวภำพ 23 แผนแม่บท
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงำนขั้นสุดท้ำย)
- ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์

สศช.

สถานะ
(2)

(1)

คค.

กค. (ศก.)
กค. (ศก.)
7 โครงสร้ำงพื้นฐำน
สศช.
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
คค.
พน.
พน.
พน.
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง
เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ผู้เรียนในระบบทวิภำคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
ผู้ที่ได้รับกำรรับยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนคุณ วุฒิ วิชำชีพและผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติเพิ่มขึ้น
62 กำรออมส่วนบุคคลต่อรำยได้พึงจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มขึ้น
63 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ 500
64 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิ่มขึ้น

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
ยุทธศำสตร์ชำติ 3 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ *ระหว่ำง
20 ปี
และเสริมสร้ำงศักยภำพ ดำเนินกำร*
ทรัพยำกรมนุษย์
5 ด้ำนกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

1 กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

กำรอ่ำนของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
แรงงำนที่ขอเทียบโอนประสบกำรณ์และควำมรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
ประชำกรอำยุ 15-79 ปี มีภำวะน้ำหนักเกินลดลง
ประชำชนเล่นกีฬำและเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรเพิ่มขึ้น
อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จต่อประชำกรแสนคนลดลง
กำรคลอดในผู้หญิงกลุ่มอำยุ 15-19 ปี ลดลง
รำยจ่ำยสุขภำพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผู้สูงอำยุที่อำศัยในบ้ำนที่มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเป็นร้อยละ 20
ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องคำสอนทำงศำสนำเพิ่มขึ้น
ธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 ต่อปี
อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.5 ต่อปี
อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 4.0
อัตรำเงินเฟ้อระยะปำนกลำงอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 15
หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
1 กำรเสริมสร้ำงและ
*ระหว่ำง
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ดำเนินกำร*
ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจฯ

ภาคผนวก ข-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

82 กำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเฉลี่ยปีละ 47,000
ล้ำนบำท
83 จำนวนกำรยื่นแบบเพื่อชำระภำษีประชำชนและผู้ประกอบกำรที่เข้ำข่ำยต้องเสียภำษีเพิ่มขึ้น
84 สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
85 จำนวนชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม หรือใกล้สูญพันธุ์
86 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงกำร One Map)
87 มีระบบประปำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน
88 ลุ่ ม น้ ำส ำคั ญ ของประเทศ 25 ลุ่ ม น้ ำ มี แ ผนบริห ำรจั ด กำรทรัพ ยำกรน้ ำอย่ ำ งสมดุ ล และมี ก ำรแปลงไปสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
89 ประสิทธิภำพกำรใช้น้ำในพื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้น
90 ประสิทธิภำพกำรใช้น้ำทั้งภำคกำรผลิตและกำรบริโภคเพิ่มขึ้น
91 พื้นที่และมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
92 พื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
93 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และกำกอุตสำหกรรม
อันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง
94 คุณภำพน้ำของแม่น้ำสำยยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
95 คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับกำรแก้ไขและมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

หน่วยงาน
เป้าหมาย
3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง *ระหว่ำง
ทำงเศรษฐกิจฯ
ดำเนินกำร*
ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน

ภาคผนวก ข-10

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

96 ปริ ม ำณกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรือ นกระจกในภำคพลั งงำนและคมนำคมขนส่ งลดลงไม่ น้ อ ยกว่ ำร้ อ ยละ 7 ของ
กำรปล่อยในกรณีปกติ ภำยในปี 2563
97 ต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วย (บำทต่อตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ) มีแนวโน้มลดลง
98 แผนปฏิบัติกำรกำรปรับตัวเพื่อยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในรำยสำขำ
ที่จำเป็น เช่น กำรจัดกำรน้ำ เกษตร สำธำรณสุข และป่ำไม้
99 กำรจัดตั้งกลไกภำยในประเทศเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยี และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
100 ระบบพยำกรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำสำหรับภำคเกษตรและกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยงภัย
101 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ
102 จำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจำก
ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซำกลดลง
103 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
104 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ เพิ่มเป็น 70:30
105 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำน
เพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบมำตรฐำน เพิ่มเป็น 55:25:20
106 จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คน ต่อประชำกร 10,000 คน
107 ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ให้กับภำคกำรผลิตและบริกำร
และภำคธุรกิจ มีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของผลงำนทั้งหมด
108 มู ล ค่ ำ กำรลดหย่ อ นภำษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส ำหรับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยวิ จั ย และพั ฒ นำ มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 20 ต่อปี

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

หน่วยงาน
เป้าหมาย
4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ *ระหว่ำง
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ ดำเนินกำร*
ที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม

ภาคผนวก ข-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

109 นวัตกรรมทำงสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ผลิตได้เองภำยในประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว

แผนงาน
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

หน่วยงาน
เป้าหมาย
8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ *ระหว่ำง
เทคโนโลยีวิจัย และ
ดำเนินกำร*
นวัตกรรม
10 ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

110 ควำมส ำเร็จของไทยในกำรผลั กดัน ให้ เกิดโครงข่ำยควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนโลจิส ติกส์ที่ ครอบคลุมทำงบก
ทำงรำง ทำงน้ำ ทำงอำกำศ ภำยในภูมิภำค เพื่ออำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำและต้นทุนในกำรขนส่ง
111 ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
(Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่ำนชำยแดนระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
112 มูลค่ำสินค้ำขั้นกลำงที่ผ่ำนด่ำนชำยแดนระหว่ำงประเทศ
113 มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค
114 มูลค่ำกำรบริกำรของผู้ประกอบกำรไทยในประเทศในภูมิภำค
115 ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น
116 กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ได้รับกำรปรับปรุงให้เอื้อต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตกำรลงทุน และบริกำร
117 มูลค่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภำคและภูมิภำค
118 ควำมสำเร็จของโครงกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค
119 ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
120 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม
23 แผนแม่บท 4 อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต
121 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำร
122 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม
123 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำร

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข-12

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

124 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ
125 กำรลงทุนทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมชีวภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
126 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์เฉลี่ยต่อปี
127 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
128 ควำมเข้มข้นของกำรใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมกำรผลิต
129 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
130 ส่วนแบ่งกำรตลำดของจำนวนอำกำศยำนที่เข้ำซ่อมในภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก
131 จำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
132 ระบบฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ
133 คลัสเตอร์อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ
134 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ
135 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ
136 อันดับควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำน
137 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำนควำมพร้อม ในอนำคต
138 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (ค่ำคะแนน)
139 คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
140 ผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละต่อปี)
141 สัดส่วนกำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
142 ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนทำ และรำยได้เหมำะสม
143 คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
23 แผนแม่บท 4 อุตสำหกรรมและบริกำร *ระหว่ำง
แห่งอนำคต
ดำเนินกำร*
แผนงาน

ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

11 กำรพัฒนำคนตลอด
ช่วงชีวิต

23 แผนแม่บท 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้

*ระหว่ำง
ดำเนินกำร*

(B)

ภาคผนวก ข-13

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

144 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
145 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)
146 สัดส่วนครูผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ
147 อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง
148 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
149 สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน และมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
พหุปัญญำรำยบุคคล
150 สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ
151 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
152 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
153 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
154 ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร (คะแนน)
155 ป่ริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่ง สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและ
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์)
156 คุณภำพของน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำทะเล และแหล่งน้ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำร 23 แผนแม่บท
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)
157 คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)
158 ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ
159 ดัชนีกำรตระหนักรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

18 กำรสร้ำงควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

18 กำรสร้ำงควำมเติบโต *ระหว่ำง
อย่ำงยั่งยืน
ดำเนินกำร*

(B)

ภาคผนวก ข-14

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

160 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ของประเทศ (ระดับ/คะแนน)
161 ระดับควำมมั่นคง และ/หรือผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร)
162 สัดส่วนของแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชำติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและ
พื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งประเทศ)
163 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค (ระดับ)
164 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
165 ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ำ (ระดับ)
166 ดัชนีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ (ระดับ)
167 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำในเขตเมือง (ระดับ)
168 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (ระดับ)
169 ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร)
170 สัดส่วนพื้นที่ลำคลองที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
171 สัดส่วนพื้นที่ลำน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
172 สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย
23 แผนแม่บท
173 สัด ส่ วนพื้ น ที่ ชุม ชน (นอกเขต กทม. ที่ เป็ น ชุม ชนขนำดใหญ่ ) ริม แม่ น้ ำ ล ำคลอง และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
- อันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ใน แผนพัฒนำ
ลำดับ 1 ใน 30
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

19 กำรบริหำรจัดกำรน้ำ

19 กำรบริหำรจัดกำรน้ำ

8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

*ระหว่ำง
ดำเนินกำร*

(B)

(2)

ภาคผนวก ข-15

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

- ดัชนีย่อยควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีกำรอำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ (Enabling Trade Index)
- กำรมีงำนทำของผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 - 69 ปี) เพิ่มขึ้น
-

อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อปี
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อปี
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค

- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
- ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์
10 ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
1 กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจฯ

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

(1)

10 ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
23 แผนแม่บท 11 กำรพัฒนำคนตลอด
ช่วงชีวิต

ภาคผนวก ข-16

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City
หน่วยงาน
เป้าหมาย
174 กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ สศช. / อว.
20 ปี
ในกำรแข่งขัน
175 มูลค่ำกำรลงทุนในเมืองเป้ำหมำย (เฉลี่ยร้อยละ)
23 แผนแม่บท แผน 6 พัฒนำพื้นที่และ
สศช.
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
176 แผนผังภูมินิเวศระดับภำค (จำนวน)
กรมป่ำไม้
ทส.
177 สั ด ส่ ว น GPP per capita ของจั ง หวั ด ร้ อ ยละ 20 สุ ด ท้ ำ ยที่ ร วยที่ สุ ด ต่ อ GPP per capita ของจั งหวั ด
สศช. / ปค.
ร้อยละ 20 แรก ที่จนที่สุด
มท.
178 จำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะ
แผน 6 พัฒนำพื้นที่และ
สศช.
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
179 จำนวนเมืองขนำดกลำงทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
สศช.
แผนย่อยกำรพัฒนำ
180 จำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
สศช.
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
181 คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
แผน 6 พัฒนำพื้นที่และ
สศช.
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ แผน ศูนย์ควำม
182 พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม
ย่อยพัฒนำพื้นที่เมือง
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
เป็นเลิศด้ำน
ชนบท อย่ำงยั่งยืน
ควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวิตภำพ
(BDCPERDO)
ที่

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

ภาคผนวก ข-17

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

183 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
184 มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้ำนบำท)
185 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
186 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ล้ำนบำท)
187 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ (ร้อยละต่อปี
188 มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ (ล้ำนบำท)
189 จำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่
190 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (ร้อยละต่อปี)
191 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (ล้ำนบำท)
192 จำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ (จำนวนเมือง)
193 ช่องว่ำงของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวระหว่ำงภำคลดลง
194 สัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้ระดับภำคลดลง
195 จำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
196 ค่ำเฉลี่ยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพื้นที่อุตสำหกรรมหลักบริเวณมำบตำพุดไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน
197 ข้อร้องเรียนของประชำชนเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรประกอบกำรในพื้นที่ลดลง

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
23 แผนแม่บท แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ สศช. / BOI
สศช.
แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ
สศช.
แผนย่อยเขตพัฒนำพิเศษ สศช.
ภำคตะวันออก
แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ
สศช.
แผนย่อยเขตพัฒนำพิเศษ สศช.
ภำคใต้
สศช.
แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ
สศช.
แผนย่อยเขตพัฒนำ
BOI
ชำยแดน
สศช. / BOI
แผนพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 9
สศช. / ปค.
เศรษฐกิจฯ
มท.
ฉบับที่ 12
สศช.
สศช.
คพ.
แผนพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 9
สศช. /
เศรษฐกิจฯ
กรมพัฒนำ
ฉบับที่ 12
ธุรกิจกำรค้ำ
แผนงาน

ยุทธศาสตร์

สถานะ
(B)

(B)

ภาคผนวก ข-18

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

198 มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

199 สถำนประกอบกำรที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น

200 รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
201 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคต่อหัวประชำกรเพิ่มขึ้น
202 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเพิม่ ขึ้น
203 จำนวนพื้นที่ป่ำไม้และป่ำชำยเลนเพิ่มขึ้น
204 คุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
205 อัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชำกรแสนคน)
206 จำนวนครั้งของอุบัติเหตุทำงรถยนต์ (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)
207 ร้อยละของชำวกรุงเทพฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงระบบขนส่งมวลชนที่กำหนดเวลำเดินทำงได้ ภำยใน 10 นำที
208 ระยะเวลำเดินทำงเฉลี่ยระหว่ำงแหล่งที่อยู่อำศัยกับแหล่งงำนลดลงจำก 60 นำที เป็น 30 นำที

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เป้าหมาย
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
/ BOI
สศช. /
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
แผนพัฒนำภำค ภำคกลำง
กทท.
ภำคใต้
สศช.
ภำคใต้ชำยแดน
สศช.
ภำคตะวันออก
กรมป่ำไม้ /
ทช.
คพ.
แผนพัฒนำ กทม. ยุทธศำสตร์ 1 มหำนคร ตช. / มท.
20 ปี
ปลอดภัย
ศูนย์ข้อมูล
อุบัติเหตุ
แผนพัฒนำ กทม. ยุทธศำสตร์ 2 มหำนคร
สนข.
20 ปี
สีเขียว
ยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำนคร สนข.
กะทัดรัด
แผนงาน

ยุทธศาสตร์

สถานะ

(B)

ภาคผนวก ข-19

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

209 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
210 จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ลดลง

211 จำนวนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น

212 ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (%)
213 อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร (แพทย์/คน)
-

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
รำยได้ประชำชำติ
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
กำรกระจำยรำยได้
ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย
สศช. / มท.

แผนพัฒนำ เศรษฐกิจสมดุล และ
จังหวัดเชียงใหม่ ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
คพ.
สิ่งแวดล้อมได้รับกำรและ
ฟื้นฟูและคงอยู่
อย่ำงยั่งยืนอนุรักษ์
แผนพัฒนำ กำรพัฒนำสู่เมือง
กทท.
จังหวัดภูเก็ต เศรษฐกิจเพิ่มค่ำ และ
บริกำรมูลค่ำสูงระดับ
นำนำชำติ
แผนพัฒนำ ยกระดับสังคมให้เป็น
สศช.
จังหวัด
เมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำง
สธ.
นครรำชสีมำ เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ สศช. / IMD
20 ปี
ในกำรแข่งขัน
สศช.
สศช.
สศช.
สศช.

สถานะ

(2)
(1)

ภาคผนวก ข-20

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

- สัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้ลดลง
- จำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพิ่มขึ้น
- ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน)

-

มูลค่ำผลิตภัณฑ์สำขำอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น
กรุงเทพฯ ได้รับกำรจัดลำดับเป็นเมืองที่มีคุณภำพชีวิตชั้นนำในโลกดีขึ้น
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเกษตรเพิ่มขึน้
คุณภำพน้ำแม่น้ำเจ้ำพระยำและท่ำจีนตอนล่ำงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ปริมำณขยะที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้น
ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น
สัดส่วนคนจนลดลง
รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่ตำกว่
่ ำระดับประเทศ
สัดส่วนผู้สูงอำยุทเี่ ข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น
พื้นที่ป่ำต้นน้ำเพิ่มขึ้น
จำนวนวันที่มีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำนลดลง

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนำภำค ภำคตะวันออก
แผนพัฒนำจังหวัด กำรพัฒนำและ
นครรำชสีมำ เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนำภำค ภำคกลำง

หน่วยงาน
เป้าหมาย
สศช.
สศช.
สศอ.

สถานะ

-

(3)

-

(3)

แผนพัฒนำภำค ภำคเหนือ

แผนพัฒนำภำค ภำคเหนือ

ภาคผนวก ข-21

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่
-

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

แผนงาน

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภำคเกษตรของภำคเพิ่มขึ้น
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น
อัตรำตำยมำรดำและทำรกลดลง
สัดส่วนคนจนภำคตะวันออกลดลง
สัดส่วนพื้นที่ชลประทำนและพื้นทีร่ ับประโยชน์ของระบบชลประทำนเพิ่มขึ้น
กำรเข้ำถึงระบบประปำเพิ่มขึ้น
ร้อยละของปริมำณขยะที่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้น
มูลค่ำกำรลงทุนภำครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มขึ้น
รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น
พื้นที่ชลประทำนและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมำณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง
สัดส่วนคนจนลดลง
อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่ตำกว่
่ ำระดับประเทศ
แผนพัฒนำภำค
ร้อยละของจำนวนข้อมูล ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่ ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ผ่ำนเกณฑ์ แผนพัฒนำ
มำตรฐำน
กทม. 20 ปี
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

-

(3)

ภำคใต้

ภำคใต้ชำยแดน

ภำคตะวันออก

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศำสตร์ 1
มหำนครปลอดภัย

ภาคผนวก ข-22

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่
-

(A) KPI เดิมจากการรีวิว
ร้อยละของมูลฝอยทีส่ ำมำรถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,000 ตัน/วัน)
ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียง ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัดยำเสพติด เพิ่มขึ้น
ระยะเวลำแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังในถนนสำยหลัก (ฝนไม่เกิน 100 มม. ต่อ ชม.)
ขนำดป่ำชำยเลนที่เพิ่มขึ้น (เมตร)
ร้อยละของอำคำรสำธำรณะ 9 ประเภท ที่ผ่ำนกำรรับรองตำม พรบ. ควบคุมอำคำร
ควำมชุกของภำวะอ้วน (BMI>25 kg/m2)
อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออก
สัดส่วนถนนทีไ่ ม่มสี ำยไฟฟ้ำ
ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ของกรุงเทพมหำนครทั้งหมด
สัดส่วนของสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน เช่น ห้องน้ำสำธำรณะ ทำงขึ้นอำหำร ที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
พื่อผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
สั ด ส่ ว นของประชำชนที่ ด้ อ ยโอกำสได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ำรชุ ม ชนโดยชุ ม ชนเอง (ที่ ไม่ ใช่ รู ป แบบ
กำรสงเครำะห์จำกภำครัฐ)
สัดส่วนของผูด้ ้อยโอกำสทำงเศรษฐกิจและแรงงำนนอกระบบในกรุงเทพมหำนครมีรำยได้ที่มั่นคง
เด็กและเยำวชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรศึกษำระดับปฐมวั ยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 12 ปี
และ/หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัยครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่
จำนวนชำวกรุงเทพฯ ที่เรียนรู้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุม่ ตน
จ ำนวนเมื อ งเครือ ข่ ำย (ศู น ย์ ชุ ม ชนย่ อ ย) ที่ มี ศั ก ยภำพและองค์ ป ระกอบทำงด้ ำนเศรษฐกิ จ สั งคม และ
กำรศึกษำอย่ำงครบครัน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

-

(3)

ยุทธศำสตร์ 2
มหำนครสีเขียว
ยุทธศำสตร์ 3
มหำนครสำหรับทุกคน

แผนพัฒนำ
กทม. 20 ปี

ยุทธศำสตร์ 3
มหำนครสำหรับทุกคน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
มหำนครกะทัดรัด
ภาคผนวก ข-23

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่
-

-

(A) KPI เดิมจากการรีวิว
มหำนครกรุงเทพฯ มี อ งค์ ก ำรบริ ห ำรจั ด ระบบสำธำรณู ป โภคมหำนคร (ให้ เป็ น องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
แบบพิเศษ ลักษณะ Functional Decentralization)
ประชำชนมีส่วนร่วมโดยมีกำรจัดเวทีสภำประชำชนกรุงเทพฯ
จัดตั้งเทศบำลนครใน กทม. (ร้อยละของเทศบำลนครตำมที่กำหนด)
ร้อยละของประชำชนที่เชื่อมั่นต่อควำมซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงำนและข้ำรำชกำร กทม.
เครือข่ำยพลเมืองกรุงเทพมหำนครติดตำมตรวจสอบกำรควำมก้ำวหน้ำ วิสัยทัศน์ฯ ปีละ 2 ครั้ง
สัดส่วนของผู้ประกอบกำรในกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมภำคีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำด้ำนเกษตร อุตสำหกรรม
เกษตร
ขนำดของตลำดทุนมีขนำดติดอันดับเมื่อเทียบกับโลก
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนครติดอันดับเมืองของโลกที่เป็นเมืองนวัตกรรม - วัฒนธรรม หรือ Bangkok Cultural Innovation
อันดับของกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองจัดประชุม นิทรรศกำรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโลก

มีกฏหมำยกำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เรื่องโครงสร้ำง อำนำจ หน้ำที่ ที่มีควำมอิสระ
ในกำรบริหำร และมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรเมืองมหำนคร (ร้อยละของกระบวนกำรกำรตรำกฏหมำย)
จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (ครั้ง/ฉบับ)
ร้อยละควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรทำงำนของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร
สัดส่วนรำยได้จำกภำษีท้องถิ่นที่ กทม. จัดเก็บเองต่อรำยได้รวม

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

-

(3)

ยุทธศำสตร์ที่ 5
มหำนครประชำธิปไตย

ยุทธศำสตร์ที่ 6
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู้

แผนพัฒนำ
กทม. 20 ปี

ยุทธศำสตร์ที่ 6
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 7
กำรบริหำรจัดกำร

ภาคผนวก ข-24

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่
-

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

-

กรุงเทพมหำนครมีกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศต่อประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน

-

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

-

สัดส่วนคดีอำชญำกรรม (ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ) ลดลง

-

รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเพิม่ ขึ้น

-

จำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติในระดับอุดมศึกษำของจังหวัดภูเก็ต
จำนวนรำยได้จำกกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพของจังหวัดภูเก็ต
จำนวนผู้ใช้บริกำรชำวต่ำงชำติที่มำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ของจังหวัด

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

-

(3)

แผนพัฒนำ สังคมน่ำอยู่ ประชำชน
จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มีควำมทันสมัย และ
มีธรรมำภิบำล

แผนพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
จังหวัดเชียงใหม่ ควำมปลอดภัย และควำม
สงบสุขของประชำชน
ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
สุขภำพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
แผนพัฒนำ กำรพัฒนำสู่เมือง
จังหวัดภูเก็ต เศรษฐกิจเพิ่มค่ำ และ
บริกำรมูลค่ำสูงระดับ
นำนำชำติ

ภาคผนวก ข-25

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

-

จำนวนพื้นที่ที่มีระบบกำรบริกำรดิจิทัลสำธำรณะ WIFI
ควำมสำเร็จของกำรทวงคืนพื้นที่ป่ำไม้
จำนวนกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเองทำงพลังงำน

-

จำนวนที่เพิ่มขึ้นแรงงำนคุณภำพในระดับนวัตกรรม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเมือง
อัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน
อัตรำกำรลดลงของปัญหำอำชญำกรรมที่มตี ่อชีวิตและทรัพย์สิน

-

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)
อัตรำกำรว่ำงงำน (%)

-

ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงำน
ระดับควำมสำเร็จของหน่วยงำนทีจ่ ัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม

-

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม๎ในจังหวัด
สัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยำนพำหนะต่อประชำกร

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

กำรพัฒนำเมือง
เพื่อรองรับกำรเติบโต
ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนพัฒนำ กำรพัฒนำคน สังคม
จังหวัดภูเก็ต บริกำรรัฐ และ
กำรจัดกำรควำมมั่นคง
และควำมสงบ
แผนพัฒนำจังหวัด กำรพัฒนำและ
นครรำชสีมำ เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
เศรษฐกิจ
ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงาน
เป้าหมาย

สถานะ

-

(3)

ภาคผนวก ข-26

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

-

จำนวนตำบลที่เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของสถำบันหลักของชำติ
จำนวนตำบลที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเครือข่ำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทุกมิติ

-

ร้อยละของภำษีทอ้ งถิ่นที่จัดเก็บรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ร้อยละควำมพึงพอใจต่อประสิทธิภำพกำรพัฒนำองค์กร
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของโรงงำนอุตสำหกรรมทีผ่ ่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มำตรฐำน
ร้อยละของขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่มีปริมำณลดลง

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนำจังหวัด กำรเสริมสร้ำงควำม
นครรำชสีมำ มั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถำบันหลักของชำติ
และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนพัฒนำจังหวัด ส่งเสริมอุตสำหกรรม
สมุทรปรำกำร และเกษตรกรรมให้มี
ศักยภำพเพื่อกำรแข่งขัน
ในภูมิภำคอำเซียนโดย
พัฒนำกระบวนกำรผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
เป้าหมาย
-

สถานะ
(3)

ภาคผนวก ข-27

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

-

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชำกรจำนวน 1,000 คน

-

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของปริมำณผู้ใช้บริกำรระบบขนส่งมวลชน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนำจังหวัด พัฒนำคุณภำพชีวิต
สมุทรปรำกำร ประชำชน โดยยกระดับ
รำยได้และกำรจัดกำร
ด้ำนกำรศึกษำ
สำธำรณสุขศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม
สำธำรณูปโภค และ
สำธำรณูปกำรให้เพียงพอ
เท่ำเทียม และทั่วถึง
ส่งเสริมระบบ Logistics
สู่ประชำคมอำเซียน
โดยพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร และปรับปรุง
โครงข่ำยกำรคมนำคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขัน

หน่วยงาน
เป้าหมาย
-

สถานะ
(3)

ภาคผนวก ข-28

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ)
ที่

(A) KPI เดิมจากการรีวิว

-

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP

-

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของประชำชนได้รบั กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมด้ำนต่ำง ๆ
ร้อยละของคดียำเสพติดและอำชญำกรรมลดลง

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนงาน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนำจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สมุทรปรำกำร กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดย
กำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้ำ
กำรบริกำรและ
ประชำสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักและประทับใจของ
นักท่องเที่ยว
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชำชน โดย
กำรพัฒนำระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหำภัย
คุกคำมควำมมั่นคง
พร้อมทั้งพัฒนำวิถีชีวิต
ประชำธิปไตยแก่
ประชำชน

หน่วยงาน
เป้าหมาย
-

สถานะ
(3)

ภาคผนวก ข-29

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ชื่อย่อหน่วยงาน
BOI ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) (Broad of Investment)
IMD International Institute for Management Development
กค. กระทรวงการคลัง
กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทม. กรุงเทพมหานคร
กปน. การประปานครหลวง
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กสทช. ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คค. กระทรวงคมนาคม
คพ. กรมควบคุมมลพิษ
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตช. ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ทช. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทอท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)
ปค. กรมการปกครอง
พณ. กระทรวงพาณิชย์
พน. กระทรวงพลังงาน
มท. กระทรวงมหาดไทย
รง. กระทรวงแรงงาน
วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศก. กรมศุลกากร
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
สนข. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สศช. ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สศอ. ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สสว. ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม
อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข-30

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแบบตรวจสอบข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

แบบตรวจสอบข้อมูล จัดทาขึ้นเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนาเข้าระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา
การน าข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริห ารราชการแผ่ น ดินตามยุ ทธศาสตร์ช าติ และการปฏิ รู ป
ประเทศของส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มีหน้าที่
ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้ แก่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
โดยหน่วยงานที่ได้ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลประกอบด้วย
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
กรมท่าอากาศยาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมศุลกากร
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรมสรรพากร
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
สานักงานปลัด กระทรวงพลังงาน
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนานย่อม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตลั
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
กรมการพัฒนาชุมชน
การประปาส่วนภูมิภาค
กรมการปกครอง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมป่าไม้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมชลประทาน
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

ขั้นตอนการดาเนินการ สศช. ออกจดหมายขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 47 หน่วยงาน
เพื่อตอบแบบตรวจสอบข้อมูลแบบออนไลน์ ตาม QR Code หรือ Link ที่แนบ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

แบบตรวจสอบข้อมูล

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน้าแรก เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้กรอก เพื่อเก็บรวบรวมในการขอประสานย้อนกลับ

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเลือกหน่วยงานของตัวเอง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน้าจอนี้เป็นคาอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ Link หน่วยงาน

Sheet 01_KPI Data เป็นชุดข้อมูลภายใต้ KPI ของ สศช. ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

Sheet 02_Other Data เป็นชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
การพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ

หน้าจอสุดท้าย เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล (กด เสร็จแล้ว)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค-6

ภาคผนวก ง
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ตัวชีว้ ัดที่ 1 - จำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรนำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100%
นิยำมของตัวชี้วัด
ปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดนิยามธุรกรรมการให้บริการการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน โดยจากการสืบค้นข้อมูลพบคานิยามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) หมายถึง กระบวนการทางศุลกากรที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทั้งสาหรับการนาเข้า (e-Import)
การส่งออก (e-Export) การรับชาระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนย้ายภายในประเทศระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยผู้ประกอบการ
ที่กรมศุลกากรกาหนดมีหน้าที่ในการจัดทาเอกสารการผ่านพิธีการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลกับกรมศุลกากร
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง ธุรกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรื อแต่บางส่วน (พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุม
การท าธุ ร กรรมตั้ งแต่ ก ารช าระเงิน ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) การซื้ อ ขายสิ น ค้ าและบริก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Trading and Service) การรับ รองสิ ท ธิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health) การยื่นคาร้องคาขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
และการจัดทารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Reporting)
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

1 จ านวนธุ ร กรรมการให้ บ ริ ก ารน าเข้ า และ สัดส่วนจานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้า
ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วย
ธุรกรรม

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
n/a

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ควำมถี่
n/a
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำผล/
2555 2556 2557 2558 2559
จานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าและส่ งออกด้วย เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100%
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้ ำ หมำย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
n/a n/a n/a n/a n/a

2560 2561 2562 2563 2564
100% ในปี 2564
100% ในปี 2564
n/a

n/a

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
สัดส่วนจานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สัด ส่ วนจ านวนธุรกรรมการให้ บ ริก ารน าเข้ า และส่ งออกด้ วยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (หากนิ ย ามครอบคลุ ม เฉพาะ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ระบบ e-Customs)
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ตัวชีว้ ัดที่ 2 - สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงเป็นร้อยละ 12 ในปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจาปี
 มูลค่าต้นทุน โลจิสติกส์ของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ
ประจาปี
- มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าการขนส่งสินค้าทางท่อ ทางราง ทางถนน ทางนา ทางอากาศ บริการเกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร
- มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้า และต้นทุนบริหารคลังสินค้า
- มูลค่าต้นทุนการบริหารจัดการของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและมูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการ
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

หน่วย

มีข้อมูล

พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท

/
/
/
/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บทภายใต้
ของประเทศไทยต่ อ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น 7 โครงสร้ าง
GDP (ร้อยละ)
พื นฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล
แผนย่อยโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้ าห ม าย ตามแผน ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน
14.4

2556

2557 2558r 2559r 2560p

2561e 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

25762580

น้อยกว่าร้อยละ 12

น้อยกว่า
ร้อยละ
11

น้อยกว่า
ร้อยละ
10

น้อยกว่า
ร้อยละ 9

ร้อยละ 12 ในปี 2565
ร้อยละ 12 ในปี 2564
14.2

14.2

13.9

13.8

13.6

13.4

n/a

หมายเหตุ: * ตัวชีวัดชื่อ “สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564”
r : ข้อมูลปรับปรุงย้อนหลัง p : ข้อมูลเบืองต้น e : ข้อมูลประมาณการณ์
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของประเทศไทย
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2555
932.3
682.9
161.5
1,776.6
12,357.3

2556
953.3
713.9
166.7
1,833.9
12,915.2

2557
994.9
711.1
170.6
1,876.6
13,230.3

2558
1,016.4
724.1
174.0
1,914.5
13,743.5

2559
1,078.3
743.1
182.1
2,003.5
14,554.6

2560
1,140.1
774.9
191.5
2,106.5
15,452.0

2561
1,189.0
802.3
199.1
2,190.4
16,316.4

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9359
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ตัวชีว้ ัดที่ 3 - ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าเกษตรสาคัญ
นิยามของตัวชี้วัด
 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย หมายถึง ผลรวมของต้นทุนโลจิสติกส์อันประกอบไปด้วย (1) ต้นทุนขนส่ง (2) ต้นทุนบริหารคลังสินค้า (3) ต้นทุนการถือครอง
สินค้า และ (4) ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ต่อมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่จัดจาหน่ายหรือขายได้
 สินค้าเกษตรสาคัญ ในที่น้ีเป็นสินค้าเกษตรที่อยู่ในรายการสินค้าของระบบฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์การเกษตร (Agriculture
Logistics Performance Index: ALPI) ซึ่งประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้าวขาว
ข้าวหอมมะลิ
มันสาปะหลัง
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
อ้อย

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ทุเรียน
มะม่วง
สับปะรด
ส้มโอ
พริก
หน่อไม้ฝรั่ง

13.
14.
15.
16.

โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา)
กุ้ง (จันทบุรีและตราด)
พืชพักแปลงใหญ่ (กาแพงเพขร)
ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย)

วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ประเมินข้อมูลและตัวชี้วัดของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตามกิจกรรมโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน และพื้นที่เดียวกัน โดยใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์การเกษตร (Agriculture Logistics Performance Index: ALPI) เป็นเครื่องมือ
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

3 ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ต่ อ ยอดขาย 1. ข้าวขาว
ของสินค้าเกษตรสาคัญ
2 ข้าวหอมมะลิ
3. มันสาปะหลัง
4. ยางพารา
5. ปาล์มน้ามัน
6. อ้อย
7. ทุเรียน
8. มะม่วง
9. สับปะรด
10. ส้มโอ
11. พริก
12 หน่อไม้ฝรั่ง
13. โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา)
14. กุ้ง (จันทบุรีและตราด)
15. พืชผักแปลงใหญ่ (กาแพงเพชร)
16. ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย)

หน่วย
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2557
เฉพาะปี 2558
เฉพาะปี 2559
เฉพาะปี 2560
เฉพาะปี 2560
เฉพาะปี 2560
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าผล/ (ปีงบประมาณ)
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
ของสินค้าเกษตรสาคัญ
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ลดลงร้อยละ 3-5 ต่อปี

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
1. ข้าวขาว
2. ข้าวหอมมะลิ
3. มันสาปะหลัง
4. ยางพารา
5. ปาล์มน้ามัน
6. อ้อย
7. ทุเรียน
8. มะม่วง
9. สับปะรด
10. ส้มโอ
11. พริก
12 หน่อไม้ฝรั่ง
13. โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา)
14. กุ้ง (จันทบุรีและตราด)
15. พืชผักแปลงใหญ่ (กาแพงเพชร)
16. ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย)

2555

2556

2557

2558
10.29
8.12
15.27
7.69

2559

2560

2561

2562

10.11
10.03
7.70
6.60
8.72
3.48
4.87
11.59
6.04
5.10
5.08
6.70
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ตัวชีว้ ัดที่ 4 - ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
นิยามของตัวชี้วัด
 ต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ (ล้านบาท)
 กลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ได้แก่
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ =

ต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
ยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญปีปัจจุบัน−ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุม่ อุตสาหกรรมสาคัญปีฐาน

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญที่ลดลง = (

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญปีฐาน

) × 100
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

4 ต้ นทุ นโลจิ สติ กส์ ต่ อยอดขายของ ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
กลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ล้านบาท

/
(เป็นการศึกษาเก็บข้อมูล
เฉพาะกิจ ไม่ต่อเนื่อง)
/

ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

ลดลงร้อยละ 3-5 ต่อปี

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
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25762580

ตัวชี้วัดที่ 5 - จำนวนสถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบกำรที่เชื่อมโยงกำรค้ำสู่รูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นิยำมของตัวชี้วัด
 จ ำนวนสถำบั น เกษตรกรและผู้ ป ระกอบกำรที่ เ ชื่ อ มโยงกำรค้ ำ สู่ รู ป แบบพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง จ านวนสถาบั น เกษตรกรและจ านวน
ผู้ประกอบการที่มีการปรับรูปแบบการค้าไปสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ: n/a
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

5 จ านวนสถาบั น เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการ จ านวนสถาบั น เกษตรกรที่ เ ชื่ อ มโยง
ที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จานวนผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการค้า
สู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

n/a

ไม่มี
ข้อมูล
/

n/a

/

หน่วย

มี
ข้อมูล

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

กรมส่งเสริมสหกรณ์

n/a

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ควำมถี่
n/a
n/a

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จ านวนสถาบั น เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการ เป้ ำ หมำย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ที่เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำผล/

2564
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ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนสถาบันเกษตรกรที่เชื่อมโยงการค้าสู่รปู แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จานวนผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการค้าสูร่ ูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
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ตัวชีว้ ัดที่ 6 - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม ISIC Rev.4 (International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities Rev.4) ซึ่งมีทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง อุตสาหกรรม
การขนส่งและเก็บรักษาสินค้า อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการประกันภัย อุตสาหกรรมศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ และอุตสาหกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรม
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (ครอบคลุมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในทุกรูปแบบการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า การขนถ่ายสินค้า การจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์)
ที่เกิดขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีปัจจุบัน − มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีฐาน
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น = (
) 𝑥100
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีฐาน

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

6 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่ง มูลค่ า e-Commerce ของอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
การขนส่ง

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ความถี่
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

มู ล ค่ าพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป้ าหมาย ตามแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
29.11 30.88 29.01 16.49

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการขนส่ง

2555

2556

2557
49,668.12

2558
64,126.76

2559
83,929.05

2560
108,279.99

2561
126,136.99

2562

ที่มา: https://www.etda.or.th/content/value-of-e-commerce-survey-in-thailand.html
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ตัวชี้วัดที่ 7 - มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่ า เพิ่ มทางเศรษฐกิจ หมายถึง (ยังไม่มี การให้ ค านิ ยาม) โดยจากการทบทวนข้อมู ล พบว่า มูล ค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมโลจิ ส ติ กส์ (VA) ของสาขาต่าง ๆ
สามารถคานวณได้ 2 วิธี ตามแนวคิดการจัดทารายได้ประชาชาติ คือ
(1) ด้านการผลิต (Production Approach) วิธีการคานวณหาได้จากการนามูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หักด้วย ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิต
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มูลค่าเพิ่ม (VA) ของแต่ละสาขาการผลิต โดยดูได้จาก I-O code ที่ 209 (มูลค่าเพิ่มรวม, Total Value Added) จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
แต่ละสาขาการผลิต
(2) ด้าน Factor Income หรือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต (Income Approach) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) ภาษีทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และส่วนเกินจากการประกอบการหรือกาไร ซึ่งเมื่อรวมค่าตอบแทนปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ผลที่ได้ คือ มูลค่าเพิ่ม
ที่คิดจากด้าน Income Approach
(โดยทางทฤษฎีผลการคานวณมูลค่าเพิ่มทั้ง 2 วิธี จะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเท่ากัน)
 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ มีการกาหนดกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (TSIC ปี 2552) ในหมวดหมู่ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย จานวน 31 หมวด
กลุ่ม
1. กลุ่มการขนส่งทางบกและระบบท่อลาเลียง

หมวดหมู่ตาม TSIC
49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่งแข็งทางถนน
49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน
49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ ทางถนน (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ)
49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
49339 การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนนซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
007-1

กลุ่ม

2. การขนส่งทางน้า

3. การขนส่งทางอากาศ

4. การขนถ่ายสินค้า
5. คลังสินค้า

6. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า

หมวดหมู่ตาม TSIC
49400 การขนส่งทางระบบท่อลาเลียง
52211 กิจกรรมการบริการสาหรับการขนส่งทางรถไฟ
52213 กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ
52214 กิจกรรมการบริการรถยก
52219 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่งทางบกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง
50122 การบริการลากจูงและดัน เรือลาเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้าที่ดาเนินการทางทะเลและตามแนวฝัง่ ทะเล
50221 การขนส่งทางน้าภายในประเทศ
50222 การบริการลากจูงและดัน เรือลาเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้าที่ดาเนินการทางน้าภายในประเทศ
52221 กิจกรรมการดาเนินงานเกีย่ วกับสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า)
52229 กิจกรรมการบริการต่าง ๆ สาหรับการขนส่งทางน้าซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา
52202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มตี ารางเวลา
52231 กิจกรรมการดาเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
52239 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
52241 การขนถ่ายสินค้า
52242 การขนถ่ายสัมภาระ
52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง
52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช
52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
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กลุ่ม
7. ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าตัวแทนออกของ
8. อื่น ๆ

หมวดหมู่ตาม TSIC
52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดาเนินพิธีการศุลกากร)
52299 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

(2) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามรหัส ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (INPUT-OUTPUT SECTOR CLASSIFICATION) ประกอบไปด้วย จานวน 9 สาขา

ในอุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation Industry) โดยจากตามคานิยาม แนวคิด และคุ้มรวมของโลจิสติกส์ จึงประกอบด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ ดังนี้
136 การขนส่งทางท่อ
149 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
151 การขนส่งสินค้าทางบก
152 การให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางบก
153 การขนส่งสินค้าทางทะเล
154 การขนส่งสินค้าทางลาน้าภายในประเทศและชายฝั่งทะเล
155 การให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้า
156 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
157 การประกอบกิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

7 มูลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้ บ ริก าร มู ลค่ าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ของธุ รกิ จให้ บ ริ การ
โลจิสติกส์ของประเทศ
โลจิสติกส์ของประเทศ

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

กองบัญชีฯ

n/a

n/a
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
มูลค่ าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จของธุรกิจให้ บ ริก าร เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
โลจิสติกส์ของประเทศ (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 10 ต่อปี
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ (ล้านบาท)

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างประสานพิจารณานิยามและชุดข้อมูล
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ตัวชี้วัดที่ 8 - มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์
นิยามของตัวชี้วัด
 มู ล ค่ า การส่ ง ออกภาคบริ ก าร (Export Service) ของธุ ร กิ จ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ หมายถึ ง มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จากธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง ออก เช่ น
การนาส่งสินค้า การส่งสินค้าผ่านแดน การจองระวางการขนส่ง เป็นต้น
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ =
(

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ปีปัจจุบัน − มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ปีฐาน
) × 100
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ปีฐาน

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service)
ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์
ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
รับผิดชอบ เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
(Export Service) ของธุรกิจ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ด้านโลจิสติกส์
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตัวชีว้ ัดที่ 9 - จำนวนผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนผู้ ป ระกอบกำรโลจิสติกส์ ที่ได้รับ Related Logistics World Recognized Certificate หมายถึง จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่าน
มาตรฐาน AEO ที่มีการบันทึกข้อมูลโดยกรมศุลกากร และจานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 ที่มีการบันทึกข้อมูลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate = ผู้ประกอบการที่ ผ่านมาตรฐาน AEO + ผู้ประกอบการที่ผ่าน
มาตรฐาน ISO
จ ำน วน ผู้ ป ระก อ บ ก ำรโล จิ ส ติ ก ส์ ที่ ได้ Related
Logistics World-recognized Certificate ที่เพิ่มขึ้น

= (

จานวนผู้ประกอบการทีไ่ ด้ certificate ปัจจุบัน−จานวนผู้ประกอบการทีไ่ ด้ certificate ปีฐาน

) × 100

จานวนผู้ประกอบการที่ได้ certificate ปีฐาน

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

9 จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO
Logistics World-recognized Certificate
จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน AEO

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

จานวน

/

จานวน

/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
กรมศุลกากร

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ควำมถี่
รายปี
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ เป้ ำหมำย ตามแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
ได้ Related Logistics World- ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
recognized Certificate
ผลกำรดำเนินงำน

2560

2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
17.5%

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO
จานวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน AEO (ข้อมูลเฉพาะตัวแทนส่งออกของ ไม่รวมผู้นาเข้า ส่งออก)

2556

2557

2558

2559
107

2560
98

33

87

12

30

15

2561
119

2562
71

ที่มำ: https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1667
ที่มำ AEO: ส่วนงานมาตรฐานเออีโอ สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยที่ปรึกษา)
ที่มำ ISO: รายงานประจาปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558
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ตัวชี้วัดที่ 10 - ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่ง ลดลงร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาขาการผลิตพลังงาน สาขาการขนส่ง
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆ (หน่วย: 1,000 ตัน)
 ปริมาณการปล่ อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาขาการขนส่ ง ลดลงร้อยละ หมายถึง อัตราการเพิ่มขึ้น-ลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สาขาการขนส่ง รายปี
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

10 ปริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ปริมาณการปล่อย CO2 สาขาการขนส่ง
สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10

หน่วย

มีข้อมูล

พันตัน

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานโยบาย
และแผนพลังงาน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซต์

ความถี่
รายเดือน/
รายปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 (ร้อยละ) โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน
6.49

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2.2

-4.78

10.4

8.08

1.55

1.00

2562 2563
ลดลง 5-10%

2564

n/a

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการปล่อย CO2 สาขาการขนส่ง (พันตัน)

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561 2562
61,098.22 58,300.76 55,511.08 61,281.66 66,230.34 67,254.17 67,928.39

ที่มา: http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-co2?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
ที่มา: http://www.eppo.go.th/epposite/images/Energy-Statistics/energyinformation/Energy_Statistics/Emission/T09_01_02-2.xls
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ตัวชีว้ ัดที่ 11 - สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้้าเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2565
นิยามของตัวชี้วัด
 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาศัยระบบรางภายในประเทศในการขนส่ง (หน่วย: ล้านตัน)
 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาศัยระบบล้าน้าและทางน้าชายฝั่งภายในประเทศในการขนส่ง (หน่วย: ล้านตัน)
 ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ หมายถึง ผลรวมปริมาณการขนส่งสินค้า ทางถนน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางน้า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หน่วย: ล้านตัน)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
สัดส่วนการขนส่งทางราง =

สัดส่วนการขนส่งทางน้า =

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมด

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน้า + ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าชายฝั่ง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมด

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

11.1 สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึน
เป็น 4% ภายในปี 2565
11.2 สั ด ส่ ว นการขนส่ ง ทางน้ า เพิ่ ม ขึ นเป็ น
15% ภายในปี 2565

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมด
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน้า
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางนา้ ชายฝั่ง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมด

หน่วย
พันตัน
พันตัน
พันตัน
พันตัน
พันตัน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/
/
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนข.
สนข.
สนข.
สนข.
สนข.

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
011-1

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สั ดส่ วนการขนส่งสิ นค้ าทางราง เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพิ่มขึนเป็น 4% ภายในปี 2565 ประเด็น 7 โครงสร้างพืนฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการด้าเนินงาน*
2.11% 2.12% 1.89% 1.90% 1.99%
สัดส่วนการขนส่งทางน้าเพิ่มขึน เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
เป็น 15% ภายในปี 2565
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการด้าเนินงาน*
8.43% 8.09% 8.75% 8.53% 8.39%
* สรุปสาระส้าคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

4%

2566- 2571- 25762570 2575 2580
7% 8% 10%

4%
4%

15%
15%
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ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน้า
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางนา้ ชายฝั่ง
ปริมาณการขนส่งสินค้าทังหมด

2555
10,758
47,423
44,263
561,677

2556
11,889
45,413
45,441
561,955

2557
10,802
50,113
46,673
572,995

2558
11,388
50,907
51,872
596,879

2559
11,937
50,327
50,894
598,401

2560
11,695
53,026
60,850
609,669

2561
10,232
55,739
63,227
613,755

2562

ที่มา: https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=0ba23800-fbc3-419a-93a2-08a27db187b3
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ตัวชีว้ ัดที่ 12 - ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) หมายถึง การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่ งกําหนดให้เป็นสถานที่ส่ง
มอบของในอีกประเทศหนึ่ง การดําเนินการรับหรือส่งมอบของตามที่ระบุไว้ในสัญญาขนส่งรูปแบบเดียวไม่ถือว่าเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในปัจจุบันยังไม่มีการกําหนดนิยามที่ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงปริมาณการขนส่งสินค้าจากกิจกรรมบริการลักษณะใด
รวมทั้งยังไม่มีกลไกใดในการรวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบภายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจึงพิจารณา “ปริมาณการขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่น่าจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”
เพื่อเป็นตัวแทนปริมาณการขนส่งต่อเนื่องกลายรูปแบบในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 1 เส้นทาง ได้แก่ “เส้นทางไอซีดีลาดกระบัง - ท่าเรือแหลมฉบัง” ซึ่งอาศัยรถยนต์
รถไฟ และเรือ ในการขนส่ง (อาจมีเส้นทางอื่น ๆ ซึ่งสามารถกําหนดนิยามเพิ่มได้ในภายหลัง)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพิ่มขึ้น =

ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีปัจจุบัน − ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีก่อนหน้า
ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีก่อนหน้า

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

12 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal ปริ ม าณการขนส่ ง สิ น ค้ า นํ า เข้ า Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี*
ส่งออก ณ ICD ลาดกระบัง

TEU

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ปริ ม าณการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
หลายรูป แบบ (Multimodal
Transportation) เ พิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ย 5% ต่อปี*

เป้ า หมายในแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

+5% +5% +5% +5% +5%
-7%

44%

-6%

35%

4%

5% 1.38%

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการขนส่งสินค้านําเข้า - ส่งออก ณ ICD ลาดกระบัง

2555
651,685

2556
605,477

2557
873,774

2558
819,515

2559
1,102,506

2560
1,151,902

2561
1,208,919

2562
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ตัวชี้วัดที่ 13 - ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า (Time Release Study) หมายถึ ง ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการศุ ล กากร โดยองค์ ก ารศุ ล กากรโลก
(World Customs Organization: WCO) นา TRS มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก
ซึ่งทางกรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดเก็บข้อมูล TRS จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูล TRS
 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการทาการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- ประตูการค้าหลัก (ทางน้้า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a)

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

10 ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจปล่ อ ย
ปล่ อ ยสิ น ค้ า (TRS) ณ ประตู ก ารค้ า สิ น ค้ า (TRS) ณ ป ร ะ ตู ก า ร ค้ า
ยุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
ยุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

หน่วย

มีข้อมูล

วัน:ชั่วโมง:
นาที:วินาที

/
(ไม่ครบทุก
ประตูการค้า)

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมศุลกากร

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
ตามงบประมาณ
ที่ได้รับในการจัดทา
และรวบรวมข้อมูล
TRS
013-1

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของ TRS ท่าเรือแหลมฉบัง
(ใบขนสินค้าขาเข้า)

ร้อยละของ TRS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ใบขนสินค้าขาเข้า)

เป้า/ผล
เป้ าหมาย ตามแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการด้าเนินงาน
(Green Line)
ผลการด้าเนินงาน
Red Line (ตรวจทางกายภาพ)
ผลการด้าเนินงาน
Red Line (X-ray)
เป้ าหมาย ตามแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการด้าเนินงาน
(Green Line)
ผลการด้าเนินงาน
Red Line

2553 2554 2555 2556

หน่วย: ร้อยละ
2557 2558 2559

2560 2561 2562 2563

2564

ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
0.00

-31.68

-56.04

0.00

-41.71

-21.78

0.00

-8.74

-51.07
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

0.00

-38.36

0.00

-17.87

ข้อมูลประกอบการค้านวณและพิจารณาดัชนีชี้วัด
(1) ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ปี พ.ศ. 2560 ได้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของท่ า เรื อ ภายในท่ า เรื อ แหลมฉบั ง จ านวน 5 ท่ า ได้ แ ก่ ท่ า เที ย บเรื อ B5 และ C3
(บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จากัด) และท่าเทียบเรือ A3 C1 และ C2 (บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จากัด)
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ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร
(ชั่วโมง : นาที : วินาที)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560

ประเภทใบขนสินค้า
Green Line
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระภาษีอากร
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ
ตรวจสินค้า
รวมเวลา

00:04:23
00:00:40
00:05:03

00:01:18
00:02:09
00:03:27

00:00:35
00:00:56
00:01:31

รวมเวลา

00:04:06
00:00:40
00:15:28
00:18:53
00:39:07

00:00:53
00:02:09
00:05:45
00:14:01
00:22:48

00:00:36
00:00:56
00:01:31
00:14:06
00:17:09

รวมเวลา

00:04:23
00:00:40
00:04:19
00:14:29
00:23:51

00:01:05
00:02:09
00:05:31
00:13:01
00:21:46

00:00:32
00:00:56
00:01:26
00:07:45
00:10:39

Red Line (ตรวจทางกายภาพ)
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระภาษีอากร
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ
ตรวจสินค้า
Red Line (X-ray)
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระภาษีอากร
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ
ตรวจสินค้า

013-3

(2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร
(ชั่วโมง : นาที : วินาที)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2560

ประเภทใบขนสินค้า
Green Line
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระภาษีอากร
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ
ตรวจสินค้า
รวมเวลา

00:04:00
00:01:05
00:05:05

00:00:31
00:02:37
00:03:08

รวมเวลา

00:06:00
00:01:05
00:03:50
00:11:00
00:21:55

00:00:32
00:02:37
00:02:02
00:12:49
00:18:00

Red Line
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระภาษีอากร
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ
ตรวจสินค้า

013-4

ตัวชี้วัดที่ 14 - เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนสาคัญลดลง 5% ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า - ส่งออก ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดนิยามที่ชัดเจน โดยในเบื้องต้นที่ปรึกษาพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของดัชนีชี้วัด
เพื่อทาความเข้าใจถึงเป้าหมายของดัชนีชี้วัด ซึ่งต้องการวัดระยะเวลาที่ใช้นับตั้งแต่สินค้าเข้าสู่เขตประตูการค้า/ด่านชายแดนใด ๆ จนกระทั่งสินค้าถูกตรวจปล่อยและ
พ้นการอารักษ์ของเขตประตูการค้า/ด่านชายแดนนั้น ๆ ทั้งในกรณีการนาเข้าและการส่งออก ซึ่งหมายรวมถึงระยะเวลาในการดาเนินพิธีการต่าง ๆ และระยะเวลา
ในการรอคอยด้วย
 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการทาการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- ประตูการค้าหลัก (ทางน้า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
 ด่านชายแดนสาคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) ที่ใช้ในการทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
- สปป. ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม
- เมียนม่า ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน
- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่
- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)

014-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

10 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า - ส่งออก เวลาที่ ใช้ ในการขนส่ งสิ น ค้ า น าเข้ า - ส่ ง ออก
ณ ประตู ก ารค้ า หลั ก /ด่ า นชายแดนส าคั ญ ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนสาคัญ
ลดลง 5% ต่อปี

หน่วย

มีข้อมูล

วัน : ชั่วโมง :
นาที : วินาที

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
n/a

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557
เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า - ส่งออก เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ณ ประตู การค้ า หลัก /ด่ านชายแดนส าคั ญ ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ลดลง 5% ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
n/a n/a n/a

2558

2559

2560

2561

2562 2563 2564

ลดลง 5% ต่อปี
n/a

n/a

n/a

n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้านาเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนสาคัญ

2555
n/a

2556
n/a

2561
n/a

2562
n/a

014-2

ตัวชี้วัดที่ 15 - ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนสาคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการทาการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- ประตูการค้าหลัก (ทางน้า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
 ด่านชายแดนสาคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) หลั กที่ใช้ในการทาการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งเป็น ด่านชายแดนที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
- สปป. ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม
- เมียนม่า ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน
- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่
- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)

015-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

15 ปริ ม าณ /มู ล ค่ า การค้ า ณ ประตู ก ารค้ า ปริมาณาการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์ ล้านตัน
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และ ด่ า นชายแดนส าคั ญ หลักและด่านชายแดนสาคัญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี
มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก ล้าน
และด่านชายแดนสาคัญ
บาท

/
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
ความถี่
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กรมศุลกากร/
n/a
รายปี
สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/
n/a
รายปี
สศช. (กองบัญชีฯ)

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อดัชนีชี้วัด

เป้า/ผล

ปริมาณการค้า ณ ประตูการค้า
หลั ก และด่ า นชายแดนส าคั ญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี
มูล ค่ าการค้ า ณ ประตู การค้ า
หลั ก และด่ า นชายแดนส าคั ญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน

2551

หน่วย: ร้อยละ
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการค้า ณ ประตูการค้าหลักและด่านชายแดนสาคัญ (ล้านตัน)
มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้าหลักและด่านชายแดนสาคัญ (ล้านบาท)

2555
n/a
n/a

2556
n/a
n/a

2557
n/a
n/a

2558
n/a
n/a

2559
n/a
n/a

2560
n/a
n/a

2561
n/a
n/a

2562
n/a
n/a

015-2

2564

ตัวชี้วัดที่ 16 - มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 มาตรฐานอาชี พ หมายถึ ง การก าหนดระดั บ สมรรถนะของบุ ค คลในการประกอบอาชี พ โครงการจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นา
ระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
 มาตรฐานฝี มื อ แรงงาน หมายถึ ง ข้ อ ก าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ระดั บ ฝี มื อ ความรู้ ค วามสามารถ และทั ศ นคติ ใ นการท างานของ
ผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

16 มาตรฐานอาชี พ และมาตรฐาน จานวนมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์
ฝี มื อแ รงงาน ด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์
จานวนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์
ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564

หน่วย
หน่วยอาชีพ
สาขา

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

/
/

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุม ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ทุกสาขา ในปี 2564
ผลการดาเนินงาน จานวนมาตรฐานอาชีพ
ผลการดาเนินงาน จานวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ครอบคลุมทุกสาขา
390
4

ที่มา: https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/vgnew_th/3f3080c71f6ebbe05c1f0b52fbd5448c.pdf
016-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์
จานวนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
390
4

016-2

ตัวชี้วัดที่ 17 - อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตามหลักสูตร
มาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน
นิยามของตัวชี้วัด
เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นา จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดนิ ย ามใหม่ ทั้ ง หมดให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานอาชี พ และมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน โดยในเบื้ อ งต้ น
ต้ อ งก าหนดนิ ย ามและขอบเขตของ “หลั ก สู ต รมาตรฐานด้ า นเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ ” และ “ระดั บ หั ว หน้ า งาน ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร”
เพื่อความชัดเจนของดัชนีชี้วัด โดยปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานบางส่วน
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

17 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน
โดยเฉพาะระดั บ หั ว หน้ า งาน ระดั บ อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค
เจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตาม อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ
หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
คน
คน
คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

/
/
/

017-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อบรมบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์
โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่
เทคนิ ค และระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน

เป้ า หมาย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน จานวนมาตรฐานอาชีพ
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

017-2

ตัวชีว้ ัดที่ 18 - จำนวนโครงกำรวิจัย/มูลค่ำเชิงพำณิชย์จำกงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนโครงกำรวิจัย หมายถึง จานวนโครงการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโลโลยี
 มูลค่ำเชิงพำณิชย์ หมายถึง ผลที่ได้จากงานวิจัยซึ่งนาไปต่อยอดทางธุรกิจได้
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จำนวนโครงกำรวิจัย/มูลค่ำเชิงพำณิชย์จำกงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี =
(

จานวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีปัจจุบัน − จานวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีฐาน
) × 100
จานวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปีฐาน

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ย าศ าส ต ร์ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ย าศ าส ต ร์ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

18.1 จานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา จานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จานวน

/

18.2 มูลค่าเชิงพาณิ ชย์จากงานวิจัยและพัฒนา มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ล้านบาท

/

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ควำมถี่
-

-

018-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

18.1 จ านวนโครงการวิ จั ย
ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
18.2 จ านวนโครงการวิ จั ย
ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ต่อปี

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

018-2

25762580

ตัวชีว้ ัดที่ 19 - มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพือ่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2565
นิยามของตัวชี้วัด
ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามตารางดัชนีชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นชุดตัวชี้วัดที่ สศช. กาหนด
ในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความสาเร็จในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในขั้นตอนจัดทาแผนปฏิบัติการจาเป็นต้องพิจารณาทบทวนและกาหนดตัวชี้วัด
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ได้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เหมาะสมและสามารถวั ด ความส าเร็ จ รายยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ ที่ 3
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ติดตามความคืบหน้าในการออกแบบ พัฒนา และรวบรวมข้อมูลสาคัญด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของ สศช.
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เป้ าหมาย ในแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
เพื่ อ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง ผลการดาเนินงาน
ประเทศ ในปี 2565

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

มีระบบ
ฐานข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลสถิติ: (n/a)
ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)

019-1

ตัวชีว้ ัดที่ 20 - รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้
นิยามของตัวชี้วัด
 รายได้ ป ระชาชาติ (National Income: NI) หมายถึง มู ลค่ ารวมของสิน ค้ าและบริการขั้ น สุ ดท้ ายที่ ป ระชาชาติผ ลิต ได้ โดยใช้ ท รัพ ยากรของประเทศ
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง (เช่น รายปี รายไตรมาส) (ไม่รวมผลผลิตขั้นกลางหรือสินค้าหรือบริการที่อยู่ระหว่างการผลิตเข้าไปด้วยเพื่อขจัดกา รนับซ้้า) โดยหักค่าใช้จ่าย
ในการใช้ทุนและภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) แล้ว โดยภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากองค์การธุรกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต
ซึ่งองค์การธุรกิจผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัด/การคานวณ ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ
 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมายถึง อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัด/การคานวณ ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ
 การกระจายรายได้ หมายถึง การแบ่งสันปันส่วนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในหมู่ประชากรของประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความเท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจโดยเชื่อว่าการกระจายรายได้ที่ดีและเป็นธรรมจะท้าให้ประเทศสามารถลดปัญหาการเหลื่อมล้้าลงได้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ( Gini Coefficient) หรือ
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเป็นเครื่องมือวัดการกระจายรายได้ ซึ่งสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ฯ ดังกล่าวในการวัดการกระจายของประเทศทั้งในภาพรวมและจ้าแนกตาม
ภาคต่าง ๆ
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัด/การคานวณ ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ
 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) หรือ “ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค” เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio)
ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น โดยค้านวณจากการใช้ค่าของพื้นที่ระหว่าง Lorenz curve ของ
การกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็นตัวตั้ง และค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์ทั้งหมดเป็นตัวหาร
020-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

20 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP รายได้ประชาชาติ (National Income: NI)
และการกระจายรายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
สัมประสิท ธิ์ค วามไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient)
ของรายได้ของประเทศ

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองสังคม)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
ราย 2 ปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
รายได้ ป ระชาชาติ
การขยายตั วของ
GDP แ ล ะ ก า ร
กระจายรายได้

เป้า/ผล
ร า ย ไ ด้
ประชาชาติ
ข ย าย ตั ว
ของ GDP

สัมประสิทธิ์
ค ว า ม ไม่
เสมอภาค
ของรายได้
ของประเทศ

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12*
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12**
ผลการดาเนินงาน

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

11,791,146 12,089,671 12,549,606 13,034,490 13,869,204 14,762,125

n/a

n/a

n/a

25662570
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2561 2562 2563 2564 2565
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

25712575
n/a

25762580
n/a

ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 5
12,357,344 12,915,159 13,230,303 13,743,463 14,554,569 15,451,959

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a

ลดลง
0.484

0.465

0.445

0.453

n/a

หมายเหตุ: * ตัวชี้วัดชื่อ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 5
** ตัวชี้วัดชื่อ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายได้ประชาชาติ (Gross National Income: GNI)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ของประเทศ

2554

0.484

2555
2556
2557
2558
2559
2560
11,791,146 12,089,671 12,549,606 13,034,490 13,869,204 14,762,125
12,357,344 12,915,159 13,230,303 13,743,463 14,554,569 15,451,959
0.465
0.445
0.453

2561
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a

ที่มา:
1. รายได้ ป ระชาชาติ (Gross National Income: GNI): https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page (Table 3 Gross domestic product at current market prices by
economic activities)
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page (Table 3 Gross domestic product at current market prices by economic activities)
3. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ของทั่วประเทศ: http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=685&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=68
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ตัวชีว้ ัดที่ 21 - ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต โดยมิไดมีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปจจัยการผลิต คือ
ปจจัยแรงงาน ที่ดิน และปจจัยทุน แต่มาจากหลายปจจัย ไดแก การบริหารจัดการ ประสบการณคุณภาพของแรงงาน และปจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เปนตน
- ค่าฐาน TFP เท่ากับ 100
- TFP ต่่ากว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพต่่า
- TFP สูงกว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพ
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อคน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยค่านวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อผู้มีงานท่า
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อชั่วโมงการทางาน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อชั่วโมงการท่างาน โดยค่านวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อชั่วโมงท่างาน
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อหน่วยการผลิต) หมายถึง เป็นข้อมูลสัดส่วนของอัตราค่าตอบแทนแรงงานต่อชั่วโมงการท่างาน (Compensation per Unit of
Labour Input) เปรียบเทียบกับผลผลิตต่อชั่วโมงท่างาน (Volume of Output per Hour) หรือ ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) หรือสามารถค่านวณจาก
สัดส่วนของค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ (เงินได้) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 เงินได้ หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือสิ่งของที่ลูกจ้างได้รับจากการท่างานที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของที่ลูกจ้างได้ตอบแทน
จากการท่างาน ณ ราคาได้ตอบแทนจากการท่างาน อาจจะได้รับเป็นรายเดือน รายสัปดาห์รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น หรือเหมาจ่าย และค่าล่วงเวล า โบนัส รวมทั้ง
ค่าตอบแทนที่ให้ในรูปสิ่งของ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่นายจ้างสมทบให้กับลูกจ้าง อาทิ ประกันสังคม หรือค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน
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วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผลิตภาพแรงงาน =

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จ่านวนผู้มีงานท่า หรือ ชั่วโมงการท่างาน

ผลิตภาพการผลิตรวม = ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตรวม
ผลิตภาพแรงงาน

ตัวชี้วัด

21.1 ผลิตภาพการผลิตรวม
21.2 ผลิตภาพแรงงาน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
n/a
ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
API
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความถี่
รายปี
ไตรมาส

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
21.2 ผลิตภาพแรงงาน เกี่ยวกับ เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

21.1 ผลิตภาพการผลิตรวม

เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลเป็นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM)
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลเป็นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM)
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภาพการผลิต (การค่านวณแบบเดิม)
ข้อมูล

2555
99.37
2555

Q1

Q2

2556
99.82
2556

Q3

2557
100.26

2558
100.56

2559
100.58
2557

2560

2561

2562

2558

Q4

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ผลิตภาพแรงงาน1 (การค่านวณ
105.41 97.61 96.29 100.70 105.19 99.24 96.97 103.86 109.62 102.77 100.55 107.42
แบบบเดิม)
2559
2560
2561
2562
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
113.53 107.91 104.06 113.78 118.39 111.95 110.72 119.63 124.59 116.00 112.41 121.98
หมายเหตุ: 1 เป็นดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน
ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
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ตัวชีว้ ัดที่ 22 - การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นิยามของตัวชี้วัด
 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกนามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ จัยและพัฒนา
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่
1. ภาคเอกชน
2. ภาคอื่น ๆ ได้แก่ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากาไร, รัฐวิสาหกิจ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาคเอกชน + ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาคอื่น ๆ
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

22 การลงทุ นเพื่ อการวิ จั ย ค่ า ใช้ จ่ า ยการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และ
และพัฒนา
พัฒนาจากภาคเอกชน
ค่ า ใช้ จ่ า ยการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และ
พัฒนาจากภาคอื่น ๆ

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การลงทุนเพื่อการวิจัย เป้ าห มาย ตามแผน แม่ บ ท ภ ายใต้
และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

57,038 63,490 84,671 113,527 155,143

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาจากภาคอื่น ๆ

2555

2556
26,768
30,270

2557
34,445
29,045

2558
59,442
25,229

2559
82,701
30,826

2560
123,942
31,201

2561

2562

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/
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25762580

ตัวชี้วัดที่ 23 - สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
นิยามของตัวชี้วัด
 ขยะมู ล ฝอยชุม ชน หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิน ค้า เศษวัตถุถุ งพลาสติก ภาชนะที่ ใส่อาหาร เถ้า มู ลสัตว์ซ ากสัต ว์ห รือ สิ่งอื่น ใด
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอย ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน หมายถึ ง ของเสี ยอั น ตรายที่ เกิ ดจากกิ จกรรมต่ าง ๆ ในครัวเรือ นและสถานประกอบการพาณิ ช ยกรรมต่ าง ๆ ในชุ ม ชน เช่ น
อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ํามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ
 กากอุ ต สาหกรรมอั น ตราย หมายถึ ง ตามกฎหมายจะเรี ย กว่ า “สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ” นั้ น หมายถึ ง ของเสี ย หรื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ เ กิ ด
จากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบําบัด มลพิษ การซ่อมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ การรื้อถอน/ก่อสร้าง
อาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ทั้งที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลวหรือ ก๊าซ ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตราย
ที่เกิดจากอาคารสํานักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสียอันตรายคือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรื อปนเปื้อนสารอันตราย
หรือที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ =
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง =

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง
ของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด

× 100

× 100

กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง = กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

23.1 สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด การ ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด การ
อย่ า งถู ก ต้ อ งและนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไม่ น้ อ ยกว่ า อย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 75
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด

ล้านตัน

/

ล้านตัน

/

23.2 สัด ส่ วนของเสีย อั น ตรายชุ ม ชนที่ ได้ รับ การกํ าจั ด ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
การกําจัดอย่างถูกต้อง

ล้านตัน

/

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด

ล้านตัน

/

23.3 กากอุ ต สาหกรรมอั น ตรายทั้ ง หมดเข้ า สู่ ร ะบบ ปริ ม าณกากอุ ต สาหกรรมอั น ตราย
การจัดการที่ถูกต้อง
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

ล้านตัน

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

23.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด การอย่ า ง
ถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
23.2 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุ ม ชนที่ ได้ รับ การกํ าจั ด อย่า ง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
23.3 ก า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อั น ตรายทั้ ง หมดเข้ า สู่ ร ะบบ
การจัดการที่ถูกต้อง

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555

2556 2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2566- 2571- 25762570 2575 2580

2565

ร้อยละ 75
73.8*

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 30
10.5*
ร้อยละ 100
1.947
(ล้านตัน)

หมายเหตุ: *อ้างอิงจากรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปีแรกของฉบับที่ 12

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล (ล้านตัน)
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

2555
11.1
24.7
-

2556
12.4
26.8
-

2557
12.7
26.2
-

2558
13.3
26.8
-

2559
15.8
27.1
1.120

2560
20.2
27.4
1.947

2561
-

2562
-

ที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
ที่มา: http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 24 - สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 ความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Energy Intensity: EI) หมายถึง สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ การใช้
พลังงานเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 1 หน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิ ภาพดีขึ้น หรือหมายถึง
มีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

24 สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานขั้ น สุ ด ท้ า ยต่ อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

หน่วย
พันตันเทียบเท่า
น้้ามันดิบ (ktoe)
พันล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
สศช. (กองบัญชีฯ)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

รายปี

n/a

รายปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันตัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7
เทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท)
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิ จิ ทั ล แผนย่ อ ยโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านพลังงาน
ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ฉบับที่12
ผลการดาเนินงาน
8.80

ลดลงเป็น 7.40

2566- 2571- 25762570 2575 2580

6.93

6.45

ลดลงเป็น 7.70
8.75

8.96

8.92

8.71

8.53

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe/พันล้านบาท)
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท)

2555
8.80
78,322
8,903

2556
8.75
79,988
9,142

2557
8.96
82,747
9,232

2558
8.92
84,821
9,511

2559
8.71
85,598
9,823

2560
8.53
86,640
10,207

2561
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a

ที่มา: http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_20/
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5.98

*ตัวชี้วัดที่ 25 - สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2565
นิยามของตัวชี้วัด
 ปริมาณผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า (คน) จากข้อมูลสถิติที่เก็บโดยหน่วยงานผู้ให้บริการ คานวณร่วมกับค่าประมาณการจากแบบจาลองการจราจรโดย สนข.
เพื่อให้สะท้อนถึงการระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ระบบรถไฟฟ้ า ประกอบด้ วย (1) ระบบขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (BTS) (2) ระบบรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิม รัชมงคล (MRT) และ (3) ระบบรถไฟฟ้ า
แอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า = (1 + 2 + 3)/(4 * 5)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

25 สั ด ส่ ว นของผู้ ใช้ ร ะบบรถไฟฟ้ า
ต่ อ ปริ ม าณการเดิ น ทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

(1) ปริมาณการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
(2) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(MRT)
(3) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)

คน-เที่ยวต่อปี
คน-เที่ยวต่อปี

/
/

คน-เที่ยวต่อปี

/

(4) ค่ า เฉลี่ ย เที่ ย วต่ อ คนของการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง
คน-เที่ยว
สาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล
(5) ปริมาณการเดินทางรวม (ประมาณจากแบบจาลอง eBUM) ล้านเที่ยวต่อปี

/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กทม.
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม / รฟม.
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม / รฟฟม.
สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
Excel
Excel

ความถี่
รายปี
รายปี

Excel

รายปี

Excel

รายปี

PDF

รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณ เป้าหมาย ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
การเดิ น ทางในเขตกรุง เทพมหานครและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12*
ปริมณฑล
ผลการดาเนินงาน**

25662570

25712575

25762580

15
2.77 5.11 7.83

หมายเหตุ: * พบค่าเป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 5.0, 5.8, 6.6, 10.4 และ 15 ในปี 2560 - 2564 ตามลาดับ
** สรุปสาระสาคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
(1) ปริมาณการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
(2) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT)
(3) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)
(4) ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อ
(5) ปริมาณการเดินทางรวม (ประมาณจากแบบจาลอง eBUM)

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
หมายเหตุ
201,085,000 214,962,000 229,302,191 241,114,462 248,642,141 252,728,693
เที่ยวคน/ปี
80,602,326 86,436,032 92,437,991 95,018,698 100,151,274 108,905,445
เที่ยวคน/ปี
14,932,007 15,613,034 17,064,140 18,566,140 20,752,301 22,256,930 23,113,481
เที่ยวคน/ปี
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
10,783.77 10,949.40
ล้านเที่ยวคน/ปี

ที่มา: (1) (2) http://office.bangkok.go.th/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด (เพิ่มเติม)
ข้อมูล
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสาย ARL
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเทา
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีทอง
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีฟ้า
ปริมาณผู้โดยสารเรือโดยสาร
ปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟชานเมือง
รถตู้
ปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ปริมาณการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ปริมาณการเดินทางโดยรถ Taxi
ปริมาณการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
ปริมาณการเดินทางโดยการรับส่ง
ปริมาณการเดินทางโดยการเดิน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ
เปิดบริการในอนาคต
เปิดบริการในอนาคต

0.080
0.520
0.225
0.353
0.056
เปิดบริการในอนาคต
เปิดบริการในอนาคต
เปิดบริการในอนาคต
เปิดบริการในอนาคต
0.135
7.767
0.069
0.623
14.12
8.32
1.36
6.60
0.62
1.76

ที่มา: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2562-06/25620614-ReportTransportInfrastructure-2561.pdf
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*ตัวชี้วัดที่ 26 - ความสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภ าค
เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี 2565
คาอธิบายตัวชี้วัด
สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร (air passenger capacity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่ าอากาศยานดอนเมือง ซึ่ งเป็ นปริมาณการเดินทางรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ สาหรับ
สูตรคานวณผลการดาเนินงาน มีดังนี้
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม. = (1) + (2)
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในภูมิภาค = (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

26.1 ความสามารถในการรองรับปริมาณ (1) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใน กทม.
(2) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
26.2 ความสามารถในการรองรับปริมาณ (3) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน ผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต
ในภูมิภาค
(4) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านคนต่อปี

/

ล้านคนต่อปี

/

ล้านคนต่อปี

/

ล้านคนต่อปี

/

ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
PDF

ความถี่
รายปี

PDF

รายปี

PDF

รายปี

PDF

รายปี
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ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

(5) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
(6) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
(7) ขีด ความสามารถในการรองรับ จ านวน
ผู้ โดยสารท่ า อากาศยานของ ทย. ทั้ งหมด
(28 แห่ง)
(8)* ขีดความสามารถในการรองรับจานวน
ผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานท่ า อากาศยาน
อู่ตะเภา
(9)* ขีดความสามารถในการรองรับจานวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานของ บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทั้งหมด 3 แห่ง

ล้านคนต่อปี

/

ล้านคนต่อปี

/

ล้านคนต่อปี

/

ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
PDF

ความถี่
รายปี

PDF

รายปี

PDF

รายปี

ล้านคนต่อปี

/

กองทัพเรือไทย

PDF

รายปี

ล้านคนต่อปี

/

บริษัท การบินกรุงเทพ
จากัด

PDF

รายปี

* เสนอเพิ่มโดยที่ปรึกษา
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ใน กทม.
ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณ
ผู้ โดยสารโดยรวมของท่ าอากาศยาน
ในภูมิภาค

เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

120
75

75

75
55

55

55

55

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทย. ทั้งหมด (28 แห่ง)
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้โดยสารท่าอากาศยานของ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทั้งหมด 3 แห่ง

2556

2557

2558

2559
45
30
32.5
2.5
8.0
3.0
29.0

2560
45
30
32.5
2.5
8.0
3.0
29.0

2561
45
30
32.5
2.5
8.0
3.0
29.0

2562

หมายเหตุ

ที่มา: http://www.mot.go.th/file_upload/2560/mot_strategy2560-2564.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 27 - สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 พลังงานขั้นสุดท้าย คือ พลังงานที่เกิดจากการนาพลังงานขั้นต้นมาแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น พลังงานปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
 พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่นามาใช้แทนน้ามันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป
อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ามัน และทรายน้ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว
สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้า และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

27 สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนต่ อ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

หน่วย
Ktoe
Ktoe
Ktoe
Ktoe

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์
เว็บไซต์

ความถี่
รายปปี
รายปปี
รายปปี
รายปปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

สั ด ส่ ว น ก ารใช้ พ ลั งงาน เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ทดแทนต่ อ ปริ ม าณการใช้ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช าติ ป ระ เด็ น 7
พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิ จิ ทั ล แผนย่ อ ยโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านพลังงาน
เป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจ ฉบับที่12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
15 - 18%

25662570
19-22%

25712575
13-25%

25762580
26-30%

17.34
10.94 11.91 12.94 13.83 14.53 15.48

หมายเหตุ: * ตัวชี้วดั ชื่อ สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า (KTOE)
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน (KTOE)
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (KTOE)
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (KTOE)

2555

2556
10.94
1,341
5,279
1,612
75,214

2557
11.91
1,467
5,775
1,783
75,804

2558
12.94
1,555.62
6,579
1,942
77,881

2559
13.83
2,121.94
7,182
1,747
79,929

2560
14.53
2,473.00
7,322
1,936
80,752

2561
15.48
2,959.52
7,919
2,117
83,952

2562

ที่มา: http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=48247
ที่มา: http://www.dede.go.th/download/stat62/Percentage_of_Alternative_Energy_Consumption_July_2562.xlsx
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ตัวชี้วัดที่ 28 - สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ใน ปี 2564
นิยามของตัวชี้วัด
 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าต่อการใช้พลังงานทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า
 พลังงานทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้ า หมายถึง ผลรวมของพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อันประกอบไปด้วยก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้้ า
ในประเทศ พลังงานจากการน้าเข้า พลังงานจากถ่านหินน้าเข้าลิกไนต์/พลังงานหมุนเวียน น้้ามันเชื้อเพลิง และน้้ามันดีเซล
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

28 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า
ในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานน้้าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานจากการน้าเข้าในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน้าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า

หน่วย

กิกะวัตต์ชั่วโมง
(GWH)

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

ส้านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

เว็บไซต์

รายเดือน
และรายปี

028-1

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
หน่วย: ร้อยละ
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

2556

2557 2558

2559

2560

2561

2562

สั ด ส่ ว นการใช้ เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ก๊าซธรรมชาติใน ชาติ ประเด็ น 7 โครงสร้า งพื้ น ฐาน ระบบ
การผลิตไฟฟ้า โลจิ ส ติ ก ส์ และดิจิ ทั ล แผนย่อ ยโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านพลังงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
66.51 65.79 64.68 66.85 63.18 60.17 56.91

2563

2564

2565

60

25662570

25712575

25762580

60

50

50

47

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
2556
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
119,368.45 119,217.90
ปริมาณการใช้พลังงานน้้าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
8,431.22
5,412.08
ปริมาณการใช้พลังงานจากการน้าเข้าในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
10,527.43 12,571.79
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน้าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 34,582.61 35,352.19
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
5,211.19
7,233.91
ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
1,299.96
1,238.45
ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า (GWH)
62.76
179.14

2557
120,314.16
5,163.57
12,259.71
37,571.92
9,045.51
1,606.43
62.60

2558
2559
2560
2561
128,525.00 126,149.59 121,044.16 116,265.18
3,760.73
3,543.08
4,687.19
7,597.01
14,414.49 19,825.36 24,427.42 26,669.44
34,582.11 37,107.16 35,732.45 35,796.42
10,041.49 12,537.20 14,944.02 17,800.32
796.91
317.81
132.52
65.43
125.70
173.69
197.78
111.77

2562

ที่มา: http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-electricity?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
ที่มา: http://www.eppo.go.th/epposite/images/Energy-Statistics/energyinformation/Energy_Statistics/Electricity/T05_02_02-2.xls

028-2

ตัวชี้วัดที่ 29 - อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ดัชนีชี้วัดที่จัดอันดับโดยประเมินความพร้อมด้านเครือข่ายของประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเมินทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของธุรกิจ ภาครัฐ และบุคคล รวมถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

29 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ อันดับ NRI ของประเทศไทย
การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI)

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

อันดับ

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

2563

2565

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การลงทุนเพื่อการวิจัย เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นา
และพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2564

25662570

25712575

เพิ่มขึ้น
67

67

62

029-1

25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อันดับ NRI ของประเทศไทย

2555

2556

2557
67

2558
67

2559
62

2560

2561

2562

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/

029-2

ตัวชี้วัดที่ 30 - จำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 85 ในปี 2565
นิยำมของตัวชี้วัด
 อิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง หมายถึ ง บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ส ามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถติ ด ต่ อ เข้ า อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ทั น ที โดยไม่ ต้ อ ง
หมุนโทรศัพท์และสามารถใช้งานได้ตลอด
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
%จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง =

(

จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด

) × 100

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

30 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนหมู่ บ้ า นที่ มี อิ น เทอร์ เน็ ต
เข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า ความเร็วสูงเข้าถึง
ร้อยละ 85 ในปี 2564
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด

จานวน
จานวน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

/

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมการปกครอง

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ควำมถี่
รายปี
รายปี

030-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จ าน วน ห มู่ บ้ าน ที่ มี อิ น เท อร์ เ น็ ต เป้ ำหมำย ตามแผนพั ฒ นา
ความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 ฉบับที่ 12
ผลกำรดำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

มากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565
32.94
(24,700
หมู่บ้าน)

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
2556
2557
2558
2559
จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด
อ้างอิงจาก สรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2560
24,700

2561

2562

030-2

25762580

ตัวชี้วัดที่ 31 - จำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ในปี 2565
นิยำมของตัวชี้วัด
 ผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัล หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านดิจิทัล
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

31 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

มีข้อมูล

จานวน

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

/

สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ควำมถี่
รายปี

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

จ านวนผู้ ป ระกอบการ เป้ ำหมำย ตามแผนพั ฒ นา
ธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ผลกำรดำเนินงำน

2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1000 ราย ในปี 2565

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

031-1

25762580

ตัวชี้วัดที่ 32 - จำนวนหน่วยงำนภำครัฐมีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 47 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564
นิยำมของตัวชี้วัด
 ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ หมายถึง กระบวนการหรือการกระทาทั้งหมดที่จาเป็น เพื่อทาให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและความเสียหายที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทาลาย การจารกรรม และความผิดพลาด
ต่าง ๆ โดยควรคานึ งถึงองค์ป ระกอบพื้ น ฐานของความปลอดภัยของข้อมูล หรือ CIA 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลั บของข้อมูล (Confidentiality) การรักษา
ความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
% จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ = (

จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
) × 100
จานวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

32 จ านวนหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบความมั่ น คง จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
ปลอดภัยทางไซเบอร์
จานวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

จานวน

/

จานวน

/

หน่วยงำนที่
กำรรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
-

ควำมถี่
-

032-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555

จ านวนหน่ วยงานภาครั ฐ เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
มีระบบความมั่นคงปลอดภัย และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ทางไซเบอร์
ผลกำรดำเนินงำน

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จานวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ที่มำ: https://www.dga.or.th/th/index.php

032-2

25762580

ตัวชี้วัดที่ 33 - จ้ำนวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริกำรน้้ำประปำร้อยละ 100 ภำยในปี 2561 และจ้ำนวนครัวเรือนในเขตภูมิภำค/เทศบำล
ได้รับบริกำรน้้ำประปำครอบคลุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2565
นิยำมของตัวชี้วัด
 เขตนครหลวง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 จ้ำนวนครัวเรือน หมายถึง จานวนบ้านในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ:
สัดส่วนจานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปา =
สัดส่วนจานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้าประปา =

จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปา
จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้าประปา
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่
33.1

33.2

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการ จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปา
น้าประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561
จ านวนครั ว เรื อ นในเขตนครหลวงทั้ ง หมด (กทม.+
นนทบุรี+สมุทรปราการ)
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้ รั บ จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการ
บริการน้าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 น้าประปา
ในปี 2564
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด

หน่วย
จานวน
จานวน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

จานวน
จานวน

/
/

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
การประปานครหลวง
กรมการปกครองการ/
ประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
-

กรมการปกครอง

รายปี

033-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

33.1 จ านวนครั ว เรื อ นใน เป้ ำ หมำย ตามแผนพั ฒ นา
เขตนครหลวงได้รับบริการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
น้าประปา
ฉบับที่ 12
ผลกำรด้ำเนินงำน
33.2 จ านวนครั ว เรื อ นใน เป้ ำ หมำย ตามแผนพั ฒ นา
เขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
บริการน้าประปา
ฉบับที่ 12
ผลกำรด้ำเนินงำน

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

2561

2562

ร้อยละ 100 ภายในปี 2561

ร้อยละ 80 ภายในปี 2564

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปา
จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด (กทม.+นนทบุรี+สมุทรปราการ)
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้าประปา
จานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด

2555

2556

2557

2558

2559

2560

033-2

25762580

ตัวชี้วัดที่ 34 - จ้ำนวนหมู่บ้ำนทั่วประเทศได้รับบริกำรน้้ำสะอำดร้อยละ 100 ในปี 2565
นิยำมของตัวชี้วัด
 น้้ำสะอำด หมายถึง น้าประปาที่ได้มาตรฐานตามคุณภาพน้าประปาตามเกณฑ์ก้าหนดคุณภาพน้าประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ:
ร้อยละของจ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้าสะอาด = (

จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้าสะอาด
) x100
จ้านวนหมู่บ้านทังหมด

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

34 จ้านวนหมู่ บ้ านทั่ วประเทศได้ รับ บริก าร จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้าสะอาด
น้าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2565
จ้านวนหมู่บ้านทังหมด

หน่วย
จ้านวน
จ้านวน

มีข้อมูล
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

/

การประปานครหลวง
กรมการปกครอง/
การประปานครหลวง

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ควำมถี่
รายปี
รายปี

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จ้านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับ เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
บริ ก ารน้ า สะอาดร้ อ ยละ 100 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในปี 2565
ผลกำรด้ำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559

2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ร้อยละ 100 ภายในปี 2565

034-1

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้าสะอาด
จ้านวนหมู่บ้านทังหมด

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

034-2

ตัวชี้วัดที่ 35 - อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2565
นิยามของตัวชี้วัด
 อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า หมายถึง น้้าประปาที่ผลิตมาแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย: ร้อยละ)
 น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) หมายถึง น้้าที่สูญเสียไปกับการให้บริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง
ล้างถนน การรดน้้าต้นไม้ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
 น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) หมายถึง น้้าที่เสียไปจากการลักลอบใช้น้า รวมถึงข้อมูลที่ผิดพลาดจากมาตรวัด การโกงมาตรวัด และ
ความผิดพลาดของผู้บันทึกมาตรวัดน้้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
 น้้ า สู ญ เสี ย ทางกายภาพ (Physical Losses) หมายถึ ง น้้ า ที่ เ สี ย ไปจากระบบท่ อ หลั ก /สาขา รวมถึ ง การขนส่ ง และแหล่ ง เก็ บ น้้ า ประปาต่ า ง ๆ
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
 ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมด หมายถึง ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตได้ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร)
วิธีการวัดและวิธีการค้านวณ:
ปริมาณน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า = น้้าที่ใช้ไปกับบริการสาธารณะ + น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ + น้้าสูญเสียทางกายภาพ
อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า = (

ปริมาณน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า
) x100
ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด

035-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

35.1 อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและ น้้ า ที่ ใ ช้ ไ ปกั บ การบริ ก ารสาธารณะ (Unbilled Authorized ล้านลูกบาศก์
จ้ า หน่ า ยน้้ า ในเขตนครหลวง Consumption) ในเขตนครหลวง
เมตร
น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 น้า้ สูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตนครหลวง ล้านลูกบาศก์
เมตร
น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตนครหลวง
ล้านลูกบาศก์
เมตร
ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตนครหลวง
ล้านลูกบาศก์
เมตร
35.2 อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและ น้้ า ที่ ใ ช้ ไ ปกั บ การบริ ก ารสาธารณะ (Unbilled Authorized ล้านลูกบาศก์
จ้ า หน่ า ยน้้ า ในเขตภู มิ ภ าค/ Consumption) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล
เมตร
เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ใน น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตภูมิภาค/ ล้านลูกบาศก์
ปี 2565
เทศบาล
เมตร
น้้ า สู ญ เสี ย ทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตภู มิ ภ าค/ ล้านลูกบาศก์
เทศบาล
เมตร
ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตภูมิภาค/เทศบาล ในเขต ล้านลูกบาศก์
ภูมิภาค/เทศบาล
เมตร

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/
/
/

/
/
/
/
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การประปา
นครหลวง
การประปา
นครหลวง
การประปา
นครหลวง
การประปา
นครหลวง
การประปา
ส่วนภูมภิ าค
การประปา
ส่วนภูมภิ าค
การประปา
ส่วนภูมภิ าค
การประปา
ส่วนภูมภิ าค

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

035-2

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

35.1 อั ต ราน้้ า สู ญ เสี ย ใน เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒนา
ระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในเขตนครหลวง
ฉบับที่ 12
ผลการด้าเนินงาน
35.2 อั ต ราน้้ า สู ญ เสี ย ใน เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒนา
ระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในเขตภูมิภาค/เทศบาล
ฉบับที่ 12
ผลการด้าเนินงาน

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2561

น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2565

หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตนครหลวง
น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตนครหลวง
น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตนครหลวง
ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตนครหลวง
น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล
น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล
น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล
ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตภูมิภาค/เทศบาล ในเขตภูมิภาค/เทศบาล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1,763.60 1,804.50 1,797.80 1,835.10 1,965.90 2,063.80 1,997.10

1,513.1

1,571.9

1,622.4

1,701.5

1,771.2

1,841.4

1,922.5

หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน

035-3

25762580

ตัวชี้วัดที่ 36 - สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด
นิยามตัวชี้วัด
พัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ (ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม (Universal Design)
และยกระดับการพัฒ นาสถานีให้ เป็น ศูน ย์กลางการเดินทางของพื้นที่ภ ายใต้แนวคิดการพัฒ นาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ( TOD) รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิดการใช้
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถส่วนบุค คลมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มขึ้น
 ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตเมือง ในที่นี้ประกอบไปด้วย
- ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ
 ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) รถไฟชานเมือง รถโดยสาร BRT รถโดยสารประจาทาง และเรือ
 ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ปริมาณการเดินทาง
ด้วยรถส่วนบุคคล ซึ่งประมาณจากแบบจาลอง eBUM โดย สนข.
- ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ
 ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่
 ปริ ม าณการเดิ น ทางรวมของระบบขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลในเมื อ งหลั ก ในภู มิ ภ าคและพื้ น ที่ พิ เศษ ได้ แ ก่ นครราชสี ม า ขอนแก่ น
อุบลราชธานี สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่
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วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = (1+2+3+4+5+6+7)/(8*(1+2+3+4+5+6+7+9))
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด = (10)/(11)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

36.1 สั ด ส่ ว นการเดิ น ทางด้ ว ย
ระบบขนส่ ง สาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทางใน
เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการเดินทางใน
เมืองทั้งหมด

ข้อมูลปริมาณการเดินทาง

(1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
(2) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT)
(3) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)
(4) รถไฟชานเมือง
(5) รถโดยสาร BRT
(6) รถโดยสารประจาทาง
(7) เรือ
(8) ค่าเฉลี่ ย เที่ ย วต่ อคนของการเดิ นทางด้ วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล
(9) ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพ
และปริมณฑล
36.2 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ (10) ปริมาณการเดินทางรวมระบบขนส่งสาธารณะ
ขนส่ งสาธารณะในเขตเมื อ ง
ในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล)
ต่ อ ก า ร เดิ น ท า งใน เมื อ ง (11) ปริมาณการเดินทางรวมยานพาหนะส่วนบุคคลใน
ทั้งหมด
เขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล)

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
ล้านคน - เที่ยวต่อปี
เที่ยวต่อคน

/
/
/
/
/
/
/
/

กทม.
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

ล้านคน - เที่ยวต่อปี

/

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Excel

รายปี

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ล้านคน - เที่ยวต่อปี

/

n/a

n/a

n/a

ล้านคน - เที่ยวต่อปี

/

n/a

n/a

n/a
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

36.1 สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ร ะบบรถไฟฟ้ า ต่ อ เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ชาติ
ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
และปริมณฑล
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
ผลการดาเนินงาน

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

30

30

30

30

30

40

50

60

5

5

5

5

5

10

20

20

n/a 20.55 17.90

36.2 สั ดส่ วนการเดิ น ทางด้ วยระบบขนส่ ง เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ชาติ
สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
ผลการดาเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

n/a

n/a

n/a

ที่มา: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2562-06/25620614-ReportTransportInfrastructure-2561.pdf

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง
BTS (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
MRT (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
ARL (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
รถไฟ (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
BRT (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)

2555

2556
2557
2558
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2559

2560

2561

252.73
119.17
22.52
7.84
5.82

252.69
131.36
23.11
6.78
4.56

2562

หมายเหตุ
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ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง
รถโดยสารประจาทาง (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
รถตู้โดยสารประจาทาง (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
เรือโดยสาร (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)
รถส่วนบุคคล
ค่ า เฉลี่ ย ของจ านวนเที่ ย วต่ อ ของผู้ โดยสารระบบขนส่ ง
สาธารณะ ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดสระแก้ว
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดสงขลา
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดพังงา
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดหาดใหญ่
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
รถส่วนบุคคลในจังหวัดนครราชสีมา
รถส่วนบุคคลในจังหวัดขอนแก่น
รถส่วนบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี
รถส่วนบุคคลในจังหวัดสระแก้ว
รถส่วนบุคคลในจังหวัดสงขลา

2555

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2556

2557

2558

2559

2560
2924.74
211.20
71.90
8568.06
1.32

2561
2227.50
204.60
69.28
8989.75
1.49

2562

หมายเหตุ

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ในเมืองหลักในภูมภิ าค
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง
รถส่วนบุคคลในจังหวัดพังงา
รถส่วนบุคคลในจังหวัดภูเก็ต
รถส่วนบุคคลในจังหวัดหาดใหญ่
รถส่วนบุคคลในจังหวัดพิษณุโลก
รถส่วนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่

2555
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2556
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2557
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2558
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2559
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2560
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2561
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

หมายเหตุ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 37 - อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้อัตรา “จานวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน” ทั้งนี้ แม้ข้อมูลฐาน
“การเดิน ทางคัน - กิโลเมตร” จะสะท้อนถึงปริมาณการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละปี แต่มีประเทศในกลุ่ ม IRTAD (International Road Traffic and Accident
Database) เพียง 22 ประเทศเท่านั้น ที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้ “จานวนประชากร” เป็นข้อมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันตัวชี้วัดนี้ถูกใช้
เปรียบเทียบในระดับสากลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ United Nations (UN) และ World Health Organization (WHO)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน = (1)/((2)/100,000)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

37 อั ต ราผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน จานวนผู้เสียชีวิตบนถนน*
(คนต่อประชากร 1 แสนคน)
จานวนประชากร

หน่วย

มีข้อมูล

คน
คน

/
/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Web Service รายไตรมาส
กรมการปกครอง
Excel
รายปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

* ข้อมูลจากอุบัติเหตุ 3 ฐาน (ประกันภัย ตารวจ สาธารณะสุข)
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(คน ต่อประชากร 1 แสนคน)
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทั ล แผนย่อยโครงสร้างพื้ น ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

18

2566- 2571- 25762570 2575 2580
10

8

18
32.7

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้เสียชีวิตบนถนน (คน)
จานวนประชากร (คน)

2555
19,960
64,456,695

2556
26312
64,785,909

2557
20,790
65,124,716

2558
19,960
65,729,098

2559
21,745
65,931,550

2560
21,607
66,188,503

2561
19,931
66,413,979

2562

หมายเหตุ

037-2

5

ตั วชี้ วั ดที่ 38 - จำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำรที่ กำลั งพั ฒนำ/โครงกำรน ำร่ อง/โครงกำรที่ มี กำรใช้ งำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเพิ่ มประสิ ทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
นิยำมของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีกำรวัด และวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

38 จำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำร
ที่ ก ำลั ง พั ฒ นำ/โครงกำรน ำร่ อ ง/
โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำใน
แต่ละระยะ

/

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
n/a

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

โครงกำร

/

n/a

n/a

n/a

โครงกำร

/

n/a

n/a

n/a

โครงกำร

/

n/a

n/a

n/a

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

จำนวนแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำ
ในแต่ละระยะ
จำนวนโครงกำรที่กำลังพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
จ ำนวนโครงกำรน ำร่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
โครงกำรที่ มี ก ำรใช้ ง ำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ

แผนงำน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

038-1

ควำมถี่
n/a

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
จำนวนแผนงำน และ/หรือ
โครงกำรที่ ก ำลั งพั ฒนำ /
โครงกำรนำร่อง / โครงกำร
ที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเพิ่ มประสิทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ

เป้ำ/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ค่ ำ เป้ ำ หมำย ตำมแผน
แม่ บ ทภำยใต้ยุ ท ธศำสตร์
ชำติ ประเด็น 7 โครงสร้ำง
พัฒนำและสำธิตนำร่องกำรใช้งำนระบบ
พื้ น ฐำน ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
สมำร์ทกริดอย่ำงน้อย 8 แผนงำน/
แ ล ะ ดิ จิ ทั ล แ ผ น ย่ อ ย
โครงกำร
โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น
พลังงำน
ผลกำรดำเนินงำน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-

2566-2570
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ
สมำร์ทกริด อย่ำง
น้อย 3 แผนงำน/
โครงกำร (รวมเป็น
11 แผนงำน/
โครงกำร)
-

25771-2575
2576-2580
พัฒนำโครงสร้ำง
ลงทุนพัฒนำ
พื้นฐำนระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
สมำร์ทกริดอย่ำง ระบบสมำร์ทกริด
น้อย 3 แผนงำน/
อย่ำงน้อย 4
โครงกำร
แผนงำน/โครงกำร
(รวมเป็น 14
(รวมเป็น 18
แผนงำน/โครงกำร) แผนงำน/โครงกำร)
-

ผลกำรดำเนินงำนของข้อมูลตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จำนวนแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
จำนวนโครงกำรที่กำลังพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
จำนวนโครงกำรนำร่อง ที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ
โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ

2555
n/a
n/a
n/a
n/a

2556
n/a
n/a
n/a
n/a

2557
n/a
n/a
n/a
n/a

2558
n/a
n/a
n/a
n/a

2559
n/a
n/a
n/a
n/a

2560
n/a
n/a
n/a
n/a

2561
n/a
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
n/a

038-2

ตัวชี้วัดที่ 39 - อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
นิยามของตัวชี้วัด
 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง สัดส่วนระหว่างจานวนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตต่อจานวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต = (

จานวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
) 𝑥100
จานวนครัวเรือนทั้งหมด

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

39 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต จานวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จานวนครัวเรือนทั้งหมด

หน่วย

มีข้อมูล

จานวน
จานวน

/
/

ไม่มีข้อมูล

สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมการปกครอง

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี

2562

2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557

2558

2559

2560

2561

อัตราส่วนของครัวเรือน เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 โครงสร้าง
พื้ น ฐาน ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และดิ จิ ทั ล
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ผลการดาเนินงาน
16.14 20.17 29.58 43.57 50.67 53.84 55.33

2563

ร้อยละ 70

2564

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

039-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จานวนครัวเรือนทั้งหมด

2555
3,686,714
22,836,819

2556
4,732,421
23,466,417

2557
7,126,407
24,091,404

2558
10,767,727
24,712,420

2559
12,785,203
25,233,077

2560
13,850,287
25,723,807

2561
14,502,549
26,208,994

2562

039-2

ตัวชี้วัดที่ 40 - สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้า ยที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คานึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วย
ทรัพยากรของชาติใด
 วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม หมายถึ ง กิ จ การผลิ ต สิ น คากิ จ การใหบริ ก ารและกิ จ การ คาสงและคาปลี ก หรื อ กิ จ การอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศ ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญั ติส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑกาหนดวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดจานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวกาหนดเกณฑมาตรฐาน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ =

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

40 สั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ และขนาดย่อม
ขนาดย่อ มต่อผลิตภั ณ ฑ์ ม วล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รวมในประเทศ

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด รายงานประจาปี
รายปี
กลางและขนาดย่อม
(PDF)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
API
รายไตรมาส
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

040-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของวิ ส าหกิ จขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ต่ อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลการดาเนินงาน
39.59 39.66 39.39 40.98 41.91 42.44 42.98

ร้อยละ 45

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ
50

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2555
4,892,641
12,357,344

2556
5,122,642
12,915,158

2557
5,212,004
13,230,304

2558
5,631,426
13,743,465

2559
6,099,185
14,554,569

2560
6,557,750
15,451,958

2561
7,013,971
16,318,033

2562

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
ที่มา: https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20190909095851.pdf

040-2

ตัวชี้วัดที่ 41 - อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
นิยามของตัวชี้วัด
 วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง การประกอบธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพื่อค้นหาตัวแบบธุรกิจที่ท้าซ้้าและขยายขนาดได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หมายถึงการร่วมลงทุนทางธุรกิจในระยะเริ่มแรกของการด้าเนินกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีศัก ยภาพในการตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงโดยน้าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ
อัตราการขยายตัวจ้านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น =

จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีปัจจุบัน− จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีฐาน
จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

41 อั ต ราการขยายตั ว จ้ า นวน จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้น
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น

หน่วย
จ้านวน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
รายงานประจ้าปี
(PDF)

ความถี่
รายปี

041-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อัตราการขยายตัว เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จ้ านวนการก่ อ ตั้ ง ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
วิสาหกิจเริ่มต้น
และขนาดย่ อ มยุ ค ให ม่ แผนย่ อ ยการสร้ า ง
ความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
15
22
25

ร้อยละ 10

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้น

041-2

ตัวชี้วัดที่ 42 - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
นิยามของตัวชี้วัด
 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ผลการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking
ของ International Institute for Management Development (IMD)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

42 อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ งขั น อันดับของประเทศไทยใน World Digital Competitiveness
ด้านการใช้ เครื่ องมื อ และเทคโนโลยี Ranking ของ International Institute for Management
ดิจิทัล
Development (IMD)

หน่วย
อันดับ

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
รอการตอบกลับ
จากหน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

042-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อันดับความสามารถใน
การแข่ งขั น ด้ า นการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ป ร ะ เด็ น 8
ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

25762580

อันดับที่ 1 อันดับที่ 1 อันดับที่ 1
ใน 30
ใน 25
ใน 20

อันดับที่ 1 ใน 36

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อันดับของประเทศไทยใน World Digital Competitiveness Ranking
ของ International Institute for Management Development (IMD)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

042-2

ตัวชี้วัดที่ 43 - อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ธุ ร กิ จ ที่ ไม่ ใช่ ร ายใหญ่ หมายถึง ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ตามเกณฑ์ ก ารแบ่ ง วิส าหกิ จ ตามกฏกระทรวงอุ ต สาหกรรม
พ.ศ 2545 ซึ่งแบ่งตามจานวนแรงงานและสินทรัพย์ถาวร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ =

มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบัน− มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน
มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

43 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
และขนาดย่อม

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
n/a

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
- ส านั ก งานส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

043-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว เป้ า ห ม าย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใต้
สิ น เชื่ อ ธุ รกิ จ รายใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ยุ ค ใหม่ แผนย่ อ ยการสร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง
บริการทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน

2562

2563

2564

2566- 2571- 25762570
2575
2580
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
10
10

2565

ขยายตัวร้อยละ 10

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน

กฏกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545

กิจการผลิตสินค้า
กิจการให้บริการ
กิจการค้าส่ง
กิจการค้าปลีก

แรงงาน (คน)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 25
ไม่เกิน 15

ขนาดย่อม
สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 30

แรงงาน (คน)
51-200
26-50
16-30

ขนาดกลาง
สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
51-200
51-100
31-60

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/List_InfoImage/SMEs.jpg
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ตัวชี้วัดที่ 44 - อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นิยามของตัวชี้วัด
 วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง การประกอบธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพื่อค้นหาตัวแบบธุรกิจที่ท้าซ้้าและขยายขนาดได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หมายถึงการร่วมลงทุนทางธุรกิจในระยะเริ่มแรกของการด้าเนินกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีศัก ยภาพในการตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงโดยน้าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจ การผลิตสิน คากิจการใหบริการและกิจ การ คาสงและคาปลีก หรื อกิจ การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑก้าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อ ง ก้ าหนดจ้ านวนการจางงานและมูล คาสิ น ทรัพ ยถาวรของ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวก้าหนดเกณฑมาตรฐาน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

44 อั ต รามู ล ค่ า การระดมทุ น ผ่ า นตลาดทุ น ของกิ จ การ มู ล ค่ า การระดมทุ น ผ่ า นตลาดทุ น ของ
ที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
-

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั ต รามู ล ค่ าการระดมทุ น
ผ่านตลาดทุนของกิจการที่
เริ่ ม ตั้ ง ต้ น และวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มยุ ค ให ม่
แผนย่อ ยการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

25762580

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
12
14
16

ขยายตัว ร้อยละ 10

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

044-2

ตัวชี้วัดที่ 45 - การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นิยามของตัวชี้วัด
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้า/บริการ การชาระเงิน การโฆษณาโดยผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสิน คากิจการใหบริการและกิจ การ คาสงและคาปลี ก หรือกิจการอื่น ตามที่รัฐ มนตรีประกาศ
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑกาหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศกฎกระทรวง
อุต สาหกรรม เรื่ อง กาหนดจ านวนการจางงานและมู ล คาสิ น ทรัพ ยถาวรของวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวกาหนดเกณฑมาตรฐาน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบัน

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม =

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

45 การขยายตั ว ของมู ล ค่ า พาณิ ช ย์ มู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลางและขนาดย่อม

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์/
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

045-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การขยายตั ว ของมู ล ค่ า
พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ ป ระเด็ น 8
ผู้ ป ระกอบ การและวิ ส าห กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนย่ อ ยการสร้ า งโอกาสเข้ าถึ ง
ตลาด
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

เพิ่มขึ้น 1 เท่า

25662570

25712575

25762580

เพิ่มขึ้น
1 เท่า

เพิ่มขึ้น
1 เท่า

เพิ่มขึ้น
1 เท่า

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

045-2

ตัวชี้วัดที่ 46 - สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเกณฑ์การแบ่งวิสาหกิจตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ 2545 ซึ่งแบ่งตามจานวนแรงงานและสินทรัพย์ถาวร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = (

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
) x100
มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

46 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง มู ล ค่ า การส่ ง ออกของวิ ส าหกิ จ
และขนาดย่ อ มต่ อ การส่ ง ออกรวมของ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเทศ
มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
รายปี
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

046-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สัดส่วนการส่งออกของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มต่ อ การ
ส่งออกรวมของประเทศ

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561

2562

2563

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น 8
ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
ขน าด ก ล างแ ล ะ ข น าด ย่ อ ม
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด
ผลการดาเนินงาน
28.88 25.20 26.06 27.07 29.08 29.21 28.66

2564

2565

25662570

25712575

25762580

ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,043,664.97 1,761,818.87 1,917,817.12 1,978,391.44 2,190,550.40 2,313,961.31 2,325,851.98
มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ
7,075,804.87 6,990,697.65 7,360,423.12 7,308,358.78 7,533,352.98 7,920,724.19 8,114,858.80
ที่มา: https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215

046-2

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545

กิจการผลิตสินค้า
กิจการให้บริการ
กิจการค้าส่ง
กิจการค้าปลีก

ขนาดย่อม
แรงงาน (คน)
สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 25
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 15
ไม่เกิน 30

แรงงาน (คน)

ขนาดกลาง
สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)

51-200

51-200

26-50
16-30

51-100
31-60

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/List_InfoImage/SMEs.jpg

046-3

ตัวชี้วัดที่ 47 - อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

47 อั น ดั บ นโยบายของภาครัฐ ที่ มี ต่ อ วิ ส าหกิ จ อั น ดั บ นโยบายของภาครัฐ ที่ มี ต่ อ วิ ส าหกิ จ
และผู้ป ระกอบการด้ านการสนั บ สนุ น และ และผู้ป ระกอบการด้ านการสนั บ สนุ น และ
ความสอดคล้องของนโยบาย
ความสอดคล้องของนโยบาย

หน่วย
อันดับ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
-

047-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
อั น ดั บ นโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ ป ระกอบการ
ด้ า น การสนั บ สนุ น
และความสอดคล้ อ ง
ของนโยบาย

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เป้ าห ม าย ตาม แผนแม่ บ ท ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จผู้ ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผลการดาเนินงาน
28.87 25.50 26.23 27.38 29.01 28.90 28.68

2565

25662570

25712575

อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่
12
10
10

อันดับที่ 15

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย

2555

2556

2557

25762580

2558

2559

2560

2561

2562

047-2

ตัวชี้วัดที่ 48 - การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
นิยามของตัวชี้วัด
 “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็นผลที่เกิดจากความเชื่อมโยง
ระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว ชุ ม ชน ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งเป็ น องค์ ร วม โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น บนพื้ น ฐานของหลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน มีองค์ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การมีสุขภาวะ (2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
(3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล (4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล และ (5) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

48 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ

/

กองพัฒนาข้อมูลและ
ตัวชี้วัดสังคม

n/a

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ไทย
แผนการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2558
n/a

2559
n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20191018093657.pdf

048-1

ตัวชี้วัดที่ 51 - พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

51 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

n/a

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
n/a

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561- 2566- 2571- 25762565 2570 2575 2580

เป้าหมาย ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
n/a

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

051-1

ตัวชี้วัดที่ 52 - สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

52 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

n/a

n/a

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560

25612565

25662570

25712575

25762580

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
n/a

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

052-1

ตัวชี้วัดที่ 53 - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

n/a

n/a

53 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557 2558 2559 2560

25612565

25662570

25712575

25762580

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
n/a

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559

2560

-

-

2561
-

2562
-

053-1

ตัวชี้วัดที่ 54 - ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
นิยามของตัวชี้วัด
 ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจาเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลก
ให้คงที่ ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่สาคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้ แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6)
 มูลค่าเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ คือ มูลค่าเศรษฐกิจที่ นาความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะทางด้านชีววิทยาหรื อวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ มาช่วยพัฒ นา
การผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ และพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)

054-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

54.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
ล้านตัน
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
คาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการใช้ประโยชน์
ล้านตัน
ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้
คาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของ
ล้านตัน
เสีย
คาร์บอนไดออกไซด์
54.2 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ล้านบาท

มี
ข้อมูล
/

ไม่มี
ข้อมูล

/
/
/
/
/

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

54.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
54.2 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เป้า/ผล

2555

2556

2557 2558 2559 2560

25612565

25662570

25712575

25762580

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
239.94 232.56
เทียบเท่า)
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน
054-2

ความถี่

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด

ภาคกิจกรรม
ภาคพลังงาน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตร
ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้
พื้นที่ดินและป่าไม้
ภาคของเสีย
ทั้งหมด
(ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลีย่ นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้)
ทั้งหมด
(รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลีย่ นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา
หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
204.01
209.21
210.75
215.96
218.18
218.65
230.36
229.89
240.00
236.94
17.42
19.24
20.09
20.01
18.80
18.65
18.70
18.69
19.04
18.98
44.93
46.29
46.40
50.98
51.00
52.24
52.32
52.93
55.68
50.92
-17.25

-51.55

-53.47

-60.52

-65.34

-66.69

-65.26

-70.94

-84.84

-86.10

12.77

12.99

13.75

14.11

15.05

14.93

13.54

12.77

10.06

11.83

279.13

287.73

290.98

301.06

303.03

304.46

314.92

314.27

324.78

318.66

261.88

236.18

237.52

240.54

237.69

237.77

249.66

243.33

239.94

232.56

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/

ข้อมูล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ที่มา: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 56 - สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน
นิยามของตัวชี้วัด
 สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน หมายถึง จานวนคดีอาญาที่รับแจ้งของสานักงานตารวจแห่งชาติต่อจานวนประชากรแสนคน
 สถิติคดีอาญาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประกอบไปด้วยคดี 4 กลุ่มหลักและ 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1) ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ประกอบด้วย (1) ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) (2) ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย (3) พยายามฆ่า (4) ทาร้าย
ร่างกาย (5) ข่มขืนกระทาชาเรา (6) อื่น ๆ
2) ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ประกอบด้วย (1) ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) (2) ชิงทรัพย์ (3) วิ่งราวทรัพย์ (4) ลักทรัพย์ (5) กรรโชกทรัพย์ (6) ฉ้อโกง
(7) ยักยอกทรัพย์ (8) ทาให้เสียทรัพย์ (9) รับของโจร (10) ลักพาเรียกค่าไถ่ (11) วางเพลิง (12) อื่น ๆ
3) ฐานความผิดพิเศษ ประกอบด้วย (1) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (3) พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (4) พ.ร.บ. สิทธิบัตร
(5) พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (6) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ (7) พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อาญา ม. 269/1 - 269/7) (8) พ.ร.บ. ป่าไม้
(9) พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่ งชาติ (10) พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ (11) พ.ร.บ. สงวนและคุ้ มครองสั ตว์ป่ า (12) พ.ร.บ. ส่ งเสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2535
(13) พ.ร.บ. งาช้าง (14) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน (15) พ.ร.บ. ศุลกากร (16) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (17) พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
4) คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ประกอบด้วย (1) ยาเสพติด (2) อาวุธปืนและวัตถุระเบิด (3) การพนัน (4) ความผิดเกี่ยวกั บวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ล ามก
อนาจาร (5) ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (6) ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (7) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ (8) ความผิดเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
6) ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์
 จานวนคดีอาญาที่รั บแจ้ง ที่ใช้ในการคานวณ หมายถึง จานวนการรับแจ้ ง คดี อาญาที่อยู่ในฐานความผิ ดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ฐานความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ และฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์
 จานวนประชากร หมายถึง จานวนประชากรตามข้อมูลการสารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
จานวนคดีอาญาที่รับแจ้ง = จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ + จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
+ จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ + จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์
สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน =

จานวนคดีอาญาที่รับแจ้ง
จานวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วย: แสนคน)

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

56 สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากร จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
หนึ่งแสนคน
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์
จานวนประชากรทั้งประเทศ

จานวนคดี
จานวนคดี
จานวนคดี
จานวนคดี
แสนคน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
/
/
/
/
/

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555
สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากร เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ
หนึ่งแสนคน
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

มีสัดส่วนลดลง
36.92

102.06 104.53 133.15 116.15 108.88

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
056-2

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกีย่ วกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
จานวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์
จานวนประชากรทั้งประเทศ (แสนคน)

2555

2556

2557

2558

2559

2560
2561
2562
18,175
19,170
18,130
55,813
54,768
51,564
331
246
115
2,142
1,914
1,404
644.56695 647.85909 651.24716 657.29098 659.31550 661.88503 664.13979 608.37331

ที่มา: http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/crimes/2561
http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/crimes/สถิติฐานความผิดคดีอาญา(คดี 4 กลุ่ม) พ.ศ.2562
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
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*ตัวชี้วัดที่ 61 - ผูท้ ี่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
คาอธิบายตัวชี้วัด
เพื่อสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพิ่มเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานที่ต้องการเป ลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
ศูน ย์พัฒ นาฝี มือแรงงาน ศูน ย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึ กอบรมทั้งในและนอกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ แรงงานมีโอกาสในการพัฒ นาทักษะ
ตามศักยภาพและความต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น = ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น = ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

61.1 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น ผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (คน)

คน

/

61.2 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น

คน

/

ผู้ทไี่ ด้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (คน)

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
Excel
Excel

061-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชี พ และผู้ ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพิ่มขึ้น

เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12*
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

>1.00 >1.00 >1.00 >1.00 >1.00 >1.00

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

2555
n/a
n/a

2556
n/a
n/a

2557
n/a
n/a

2558
n/a
n/a

2559
32,322
6,711

2560

2561

2562

หมายเหตุ

ที่มา: - https://www.pmat.or.th/hrci/index.php/about/history
- http://datacenter.dsd.go.th/
- http://www.tpqi.go.th/downloadFile-pdf.php?WP=qUqcMUuCpWOghKstGREgFJqeqPMcZKtjpQMgZKqCGWOghJstqREcFKuw
- http://www.dsd.go.th/Content/themes/Files/about_dsd/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%
A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0
%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

061-2

ตัวชี้วัดที่ 64 - การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มและพัฒนาความรู้ เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนออนไลน์ เป็นต้น
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ =

จานวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้
จานวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

64 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน จานวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้
หาความรู้เพิ่มขึ้น
จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวน

/

จานวน

/

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
หาความรู้เพิ่มขึ้น
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มมากขึ้น

064-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้
จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ที่มา: https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile.html

064-2

ตัวชี้วัดที่ 66 – แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
คาอธิบายตัวชี้วัด
ผู้ เรี ย นได้ รั บ การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนสู งขึ้ น มี ทั กษะในการคิ ดวิ เคราะห์ และการเรี ยนรู้ตลอดชี วิ ตอย่ างทั่ วถึ งตอบสนอง
ความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยแรงงานสามารถขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ วส.
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพิ่มขึ้น
= (จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1)*100) - 100
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

66 แรงงานที่ ข อเที ย บโอนประสบการณ์ แ ละ จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์ คน
ความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้น และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์ คน
และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวส.

/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a

n/a

ที่มา: - https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/46619-4232.pdf
- https://www.moe.go.th/index.php
- http://stiic.sti.or.th/
- https://www.knowledgefarm.in.th/wp-content/uploads/2018/08/research-accreditation-of-occupational-skill-standards-model-resized.pdf

066-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

แรงงานที่ ข อเที ย บโอนประสบการณ์
และความรู้ เพื่ อ ขอรั บ วุ ฒิ ปวช. และ
ปวส. เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12*
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
20
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

20

20

20

2566- 2571- 25762570 2575 2580

20

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
จานวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวส.

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

หมายเหตุ
n/a
n/a

066-2

ตัวชี้วัดที่ 69 - อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
คาอธิบายตัวชี้วัด
การฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ การกระทาของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทาโดยอ้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งกระทาได้สาเร็จ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน = จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ/จานวนประชากร *100,000
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง = อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน (ปีที่ n) -อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน
(ปีที่ n-1)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย

69 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อ
ประชากรแสนคน

จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ
จานวนประชากร

คน
คน

มีข้อมูล
/
/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
Web Service
Excel

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมการปกครอง

ความถี่
รายไตรมาส
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
ต่อประชากรแสนคน

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12*
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
<0

<0

<0

<0

<0

2566- 2571- 25762570 2575 2580

<0

0.39 -0.12 -0.32 0.29

069-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ
จานวนประชากร
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน

2555

2556

2557
3,950
64955313
6.08

2558
4,205
65,027,401
6.47

2559
4,131
65,013,495
6.35

2560
3934
65,204,797
6.03

2561
4,137
65,406,320
6.32

2562

หมายเหตุ

ที่มา: http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi-list/view/?id=737

069-2

ตัวชี้วัดที่ 75 - จำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม
นิยำมของตัวชี้วัด
 ธุรกิจที่เป็น วิสำหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสิน ค้าหรื อ
การให้บริการ เพื่อมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมี เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชมชนสังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งหวัง
ก าไรสู งสุ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และน าผลก าไรไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละเจ็ ด สิ บ ไปลงทุ น ในกิ จ การของตนเอง หรือ ใช้ ป ระโยชน์ ข องเกษต รกร ผู้ ย ากจน คนพิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส
หรือประโยชน์ส่วนรวม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด (มาตรา 3 แห่งราชกฤษฎีกาฯ ฉบับบที่ 621 พ.ศ. 2559)
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม = (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

75 จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

จานวน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม/กรมสรรพากร

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ควำมถี่
-

075-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

2562

จานวนธุรกิจที่เป็น เป้ ำ หมำย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ประเด็ น 1 การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ
เป้ ำ หมำย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกำรดำเนินงำน

2563

2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580
100 180 300
บริษัท บริษัท บริษัท

50 บริษัท
เพิ่มขึ้น

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

ที่มำ: - http://newstartup.rd.go.th/wSocial/main.jsp
- http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/se-news/index.php?page=details&id=7
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ตัวชี้วัดที่ 76 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 การลงทุนภาครัฐ หมายถึง มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) โดยในที่นี้คาว่า “ภาครัฐ” หมายถึง รัฐ และรัฐวิสาหกิจ
วิธีการวัดและวิธีค่านวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

76 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital)

ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(ร้อยละ)
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการด่าเนินงาน
13.00% 1.23%

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี

- 6.31%

25.24% 7.40%

-0.34%

n/a

n/a

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) (ล้านบาท)

2555
2556
728,136 737,090

2557
690,594

2558
2559
2560
864,906 928,931 925,770

2561
n/a

2562
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
Table 51 Savings and gross capital formation
076-1

ตัวชี้วัดที่ 77 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 การลงทุนภาคเอกชน หมายถึง มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (Private Gross Fixed Capital)
วิธีการวัดและวิธีค่านวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
77 อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
(Private Gross Fixed Capital)

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ล้านบาท
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด
2555
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
อั ต ราการขยายตั ว ของการลงทุ น เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ภาคเอกชน (ร้อยละ)
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการด่าเนินงาน
14.52%

2556

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี

-2.54%

1.22% -2.57% 0.90% 5.00%

n/a

n/a

2557
2,572,184

2560
2,655,115

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (Private Gross Fixed Capital) (ล้านบาท)

2555
2,607,561

2556
2,541,236

2558
2,506,163

2559
2,528,681

2561
n/a

2562
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
Table 51 Savings and gross capital formation
077-1

ตัวชี้วัดที่ 78 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการส่งออก หมายถึง มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) โดยใช้ข้อมูล Real Term
วิธีการวัดและวิธีค่านวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

78 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service)

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
อั ต ราการขย ายตั วของ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
มูลค่าการส่งออก (ร้อยละ) ผลการด่าเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561 2562 2563 2564
เฉลี่ยไม่ตา่ กว่าร้อยละ 4.0
7.59% 2.06% 4.18% 3.05% 5.40% 5.83% n/a n/a

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) (ล้านบาท)

2555
8,619,919

2556
8,797,311

2557
9,165,180

2558
9,444,693

2559
9,954,354

2560
10,534,707

2561
n/a

2562
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
Table 1 Expenditure on gross domestic product at current market prices

078-1

ตัวชี้วัดที่ 79 - อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5
นิยามของตัวชี้วัด
 ระยะปานกลาง หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5+1.5 หมายถึง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กน.) ร่วมกับกระทรวงการคลังกาหนดให้มีค่ากลาง
ของอัตราเงินเฟ้อเป็นอัตราร้อยละ 2.5 และให้มีความยืดหยุ่นของเป้าหมายเงินที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งการกาหนดอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวจะช่วยให้ กนง. สามารถดาเนินนโยบาย
การเงินได้อย่างเหมาะสมและไม่จาเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อตอบสนองอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมากเกินไป
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

79 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ทรี่ ้อยละ 2.5 ± 1.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

หน่วย

มีข้อมูล

ร้อยละ

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ระยะ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ปานกลางอยู่ที่ร้อยละ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.5 ± 1.5
ผลการดาเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

2.5 ± 1.5
3.00

2.20

1.90

-0.90

0.19

0.66

1.07

0.81

079-1

25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

2555
3.00

2556
2.20

2557
1.90

2558
-0.90

2559
0.19

2560
0.66

2561
1.07

2562
0.81

ที่มา: https://www.bot.or.th/App/BIZSHR/stat/DataSeries/29

079-2

ตัวชี้วัดที่ 80 - หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 หนี้สาธารณะคงค้าง หมายถึง ยอดหนี้สาธารณะคงเหลือที่ยังไม่ได้ช้าระหนี้คืน ทั้งในส่วนที่รัฐบาลกู้โดยตรงและรัฐบาลค้้าประกัน "Public debt portion
that remain unpaid" (กระทรวงการคลัง)
 “หนี้สาธารณะ” หมายถึง “การกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงจ้า เป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของ
ประเทศก้าลังพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ท้าให้ประชาชนมีงานท้า มีรายได้สูงขึ้นเมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลก็จะสามารถ
เก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อช้าระหนี้คืน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

80 หนี้ ส าธารณะคงค้ า ง ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ)
ล้านบาท
ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปีงบประมาณ) ล้านบาท
มวลรวมในประเทศ

มี
ไม่มี
การรับส่ง/
หน่วยงานรับผิดชอบ
ความถี่
ข้อมูล ข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูล
/
ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
n/a
/
กองบัญชีประชาชาติ (สศช.)
n/a

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
หนี้ สาธารณะคงค้ าง ณ สิ้นแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
41.93 42.19 43.33 42.56 41.79 41.87 42.07

2563

2564
ไม่เกิน
ร้อยละ 55

080-1

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปีงบประมาณ)
(หน่วย: ล้านบาท)

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
4,937,238.33 5,430,560.04 5,690,814.11 5,783,323.19 5,988,386.53 6,369,331.31 6,780,953.22
11,775,032.00 12,871,547.00 13,132,253.00 13,588,865.00 14,330,666.00 15,211,958.00 16,116,441.00

ที่มา: http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding?ft=yearly&ms=9&ys=2012&me=9&ye=2019

080-2

ตัวชี้วัดที่ 81 - ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 ดุ ลบั ญ ชีเดิ น สะพั ด (Current Account: CA) หมายถึง ผลรวมสุ ทธิของดุล การค้า ดุล บริการ รายได้ และเงิน โอน โดยที่ ดุ ลการค้า (Trade Balance)
เป็ นผลต่างสุทธิระหว่างมูล ค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้า ดุลบริการ (Net Services) เป็นผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ ประกอบด้วย
ค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของภาคทางการ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้าง และค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ค่าประกันภัย เป็นต้น
รายได้ (Income) ประกอบด้วย (1) ผลตอบแทนการจ้างงาน (Compensation of Employees) หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ เป็ น ตั ว เงิน และ (2) รายได้ จ ากการลงทุ น (Investment Income) หมายถึง ผลตอบแทนที่ ได้ รับ จากการถื อ ครองทรัพ ย์สิ น ทางการเงิน ในต่างประเทศ ได้ แ ก่
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่น ๆ เงินโอนและบริจาค (Current Transfers) หมายถึง เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ (Residents) ได้รับหรือโอนให้ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (Nonresidents) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ
ในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

81 ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 2 ดุลบัญชีเดินสะพัด
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท
ล้านบาท

/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลการดาเนินงาน

2560 2561 2562 2563 2564 2565
ไม่เกินร้อยละ 2
0.4% 1.0% 3.8% 8.0% 11.7% 11.0%

2555 2556 2557 2558r 2559
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2555
51,652
12,357,344

2556
134,623
12,915,159

2557
-497,597
13,230,303

2558
-1,103,130
13,743,463

2559
-1,703,101
14,554,569

2560
-1,702,474
15,451,959

2561
n/a
n/a

2562
n/a
n/a

1. ดุลบัญชีเดินสะพัด: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page (Account 8 External income account)
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page (Table 3 Gross domestic product at current market prices by economic activities)
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ตัวชี้วัดที่ 82 - การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท
นิยามของตัวชี้วัด
 การลงทุน จากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อจัดทาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนดาเนินการจัดทาโครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญา
ร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน =

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
จานวนปี

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

82 การลงทุ น จากความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และ การลงทุ นจากความร่วมมื อภาครัฐ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง แล ะ ภ าค เอกชน ใน การพั ฒ น า
พื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

- กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

082-1

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
และภาคเอกชนในการพั ฒ นา สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: http://www.ppp.sepo.go.th/project
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ตัวชี้วัดที่ 84 - สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจาแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง
ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้ นที่ที่จาแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้ นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการดาเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่สวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม
 พื้นที่ทั้งประเทศ หมายถึง พื้นที่โดยรวมของประเทศไทย
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ =
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

84 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของ พื้นที่ป่าไม้ ทั้งประเทศ
พื้นที่ประเทศ
พืน้ ที่ทั้งประเทศ

พื้นที่ป่าไม้
x 100
พื้นที่ทั้งประเทศ

หน่วย

มีข้อมูล

ไร่
ไร่

/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
-

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ปีงบประมาณ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
40
40
40
40
40
40
ผลการดาเนินงาน
33.65 31.57 31.62 31.60 31.58 31.58 31.68
เป้า/ผล

084-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
2556
2557
2558
พื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ (ไร่)
108,867,407 102,119,538 102,285,400 102,240,982
พื้นที่ทั้งประเทศ (ไร่)
323,528,700
ที่มา: สานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=72)

2559
2560
102,174,805 102,156,351

2561
102,488,302
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ตัวชี้วัดที่ 85 - จำนวนชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม หรือใกล้สูญพันธุ์
นิยำมของตัวชี้วัด
 จ ำนวนชนิ ด พั น ธุ์ แ ละประชำกรของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ใ นภำวะถู ก คุ ก คำม หรื อ ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ได้ มี ก ารด าเนิ น การส ารวจและประเมิ น ในปี พ.ศ. 2559
ถึงสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จานวน 2,276 ชนิด พบว่า มีสถานภาพสูญพันธุ์แล้ว 8 ชนิด ได้แก่ สมัน กูปรี กระซู่ แรด นกพงหญ้า นกช้อน
หอยใหญ่ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง และปลาหวีเกศ อีกทั้งมีสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ 4 ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคาม (Threatened
Species) มี 569 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 12.03 ของชนิดพันธุ์ในไทย จาแนกเป็นมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 282 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 185 ชนิด และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 102 ชนิด
โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพถูกคุกคามมากที่สุดร้อยละ 35.65 ของชนิดพันธุ์ที่พบในไทย รองลงมา คือ นก สัตว์เลื้ อยคลาน สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
และปลา ตามลาดับ
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

85 จ านวนชนิ ด พั น ธุ์ แ ละประชากรของ จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือ เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม นก สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน
ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และปลา

หน่วย
จานวนชนิด

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
/

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ควำมถี่
n/a
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

ปีงบประมำณ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิต เป้ ำ หมำย ตำมแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกำรดำเนินงำน

13

13

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด

สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นก
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ปลา
รวม

จำนวน
ชนิดพันธุ์
ในไทย
345
1,012
392
157
2,825
4,731

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. 2559
สถำนภำพชนิดพันธุ์ทถี่ ูกคุกคำม
สูญพันธุ์
4
3
1
8

สูญพันธุ์ใน
ธรรมชำติ
2
1
1
4

(หน่วย: ชนิด)
ใกล้ถูก
คุกคำม

ชนิดพันธุ์ทถี่ ูกคุกคำม
ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง
17
43
16
26
102

ใกล้สูญพันธุ์
40
58
17
4
66
185

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
66
70
16
14
116
282

รวม
123
171
49
18
208
569

30
122
62
19
59
291

เป็นกังวล ข้อมูลไม่
น้อยที่สุด เพียงพอ
157
707
265
103
1,233

31
7
15
17
101
171

หมำยเหตุ:
-

สูญพันธุ์ (Extinct: EX) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย
สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild: EW) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่า พบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่กาลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดาเนินต่อไป
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รวม
345
1,012
392
157
370
2,276

- มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ถ้ายังคงมีปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์
- ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุมคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก
- กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือกลุ่มใกล้ถูกคุมคาม
- ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient: DD) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพีย งพอที่จะวิเคราะห์ถึ งความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โ ดยตรงหรือ โดยอ้อ ม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจา เป็ นต่อการจั ดหาความรู้เพิ่ม เติม
จากการศึกษาวิจัยในอนาคต
ที่มำ: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_38)
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ตัวชี้วัดที่ 86 - แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจานวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน
นิยามของตัวชี้วัด
 แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (โครงการ One Map) หมายถึ ง แผนที่ ที่ เ กิ ด จากการปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แบบบู ร ณาการ มาตราส่ ว น
1 : 4000 แบบดิจิตอล เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในแนวทางเดียวกัน
 โดยโครงการ One Map นี้มีวัตถุประสงค์จากความต้องการของรัฐบาลที่ จะดาเนินการจัดการที่ดินของรัฐ ให้มีแนวเขตที่ดินตรงตามที่ประกาศในกฎหมาย
แนวเขตที่ดินต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนและไม่มีช่องว่าง และได้รับประโยชน์จากการที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นแนวเดียวกัน สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการกาหนดเขต
ที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตามโครงการ One Map จะทาให้กระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตได้ ซึ่งจะเป็นการอานวยความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาท
 โครงการนี้ เป็ น การบูร ณาการการด าเนิ น การระหว่ างกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลั ง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงยุติธรรม
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

86.1 แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (โครงการ แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (โครงการ n/a
One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้
86.2 จานวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน
จานวนพืน้ ที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน
แปลง

มี
ไม่มี
ข้อมูล ข้อมูล
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน สศช.

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
-

n/a
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556

86.1 แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (โครงการ เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
86.2 จ านวนพื้ น ที่ จั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชน เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
(จานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย)
ผลการดาเนินงาน

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

11,134 10,085 8,471 7,173 N/A

หมายเหตุ: โครงการนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนที่ One Map

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map)
จานวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน (จานวนแปลงที่ดินที่ประชาชน
ได้รับการจัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

11,134 10,085

8,471

7,173

N/A

2562

2563

2564

2565

หมายเหตุ: โครงการนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนที่ One Map
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ตัวชี้วัดที่ 87 - มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมูบ่ ้าน
นิยามของตัวชี้วัด
 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
 ระบบประปาหมู่บ้าน หมายถึง ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนและ อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
 สัดส่วนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจานวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้านและจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน =

จานวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน
× 100
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

87 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

จานวนหมู่บ้านที่มรี ะบบประปาหมู่บ้าน จานวน
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด
จานวน

/
/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายปี
กรมการปกครอง
รายปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

มี ร ะบบประปาหมู่ บ้ า น เป้าหมาย ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
ครบทุกหมู่บ้าน
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน*

2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ร้อยละ 100
88.83

93.40

หมายเหตุ: *มาจากรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทาโดย สศช.

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนหมู่บ้านที่มรี ะบบประปาหมู่บ้าน*
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด
สัดส่วนหมู่บ้านที่มรี ะบบประปาหมู่บ้าน

2555

2556
62,512
703,72
88.83

2557

2558
65,696
70,338
93.40

2559

2560

2561

74,753

74,753

75,032

2562

ที่มา: - http://info.dla.go.th/
- http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php
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ตัวชี้วัดที่ 88 - ลุ่มน้้ำส้ำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้้ำ มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำอย่ำงสมดุลและมีกำรแปลงไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
นิยำมของตัวชี้วัด
 ลุ่มน้้ำส้ำคัญของประเทศ หมายถึง การแบ่งลุ่มน้าหลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ โดยใช้เส้นสันปันน้าหรือสันเขาส้าหรับ
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็น ที่สูง และสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึน เช่น ถนน คูน้า คันกันน้าส้าหรับพืนที่ราบ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาประกอบด้ วย
เส้นชันความสูง โครงข่ายล้าน้า (River Network) เส้นแนวขอบเขตประเทศและขอบเขตการปกครอง แบบจ้าลองความสูงเชิงเลข (DEM) สภาพภูมิประเทศแบบ 3 มิติ
จากแบบจ้าลองสภาพภูมิประเทศ (DTM) ข้อมูลภาพการส้ารวจข้อมูลระยะไกลจากโปรแกรม Google Earth และ PointAsia ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT
และแผนที่ภูมิประเทศพืนฐานหลักของกรมแผนที่ทหารทังแผนที่กระดาษและแผนที่ภูมิประเทศแบบจุดภาพ (Raster Map) แล้วจัดท้าแผนที่มาตรฐานสากล ในอัตราส่วน
1:50,000 WGS84 UTM Zone 47N เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการลุ่มน้าต่าง ๆ ของประเทศไทย
 กำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 25 ลุ่มน้า คือ (1) ลุ่มน้าสาละวิน (2) ลุ่มน้าโขง (3) ลุ่มน้ากก (4) ลุ่มน้าชี (5) ลุ่มน้ามูล (6) ลุ่มน้าปิง
(7) ลุ่มน้าวัง (8) ลุ่มน้ายม (9) ลุ่มน้าน่าน (10) ลุ่มน้าเจ้าพระยา (11) ลุ่มน้าสะแกกรัง (12) ลุ่มน้าป่าสัก (13) ลุ่มน้าท่าจีน (14) ลุ่มน้าแม่กลอง (15) ลุ่มน้าปราจีนบุรี
(16) ลุ่มน้าบางปะกง (17) ลุ่มน้าโตนเลสาบ (18) ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (19) ลุ่มน้าเพชรบุรี (20) ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก (21) ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(22) ลุ่มน้าตาปี (23) ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา (24) ลุ่มน้าปัตตานี และ (25) ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

88 ลุ่มน้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้า มีแผนบริหาร แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
จัดการทรัพยากรน้าอย่างสมดุลและมีการแปลงไปสู่ แต่ละลุ่มน้า
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

จ้านวน
แผนงาน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส้านักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติ

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

088-1

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560

ลุ่มน้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้า เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
มี แ ผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
อย่ า งสมดุ ล และมี ก ารแปลงไปสู่ ผลกำรด้ำเนินงำน
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

อยู่ระหว่างการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า (25 ลุ่มน้า)

ปีงบประมำณ
2561

2562 2563 2564 2565

ครม. เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า 20 ปี

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าแต่ละลุ่มน้า

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
10
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ตัวชี้วัดที่ 89 - ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

89 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้ น้้ า ใ น พื้ น ที่ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้ น้้ า ใ น พื้ น ที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น
ชลประทานเพิ่มขึ้น

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

n/a

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชลประทานเพิ่มขึ้น
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการด้าเนินงาน

2555

2556

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2562

2563

2564

2565

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนีย้ ังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

089-1

ตัวชี้วัดที่ 90 - ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

90 ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ า ทั้ งภาคการผลิ ต ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการผลิต
และการบริโภคเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการบริโภค

/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการผลิต เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ผลการด้าเนินงาน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการบริโภค เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ผลการด้าเนินงาน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการผลิต
ประสิทธิภาพการใช้น้าภาคการบริโภค

2555
n/a
n/a

2556
n/a
n/a

2557
n/a
n/a

2558
n/a
n/a

2559
n/a
n/a

2560
n/a
n/a

2561
n/a
n/a

2562

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนีย้ ังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
090-1

ตัวชี้วัดที่ 91 - พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย หมายถึง พื้นที่ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
 มูลค่าความเสียหาย หมายถึง มูลค่าความเสียหายรวมที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากมาเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง (ล้านบาท)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

91 พื้ น ที่ แ ละมู ล ค่ า ความเสี ย หาย พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย
จ าก อุ ท กภั ย แ ล ะ ภั ย แ ล้ งมี พืน้ ที่ความเสียหายจากภัยแล้ง
แนวโน้มลดลง
มูลค่าความเสียหาย

หน่วย

มีข้อมูล

จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้าน
ล้านบาท

/
/
/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
พื้ น ที่ แ ล ะ มู ล ค่ า
ความเสี ย หายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
มีแนวโน้มลดลง

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน1
30,039.91 2,467.83 1,846.64 1,595.74 821.74 2,895.93
ผลการดาเนินงาน2
1,115.18 4,756.20 392.56 800.05 416.56 1,123.76

2561 2562 2563

2564

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ลดลง

หมายเหตุ: - 1: จากรายงานผลการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของ สศช. มีการประเมินแค่มูลค่าความเสียหาย
- 2: จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

091-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย
พื้นที่ความเสียหายจากภัยหนาว
มูลค่าความเสียหายรวม1
มูลค่าความเสียหายรวม2

2555
12,016
40,723
30,039.91
1,115.18

2556
35,765
37,118
2,467.83
4,756.20

2557
15,044
23,229
1,846.64
392.56

2558
5,736
12,972
1,595.74
800.05

2559
21,170
11,840
821.74
416.56

2560
39,769
85
2,895.93
1,123.76

2561
14,964

2562

หมายเหตุ: - 1: จากรายงานผลการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของ สศช. มีการประเมินแค่มูลค่าความเสียหาย
- 2: จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

091-2

ตัวชี้วัดที่ 92 - พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่ชลประทาน หมายถึง จ้านวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า ภายใต้การด้าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น = จ้านวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + โครงการ ชลประทาน
ขนาดกลาง + โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในปีงบประมาณนั้น ๆ
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

92 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

พื้นที่ชลประทาน

ไร่

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าผล/
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
พื้นที่ชลประทาน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เพิ่มขึ้น (ไร่)
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
178,751 206,952 317,811 225,621 247,475 195,259 274,824 238,897
หมายเหตุ: ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจ้าปีงบประมาณ 2558

092-1

ที่มา: http://www1.rid.go.th/main/_data/annual-conclusion/RID-Annual/RID_Annual_2019.pdf p.24

092-2

ตัวชี้วัดที่ 93 - สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องของภาคกลาง
นิยามของตัวชี้วัด
 ขยะมู ลฝอยชุ ม ชน หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้า มูล สั ตว์ซากสั ตว์ห รือ สิ่ งอื่น ใด
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 มีเป้าหมายระดับภาคจากแผนพัฒนาภาคกลาง (ฉบับทบทวน 2562 - 2565) และแผนพัฒนาภาคตะวันออก (ฉบับทบทวน 2562 - 2565)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง =

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

93 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกํา จัดอย่างถูกต้อง ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก กํ า จั ด ล้านตัน
ของภาคกลาง
อย่างถูกต้อง
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
ล้านตัน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมการปกครองส่วนท้อง

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

-

093-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอย เป้าหมาย
ที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง
ต าม แ ผ น พั ฒ น า
ภาคกลาง
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ต าม แ ผ น พั ฒ น า
ภาคตะวันออก

17.87 22.88 25.71 39.32 43.33

ผลการดาเนินงาน

28.82 31.70 31.06 34.80 53.45

2562

2563

2566- 25712570 2575

2564

2565

ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 45
ร้อยละ 45
ของปริมาณ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 45
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 45
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ของปริมาณ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง (ภาคกลาง)*
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด (ภาคกลาง)*
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง (ภาคตะวันออก)*
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด (ภาคตะวันออก)*

2555
-

2556
0.89
4.98
0.66
2.29

2557
1.19
5.20
0.71
2.24

2558
1.35
5.25
0.73
2.35

2559
2.21
5.62
0.79
2.27

2560
2.34
5.40
1.24
2.32

2561
-

2562
-

หมายเหตุ: *ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษอยู๋ในรูปแบบรายงานและเป็นข้อมูลเฉลี่ยต่อวัน และแยกตามรายจังหวัด จึงไม่ทราบปริมาณรวมทั้งหมดของแต่ละภาค
ที่มา: - http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
- http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm

093-2

25762580

ตัวชี้วัดที่ 94 - คุณภาพน้้าของแม่น้าสายยุทธศาสตร์หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 คุ ณ ภาพน้้ า ของแม่ น้ า หมายความถึ ง ใชดั ช นี คุ ณ ภาพน้ า ทั่ ว ไป (Water Quality Index: WQI) ที่ มี ห น่ ว ยเป็ น คะแนน เริ่ ม จาก 0 ถึ ง 100 คะแนน
91 - 100 คะแนน ถือว่าคุณภาพน้าอยููในเกณฑดี
่
มาก 71 - 90 คะแนน คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑดี 61 - 70 คะแนน คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑพอใช 31 - 60 คะแนน คุณภาพ
น้าอยูใ่ นเกณฑเสื่อมโทรม 0 - 30 คะแนน คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คะแนนเกิดมาจากการรวมคะแนน ดัชนีคุณภาพน้า 8 พารามิเตอร์ ได้แก ความเป็นกรด
ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายในน้า (DO) ของแข็งทังหมด (Total Solid: TS) แบคทีเรียกลุมฟีคลอโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) ไนเตรท (NO3), ฟอสฟอรัส
ทังหมด (TP) ของแข็งแขวนลอย (SS) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand: BOD) เข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม
 แม่น้าสายยุทธศาสตร์หลัก ยังไม่พบการก้าหนดนิยามเกี่ยวกับแม่น้าสายยุทธศาสตร์หลักที่ชัดเจน โดยในเบืองต้นที่ปรึกษาก้าหนดแม่น้าสายยุทธศาสตร์
หลักตามข้อมูลใน “ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้าผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)” ประกอบไปด้วย
ลุ่มน้้า
ลุ่มน้ากก
ลุ่มน้าโขง
ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก
ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
ลุ่มน้าชี
ลุ่มน้าตาปี

แม่น้า
แม่น้ากก
กว๊านพะเยา แม่น้าโขง แม่น้าเลย แม่น้าสงคราม แม่น้าสวย แม่น้าอิง แม่น้าอูน หนองหาร ห้วยชะโนด ห้วยน้ายาม ห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย ห้วยปลาหาง
ห้วยโมง ห้วยหลวง
แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย บึงบรเพ็ด คลองดาวคนอง คลองบางกรวย คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย คลองบางประมุง คลองบางปลากด
คลองพระโขนง คลองมอญ คลองลัดหลวง คลองส้าโรง
ไม่มีข้อมูลคุณภาพน้า
แม่น้าจันทบุรี แม่น้าตราด แม่น้าประแสร์ แม่น้าพังราด แม่น้าระยอง แม่น้าเวฬุ คลองก้นปึก คลองกระเฉด คลองคา คลองชากหมาก คลองตากวน คลองทับมา
คลองน้าด้า คลองน้าตก คลองน้าหู คลองบางกระพรุน คลองบางเบิด คลองพยุน คลองหนองคล้า คลองหนองผักหนาม คลองหลอด คลองห้วยใหญ่
แม่น้าชี แม่น้าเชิญ แม่น้าพรม แม่น้าพอง แม่น้าล้าปาว แม่น้าเสียว ล้าปลายมาศ ล้าปาวน้อย ล้าพะเนียง ห้วยแข้ โจด ห้วยปลาแดก ห้วยมุก ห้วยสายบาตร
ห้วยเสียว ห้วยหมายกงอ
แม่น้าตาปี - พุ่มดวง
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ลุ่มน้้า
ลุ่มน้าโตนเลสาป
ลุ่มน้าทะเลสาปสงขลา
ลุ่มน้าท่าจีน
ลุ่มน้าน่าน
ลุ่มน้าบางประกง
ลุ่มน้าปราจีนบุรี
ลุ่มน้าปัตตานี
ลุ่มน้าป่าสัก
ลุ่มน้าปิง
ลุ่มน้าเพชรบุรี
ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก
ลุ่มน้ามุล
ลุ่มแม่น้ากลอง
ลุ่มน้ายม
ลุ่มน้าวัง
ลุ่มน้าสะแกกรัง
ลุ่มน้าสาละวิน

แม่น้า
ห้วยพรมโหด
ทะเลสาปสงขลา คลองตะเครียะ คลองท่าเขียด คลองท่าแนะ คลองนาค่อม คลองป่าบอน คลองป่าพะยอม คลองพรุพ้อ คลองหมากาฬ คลองระโนด
คลองรัตนภูมิ คลองอู่ตะเภท
แม่น้าท่าจีน คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาชัย คลองภาษีเจรีฐ คลองด้าเนินสะดวก คลองเจดีย์บูชา
แม่น้าพิจิตร แม่น้าน่าน แม่น้าแควน้อย คลองโป่งนก คลองตรอน คลองไดน้า
แม่น้าบางประกง แม่น้านครนายก คลองท่าไข่ คลองท่าลาด คลองนครเนื่องเขต คลองพานทอง วังซุง
แม่น้าปราจีนบุรี
แม่น้าปัตตานี
แม่น้าป่าสัก แม่น้าลพบุรี แม่น้าบางขาม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แม่น้าแม่สา แม่น้าลี ห้วยตาก แม่น้าแม่แตง แม่น้าแม่แจ่ม แม่น้าแม่จัน แม่น้าแม่กลาง แม่น้าฝาง แม่น้าปิง แม่น้ากวง คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก
แม่น้าเพชรบุรี
แม่น้าปราณบุรี แม่น้าตรัง แม่น้ากุยบุรี แม่น้ากระบุรี คลองหาดส้มแป้น คลองปะเหลียน คลองบ้าบัง คลองบางใหญ่ คลองตะกั่วป่า คลองกระบี่ใหญ่
แม่น้าหลังสวน แม่น้าสายบุรี แม่น้าปากพนัง แม่น้าบางนรา แม่น้าชุมพร แม่น้าโก-ลก คลองอีเล็ด คลองเทพา
แม่น้ามูล แม่น้าล้าชี แม่น้าล้าโดมใหญ่ แม่น้าล้าตะคอง แม่น้าล้าน้ากว้าง แม่น้าล้ามุลน้อย ล้าจักราช ล้าเขียงไกร ล้าซอ ล้าเซบาย ล้าแซะ ล้าปลายซอ
ห้วยขะยุง ห้วยทับทัน ห้วยยาง ห้วยส้าราญ ห้วยเสนง ห้วยเหนือ
แม่น้าแม่กลอง แม่น้าแควใหญ่ แม่น้าแควน้อย เขื่อนศรีนครินทร์
แม่น้ายม แม่น้าต้า คลองโคกช้าง
แม่น้าวังทอง แม่น้าวัง แม่น้าแม่จาง คลองโคกช้าง
แม่น้าสะแกกรัง คลองตากแดด
แม่น้าปาย

ที่มา: http://iwis.pcd.go.th/index.php
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วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

94 คุณภาพน้าของแม่น้าสายยุทธศาสตร์ ดัชนีคณ
ุ ภาพน้าทั่วไป (Water Quality Index: WQI)
หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

คะแนน

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558
คุณภาพน้าของแม่น้าสายยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึน (คะแนน) และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการด้าเนินงาน
34
28
29
34

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

อยู่ในเกณฑ์ดเี พิ่มขึน
34

28

45

n/a

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีคณ
ุ ภาพน้าทั่วไป (Water Quality Index: WQI) (คะแนน)

2555
34

2556
28

2557
29

2558
34

2559
34

2560
28

2561
45

2562
n/a

หมายเหตุ: เป็นข้อมุลจากสรุปสาระส้าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2562)
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ตัวชี้วัดที่ 95 - คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
นิยามของตัวชี้วัด
 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัช นีคุณภาพอากาศ 1 ค่า
ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุ
การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทาให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทาให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทาให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ ง การเผาในที่โล่ ง
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการทาให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ
3. ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซ ออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบ บทางเดินหายใจและ
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการทางานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200 - 250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปทาให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทาให้การลาเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจทางานหนักขึ้น
5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
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6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีกามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทาให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัช นี คุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป หากดัช นีคุณภาพอากาศมีค่าสู งเกิน กว่า 100 แสดงว่า
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100

ความหมาย
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
ปานกลาง

สีที่ใช้
ฟ้า
เขียว
เหลือง

101 - 200

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส้ม

201 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แดง

คาอธิบาย
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง
ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจ กรรมกลางแจ้ งหลีกเลี่ย งพื้น ที่ที่ มีมลพิ ษทางอากาศสู ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกั นตนเองหากมีค วามจ าเป็ น
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

095-2

ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 ขึ้นไป

PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)
PM10 (มคก./ลบ.ม.)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 25
0 - 50
26 - 37
51 - 80
38 - 50
81 - 120
51 - 90
121 - 180
91 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป

O3 (ppb)
CO (ppm)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 35
0 - 4.4
36 - 50
4.5 - 6.4
51 - 70
6.5 - 9.0
71 - 120
9.1 - 30.0
121 ขึ้นไป
30.1 ขึ้นไป

NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 60
0 - 100
61 - 106
101 - 200
107 - 170
201 - 300
171 - 340
301 - 400
341 ขึ้นไป
401 ขึ้นไป

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

95 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไข ร้ อ ยละจ านวนวั น ที่ PM10 ใน 9 จั ง หวั ด ร้อยละ
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มีข้อมูล
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ วิ ก ฤติ ห มอกควั น เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ได้ รั บ การแก้ ไ ขและมี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
75.96 83.33 84.63 86.76 84.19 95.95 94.61

095-3

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ร้อยละจานวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2555
75.96

2556
83.33

2557
84.63

2558
86.76

2559
84.19

2560
95.95

2561
94.61

2562

095-4

ตัวชี้วัดที่ 96 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563
นิยามของตัวชี้วัด
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจาเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่
ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่สาคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของ ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
การปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563

ร้อยละ

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
กระจกในภาคพลังงานและ และสังคม ฉบับที่ 12
คมนาคมขนส่ง
ผลการดาเนินงาน

2563
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ของการปล่อยในกรณีปกติ

2564 2565

096-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

2555

2556 2557

2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

2559
2560
2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ลดลงร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

2562

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา
หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
ภาคกิจกรรม
ภาคพลังงาน

พ.ศ. 2553
230.36

พ.ศ. 2554
229.89

พ.ศ. 2555
240.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
236.94
n/a
254.9
258.7

พ.ศ. 2560
258.2

พ.ศ. 2561
260.3

พ.ศ. 2562
n/a

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) (http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/)
ข้อมุลจากสรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2562)

096-2

ตัวชี้วัดที่ 97 - ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง
นิยามของตัวชี้วัด
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจาเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่
ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่สาคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
หน่วย
มีข้อมูล
ตัวชี้วัด
97 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาท ต้ น ทุ น การลดการปล่ อ ย
บาทต่อตัน
ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ที่

ตัวชี้วัด

ไม่มีข้อมูล
/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานนโยบายและแผน
n/a
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ต่อหน่วย
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565
มีแนวโน้มลดลง

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย

2555

2556

2557

2558
2559
ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

2560

2561

2562

097-1

ตัวชี้วัดที่ 98 - แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็น เช่น การจัดการน้า เกษตร
สาธารณสุข และป่าไม้
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

98 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็น

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
2555 2556 2557 2558
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในรายสาขาที่จาเป็น
ผลการดาเนินงาน

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565
มีแผนปฏิบตั ิการ

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในรายสาขาที่จาเป็น

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

098-1

ตัวชี้วัดที่ 99 - การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด
การจั ดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่ อ สนั บสนุ นด้ านการเงิ น เทคโนโลยี และการเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพในการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการลดก๊า ซเรื อนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพื้นที่หรือ
สาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง (อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การจั ด ตั้ งกลไกภายในประเทศ
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร เ งิ น
เทคโนโลยี แ ละการเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพ

เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

มีกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน
เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)

099-1

25762580

ตัวชี้วัดที่ 100 - ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

100

ระบบพยากรณ์ และเตื อ นภั ย
ล่ ว งหน้ า ส าหรั บ ภาคเกษตรและ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล
ระบบพยากรณ์ และเตื อ นภั ย มี/ไม่มี
ล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตร
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มี/ไม่มี
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

/

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้า เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ส าหรั บ ภาคเกษตรและการจั ด การ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
-

-

-

-

-

2566- 2571- 25762570 2575 2580

-

100-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตร
การจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

100-2

ตัวชี้วัดที่ 101 - สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น
 เครื อข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หมายถึง กลุ่ มบุคคล หรื อองค์กรที่มีร่ วมกลุ่ มกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ความรู้ และเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ รวมทั้ ง
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ =

พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

101 สั ด ส่ วน ขอ งพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย ที่ ได้ รั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไร่

/

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไร่

/

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

-

101-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับ เป้าหมาย ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภั ย และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ธรรมชาติ
ผลการดาเนินงาน
จัดตั้งเครือข่ายระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยง
ภัยครอบคลุมทั้งระบบ ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า
ไม่น้อยกว่า 55 ต้าบล

-

-

-

-

2566- 2571- 25762570 2575 2580

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

101-2

ตัวชี้วัดที่ 102 - จ้ำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้้ำซำกลดลง
นิยำมของตัวชี้วัด
 ภัยธรรมชำติ หมายถึง ภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน แผ่นดินไหว และภัยหนาว ทั้งนี้ ในประเทศไทย
มีการจัดเก็บข้อมูลเพียง 4 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว
 พื้นที่เสี่ยงภัยซ้้ำซำกหมำยถึง หมายถึง พื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติแบบเดิมติดต่อกัน
วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ:
จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ = จานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย + จานวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย + จานวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ + จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง
+ จานวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอกควัน + จานวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว + จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว
มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ = มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย + มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย + มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ
+ มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง + มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควัน + มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว
+ มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซาก = (n/a)

102-1

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

จานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

คน

/

จานวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย

คน

/

จานวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ

คน

จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง

คน

จานวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอกควัน

คน

/

จานวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว

คน

/

จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว

คน

/

102.2 มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

บาท

/

มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย

บาท

/

มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ

บาท

มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง

บาท

102.1 จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติลดลง

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

ไม่มีข้อมูล

/
/

/
/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

102-2

ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควัน

บาท

/

มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว

บาท

/

มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว

บาท

102.3 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจาก
จากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากลดลง ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซาก

บาท

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

/
รอตอบกลับจาก
หน่วยงาน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

102-3

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

102.1 จ านวนผู้ เสี ย ชี วิ ต (ราย) เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ระวังภัยธรรมชาติ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกำรด้ำเนินงำน1
1,356
377
444
202
168
196
ผลกำรด้ำเนินงำน2
28
158
38
77
28
171
102.2 มูล ค่าความเสียหายจาก เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภัยธรรมชาติ (ล้านบาท)
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกำรด้ำเนินงำน1
34.07
9.38
11.24 4.99 4.20
4.87
ผลกำรด้ำเนินงำน2
1121.94 4833.75 452.52 968.22 474.58 1178.14
102.3 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซาก (ล้านบาท) ผลกำรด้ำเนินงำน1
3,774.92 29.86 368.56 175.15 247.78 1,556.37

2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ลดลง
52
ลดลง

ลดลง

หมำยเหตุ: ผลการดาเนินงาน 1: จากรายงานผลการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของ สศช. มีการประเมินแค่มูลค่าความเสียหาย
2: จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากมีข้อมูลเฉพาะอุทกภัยเท่านั้น และเป็นการชดเชยโดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิใช่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น (อ้างอิงจาก: สรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)

102-4

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย
จานวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย
มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย
จานวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ
มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ
จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง
จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากไฟป่ า และ
หมอกควัน
มูล ค่ าความเสีย หายจากไฟป่ าและ
หมอกควัน
จานวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว
มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว
จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว
มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการชดเชยผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
เสี่ยงภัยซ้าซาก

2555
14
716,000,844
14
6,758,582
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
399,178,544

2556
134
1,841,217,148
24
77,545,751
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
2,914,986,854

2557
31
323,578,804
7
59,956,266
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
68,983,841

2558
11
162,063,478
67
168,173,272
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
637,982,948

2559
17
271,167,957
11
58,019,632
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
145,396,739

2560
152
1,050,281,997
19
54,378,207
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
73,481,373

2561
23
542,067,800
29
5,345,461
ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ
0
ไม่มรี ายงาน

ไม่มีการจัดเก็บ
ไม่มีการจัดเก็บ

3,774.92

29.86

368.56

175.15

247.78

1,556.37

102-5

2562
-

ตัวชี้วัดที่ 103 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 ค่า ใช้จ่ ายการลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒ นา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ จากการวิจั ย และพัฒ นาอัน เป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ส ามารถพั ฒ นาประเทศให้ มีความเจริญ ก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการวิจัย
และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = (
) x100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

103 สัด ส่ วนค่ าใช้จ่ ายการลงทุ น ค่ า ใช้ จ่ ายการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ และพัฒนาทั้งหมด
ร้ อ ยละ 1.5 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี

รายไตรมาส

103-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และพั ฒ นาเพิ่ ม สู่ ร้ อ ยล ะ 1.5 ของ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลการดาเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP
0.44

0.48

0.62

0.78

1.00

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2555

2556
57,038
12,915,158

2557
63,490
13,230,304

2558
84,671
13,743,465

2559
113,527
14,554,569

2560
155,143
15,451,958

2561

2562

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/
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ตัวชี้วัดที่ 104 - สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30
นิยามของตัวชี้วัด
 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน หมายถึง งบวิจัยของภาคเอกชนที่ได้มาจากการสารวจ
 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ หมายถึง งบวิจัยของภาครัฐ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของรัฐ
= (
) x100: (
) x100
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน + ภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน + ภาครัฐ

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

104 สั ด ส่ วน การล งทุ นวิ จั ย แ ล ะ ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ ของภาคเอกชน
เพิ่มเป็น 70:30
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐ

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

สั ด ส่ ว น การลงทุ น วิ จั ย แ ล ะ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เพิ่มเป็น 70:30
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

2562

2563

2564

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มเป็น 70:30
47:53 54:46 70:30 73:27 80:20

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

2555

2556
26,768
30,270

2557
34,445
29,045

2558
59,442
25,229

2559
82,701
30,826

2560
123,942
31,201

2561

2562

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-rd/rd-t001/
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ตัวชี้วัดที่ 105 - การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:งานวิจัยพืน้ ฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20
นิยามของตัวชี้วัด
 การลงทุ น วิจั ยและพั ฒ นาในอุต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายของประเทศ หมายถึ ง ค่ าใช้จ่ ายในการลงทุ น วิจั ย ในกลุ่ ม 5 อุต สาหกรรมเดิ ม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุต สาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หุ่ นยนต์เ พื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 งานวิจัยพื้น ฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ค วามรู้ หมายถึง งานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ส ามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
 ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บุ ค ลากร และระบบมาตรฐาน หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บุ ค ลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ: งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ ∶ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
= (
) × 100: (
) × 100
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
∶(
) × 100
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด

105-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

105 การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาในอุ ต สาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายของประเทศ:
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ :
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน ล้านบาท
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ
ค่ า ใช้ จ่ ายงานวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ าง/ ล้านบาท
สะสมองค์ความรู้

/

ค่ า ใช้ จ่ า ยระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ล้านบาท
บุคลากร และระบบมาตรฐาน

/

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี

รายปี

รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การลงทุ น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าใน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ แ ละ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป้ า หมายของประเทศ:งานวิ จั ย ผลการดาเนินงาน
พื้ น ฐานเพื่ อสร้ า ง/ส ะสม องค์
ความรู้ :ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
บุ ค ลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเป็น 55:25:20

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561 2562

2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

เพิ่มเป็น 55:25:20

27:46:27
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ที่มา: - http://stiic.sti.or.th/stat-rd-person/
- http://statv2.nic.go.th/
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ตัวชี้วัดที่ 106 - จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ หมายถึง กาลังแรงงานของผู้ที่ทางานด้านด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน = (

จานวนประชากรทั้งหมด

) × 10,000

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

106 จานวนบุ คลากรด้ านการวิจัย จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
และพั ฒ นาเพิ่ ม เป็ น 25 คน
ต่อประชากร 10,000 คน
จานวนประชากร

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

คน

/

คน

/

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
กรมการปกครอง
รายปี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จ านวนบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย เป้ ำหมำย ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และพั ฒ นาเพิ่ ม เป็ น 25 คนต่ อ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประชากร 10,000 คน
ผลกำรดำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

25 คน ต่อประชากร
10,000 คน
12.9

13.6

17.0

21
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ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
จานวนประชากร

2555

2556

2557

64,456,695.00 64,785,909.00 65,124,716.00

2558
89,617
65,729,098

2559
112,386
65,931,550

2560
138,644
66,188,503

2561

2562

ที่มำ: http://stiic.sti.or.th/stat-rd-person/
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ตัวชี้วัดที่ 107 - ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ มีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ หมายถึง ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ = (

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด

) × 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
หน่วย
ตัวชี้วัด
107 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ใน ผลงานวิ จั ย และเทคโนโลยี จานวน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ พร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้
บ ริ ก ารแล ะภ าค ธุ ร กิ จ มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
จานวน
พร้อมใช้ทั้งหมด
ที่

ตัวชี้วัด

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ/
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ/
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

n/a

รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ผลงานวิ จั ย และเทคโนโลยี พ ร้ อ มใช้ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ ถู ก น า ไป ใช้ ใน ก า ร ส ร้ า งมู ล ค่ า และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้ กั บ ภาคการผลิ ต และ ผลการดาเนินงาน
บริ ก ารและภาคธุ ร กิ จ มี จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด

2564

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-

ที่มา: - https://www.nstda.or.th/th/11538-technology-transfer
- https://www.nrct.go.th/splash
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ตัวชี้วัดที่ 108 - มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 การลดหย่อนภาษีเงิน ได้ นิติ บุคคลสาหรับค่า ใช้จ่ ายวิจั ยและพัฒ นา หมายถึง ผู้ประกอบการนิติบุคคลนาค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วข้องกับการวิจัยและพัฒ นา
ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราปกติที่ต้องเสีย โดยเป็นกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขอยกเว้นภาษี 300%
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

108 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจานวน สาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพากร

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
มูล ค่ าการลดหย่ อ นภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
จานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
ค่ า ใช้ จ่ า ยวิ จั ย แล ะพั ฒ นามี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (หน่วย: ล้านบาท)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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ตัวชี้ วัดที่ 110 - ความส้ าเร็จของไทยในการผลักดั นให้ เกิ ดโครงข่ ายความเชื่ อมโยงทางด้านโลจิสติ กส์ที่ ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้้ า
ทางอากาศ ภายในภูมิภาคเพื่ออ้านวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง
ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ความส้าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ้านวย
ความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตังของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส้าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
ให้ เกิ ดประโยชน์ อย่ างเต็ มศั กยภาพในการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของไทยพั ฒ นาความเชื่อ มโยงด้ านการคมนาคมขนส่ ง โลจิส ติ กส์ และโทรคมนาคมใน กรอบ
ความร่ ว มมือ อนุ ภูมิ ภ าคภายใต้แ ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภู มิภ าคอาเซียนเพื่ ออ้า นวยความสะดวกและลดต้น ทุ นด้ านโลจิส ติก ส์
ทังนี จะต้องมีการก้า หนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจนในการที่จะมีกฎระเบียบมารองรับ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโย ง
ในภูมิภาค รวมทังช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่ อมต่อเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พืนที่การพัฒ นาภายใน
ประเทศไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
วิธีการวัดและวิธีการค้านวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ความส้ า เร็จ ของไทยในการผลั ก ดั น ให้ เกิ ด โครงข่ า ย
ความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก
ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาคเพื่ออ้านวย
ความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง

เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ
ผลการด้าเนินงาน
n/a n/a n/a

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด : n/a
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 111 - ความส้ า เร็ จ ของการด้ า เนิ น งานภายใต้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ งข้ า มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โขง ( Cross Border Transport
Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (จ้านวนใบอนุญาต)
ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ประเทศสมาชิ กอนุ ภู มิภ าคลุ่ มแม่น้ า โขงทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้ วย กัมพู ช า ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ได้ให้ สั ต ยาบั นครบทั้ง 20 ฉบั บแล้ ว
(17 ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) ภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS CBTA) (ไทย วันที่ 30 มีนาคม 2558 เมียนมา 6 เดือนมิถุนายน
2558) โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อเริ่มด้าเนินการ CBTA ในระยะแรก “Early Harvest” ในเดือนสิงหาคม 2560
เพื่ อ มุ่งสู่ ก ารปฏิ บั ติอ ย่ างเต็ มที่ ในปี 2562 ภายหลั งการให้ สั ตยาบั น ครบถ้ ว นแล้ ว ประเทศไทยได้ ร่ ว มจั ดท้ าบั น ทึ ก ความเข้ าใจเพื่ อ ให้ มี การใช้ ค วามตกลง CBTA ณ
จุดผ่านแดนที่ส้าคัญ (Initial Implementation on CBTA) กับประเทศเพื่อนบ้าน และเริ่มบังคับใช้แล้ว คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม/มุกดาหาร-สะหวันนะเขต/อรัญประเทศปอยเปต/ความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา จ้านวน 150 คัน จากเดิมไทย ได้โควตาจ้านวน 40 คัน และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเริ่ม IICBTA ระหว่าง
ไทย-เมียนมา และเจรจาเพื่อลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการเจรจาตามแนว NSEC ไทย-ลาว-จีน ส้าหรับการออกหนังสือใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้
ความตกลง GMS (GMS Road Transport Permit) ประเทศสมาชิกเริ่มด้าเนินการออกหนังสือใบอนุญาตขนส่งทางถนนฯ ดังกล่าวจ้านวน 500 ฉบับ โดยประเทศสมาชิก
จะเริ่มลงนามแบบเวียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 และบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกลงนามครบทุกประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี 2561
วิธีการวัดและวิธีการค้านวณ:
การให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA ของไทย
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

111 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross
Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (จ้านวนใบอนุญาต)

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

จ้านวนใบอนุญ าตขนส่งทางถนนภายใต้
ความตกลง GMS ที่ได้ด้าเนินการจริง

-

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
PDF

ความถี่

ที่มา: http://www.mot.go.th/page.html?id=29

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ความส้าเร็จของการด้าเนินงานภายใต้ความตก
ลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่ ม แ ม่ น้้ า โข ง (Cross Border Transport
Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (จ้านวนใบอนุญาต)

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการด้าเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จ้านวนใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้ความตกลง GMS ที่ได้
ด้าเนินการจริง

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัดที่ 112 - มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าสินค้าขั้นกลาง หมายถึง สินค้าและบริการที่ถูกซื้อไปเพื่อนาไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าชนิดอื่น โดยที่ยังไม่ไปถึงขั้นของการบริโภค
 ชายแดนระหว่างประเทศ หมายถึง ชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันระกอบไปด้วย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และ
มาเลเซีย
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน พันล้านบาท
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานรับผิดชอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย/
กรมศุลกากร

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
n/a
ระหว่างประเทศ (พันล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน
4,404 4,328 4,374 3,773 3,618 4,043 n/a n/a
ที่มา: สรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2562) หน้า 163
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9517&filename=evaluate_develop

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ (พันล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

4,404

4,328

4,374

3,773

3,618

4,043

n/a

n/a
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ตัวชี้วัดที่ 113 - มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค หมายถึง มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้าของไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
 มู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรงของไทยในต่ า งประเทศ (Thai Direct Investment Abroad: TDI) หมายถึ ง ธุ ร กรรมการลงทุ น ที่ ผู้ ล งทุ น ซึ่ ง มี ถิ่ น ฐาน
ในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็นกิจการในเครือ โดยที่ผู้ลงทุนถือหุ้นของกิจการในเครือหรือกิจการที่นาเงินไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ทั้งนี้
ธุรกรรรมการลงทุนจะครอบคลุมถึง (1) เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity Investment) (2) การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ (Direct Loans) (3) กาไรที่นากลับมาลงทุน
และ (4) ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน
 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศมีต่อธุรกิจที่มี
ถิ่นฐานในไทย โดยการลงทุนที่ถูกนับเป็นการลงทุนโดยตรงมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ (1) การลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(2) การกู้ยืม ตราสารหนี้ และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน และ (3) กาไรคงค้างที่นากลับมาลงทุน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค = n/a
มูลค่าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค = มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ + มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มู ล ค่ า การค้ า รวมระหว่ า งไทยกั บ ประเทศ
ในภูมิภาค
มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
(Thai Direct Investment Abroad: TDI)
มู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI)

ล้านบาท

/

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
API

ล้านบาท

/

ธนาคารแห่งประเทศไทย

API

รายปี

ล้านบาท

/

ธนาคารแห่งประเทศไทย

API

รายปี

ตัวชี้วัด

113.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาค
113.2 มูลค่าการลงทุนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาค

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วดั

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

113.1 มู ล ค่ า การค้ า เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ระหว่างไทยกับประเทศ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
ในภูมิภาค
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37 3,006,076.37
113.2 มู ลค่ าการลงทุน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ระหว่างไทยกับประเทศ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
ในภูมิภาค
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
-107,038.89 -28,188.97 -119,193.18
-9,231.71
-97,128.06 -143,036.25 -171,226.34
17,196.78

2563 2564 2565
-

-

-

-

-

-

2566- 2571- 25762570 2575 2580
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555
มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศ
3,006,076.37
ในภูมิภาค
มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย ต ร ง ข อ ง ไ ท ย
ในต่างประเทศ (Thai Direct Investment -84,108.11
Abroad: TDI)
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
-22,930.78
(Foreign Direct Investment: FDI)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

3,070,800.88

3,242,839.76

3,167,120.46

3,216,503.28

3,427,730.44

3,668,296.31

3,362,172.53

-45,499.77

-88,699.83

-21,312.52

-168,637.90

-204,652.91

-224,556.91

-140,063.23

17,310.80

-30,493.35

12,080.81

71,509.84

61,616.66

53,330.57

157,260.01

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ThaiDirectInvestment/TDI_3/Pages/TDI_Statistic1.aspx
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ตัวชี้วัดที่ 114 - มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
นิยามของตัวชี้วัด
 มู ล ค่ า การบริ ก ารของผู้ ป ระกอบการไทยในประเทศในภู มิ ภ าค หมายถึ ง มู ล ค่ า ธุร กิ จ การให้ บ ริ ก ารระหว่า งประเทศคู่ ค้ า ของไทยกั บ ประเทศอื่ น ๆ
ในภูมิภาค ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค = (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

114 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการ มู ล ค่ า การบริ ก ารของผู้ ป ระกอบการไทย
ไทยในประเทศในภูมิภาค
ในประเทศในภูมิภาค

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ล้านบาท

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
n/a

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยในประเทศในภูมิภาค
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

-

-

-

-

-

2566- 2571- 25762570 2575 2580

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมภิ าค

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
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ตัวชี้วัดที่ 115 - ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณในการนาเข้าและส่งออกสินค้าและบริการของประเทศไทยทั้งประเทศ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น = ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการ (ปีที่ n) - ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการ (ปีที่ n-1)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

115 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ

พันตัน
พันตัน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนข.
สนข.

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ความถี่

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ปริมาณการขนส่งสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
>0

>0

>0

>0

>0

2566- 2571- 25762570 2575 2580

>0

115-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (พันตัน)*
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (พันตัน)*

2555
105,498
114,245

2556
112,603

2557
126,604

2558
123,423

2559
119,321
123,159

2560

2561

2562

หมายเหตุ: *สรุปสาระสาคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

115-2

ตัวชี้วัดที่ 116 - กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รบั การปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและบริการ
นิยามของตัวชี้วัด
 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับ
การปรับแก้ไขที่สาคัญเพื่อให้อานวยความสะดวกต่อการลงทุนของต่างประเทศ โดยข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือกาหนดกฎหมาย/
ระเบียบ มีดังนี้
1. ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิ นสอดคล้อง
กับแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. การดาเนินการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการการพั ฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน ตามแนวคิดหลักของแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เพื่อผลักดันให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินของภูมิภาค
3. การร่างกาหนดพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
5. พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารเงื่ อ นไข และกระบวนการ
ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
7. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560
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วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ
การเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ

ไม่มี

มี
ไม่มี หน่วยงานที่
การรับส่ง/
ความถี่
ข้อมูล ข้อมูล รับผิดชอบ เชื่อมโยงข้อมูล
/
n/a
n/a
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่12
บริการ
ผลการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

n/a
n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต
การลงทุนและบริการ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจากสรุปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2561)
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2565

ตัวชี้วัดที่ 117 - มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทย หมายถึง งบประมาณประเทศที่ใช้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ น (Financial Assistance: FA) และ
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) แบ่งออกเป็น
o การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่า และระยะเวลาในการชาระคืนเงินต้นและ
ระยะเวลาปลอดหนี้ยาวกว่าปกติ ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557) สพพ. คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 - 2.50 ต่อปี และประเทศผู้ กู้ต้องใช้สินค้าและ
บริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด อีกทั้งต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาจากประเทศไทย เป็นต้น
o การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่า (Grant) เป็นเงินให้เปล่าที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินโครงการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ
o การให้เงินช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินให้เปล่า (Mixed Credit) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีสัดส่วนของเงินกู้
เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า โดยปกติอัตราส่วนของเงินให้เปล่าจะไม่เกินร้อยละ 30
- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยอยู่ในรูปแบบของเงินให้เปล่า (Grant) แบ่งออกเป็น
o การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการดาเนินโครงการ
o การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
 การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ของไทยในอนุภูมิ ภ าคและภูมิ ภ าค จากข้ อมูล รายงานของส านั ก งานความร่ ว มมื อ มื อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ กั บประเทศเพื่ อ นบ้ า น
โดยให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ านจานวน 7 ประเทศ คือ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
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วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

117 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา
ไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป. ลาว
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - เลสเต

หน่วย

มีข้อมูล*

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
สานักงานความ
n/a
ร่วมมือพัฒนา
n/a
เศรษฐกิจกับ
n/a
ประเทศเพื่อนบ้าน
n/a
(องค์การมหาชน)
n/a
(สพพ.)
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

หมายเหตุ: * ข้อมลู อยู่ในรูปแบบ e-book และ PDF ไฟล์

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557
2558
2559
2560 2561 2562 2563 2564 2565
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทย เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
n/a
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
286.1 4,877.0 2,922.0 2,294.37 1,241.48 5,945.11 n/a n/a
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป.ลาว (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา (ล้านบาท)
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - เลสเต (ล้านบาท)

2555
286.1
-

2556
3,677.0
1,200.0
-

2557
1,137.0
1,785.0
-

2558
2,294.37
-

2559
928.1
313.37
-

2560
928.11
5,017
-

2561

2562

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานประจาปีของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ประมวลผลโดยที่ปรึกษา
https://www.neda.or.th/2018/th/emagazine?n=rQZWewEb3Q
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ตัวชี้วัดที่ 118 - ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
นิยามของตัวชี้วัด
 ความสาเร็ จ ของโครงการพั ฒนาร่ ว มกัน ระหว่ า งไทยกับ ประเทศในภู มิภ าค เป็น ตัว ชี้วัดภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
ในยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบการจัดทาตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

118 ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกัน ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

n/a

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
n/a

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557
ความส าเร็จ ของโครงการพั ฒ นาร่วมกัน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
n/a n/a n/a

2558

2559

2560

2561

2562

2563 2564 2565

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิ าค

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 119 - ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นิยามของตัวชี้วัด
 ความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง สถานการณ์ ข องตั ว ชี้ วั ด SDGs ไทยจากการจั ด อั น ดั บ ของ
Sustainable Development Solutions Network
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

119 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตาม อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและ อันดับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs)

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าผล/
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580
อั น ดั บ ของประเทศ เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ
ด้ า นความยั่ ง ยื น และ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรก
ต่ากว่า 40 ต่ากว่า 30
ต่ากว่า 20
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน อย่างยั่งยืน
ของโลก
ประเทศแรก ประเทศแรก ประเทศแรก
ระดับโลก
ของโลก
ของโลก
ของโลก
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
n/a
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน (อันดับ)
61
55
59
40
ผลการดาเนินงาน (คะแนน)
62.2 69.5 69.2 73.0
119-1

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
SDGs (อันดับ)
SDGs (คะแนน)

2555

2556

2557

2558

2559
61
62.2

2560
55
69.5

2561
59
69.2

2562
40
73.0

119-2

ตัวชี้วัดที่ 120 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม )เฉลี่ยร้อยละ(
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศสาขาอุ ต สาหกรรม หมายถึ ง มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
เฉพาะสาขาอุตสาหกรรม (Industrial)
 สาขาอุตสาหกรรม )Industrial) ประกอบไปด้วย (1) Mining and quarrying (2) Manufacturing (3) Electricity, gas, steam and air conditioning
supply และ (4) Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
((ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีปัจจุบัน – ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีก่อน) /
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรม ปีก่อน) * 100
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

120 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศสาขา
ในประเทศสาขาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองบัญชีฯ)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

120-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

ขยายตัว ร้อยละ 4.6

ขยายตัว
ร้อยละ
4.8

ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ
4.8
4.8

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
มวลรวมในประเทศในสาขา ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ป ร ะ เด็ น 4
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

25762580

3.44% 2.40% 1.45% 4.31% 5.34%

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม (ล้านบาท)

2556
4,420,724

2557
4,526,819

2558
4,592,338

2559
4,790,312

2560
5,045,968

2561

2562

2563

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 121 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศสาขาบริ ก าร หมายถึ ง มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
เฉพาะสาขาบริการ (Service)
 สาขาบริ ก าร (Service) ประกอบไปด้ ว ย (1) Construction (2) Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
(3) Transportation and storage (4) Accommodation and food service activities (5) Information and communication (6) Financial and insurance
activities (7) Real estate activities (8) Professional, scientific and technical activities (9) Administrative and support service activities (10) Public
administration and defense; compulsory social security (11) Education (12) Human health and social work activities (13) Arts, entertainment and
recreation (14) Other service activities และ (15) Activities of households as employers
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

121 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ
ในประเทศสาขาบริการ

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงาน
การรับส่ง/
ความถี่
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
สศช. (กองบัญชีฯ)
n/a
รายปี
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณ ฑ์ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
มวลรวมในประเทศสาขาบริการ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
และบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน
5.56% 4.79% 7.64% 7.60% 6.86%

ขยายตัว ร้อยละ 5.4

2566- 2571- 25762570 2575 2580
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5.3
5.3
5.3

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ (ล้านบาท)

2556
7,032,152

2557
7,368,689

2558
7,931,705

2559
8,534,692

2560
9,119,821

2561

2562

2563

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 122 - ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิต ภาพการผลิ ต รวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลผลิ ต โดยมิ ได้ มี ที่ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้น ของปั จ จั ย การผลิ ต
คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน แต่มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์คุณภาพของแรงงาน และปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เป็นต้น
- ค่าฐาน TFP เท่ากับ 100
- TFP ต่่ากว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพต่่า
- TFP สูงกว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผลิตภาพการผลิตรวม = ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ค่านวณในรูปแบบบัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting)
ผลิตภาพการผลิตรวม (ร้อยละต่อปี) =

ผลิตภาพการผลิตรวมปีปัจจุบัน− ผลิตภาพการผลิตรวมปีฐาน
ผลิตภาพการผลิตรวมปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

122 ผลิตภาพการผลิ ตของภาคอุตสาหกรรม (Total ผลิตภาพการผลิตรวม
Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม)

หน่วย
ร้อยละ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี

122-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง เป้ าห ม าย ต าม แผ น แม่ บ ท ภ ายใต้
ภาคอุตสาหกรรม (Total Factor ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
Productivity ภาคอุตสาหกรรม) แ ล ะ บ ริ ก ารแ ห่ งอ น าค ต ป ระ เด็ น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ขยายตัวร้อยละ 2.2
0.45

0.44

0.30

25662570

25712575

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
2.3
2.4
2.5

0.02

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภาพการผลิตรวม

2555
99.37

2556
99.82

2557
100.26

2558
100.56

2559
100.58

2560

25762580

2561

2562
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ตัวชี้วัดที่ 123 - อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิ ต ภาพการผลิ ต หมายถึ ง ขนาดของผลผลิ ต (Output) ที่ ผ ลิ ตได้ จ ากการใส่ ปั จ จั ย การผลิ ต (Input) เข้ าไปในกระบวนการผลิ ต ซึ่ งการวั ด ผลิ ต ภาพ
การผลิตสามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การวัดผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity) และ (2) การวัดผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
 ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลผลิ ต โดยมิ ได้ มี ที่ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของปั จ จั ย การผลิ ต
คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และปั จจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ จะเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่ าวว่าเป็น Residual Growth หรือ เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(Technical Progress) และอื่น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ คุณภาพของแรงงานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อายุเพศ และ
ที่สาคัญ คือ ปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เป็นต้น
 ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ หมายถึง ยังไม่มีผู้กาหนดนิยามที่ชัดเจน
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

123 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ

หน่วย
ร้อยละ

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

123-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อั ต ราการขยายตั ว ของ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
ภาคบริการ (ร้อยละ)
และบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

ขยายตัว ร้อยละ 2.7

2566- 2571- 25762570 2575 2580
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3.0
3.0
3.2

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (ร้อยละ)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา (นิยาม): https://www.nesdb.go.th/article_attach/Binder6.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 124 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
นิยามของตัวชี้วัด
 อุต สาหกรรมชี ว ภาพ หมายถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ชีว ภาพ (Biotechnology) ในการผลิ ต สิ น ค้ า เช่ น เคมี ภั ณ ฑ์ อาหาร ยา อาหารสั ต ว์
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะใช้สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน้ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ = n/a
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

124 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

n/a

-

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

124-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อั ต ราการขยายตั ว ของ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
อุตสาหกรรมชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
แ ล ะ บ ริ ก ารแ ห่ งอ น าค ต แ ผ น ย่ อ ย
อุตสาหกรรมชีวภาพ
ผลการดาเนินงาน

25662570

25712575

25762580

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
15
15

ขยายตัว ร้อยละ 10

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพ

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา: http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/plan/bio_plan.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 125 - การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 อุต สาหกรรมชี ว ภาพ หมายถึ ง อุต สาหกรรมที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Biotechnology) ในการผลิ ต สิ น ค้า เช่น เคมี ภั ณ ฑ์ อาหาร ยา อาหารสั ต ว์
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะใช้สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน้ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = n/a
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

125 การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อ การลงทุนทางด้านการวิจยั และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
พัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

-

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การลงทุ น ทางด้ า นการวิ จั ย
และพัฒ นาของอุตสาหกรรม
ชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

125-1

25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/plan/bio_plan.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 126 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ หมายถึง ธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐาน
ด้านอิ เล็ กทรอนิ กส์ แ ละโทรคมนาคม และอุต สาหกรรมเวชภั ณ ฑ์ จ ากพื้ น ฐานด้านการเกษตรและเคมี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรม ซึ่ งอุ ตสาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร
เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบ โตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 และเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒ นาแล้ว ทั้งนี้การแพทย์ครบวงจรของไทย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

n/a

-

126 อั ต ราการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม
และบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั ต ราการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมและบริก าร
ก า ร แ พ ท ย์ เฉ ลี่ ย ต่ อ ปี
(เฉลี่ยร้อยละ)

เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560

2561 2562 2563 2564 2565
ขยายตัว ร้อยละ 5

2566- 2571- 25762570
2575
2580
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
5
5
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา: http://www.oie.go.th/academic/index
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ตัวชี้วัดที่ 127 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 อุต สาหกรรมและบริการดิ จิ ทัล ข้อมูล และปัญ ญาประดิ ษฐ์ หมายถึง ธุรกิจพั ฒ นาและให้ บริการซอฟต์แวร์ ทั้ง Embedded Software, Enterprise
Software และ Digital Content ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International E-commerce Player) ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริการเกี่ยวกับ
หน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี
ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีปัจจุบัน−ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน

=

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

127 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

หน่วย
-

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

127-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

25662570

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
และบ ริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ ภ า ย ใต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ
ปัญญาประดิษฐ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

ขยายตัว ร้อยละ 5

25712575

25762580

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
5
5

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา: http://www.oie.go.th/academic/index
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ตัวชี้วัดที่ 128 - ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต
นิยามของตัวชี้วัด
 ความเข้มข้น ของการใช้หุ่น ยนต์ ในอุต สาหกรรมการผลิ ต หมายถึง อัตราส่ว นการน าหุ่ น ยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมแทนที่แรงงาน ต่อจ านวนแรงงาน
10,000 คน ซี่งทาการเก็บข้อมูลโดย International Federation of Robotics (IFR)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000 คน = (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

มี
ไม่มี
ข้อมูล ข้อมูล
ยูนิต
/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
International Federation
of Robotics (IFR)

หน่วย

128 ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ต่อแรงงาน 10,000 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ ไม่มี
ในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลการดาเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

-

-

-

-

-

2560 2561 2562 2563 2564 2565
-

-

25662570
-

25712575
-

25762580
-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000 คน

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-
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ตัวชี้วัดที่ 129 - อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
นิยามของตัวชี้วัด
 Digital Evolution Index หมายถึ ง ผลการจั ดอัน ดั บโดย The Fletcher School at Tufts University พัฒ นาขึ้น ในปี 2557 เพื่ อประเมิน สถานภาพ
ทางด้านดิจิทัลในบริบทของ เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ รวม 50 ประเทศ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
Digital Evolution Index = n/a
โครงสร้างตัวชี้วัด
มี
ข้อมูล
129 อัน ดับ ของ Digital Evolution Index อั น ดั บ ของ Digital Evolution Index อันดับ
/
ของไทย
ของไทย
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั น ดั บ ของ Digital Evolution เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Index ของไทย
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
1 ใน 40
-

35

-

-

42

-

-

2566- 2571- 25762570 2575 2580
1 ใน 1 ใน 1 ใน
30
25
20

-
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2556
2557
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
35
ที่มา: - https://sites.tufts.edu/digitalplanet/dei17/
- https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/03/DigitalPlanet14_FINAL.pdf

2558
-

2559
-

2560
42

2561
-

2562
-

2563
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ตัวชี้วัดที่ 130 - ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)
คาอธิบายตัวชี้วัด
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงกฎหมายและการ กาหนดมาตรการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ส ามารถจู ง ใจให้ ผู้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศเข้ า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ภายในประเทศไทย การพั ฒ นาบุ ค ลากรและนวั ต กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
= มูลค่าการซ่อมบารุงอากาศยานในไทย/ มูลค่าการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก*100
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

130 ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของจ านวน มูลค่าการซ่อมบารุงอากาศยานในไทย
อากาศยานที่ เ ข้ า ซ่ อ มในไทยต่ อ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
มู ล ค่ า การซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยานใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

/

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Aviation Week MRO
Database
Aviation Week MRO
Database

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
Excel
รายปี
Excel

รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ส่ ว นแ บ่ งกา รต ลาด ของ
จานวนอากาศยานที่เข้าซ่อม
ในไทยต่ อ ภาคพื้ น เอเชี ย
แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนย่ อ ยอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นา
ระบบคมนาคม
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 1

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ
1

ร้อยละ
4

ร้อยละ
4

2.8

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการซ่อมบารุงอากาศยานในไทย
มูลค่าการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2556

2557

2558

2559

2560
974
13,896

2561

2562

2563

ที่มา: - http://oknation.nationtv.tv/blog/akom/2018/01/20/entry-1
- https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2018/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-MRO.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 131 - จำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
 Tier 4 (Material Manufacturing & Support Processes) เช่น วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์สาหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้นต่าง ๆ
 Tier 3 (Build to Print) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) เกียร์ สกรู เคเบิ้ล ชิ้นส่วนโครงสร้าง อิเลคทิคอลไวร์ เป็นต้น
 Tier 2 (Design & Build) เช่น ชิ้นส่วนการบิน อิเล็กทรอนิกส์ Apparatus, Propeller เป็นต้น
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

131 จ านวนผู้ ป ระกอบการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานระดั บ Tier 2 Tier 3 และ
Tier 4

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 4
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 3
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
บริษัท
บริษัท
บริษัท

/
/
/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
CAAT
CAAT
CAAT

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ที่มำ: https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/10_Aviation_and_Logistics-revised_19-12-60_CHU.pdf
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2556

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

Tier 4

Tier 3 Tier 2 Tier 2

จ านวนผู้ ป ระกอบการผลิ ต เป้ ำ หมำย ตามแผนแม่ บ ท
ชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ
2 Tier 3 และ Tier 4
ประเด็ น 4 อุ ต สาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3 จานวน 19 บริษัท

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2
Tier 3 และ Tier 4

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3 จานวน 19 บริษัท

ที่มำ: https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/10_Aviation_and_Logistics-revised_19-12-60_CHU.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 132 - ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
นิยามของตัวชี้วัด
 ด่านชายแดนสาคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) หลักที่ใช้ในการทาการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
- สปป.ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม
- เมียนมา ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน
- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่
- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการ
หน่วย
พัฒนาตัวชี้วัด
132 ปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ ผ่ า นเข้ า - ออก ณ ด่ า นการค้ า ชายแดนที่ ส าคั ญ ปริ ม าณาการค้ า รวม ณ ล้านตัน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
ด่านชายแดนสาคัญ
ที่

ตัวชี้วัด

มีข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กรมศุลกากร/
n/a
สศช. (กองบัญชีฯ)

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อดัชนีชี้วัด

เป้า/ผล

ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญเพิ่มขึ้น และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน

หน่วย: ร้อยละ
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณาการค้ารวม ณ ด่านชายแดนสาคัญ (ล้านตัน)

2564

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 133 - มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน)
นิยามของตัวชี้วัด
 มู ล ค่ า การค้ า ชายแดนภาค หมายถึ ง มู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นผ่ า นทางชายแดนของประเทศไทยตามภาคต่ า ง ๆ โดย

จากการทบทวนแผนพัฒนาภาคพบว่าประกอบไปด้วยภาคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคใต้ (ชายแดน)

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะเหนือ
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/
/
/
/
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)
กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
หน่วย: ร้อยละ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า เป้าหมาย แผนภาค มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง
เพิ่มไม่ต่า
ชายแดนภาคฯ (%)
กว่า 2%
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 2%
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 2%
มู ล ค่ า กา ร ค้ า ชา ย แ ด นภ า ค ใต้
เพิ่มไม่ต่า
(ชายแดน)
กว่า10%
ผลการด าเนิ น งาน มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
(%)
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
มู ล ค่ า กา ร ค้ า ชา ย แ ด นภ า ค ใต้
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a
(ชายแดน)
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ข้อมูล

2563
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 2%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 4%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 3%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า10%

2564
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 2%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 6%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 4%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า10%

2565
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 2%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า15%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 8%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า 5%
เพิ่มไม่ต่า
กว่า10%
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2562-2565
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า 2%
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า15%
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า15%
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า 5%
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า3.5%
เพิ่มเฉลีย่ ไม่
ต่่ากว่า10%

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน)

2555
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2556
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2557
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2558
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

หน่วย: ล้านบาท
2559
2560
2561
n/a
64,933
n/a
n/a
121,423
n/a
n/a
152,048
n/a
n/a
513,242
n/a
n/a
273,510
n/a
n/a
7,555
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2563

2564
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ตัวชี้วัดที่ 134 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง
เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

134 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

n/a

-

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
รับผิดชอบ เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั ต ราการขยายตั ว ของ ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
อุ ต สาหกรรมความมั่ น คง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ป ร ะ เด็ น 4
ของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
10
10

134-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา: http://www.oie.go.th/academic/index

134-2

ตัวชี้วัดที่ 135 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
นิยามของตัวชี้วัด
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง
เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ =
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศปีปัจจุบัน−มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศปีฐาน
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

135 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของ มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ความมั่นคงของประเทศ

หน่วย
-

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมศุลกากร

การรับส่ง/เชื่อมโยง
ความถี่
ข้อมูล
-
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อัตราการขยายตัวของมูลค่า เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
การส่งออกของอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ
แ ล ะ บ ริ ก ารแ ห่ งอ น าค ต แ ผ น ย่ อ ย
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ผลการดาเนินงาน

25662570

25712575

25762580

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
10
10

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 136 - อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
นิยามของตัวชี้วัด
 อัน ดั บ ความสามารถด้ า นประสิท ธิ ภ าพแรงงาน ในที่ นี้ ห มายถึง ดั ช นี ชี้วัดด้ าน Labor productivity (PPP) ในรายงานการจั ด อัน ดับ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของ IMD ด้าน Labor productivity (PPP) เป็นส่วนหนึ่งของด้านประสิทธิภ าพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) โดย Labor productivity (PPP)
จะได้จากค่าประมาณการ GDP ต่อประชากรต่อการทางาน 1 ชั่วโมง (นิยามกาหนดและจัดอันดับโดย IMD)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

136 อั น ดั บ ความสามารถด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย อันดับ
แรงงาน
IMD ในด้าน Labor productivity (PPP)

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั น ดั บ ความสามารถ เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แรงงาน โดย WEF
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560

55

57

2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

อันดับที่ 60

อันดับ อันดับ อันดับ
ที่ 55 ที่ 50 ที่ 45

58
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ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD
ในด้าน Labor productivity (PPP) (อันดับ)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

55

57

58

2562

2563

136-2

ตัวชี้วัดที่ 137 - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
นิยามของตัวชี้วัด
 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต หมายถึง World Digital Competitiveness Ranking เป็นการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางดิ จิ ทั ล โดย World Competitiveness Center (IMD) ซึ่ ง มี ก ารให้ ค ะแนนจาก 3 ปั จ จั ย คื อ ด้ า นความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี และ
ด้านความพร้อมในอนาคต (นิยามกาหนดและจัดอันดับโดย IMD)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

137 อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น อั น ดั บ ใน World Digital Competitiveness อันดับ
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต Ranking โดย IMD

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ด้ า น ดิ จิ ทั ล ใน ด้ า น ค วาม พ ร้ อ ม ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
ในอนาคต
และบริการแห่งอนาคต
ผลการดาเนินงาน (อันดับประเทศไทย/
จานวนประเทศเข้าร่วมประเมิน)

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อันดับ 45

2566- 2571- 25762570 2575 2580
อันดับ อันดับ อันดับ
40
35
30

41/61 39/63 40/63
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ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อั น ดั บ ใน World Digital Competitiveness Ranking โดย
IMD (อันดับประเทศไทย/จานวนประเทศเข้าร่วมประเมิน)
คะแนนใน World Digital Competitiveness Ranking โดย
IMD (คะแนน)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

41/61

39/63

40/63

63.771

65.272

68.434

2563
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ตัวชี้วัดที่ 138 - ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ (Human Development Index) หรื อ HDI คื อ ดั ช นี ที่ บ่ ง บอกถึ ง การพั ฒ นาใน 3 ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพ (วั ด จาก
Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร) ด้านการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy Rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้ และ การเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย)
ด้านเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภั ณ ฑ์ มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP โดยแปรค่าแบบ PPP) ทั้ ง 3 ตัวชี้วัดนี้นามาประกอบเป็นดัช นีการพัฒ นามนุษ ย์ โดยค่า HDI จะมี
ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นถือเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้แต่ละประเทศ และยังถือเป็นหนึ่ งในประเด็นของเสาหลักประคม
สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) น าเข้าข้ อมูล แต่ล ะด้านเพื่ อประกอบการประมวลผล
โดย UNDP ดังนี้
1. ด้ านสุ ข ภาพ (Long and Healthy Life) โดยมี ตั ว บ่ งชี้ คื อ ความคาดหมายการคงชี พ เมื่ อ แรกเกิ ด (Life expectancy at Birth) โดยในการจั ด อั น ดั บ
ปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการนาเข้าข้อมูลจาก United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)
2. ด้านการศึกษา (Education) โดยมีตัวบ่งชี้คือ จานวนปีเฉลี่ ยที่ได้รับการศึกษา (Mean Years of Schooling) และจานวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา
(Expected Years of Schooling) โดยในการจัด อันดับ ปี ค.ศ. 2019 UNDP มี การน าเข้าข้อมูล จาก UNESCO Institute for Statistics, ICF Macro Demographic
and Health Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys และ OECD
3. ด้ านมาตรฐานการครองชี พ (A Decent Standard of Living) โดยมี ตั ว บ่ งชี้ คื อ รายได้ ป ระชาชาติ ม วลรวมต่ อ บุ ค คล (Gross National Income per
Capita: GNI) โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการนาเข้าข้อมูลจาก World Bank, IMF และ United Nations Statistics Division
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

138 ดัชนีการพัฒ นามนุษย์ (Human Development ดัชนีการพัฒ นามนุษย์ (Human Development คะแนน
Index: HDI)
Index: HDI)

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
สศช. (กองพัฒนาข้อมูล
n/a
และตัวชี้วัดสังคม)
หน่วยงานรับผิดชอบ

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
(ค่าคะแนน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

ค่าคะแนน 0.79

ผลการดาเนินงาน

-2566 -2571
2570 2575

-2576
2580
มีค่า
ค่า
ค่า
คะแนน
คะแนน คะแนน
มากกว่า
0.82 0.85
0.85

0.735 0.741 0.748 0.755 0.765

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) คะแนน

2556

2557
0.735

2558
0.741

2559
0.748

2560
0.755

2561
0.765

2562

2563

ที่มา: http://hdr.undp.org/en/data

การแสดงค่า
ดัชนี 1) ค่าประจาปี

2) ดัชนีที่เปลี่ยนแปลง = ดัชนีปีนี้ - ดัชนีปีก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 139 - คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
นิยามของตัวชี้วัด
 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง Human Capital Index เป็นการประเมินดัชนีทางด้านทุนมนุษย์
ของ World Economic Forum (WEF) โดยพิจารณาใน 4 องค์ประกอบ คือ กาลังการผลิต (Capacity) การพัฒ นาความรู้ (Development) การนาความรู้ไปใช้งาน
(Deployment) ความรู้และทักษะเฉพาะ (Know-How) (นิยามกาหนดและให้คะแนนโดย WEF)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
สารวจประจาปีโดย WEF รวมถึงการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

139 คะแนนความสามารถในการแข่ ง ขั น คะแนน Global Human Capital คะแนน
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
Index ของ WEF

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ข้อมูล

เป้า/ผล

คะแนน Global Human เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
Capital Index ของ WEF ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนา
ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

2562 2563 2564 2565

เพิ่มขึ้น 20%

2566- 2571- 25762570 2575 2580
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
20% 20% 20%

4.48% -7.95% -4.76%
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ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
คะแนนจากการประเมิน Global Human Capital Index ของ WEF (คะแนน)
อั น ดั บ จากการประเมิ น Global Human Capital Index ของ WEF (อั น ดั บ ประเทศไทย/
จานวนประเทศเข้าร่วมประเมิน)

2555

2556

2557

2558
68.78

2559
71.86

2560
66.15

2561
63

2562

57/124 48/130 40/130

ที่มา: *ปี 2558 และ 2559 รายงานจาก The Human Capital Report

การแสดงค่า
คะแนน 1) ค่าประจาปี

2) คะแนนที่เปลี่ยนแปลง = คะแนนปีนี้ - คะแนนปีก่อน

139-2

ตัวชี้วัดที่ 140 - ผลิตภาพแรงงาน
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อคน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยคานวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อผู้มีงานทา
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อชั่วโมงการทางาน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อชั่วโมงการทางาน โดยคานวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อชั่วโมงทางาน
 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อหน่วยการผลิต) หมายถึง เป็นข้อมูลสัดส่วนของอัตราค่าตอบแทนแรงงานต่อชั่วโมงการทางาน (Compensation per Unit of
Labour Input) เปรียบเทียบกับผลผลิตต่อชั่วโมงทางาน (Volume of Output per Hour) หรือ ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) หรือสามารถคานวณจาก
สัดส่วนของค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ (เงินได้) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 เงินได้ หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือสิ่งของที่ลูกจ้างได้รับจากการทางาน ที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของที่ลูกจ้างได้ตอบแทน
จากการทางาน ณ ราคาได้ตอบแทนจากการทางาน อาจจะได้รับเป็นรายเดือน รายสัปดาห์รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น หรือเหมาจ่าย และค่าล่วงเวล า โบนัส รวมทั้ง
ค่าตอบแทนที่ให้ในรูปสิ่งของ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่นายจ้างสมทบให้กับลูกจ้าง อาทิ ประกันสังคม หรือค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน
 มีทั้งเป้าหมายระดับประเทศจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเป้าหมายระดับจังหวั ดจากแผนพัฒนานครราชสีมา
(2561 - 2564)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผลิตภาพแรงงาน = ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน หรือ ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทางาน

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) =

ผลิตภาพแรงงานปีปัจจุบัน− ผลิตภาพแรงงานปีฐาน
ผลิตภาพแรงงานปีฐาน

× 100

140-1

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

140 ผลิตภาพแรงงาน

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน

หน่วย

มีข้อมูล

-

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การรับส่ง/เชื่อมโยง
ข้อมูล
n/a

ความถี่
รายไตรมาส

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ผ ลิ ต ภ า พ แ ร งงา น เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(ร้อยละต่อปี)
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ผลการดาเนินงาน: ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

-

-

-

-

-

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5

256625712570
2575
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
2.5
2.5

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล

2555
Q1

Q2

2556
Q3

Q4

1

ผลิ ต ภาพแรงงาน (การค านวณ
แบบบเดิม)

Q1

Q2

Q3

105.41

97.61

96.29

2559
Q1

Q2

2557
Q4

Q1

100.70 105.19

Q2

Q3

99.24

96.97

2560
Q3

Q4

Q1

Q2

2558
Q4

Q1

Q2

Q4

Q1

Q2

Q4

103.86 109.62 102.77 100.55 107.42

2561
Q3

Q3
2562

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

113.53 107.91 104.06 113.78 118.39 111.95 110.72 119.63 124.59 116.00 112.41 121.98
ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
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25762580
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
2.5

ตัวชี้วัดที่ 141 - สัดส่วนกำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นิยำมของตัวชี้วัด
 กำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลรวมของจานวนผู้ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทางานด้านนี้ และผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = จานวนผู้ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทางานด้านนี้
+ผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปลี่ยนแปลงต่อปี) =
กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีปจั จุบัน− กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีฐาน
กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีฐาน

× 100
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โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล

141 สั ด ส่ ว นก าลั ง แรงงาน จานวนผู้ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ไม่ได้ทางานด้านนี้

คน

/

คน

/

ผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คน

/

ไม่มี
ข้อมูล

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
n/a
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
n/a
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
n/a
รายปี
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

สั ด ส่ วน ก าลั งแ รงงาน เป้ ำห ม ำย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใต้
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพคน
เทคโนโลยี
ตลอดช่ วงชี วิ ต แผนย่ อ ยการพั ฒ นาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ผลกำรดำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

-

-

-

-

-

1.00

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2.09

-0.03

25662570
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10
-

25712575

25762580
ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น
ของ
ร้อยละ ผู้สาเร็จ
10
การศึกษา
ทั้งหมด
-
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ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทางานด้านนี้
ผู้ว่างงานที่สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2555

2556

2557

2558
2,405,107
1,508,639
55,270
3,969,016

2559
2,406,943
1,541,276
60,564
4,008,783

2560
2,417,581
1,594,447
80,706
4,092,734

2561
2,460,634
1,559,418
71,345
4,091,397

2562

ที่มำ: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-lf/ind-lf-g002/lf-t011/
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ตัวชี้วัดที่ 144 - อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
นิยามของตัวชี้วัด
 อันดั บขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา หมายถึง IMD ได้มีการจั ดอันอับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก โดยจัดทาออกมาในรูปแบบรายงานประจาปี (IMD World Competitiveness Yearbook) โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สภาวะเศรษฐกิจ (Economic
Performance) ประสิ ท ธิภ าคของรั ฐ (Government Efficiency) ประสิ ท ธิภ าพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้ น ฐาน (Infrastructure) โดย
ด้านการศึกษา (Education) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (นิยามกาหนดและจัดอันดับโดย IMD)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

144 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับ
ของประเทศด้านการศึกษา
โดย IMD ในด้าน Education

หน่วย
อันดับ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั น ดั บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ เป้ าห ม าย ต าม แผน แม่ บ ทภ ายใต้
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนา
ด้านการศึกษา
การเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อันดับที่ 45
48

52

54

56

2566- 2571- 25762570 2575 2580
อันดับ อันดับ อันดับ
ที่ 40 ที่ 35 ที่ 30

56

144-1

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
อั น ดั บ ขี ด ค วาม ส าม ารถใน ก ารแ ข่ ง ขั น ของป ระเท ศ
ด้านการศึกษาของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD

การแสดงค่า
อันดับ 1) ค่าประจาปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

51

54

48

52

54

56

56

2563

2) อันดับที่เปลี่ยนแปลง = อันดับปีนี้ - อันดับปีก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 145 - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)
นิยามของตัวชี้วัด
 GTCI หรื อ อัน ดั บ ศั ก ยภาพการแข่ งขัน ด้ านทรั พ ยากรบุ ค คลของโลก (Global Talent Competitiveness Index: GTCI) เป นตั ว ชี้ วัด ที่ ใช้วั ดศั ก ยภาพ
การผลิ ต ดึ งดู ด พั ฒ นา และรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด ท าโดยสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าของโลก INSEAD ในฝรั่งเศสร่ว มกั บ กลุ่ ม บริษั ท อเด คโก้ (ADECCO) และ
บริษัท TATA Communications ที่ประเมินจากหลายมิติทั้งด้านการผลิต การดึงดูดและการรักษาคนเก่งไว้ ในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนากลยุทธ์
การส่งเสริมความสามารถของประเทศให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ (นิยามกาหนดและให้คะแนนโดย INSEAD)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ : (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

145 ค วาม ส าม ารถใน การแข่ ง ขั น ของ ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ย ภ า พ ก า ร แ ข่ งขั น อันดับและ
ประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) ด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (GTCI)
คะแนน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ความสามารถ
ในการแข่ งขั น
ของประเทศ
ไทยในระดั บ
ส า ก ล ดี ขึ้ น
(GTCI)

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด น 12
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ประเด น
การพัฒนาการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน

40.37 40.23

40.99

25712575

2566-2570
ไม่น้อยกว่า 56.63
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป)

ไม่น้อยกว่า
69 คะแนน

2576-2580
ไม่น้อยกว่า 72.49
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

41.5 39.96 38.62

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก ( GTCI) (คะแนน)
ดั ชนี ชี้วัด ศั ก ยภาพการแข่ งขั น ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของโลก (GTCI) (อั น ดั บ ประเทศไทย/จ านวน
ประเทศเข้าร่วมประเมิน)

การแสดงค่า
คะแนน 1) ค่าประจาปี

2555

2556
40.37

2557
40.23

2558 2559
40.99

72/103

61/93

69/109

2560
41.5

2561
39.96

2562
38.62

73/118 70/119 66/125

2) คะแนนที่เปลี่ยนแปลง = คะแนนปีนี้ - คะแนนปีก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 151 - อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
นิยามของตัวชี้วัด
 SDGs เป็น เป้าหมายการพัฒ นาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชติ (UN)
จึ งได้ ริ เริ่ ม กระบวนการหารื อ เพื่ อ ก าหนดวาระการพั ฒ นาภายหลั งปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทั ศ น์ “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ”
โดยประเด็นสาคัญของวาระการพัฒ นาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทาเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น
ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่
1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ
4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
5. Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้า และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
7. Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย
8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า
9. Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11. Sustainable Cities and Communities ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
12. Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน
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13. Climate Action ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
14. Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
16. Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17. Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ค่ า คะแนน SDG index ของแต่ ล ะเป้ า หมาย อ้ า งอิ ง จากรายงาน Asian Water Development Outlook ซึ่ ง การแปลงข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องตั ว ชี้ วั ด
แต่ละเป้าประสงค์จะแบ่งเป็น 5 ระดับ (อ้างอิงจากโครงการประสานงานการวิ จัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)) ได้แก่
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โดยการคิดคะแนนจะมีหลักในการคิด ดังนี้
1. หากตัวชี้วัดมีหลายตัวชี้วัดย่อยให้นามาหารหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อน โดยนามาคานวณเฉพาะตัวที่มีข้อมูล
2. หากเป้าประสงค์มีหลายตัวชี้วัดให้นาตัวชี้วัดเฉพาะตัวที่มีข้อมูลมาหารหาค่าเฉลี่ยของเป้าประสงค์ก่อน
3. นาคะแนนเป้าประสงค์มาหาค่าเฉลี่ยของเป้าหมายนั้น เฉพาะตัวที่มีข้อมูล
4. เป้าหมายจะถูกให้สีตามช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (เขียว, เขียวอ่อน, เหลือง, ส้ม และแดง)

151-3

ตัวอย่างการประเมิน SDG แต่ละเป้าหมายของประเทศไทย

โครงสร้างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

อั น ดั บ ของประเทศด้ า นความยั่ งยื น SDG index
อันดับและ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
คะแนน
SDG index ในกลุ่ ม ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ อันดับและ
และสิ่งแวดล้อม
คะแนน

มีข้อมูล
/
/*

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
รายปี

-

-

หมายเหตุ: *ในรายงาน Asian Water Development Outlook มีการรายงานค่าอันดับและคะแนน SDG index ของแต่ละประเทศ แต่ยังไม่มีการจัดอันดับและการรายงานค่าคะแนน SDG index ในกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ แต่มีค่าสีของแต่ละเป้าหมายในรายงาน Asian Water Development Outlook ของแต่ละประเทศ
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อั น ดั บ ของประเทศ เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ด้ า นความยั่ งยื น และ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม อย่างยั่งยืน ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระดับโลก
ผลการดาเนินงาน (อันดับ) (SDG index)
ผลการดาเนินงาน (คะแนน) (SDG index)

อยู่ในระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรก
ของโลก
61
62.2

55
69.5

59
69.2

2566257125762570
2575
2580
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ
ต่ากว่า 40 ต่ากว่า 30 ต่ากว่า 20
ประเทศ ประเทศแรก ประเทศแรก
แรกของโลก ของโลก
ของโลก

40
41
73.0 74.54

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล

2556

2557

2558

SDGs (อันดับ)
SDGs (คะแนน)

การแสดงค่า
อันดับ 1) ค่าประจาปี

2559
61
62.2

2560
55
69.5

2561
59
69.2

2562
40
73.0

2563
41
74.54

2) อันดับที่เปลี่ยนแปลง = อันดับปีนี้ - อันดับปีก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 152 - ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
นิยามของตัวชี้วัด
 Environmental Performance Index (EPI) เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยที ม นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เยลล์ ที่ จั ด อั น ดั บ 180 ประเทศ ในตั ว ชี้ วัด 24 ตั ว ชี้ วั ด ใน 10 กลุ่ ม ที่ ค านึ งถึ งการด าเนิ น งานในระดั บ รัฐ บาลของแต่ ล ะประเทศ โดยเน้ น การสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นด้านการฟื้นฟูคุณภาพของอากาศ ปกป้องความหลาก หลายทางชีวภาพ
ลดการสร้างมลภาวะเพิ่มเติม (นิยามกาหนดและให้คะแนนโดย Yale)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมดมาจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ซึ่งเป็นการวัดในด้านที่มีผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์ และร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดมาจากด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งเป็นการวัดในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและประโยชน์
ที่มนุษย์ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ทาให้มนุษย์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสูตรทั่วไปสาหรับกา รคานวณตัวบ่งชี้ ความเข้าใกล้
เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถคานวณได้ดังนี้
{[(ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก) – (ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้)] / ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก} x 100
และด้านย่อยและค่าสัดส่วนของการคานวณในแต่ละด้านย่อย แสดงได้ดังตารางและรูปต่อไปนี้
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ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมและด้านย่อย
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
1. ภาวะโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
2. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อมนุษย์
3. ผลกระทบเรื่องน้าต่อมนุษย์

ด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality)
1. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อระบบนิเวศ
2. ผลกระทบเรื่องน้าต่อระบบนิเวศ
3. ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย
4. การเกษตร
5. การประมง
6. ป่าไม้
7. ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

ดั ชนี ส มรรถนะสิ่ งแวดล้ อ ม Environmental Performance Index (EPI)
(คะแนน)

หน่วย

มีข้อมูล

อันดับและ
คะแนน

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
ราย ปี 2

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดั ช นี ส มรรถนะสิ่ งแวดล้ อ ม เป้ าหม าย ต ามแผนแม่ บ ทภ ายใต้
((คะแนน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ผลการดาเนินงาน EPI Rank (อันดับ)
ผลการดาเนินงาน EPI Score (คะแนน)

121
49.88

78
45.40

2559
91
69.54

2560

25712575

25762580

55
60
65
คะแนน คะแนน คะแนน

50 คะแนน
91
69.54

25662570

ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล

2556

2557

2558

EPI Rank (อันดับ)
EPI Score (คะแนน)

2561
121
49.88

2562

2563
78
45.40

ที่มา: - https://epi.envirocenter.yale.edu/sites/default/files/2018-tha.pdf
- https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/THA

การแสดงค่า
ดัชนี

1) ค่าประจาปี

2) ดัชนีที่เปลี่ยนแปลง = ดัชนีปีนี้ - ดัชนีปีก่อน
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ตัวชี้วัดที่ 153 - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่สีเขียวทุกประเภท ประกอบด้วย พื้นทีเ่ ป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
สัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ =

พื้นที่ป่าธรรมชาติ
x 100
พื้นที่ทั้งประเทศ

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ =
x 100
พื้นที่ทงั้ ประเทศ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท =

พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
x 100
พื้นที่ทงั้ ประเทศ
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด
153 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็น พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ป่ า ธรรมชาติ พื้ น ที่ ป่ า เศรษฐกิ จ เพื่ อ การใช้ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ประโยชน์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเมื อ งและชนบท
รวมทั้ ง ป่ า ในเมื อ งและชุ ม ชนเพื่ อ การเรี ย นรู้ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชน
ที่

ตัวชี้วัด

มี
ไม่มี
ข้อมูล ข้อมูล
ร้อยละ
/
ร้อยละ
/
หน่วย

ร้อยละ

/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
n/a
n/a
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท
ได้ แ ก่ พื้ น ที่ เ ป็ น ป่ า ธรรมชาติ
พื้ น ที่ ป่ า เศรษฐกิ จ เพื่ อ การใช้
ประโยชน์ พื้ น ที่ สี เ ขีย วในเมือง
และชนบท รวมทั้ ง ป่ า ในเมื อ ง
แ ล ะ ชุ ม ช น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย นรู้
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ (ร้ อ ยละของ
พื้นที่ทั้ง ประเทศ)

เป้า/ผล
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570
เป้ า หมาย ตามแผนแม่บท
- สัดส่วน
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พื้นที่สีเขียว
ประเด็น 18 การเติบโตอย่าง
พื้นที่เป็นป่า
ยั่งยืน
ธรรมชาติ
- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 33
ร้อยละ 32
- พืน้ ที่ป่า
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเพื่อ
ร้อยละ 10
การใช้
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
ประโยชน์
ร้อยละ 2
ร้อยละ 12
- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท
ร้อยละ 3
ผลการด าเนิ น งาน (พื้ น ที่
เป็นป่าธรรมชาติ)

2571-2575 2576-2580
- สัดส่วน
- สัดส่วน
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ร้อยละ 34
ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่า
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเพื่อ
เพื่อการใช้
การใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
- พื้นที่สี
- พื้นที่สีเขียว
เขียวในเขต
ในเขตเมือง
เมืองและ
และชนบท
ชนบท
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4

31.58 31.68 31.68
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ (ร้อยละ)
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท (ร้อยละ)

2556
31.57

2557
31.62

2558
31.60

2559
31.58

2560
31.58

2561
31.68

2562
31.68

2563
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ตัวชี้วัดที่ 154 - ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ช นี คุ ณ ภาพมหาสมุ ท ร (Ocean Health Index: OHI) หมายถึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก น ามาใช้ ติ ด ตามและประเมิ น ผลสุ ข ภาพของระบบนิ เ วศ
คน - มหาสมุทร โดยมีกรอบแนวคิดที่บูรณาการระหว่าง ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ประเมิน OHI ทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย
ศักยภาพด้านอาหารจากการทาประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (Food Provision)
ศักยภาพและโอกาสในการทาประมงพื้นบ้านสาหรับชุมชนท้องถิ่น (Artisanal Fishing Opportunities)
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาจากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน (Natural Products)
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งอาศัยชายฝั่ง (Carbon Storage)
ศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง (Coastal Protection)
คุณค่าด้านประสบการณ์และความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล (Tourism and Recreation)
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง (Coastal Livelihoods and Economics)
ความพิเศษด้านสถานที่ซึ่งมีคุณค่าโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรมในชุมชนและความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Sense of Places)
ระดับความสะอาดของน้าและชายหาดในท้องถิ่นที่ปราศจากมลพิษ (Clean Waters)
ศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และแหล่งอาศัย (Biodiversity)
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ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี (Trends)
แรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ (Pressure) เช่น มลพิษ แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทาลาย สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น แรงกดดันจากการประมง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แรงกดดันจากมนุษย์ เป็นต้น
การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resilience) เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นต้น
สถานะปัจจุบัน (Current Status)
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จากนั้นคะแนนรวมสาหรับแต่ละภูมิภาค/ประเทศ (I) สามารถคานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของคะแนนทั้งหมด (G) สาหรับแต่ละเป้าหมาย (g)

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

154 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร

คะแนน

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
(คะแนน(
ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ผลการดาเนินงาน

70
66

66

2566- 2571- 25762570 2575 2580
72

75

77

66

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน(

2556
71

2557
69

2558
69

2559
68

2560
66

2561
66

2562
66

2563

ที่มา: http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings
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ตัวชี้วัดที่ 155 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
นิยามของตัวชี้วัด
 ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจาเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลก
ให้คงที่ ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่สาคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
เนื่ อ งจากประเทศไทยได้ จั ด ส่ ง ข้ อ เสนอการมี ส่ ว นร่ ว มที่ ป ระเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้ ก รอบความตกลงปารี ส
ซึ่งครอบคลุ มทั้งการลดก๊าซเรื อนกระจกและการปรับตัว ต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ได้กาหนดเป้าหมายลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจ แล้ว โดยวิธีการคานวณที่ใช้
การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็น 367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในกรณีปกติ เป็นวิธีประเมินจากแผนการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง โดย
ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
× 100
367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สาหรับข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด (NDC) ได้ศึกษาศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2573
เป็ น 555 ล้ านตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์เทีย บเท่า ในกรณีปกติ จึงใช้วิธีการคานวณเดิม แต่จะเปลี่ ยนจาก 367.44 เป็น 555 แทน เนื่องจากเพิ่มสาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย
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ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
× 100
555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

155 ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกโดยรวมในสาขา
พลั งงา นแ ล ะ ขนส่ ง ส า ข า
กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และสาขา
การจัดการของเสียลดลง

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
ในภาคพลังงาน
คาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้ผลิตภัณฑ์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
ในภาคการจัดการของเสีย
คาร์บอนไดออกไซด์

มีข้อมูล
/
/

/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ปริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊ า ซ เ รื อนกระจก
โ ด ย ร ว ม ใ น ส า ขา
พลั ง งานและขนส่ ง
สาขากระบวนการ
อุ ต สาหกรรมและ
ก า ร ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และสาขาการจัดการ
ของเสียลดลง

เป้า/ผล
2556 2557 2558
เป้ า หมาย ตามในแผนแม่ บ ท
ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ชา ติ
ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
ผลการดาเนินงาน

2559

2560

2561

2562 2563 2564 2565 2566 - 2570

2571 - 2575

2576 - 2580

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 15 จาก
กรณีปกติ

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 20 จาก
กรณีปกติ

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 20 จาก
กรณีปกติ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ จากกรณีปกติ 12

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
12.45
14.09
15
(เฉพาะ (เฉพาะ (เฉพาะ
ภาค
ภาค
ภาค
พลังงาน) พลังงาน) พลังงาน)
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา
ภาคกิจกรรม

พ.ศ.
พ.ศ.
2547 2548
204.01 209.21
17.42 19.24
44.93 46.29
-17.25 -51.55
12.77 12.99

ภาคพลังงาน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตร
ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้
ภาคของเสีย
ทั้งหมด
279.13 287.73
(ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลีย่ นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้)
ทั้งหมด
261.88 236.18
(รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลีย่ นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้)

พ.ศ.
2549
210.75
20.09
46.40
-53.47
13.75

หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2550 2551
2552
2553 2554 2555 2556
215.96 218.18 218.65 230.36 229.89 240.00 236.94
20.01 18.80 18.65 18.70 18.69 19.04 18.98
50.98 51.00 52.24 52.32 52.93 55.68 50.92
-60.52 -65.34 -66.69 -65.26 -70.94 -84.84 -86.10
14.11 15.05 14.93 13.54 12.77 10.06 11.83

290.98

301.06 303.03

304.46

314.92

314.27

324.78

318.66

237.52

240.54 237.69

237.77

249.66

243.33

239.94

232.56

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/

ภาคกิจกรรม
ภาคการผลิตไฟฟ้า
ภาคการขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ (ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ)
ทั้งหมด

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2559 2560 2561
2562 2563
98.4
94.7
93.9
94.3
66.2
73.6
75.1
71.5
78.0
75.2
78.4
69.6
16.1
15.0
15.9
15.0
258.7 258.5 263.4 250.4
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ตัวชี้วัดที่ 156 - คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
นิยามของตัวชี้วัด
 แหล่งน้้าผิวดิน1 หมายความว่า แม่น้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า และแหล่งน้าสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึง
แหล่ ง น้ า สาธารณะที่ อ ยู่ ภ ายในผื น แผ่ น ดิ น บนเกาะด้ ว ย แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง น้ า บาดาลและในกรณี ที่ แ หล่ ง น้ า นั นอยู่ ติ ด กั บ ทะเลให้ ห มายความถึ งแหล่ ง น้ า ที่ อ ยู่ ภ ายใน
ปากแม่น้าหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น้าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่าก้าหนด
 แหล่งน้้าใต้ดิน2 หมายความว่า น้าที่อยู่ใต้ดิน และให้หมายความรวมถึงน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
3 หมายความว่ า น้ า ทั งหมดในเขตน่ า นน้ า ไทย แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง น้ า ในแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
 แหล่ ง น
ำทะเล
้
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน โดย “น่านน้าไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้าที่อยู่ภายใต้อ้า นาจอธิปไตยของประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้าไทย
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี
แหล่งน้้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้าที่คุณภาพน้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้าทิงจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติก่อน
การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพืนฐาน
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้า
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าใต้ดิน
3 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล (23 พฤศจิกายน 2560)
1
2
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แหล่งน้้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
การอนุรักษ์สัตว์น้า
การประมง
การว่ายน้าและกีฬาทางน้า
แหล่งน้้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
การเกษตร
แหล่งน้้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
การอุตสาหกรรม
แหล่งน้้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
การก้าหนดมาตรฐานดัชนีคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
 คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม แหล่งน้าประเภทที่ 4 ส่วนที่ 1
 คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี
ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ซึ่งจะท้าให้ สี กลิ่น และรสของน้าเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0 - 9.0
ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร
บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร
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แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 1,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร
ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
ฟินอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม /ลิตร และค่ามาตรฐานอื่น ๆ อ้างอิงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
 คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที่ 2 เว้นแต่
ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 4,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร
 คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่4 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที่ 2 ข้อ 1 – 5 และ 8 เป็นต้นไป เว้นแต่
ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่้ากว่าคุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 4
แหล่งที่มา: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ISBN 74-9879-92-9
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การประเมิ น คุ ณภาพของแหล่ งน้ า จะใช้ Water Quality Index (WQI) ที่ มี ระบบฐานข้ อ มู ล คุ ณภาพแหล่ งน้ าผิ ว ดิ นทั่ ว ประเทศโดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ โดย
มีการจัดเก็บตัวอย่างน้า เพื่อน้าไปตรวจสอบคุณภาพน้า จะด้าเนินการปีละ 4 ครัง (รายไตรมาส) โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค จะจัดเก็บในช่วงเดือน พ.ย. ก.พ. พ.ค. และ ส.ค.
เกณฑ์ WQI

ช่วงคะแนน WQI

เสื่อมโทรมมาก

0-30

เสื่อมโทรม

31-60

พอใช้

61-70

ดี

71-90

ดีมาก

91-100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

156 คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล
และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกั บ และแหล่ ง น้ า ใต้ ดิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ เ หมาะสมกั บ
ประเภทของการใช้ประโยชน์
ประเภทของการใช้ประโยชน์

หน่วย
n/a

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
ความถี่
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กรมควบคุมมลพิษ
n/a
n/a
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ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

คุณภาพของน้าในแหล่ งน้ า
ผิ ว ดิ น แหล่ งน้ า ทะเล และ
แหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกั บ ประเภทของ
การใช้ประโยชน์

ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั งระบบให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
ผลการด้าเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ร้อยละ 35 ของพืนที่เป้าหมาย

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
90 ของ 90 ของ 90 ของ
พืนที่
พืนที่
พืนที่
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิ วดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
กับประเภทของการใช้ประโยชน์

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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ตัวชี้วัดที่ 157 - คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า
ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุ
การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทาให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทาให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทาให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่ นที่มีขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลางไม่ เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ ง การเผาในที่ โล่ ง
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการทาให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ
3. ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและ
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการทางานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปทาให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกั บ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทาให้การลาเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจทางานหนักขึ้น
5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี และกลิ่ น ละลายน้าได้เล็ กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
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6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่ อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีกามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทาให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100

ความหมาย
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
ปานกลาง

สีที่ใช้
ฟ้า
เขียว
เหลือง

101- 200

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส้ม

201 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แดง

คาอธิบาย
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง
ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจ กรรมกลางแจ้ งหลีกเลี่ย งพื้น ที่ที่ มีมลพิ ษทางอากาศสู ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกั นตนเองหากมีค วามจ าเป็ น
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
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ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)
PM10 (มคก./ลบ.ม.)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 25
0 - 50
26 - 37
51 - 80
38 - 50
81 - 120
51 - 90
121 - 180
91 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป

AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 ขึ้นไป

O3 (ppb)
CO (ppm)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 35
0 - 4.4
36 - 50
4.5 - 6.4
51 - 70
6.5 - 9.0
71 - 120
9.1 - 30.0
121 ขึ้นไป
30.1 ขึ้นไป

NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 60
0 - 100
61 - 106
101 - 200
107 - 170
201 - 300
171 - 340
301 - 400
341 ขึ้นไป
401 ขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพเสียงโดยทั่วไป คือ ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
 ดัชนีคุณภาพอากาศ
ซึ่งการคานวณดัชนีคุณภาพอากาศภายในช่วงระดับ สามารถคานวณได้จากสมการเส้นตรง ดังนี้
𝐼=
โดยที่

I
X
Xi , X j
Ii , I j

𝐼𝑗 − 𝐼𝑖
(𝑋 − 𝑋𝑖 ) + 𝐼𝑖
𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

คือ ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด
คือ ค่าต่าสุด, สูงสุด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X
คือ ค่าต่าสุด, สูงสุด ของช่วงดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น X จากค่าดัชนีย่อยที่คานวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภท
ใดมีค่าดัชนีสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้น
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มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ค่ามาตรฐานระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
1. ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่
2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสี ยงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อ เนื่ อง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ
3. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
โดยในรั ศ มี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้ อ งไม่ มี ก าแพงหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ มี คุ ณ ส มบั ติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่
4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดย
ในรัศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกาแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อน
เสียงกีดขวางอยู่และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร
 การวัดการสั่นสะเทือน
การวัดการสั่นสะเทือนจะเป็นการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนว่า มีความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการสั่นสะเทือ น โดยปกตินิยมวัด
เป็นมิลลิเมตร/วินาที (mm/s) และนิ้ว/วินาที (inch/sec) ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS ซึ่งเหมาะกับการวัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20Hz 1,000Hz ซึ่งข้อกาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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หมายเหตุ:
f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
* = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
** = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดสาหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นที่มีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด
การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร
 อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ สานักงาน คลังสินค้า อาคารพิเศษและอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย อาคารชุด หอพัก อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษา อาคารที่ ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
 อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ โบราณสถาน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
 ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ทาให้เกิดการล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร
 ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ทาให้เกิดการล้าหรือการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด

157 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
คุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และ เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
มาตรฐานประเทศไทย
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้ ง ระบบให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90 ของ 90 ของ 90 ของ
พื้นที่
พืน้ ที่
พืน้ ที่
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
คุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อ นอยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 158 - ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
นิยามของตัวชี้วัด
 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ หมายถึง การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและมีการนาไปใช้ประโยชน์
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ =
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์+ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง+ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด และปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมด

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด

158 ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
การจัดการขยะ
นาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด

ล้านตัน

มี
ข้อมูล
/

ล้านตัน

/

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง

ล้านตัน

/

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด

ล้านตัน

/

ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
นาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด

ล้านตัน

/

ล้านตัน

/

ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ/
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ/กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
-

ความถี่
-

-

-

-

-

-

-
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560

ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 18
การจัดการขยะ
การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ผลการดาเนินงาน

-

2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

25762580

0.74

0.81

0.89

0.95

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
นาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด
ปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
(*เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

12.4

12.7

13.3

15.8

19.57

21.48

24.09

26.8

26.2

26.8

27.1

26.45

27.48

27.95

0.58

0.59

0.61

0.62

0.64

2.132

2.5

1.33

2563

1.24

ที่มา: - http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
- http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 159 - ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ชนีการตระหนักรู้ ด้ า นสิ่งแวดล้อม เป็น ตัว ชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580)
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัด
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัด
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย

159 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม

n/a

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ดั ช นี ก ารตระหนั ก รู้ เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น 18 การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น แผนย่ อ ย
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ร้อยละ 20

25662570

25712575

25762580

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
20
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a

2563
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 160 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ (ระดับ/คะแนน)
นิยามของตัวชี้วัด
 ความมั่นคงด้านน้้า หมายถึง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงน้ าที่ส ะอาด ปลอดภัยใน ปริมาณเพียงพอ โดยมีค่าใช้จ่ ายในระดับราคาที่ส ามารถจ่ ายได้
เพื่อท้าให้ชีวิตมีสุขอนามัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการปกป้องรักษา (Global Water Partnership (GWP), 2000)
 ความมั่นคงด้านน้้า หมายถึง ความพอเพียงของทรัพยากรน้าทังในด้านปริมาณและ คุณภาพเพื่อสุขอนามัย การด้า รงชีวิต รักษาระบบนิเวศและใช้เป็น
ปัจจัยในการผลิต รวมทังเพียงพอที่จะใช้ส้าหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากน้าที่กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007:545)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
AWDO เสนอแนวคิดการประเมินความมั่นคงด้านน้าที่ครอบคลุมหลายมิติ เพื่อสะท้อนความมั่นคงด้านน้า 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย
ความมั่นคงน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Household Water Security)
ความมั่นคงน้าเพื่อเศรษฐกิจ (Economic Water Security)
ความมั่นคงน้าส้าหรับเมือง (Urban Water Security)
ความมั่นคงน้าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Water Security)
ความมั่นคงน้าด้านการฟื้นตัวจากภัยพิบัติจากน้า (Resilience to Water-Related Disasters)
ในการประเมินความมั่นคงด้านน้าภายใต้กรอบ AWDO 2016 ในแต่ละมิติจะประเมินคะแนนระหว่าง 1 (คือ มีความมั่นคงด้านน้าน้อย มีความเสี่ยงสูง) ถึง 20
(มีความมั่นคงด้านน้ามาก มีความเสี่ยงต่้า) โดยท้าการประเมินในระดับประเทศ และมีการแบ่งระดับความมั่นคงด้านน้าเป็น 5 ระดับ

160-1

160-2

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

160 ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ คะแนน
(Water Security Index)
(Water Security Index)

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. (กองฯทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือ กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
ราย 2 ปี

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
(Water Security Index) (คะแนน) ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน้าทังระบบ
ผลการด้าเนินงาน

ระดับ 2
(60 คะแนน)

2566- 2571- 25762570 2575 2580
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4
(70
(75
(80
คะแนน) คะแนน) คะแนน)

ระดับ
2
(58.6)

54.4

ผลการด้าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (Water Security Index)

2556
47.9

2557

2558

2559
54.4

2560

2561

2562

2563
58.6

ที่มา: รายงาน Asian Development Water Outlook 2013, 2016 และ 2020
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ตัวชี้วัดที่ 161 - ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภาพของการใช้น้า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้าหนึ่งหน่วยสามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ้านวนเงินเท่าไร โดยวัดจากมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณการใช้น้าของประเทศ (Water total use)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า = ผลิตภาพจากการใช้น้า ปีที่ n / ผลิตภาพจากการใช้น้า ปี 2561
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

161 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพ ผลิตภาพจากการใช้น้า
จากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ผลิตภาพจากการใช้น้าภาคเกษตร
ผลิตภาพจากการใช้น้าภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภาพจากการใช้น้าภาคบริการ

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

/
/
/
/

(บาท/ลบ.ม.)
(บาท/ลบ.ม.)
(บาท/ลบ.ม.)
(บาท/ลบ.ม.)

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้าผล/

ระดั บ ความมั่ น คง และ/ เป้ าหม าย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
หรื อ ผลิ ต ภาพจากการใช้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
น้า (ตามแต่ละด้าน เทียบ จัดการน้าทังระบบ
ผลการด้าเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
เท่า 3

2566- 2571- 25762570 2575 2580
เท่า 5

เท่า 7 เท่า 10

1 เท่า
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ชื่อตัวชี้วัด

เป้าผล/

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

กั บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ปั จ จุ บั น ปี
2561)

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า

2556

2557

2558

2559

2560

2561
150 บาท/ลบ.ม.
(ภาคเกษตร 14.7 บาท/ลบ.ม.
ภาคอุตสาหกรรม 1,572 บาท/ลบ.ม.
ภาคบริการ 4,891 บาท/ลบ.ม.)

2562

2563

ที่ ม า : Chokchai Suthidhummajit, First Workshop on Water Security, Water Productivity and Water-related Disasters, Analysis of water security, water productivity and water-related disaster for
water resources master plan (project-wre.eng.chula.ac.th)
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ตัวชี้วัดที่ 162 - มีสัดส่วนของแม่น้ำล้ำคลอง และแหล่งน้้ำธรรมชำติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ำล้ำคลองและพื้นที่ชุ่มน้้ำ ทั้งประเทศ)
นิยำมของตัวชี้วัด
 พื้นที่ชุ่มน้้ำ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้าขั ง หรือท่วมอยู่ถาวรและ
ชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั่งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่ งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณเมื่อน้้าลงต่้าสุดของระดับ
ไม่เกิน 6 เมตร (อนุสัญญาแรมซาร์)
 พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ ำ (wetlands) หมายถึ ง พื้ น ที่ ร ะหว่ างสั งคมระบบนิ เวศในน้้ าและระบบนิ เวศบนบกซึ่ ง มี ร ะดั บ น้้ า ในทางนิ เวศ ประกอบด้ ว ย พั น ธุ์ ไม้ น้ า
ดินที่อิ่มตัวด้วยน้้า ช่วงเวลาการท่วมขังของน้้า (ค้าจัดความในทางนิเวศ)
วิธีกำรวัด และวิธีค้ำนวณ:
ร้อยละของแม่น้าล้าคลองและพื้นที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศ =

(พืน้ ทีแ่ ม่น้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย)
พืน้ ที่แม่น้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ + พื้นที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศ

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

162 มี สั ด ส่ ว นของแม่ น้ า ล้ า คลอง และแหล่ ง น้้ า พืน้ ที่แม่น้าล้าคลองที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
ธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
ของแม่น้าล้าคลองและพื้นที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศ) พื้นที่ช่มุ น้้าที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
พื้นที่แม่น้าล้าคลอง
พื้นที่ชุ่มน้้า

หน่วย
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

/
/
/
/
/

162-1

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ระดับความมั่นคง และ/หรือ
ผลิ ต ภ าพ จากการใช้ น้ า
(ตามแต่ ล ะด้ า นเที ย บกั บ
ค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี 2561)

เป้ ำห ม ำย ต าม แผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน้้าทั้งระบบ
ผลกำรด้ำเนินงำน

20

2566- 2571- 25762570 2575 2580
60

80

90

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่แม่น้าล้าคลองที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย
พื้นที่แม่น้าล้าคลอง
พื้นที่แหล่งน้้าธรรมชาติ
พื้นที่ชุ่มน้้า

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

162-2

ตัวชี้วัดที่ 163 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ชนีค วามมั่น คงด้ า นน้้า อุ ปโภคบริ โ ภค (KD1 – Household Water Security) เป็น ดัช นี ชี้วัดในทางภายใต้ร ายงาน Asian Water Development
Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้้า ชุมชน
ที่เหมาะสม (KD1 ตามเกณฑ์ ADB: ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค) กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

163-1

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:

163-2

163-3

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

163 ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)

หน่วย

มีข้อมูล

ระดับ

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กระทรวงมหาดไทย

ความถี่

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
อุปโภคบริโภค
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้ งระบบเพื่ อ เพิ่ ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
ผลการด้าเนินงาน

3.25
3

3

2566- 2571- 25762570 2575 2580
3.5

3.75

4.00

3

ผลการด้าเนินงาน
ข้อมูล
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)

2556
3

2557

2558

2559
3

2560

2561

2562

2563
3

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2013, 2016 และ 2020

163-4

ตัวชี้วัดที่ 164 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ชนีค วามมั่น คงด้ า นน้้า เพื่อสิ่งแวดล้อม (KD4 – Economic Water Security) เป็น ดัช นี ชี้วัดในทางภายใต้ร ายงาน Asian Water Development
Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยเป็นการควบคุมปริมาณน้้า การดูแลคุณภาพน้้าในล้า น้้า และการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและก้าหนดกติกาดู แล
สิ่งแวดล้อมที่จ้าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบ้าบัดน้้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้้าน่านน้้า) (KD4 ตามเกณฑ์ ADB)

164-1

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:

164-2

164-3

164-4

164-5

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

164 ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับ

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

กระทรวงมหาดไทย

164-6

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
ผลการด้าเนินงาน

2.5
1

2

2566- 2571- 25762570 2575 2580
3.0

3.5

4.0

2

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)

2556
1

2557

2558

2559
2

2560

2561

2562

2563
2

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2013, 2016 และ 2020
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ตัวชี้วัดที่ 165 - ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้า (ระดับ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้า (KD5 - Resilience to Water-Related Disasters) เป็นดัชนีชี้วัดในทางภายใต้รายงาน Asian Water Development
Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK

165-1

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:

165-2

165-3

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่
165

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

ดัชนีการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้า

ดัชนีการรับมือกับพิบตั ิภัยด้านน้า

หน่วย

มีข้อมูล

ระดับ

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

กระทรวงมหาดไทย

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีการรับมือกับ เป้ า หมาย ตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ
พิบัติภัยด้านน้้า ประเด็น 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ผลการด้าเนินงาน

3.0
2

2

2566- 2571- 25762570 2575 2580
3.5

4.0

4.0

2

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีการรับมือกับพิบตั ิภัยด้านน้้า

2555

2556
2

2557

2558

2559
2

2560

2561

2562

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013
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ตัวชี้วัดที่ 166 - ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า
นิยามของตัวชี้วัด
จัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) จัดการให้มีการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการ
ทังทาง โครงสร้าง กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้า การก้าหนดโควตาน้าที่จ้าเป็นและเป็นธรรม
เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล (3) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้าในพืนที่ และลุ่มน้า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงาน
ของเสีย ตามแนวคิด Circular Economy) และการผันน้าในพืนที่ที่มีความส้าคัญ (4) การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
เครื่ องมือการจั ดการ (5) การหาแหล่ งทุน ต่าง ๆ (6) การด้าเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุ ณค่า พร้อมทั ง
มีการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การด้าเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนินการโครงการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น การพัฒนาด้านอื่นร่วมกับระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้า พร้อมทังการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุน การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
หลักสามประการ ตามกรอบแนวทางการประเมินของ OECD ซึ่งเป็นหลักที่เชื่อมโยงระหว่างกันขององค์ประกอบส้าคัญของธรรมาภิบาลน้า (Water Governance)
ที่สะท้อนร่วมกัน นับตังแต่การพัฒนาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการใช้น้าทุกระดับ รวมทังการกeหนดบทบาท ความรับผิดชอบการบริหารจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ธรรมาภิบาลน้าต้องแสดงให้เห็ นนับตังแต่การก้า หนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการใช้น้าทุกระดับ โดยต้องมี
การก้าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ การจัดการบริหาร ขอบเขต-ระดับของนิเวศลุ่มน้าในระดับที่เหมาะสม (เน้นความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม) ระบบนิเวศลุ่มน้า เอือให้มี
นโยบายที่โยงใยสัมพันธ์กัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของกลไกเชิงสถาบันระดับต่าง ๆ ให้สามารถรับมือกับ ความซั บซ้อนของปัญหาที่ท้าทายของการใช้
น้าในอนาคตและผลกระทบ ได้แก่
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
 ขีดความสามารถ (Capacity)
 เชื่อมโยงภาคนโยบาย (Policy Coherent) มีการประสานงานข้ามลุ่มน้า/ภาค
166-1

ขนาดขอบเขตเหมาะสม (Appropriate scales within basin systems)
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางการจัดการที่มุ่งก่อประโยชน์สูงสุดให้กับกระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งมีเงื่อนไขขึนกับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่ทันเวลา ทันเหตุการณ์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมทังการบังคับใช้กฎระเบียบ และส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ด้วยกัน ได้แก่
 ระบบข้อมูลด้านน้า (Data & Information)
 การเงินด้านน้า (Water Finance)
 กฎ-กติกา (Regulatory Frameworks)
 นวัตกรรม (Innovation)
หลักการไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพัน (Trust & Engagement) เป็นการสร้างให้เกิดความไว้เนือเชื่อใจกันและเปิดโอกาสให้มีกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เปิดให้มีการเจรจา หารือกัน (Dialogue) ที่ยืนบนหลักการประชาธิปไตยพืนฐานร่วมกันมุ่งการสร้างความเป็นธรรมในสั งคม
ด้ว ยการเปิ ดใจกว้าง การยอมรั บ ซึ่งกัน และกัน บนฐานความโปร่งใส เชื่อมั่นกัน มีการต่อรองแลกเปลี่ ยนประโยชน์กันอย่างเปิดเผย เคารพซึ่งกันและกัน ส่ งเสริม
กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทังฐานการรวมกลุ่ม ฐานภูมนิ ิเวศและนิเวศลุ่มน้า ได้แก่
 การต่อรอง ร่วมมือ ข้ามกลุ่มหรือในพืนที่ (Trade-offs across users, Rural and Urban, Generations)
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน (Stakeholders’ Engagement)
 ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency)
 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)


166-2

166-3

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

166 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า

คะแนน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส้านักทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดั ช นี ธ รรมาภิ บ าลใน เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
การบริหารจัดการน้า ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้าทังระบบ แผนย่อ ย
การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้า ทังระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
ผลการด้าเนินงาน

70

2566- 2571- 25762570 2575 2580
75

80

80

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 167 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (ระดับ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ชนีค วามมั่น คงด้ า นน้้า ในเขตเมือง (KD3 - Urban water Security) เป็น ดัช นี ชี้วัดในทางภายใต้ร ายงาน Asian Water Development Outlook
ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการน้้าในเขตเมือง โดย (1) จัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และ
บริการ พร้อมระบบจัดการน้้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้้า ระบบกระจายน้้าดี ระบบรวบรวมน้้าเสีย ระบบป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้า คุณภาพในท างน้้า ส้าหรับ
ภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้้าส้าหรับผู้มีรายได้ต่้าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้้าในเมืองที่มีค วามเชื่อมโยง
มีแหล่งน้้าส้ารอง ทบทวนและจัดท้าแผนตามความส้าคัญของแต่ละพื้นที่ และใช้น้าจากหลายแหล่ง การใช้น้าซ้้าในพื้นที่วิกฤติ (KD3 ตามเกณฑ์ ADB) และ (2) สร้างระบบ
ระบายน้้า ระบบกักเก็บน้้าในเมืองรวมถึงเมืองซับน้้า (Sponge City)

167-1

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:

167-2

167-3

167-4

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่
167

ตัวชี้วัด
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง

หน่วย

มีข้อมูล

ระดับ

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

กระทรวงมหาดไทย

167-5

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19
การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของ
น้้ า ทั้ งระบบ ในการใช้ น้ า อย่ า งประหยัด รู้ คุ ณ ค่ า และสร้าง
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
ในเขตเมือง
เป้ า หมาย ผลการค้า นวณทางสถิ ติโดยที่ ปรึก ษา แต่ จ ะต้อง
น้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการด้าเนินงาน

2

2566- 2571- 25762570 2575 2580

1.5

2.0

3.0

4.0

2

2

2

2

1

2

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีความมัน่ คงด้านน้้าในเขตเมือง

2556
2

2557

2558

2559
1

2560

2561

2562

2563
2

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013
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ตัวชี้วัดที่ 168 - ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ)
นิยามของตัวชี้วัด
 ดั ช นี ค วามมั่ น คง ด้ า นน้้ า เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ (KD2 – Economic Water Security) เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ในทางภายใต้ ร ายงาน Asian Water
Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยพิจารณา (1) จัดให้มีน้าอย่างเพียงพอส้าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโต
แบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้้าภายในพื้นที่ส้าหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้้าฝน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุ ตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนไป (2) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า (3) ก้าหนดสัดส่วนการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (4) มีระบบการขออนุญ าตใช้น้า โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ความส้าคัญและผลิตภาพการใช้น้า และ (5) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
ดัชนีเศรษฐกิจทั่วไป สามารถค้านวณจาก 4 ดัชนี ได้แก่
ความแปรปรวนของปริมาณฝน โดยความแปรปรวนของปริมาณฝนค้านวณจาก 3 ดัชนี ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ ของความแปรปรวน (Coefficient of
Variation) ระหว่ า งปี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความแปรปรวนภายในปี และสั ด ส่ ว นของปริ ม าณน้้ า ที่ เ ก็ บ กั ก ในอ่ า งเก็ บ น้้ า ต่ อ ปริ ม าณทรั พ ยากรน้้ า หมุ น เวี ย น
(Total Renewable Water Resources)
ความตึงเครียดด้านน้้า สามารถค้านวณได้จากสัดส่วนปริมาณการใช้น้าต่อปริมาณทรัพยากรน้้าหมุนเวียน
สัดส่วนของช่วงเวลาที่มีน้าใช้ต่อช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้้า (Storage-Drought Duration) ค้านวณจากจ้านวนเดือนที่มีน้าใช้จากปริมาณน้้าที่เก็บกัก
ในอ่างเก็บน้้าต่อจ้านวนเดือนที่มีการขาดแคลนน้้าโดยเฉลี่ย
ดัชนีการมีข้อมูล (Storage-Drought Duration) สามารถพิจารณาจากจ้านวนข้อมูลที่มีจากข้อมูล 8 ชุดดังนี้ (1) ข้อมูลปริมาณน้้าที่เก็บกัก (2) ข้อมูล
ปริมาณการใช้น้าใต้ดินและน้้าผิวดิน (3) ข้อมูลการใช้น้าภาคอุตสาหกรรม (4) ข้อมูล GDP ของแต่ละภาคส่วน (5) ข้อมูล Water Footprint (6) ข้อมูลปริมาณไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ทั้งหมด (7) ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตแยกตามประเภทแหล่งพลังงาน และ (8) ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนในระดับประเทศ
168-1

ดัชนีความมั่นคงน้้าภาคเกษตรกรรม ค้านวณจาก 2 ดัชนีได้แก่ ผลิตภาพน้้าภาคเกษตรกรรม และ สัดส่วนการพึ่งตนเองในภาคเกษตรกรรม (Self-Sufficiency
of Agricultural Production) โดยผลิ ตภาพน้้าภาคเกษตรกรรมค้านวณจากผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศในภาคเกษตรกรรมหารด้ว ยปริม าณน้้า คายระเหยจาก
ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Evapotranspiration) และสัดส่วนการพึ่งตนเอง ในภาคเกษตรกรรมค้านวณจากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์รายปีของปริมาณการบริโภคผลิตผล
ภาคเกษตรกรรมต่อวอเตอร์ฟุตพริ้นท์รายปีของปริมาณการผลิตภาคเกษตรกรรม
ดัชนีความมั่นคงน้้าภาคพลังงาน พิจารณาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยค้านวณจาก 2 ดัชนี ได้แก่ ผลิตภาพน้้าด้านพลังงาน และปริมาณขั้นต่้าของการผลิต
กระแสไฟฟ้า (Minimum Platform for Electricity Production) ผลิตภาพน้้าด้านพลังงานค้านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดหารด้วยปริมาณน้้าทั้งหมด
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ค้านวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณกระแสไฟฟ้าระดับประเทศที่ผลิตต่อ ประชากรของประเทศในเอเชีย -แปซิฟิก ลบด้วยปริมาณกระแสไฟฟ้า
ระดับประเทศที่ผลิตต่อประชากร
ดัชนีความมั่นคงน้้าภาคอุตสาหกรรม พิจารณาจากผลิตน้้าภาคอุตสาหกรรม โดยค้านวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคอุตสาห กรรมหารด้ว ย
ปริมาณน้้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

168-2

168-3

168-4

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

168 ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับ

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ

168-5

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อย
การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
เป้ า หมาย ผลการค้ า นวณทางสถิ ติ โ ดยที่ ป รึ ก ษา
แต่จะต้องน้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการด้าเนินงาน

3

4

2566- 2571- 25762570 2575 2580

4.2

4.4

4.8

5.0

3

4

4

5

3

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

2555

2556
3

2557

2558

2559
2

2560

2561

2562

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013
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ตัวชี้วัดที่ 169 - ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภาพของการใช้น้า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้าหนึ่งหน่วยสามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ้านวนเงินเท่าไร โดยวัดจากมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณการใช้น้าของประเทศ (Water Total Use)
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:
การค้านวณความต้องการใช้น้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษาบริบทของประเทศไทย ประกอบด้วยน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม
และภาคบริการและอื่น ๆ โดยท้าการรวบรวมข้อมูลพืนฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผลิตภาพจากการใช้น้า สามารถค้านวณได้จาก
Gross domestic Product (GDP) รายภาคส่วน
ผลิตภาพจากการใช้น้า (Productivity)(บาท ต่อ ลบ.ม.)=
การใช้น้าในภาคส่วนนัน
โดยการวัดผลิตภาพการใช้น้าตามเป้าหมายจะเทียบเป็นจ้านวนเท่าจากปีฐาน ดังนัน
ผลิตภาพจากการใช้น้า ปีที่ n
ผลิตภาพจากการใช้น้า (เท่า)=
ผลิตภาพจากการใช้น้า ปีฐาน
* ข้อมูลในปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ถูกเลือกใช้เป็นปีฐาน
ปัจจุบันยังคงใช้ปีฐานเป็นเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลการใช้น้าและข้อมูล GDP ของประเทศ ปกติมีการจัดท้ารายงานประจ้าปี ซึ่งการติดตามค่าความมั่นคงและผลิตภาพ
การใช้น้าก็จะสรุปเป็นรายปี เพื่อดูสถานะของความมั่นคงและผลิตภาพการใช้น้าได้ และสามารถหาแนวโน้มเป็นช่วง ๆ ได้ (เช่น ทุก 5 ปี) ซึ่งปัจจุบันประเทศจะมี
การรายงานสถานะทางเศรษฐกิจและตัวเลขการใช้น้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ในเป้าหมายที่ 6 ซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้
มีการผันผวนมากในกรณีการใช้น้า แต่สภาพเศรษฐกิจอาจมีปีผิดปกติจากกรณีวิกฤต เช่น ปีวิกฤติการเงิน ปีน้าท่วม น้าแล้ง ได้ ในกรณีของ ADB มีการติดตาม และจัดท้า
รายงานในปี 2013, 2016, 2020 เพื่อติดตามสภาพเป็นช่วง ๆ จึงใช้รายงานก่อนจัดท้ารายงาน 1 ปี เป็นฐานในการประเมินของรายงานปีนัน ๆ
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

169 ผลิตภาพจากการใช้น้า GDP ภาคการเกษตร
(ลูกบาศก์เมตร/บาท)
การใช้น้าภาคเกษตร
GDP ภาคอุตสาหกรรม
การใช้น้าภาคอุตสาหกรรม (ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม)
GDP ภาคบริการ
การใช้น้าภาคบริการ

หน่วย
บาท
ลบ.ม.
บาท
ลบ.ม.
บาท
ลบ.ม.

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล

/

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

/
/
/
/
/

การรับส่ง/
เชื่อมโยง
ข้อมูล
-

ความถี่
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575
ผ ลิ ต ภ า พจ า ก เ ป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใต้
การใช้น้า (บาท/ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
เพิ่ม 5 เท่า เพิ่ม 7 เท่า
ลูกบาศก์เมตร) จัดการน้าทังระบบ แผนย่อยการเพิ่มผลิต
เพิ่ม 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
จากค่าเฉลีย่ จากค่าเฉลีย่
ภาพของน้ า ทั งระบบ ในการใช้ น้ า อย่ า ง
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
2561
2561
การใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
ผลการด้าเนินงาน
1 เท่า

2576-2580
เพิ่ม 10 เท่า
จากค่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ.
2561
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ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า

2556

2557

2558

2559

2560

2561
150 บาท/ลบ.ม.
(ภาคเกษตร 14.7 บาท/ลบ.ม.
ภาคอุตสาหกรรม 1,572 บาท/ลบ.ม.
ภาคบริการ 4,891 บาท/ลบ.ม.)

2562

2563

ที่มา: Chokchai Suthidhummajit, First Workshop on Water Security, Water Productivity and Water-related Disasters, Analysis of water security, water productivity and water-related disaster
for water resources master plan (project-wre.eng.chula.ac.th)
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ตัวชี้วัดที่ 170 - สัดส่วนพื้นที่ลำคลองที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
นิยำมของตัวชี้วัด
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ้าบัดน้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าที่ ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส้าหรั บ แม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้า
ธรรมชาติ และส้ารวจและรือถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้ว ในแม่น้า ล้าคลอง
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ:
พืนที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฟื้นฟู
สัดส่วนพืนที่ล้าคลอง ที่ได้รับการฟื้นฟู = (
) × 100
พืนที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่
170

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

สัดส่วนพืนที่ลา้ คลอง ที่ได้รับการฟื้นฟู พืนที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
พืนที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการฟื้นฟู

หน่วย มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

/
/

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ควำมถี่
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สั ด ส่ ว นพื นที่ ล้ า คลองที่ เ ป้ ำ ห ม ำ ย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ได้รับการฟื้นฟู
ยุ ท ธศาสตร์ชาติ ประเด็ น 19 การบริหาร
จั ด การน้ า ทั งระบบ แผนย่ อ ยการอนุ รั ก ษ์
และฟื้ น ฟู แ ม่ น้ า ล้ า คลองและแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
ผลกำรดำเนินงำน

50

25662570

75

2571- 25762575 2580

90

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
พืนที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฟื้นฟู
พืนที่เป้าหมาย

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 171 - สัดส่วนพื้นที่ล้ำน้้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
นิยำมของตัวชี้วัด
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ้าบัดน้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าที่ ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส้าหรับ แม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้า
ธรรมชาติ และส้ารวจและรื อถอนสิ่งก่อสร้ างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้ว ในล้าน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ประกอบด้วย (1) ลุ่มน้าสาละวิน (2) ลุ่มน้าโขง
(3) ลุ่มน้ากก (4) ลุ่มน้าชี (5) ลุ่มน้ามูน (6) ลุ่มน้าปิง (7) ลุ่มน้าวัง (8) ลุ่มน้ายม (9) ลุ่มน้าน่าน (10) ลุ่มน้าเจ้าพระยา (11) ลุ่มน้าสะแกกรัง (12) ลุ่มน้าป่าสัก (13) ลุ่มน้า
ท่าจีน (14) ลุ่มน้าแม่กลอง (15) ลุ่มน้าปราจีนบุรี (16) ลุ่มน้าบางปะกง (17) ลุ่มน้าโตนเลสาป (18) ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (19) ลุ่มน้าเพชรบุรี (20) ลุ่มน้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ (21) ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (22) ลุ่มน้าตาปี (23) ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา (24) ลุ่มน้าปัตตานี และ (25) ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ:
พืนที่ล้าน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ที่ได้รับการฟื้นฟู
สัดส่วนพืนที่ล้าน้า ที่ได้รับการฟื้นฟู = (
) × 100
พืนที่ล้าน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

171 สัดส่วนพืนที่ล้าน้าที่ได้รับการฟื้นฟู

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

พืนที่ล้าน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า
พืนที่ล้าน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ที่ได้รับการฟื้นฟู

ไร่
ไร่

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
/
/

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

สั ด ส่ ว นพื นที่ ล้ า น้ า ที่ ไ ด้ รั บ เป้ ำ หมำย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
การฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน้าทังระบบ แผนย่อยการอนุรักษ์
และฟื้ น ฟู แ ม่ น้ า ล้ า คลองและแหล่ งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
ผลกำรด้ำเนินงำน

20

25662570

25712575

50

75

25762580

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

พืนที่ล้าน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
พืนที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 172 - สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้ำและแหล่งน้้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
นิยำมของตัวชี้วัด
 พื้นที่ชุ่มน้้ำ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้าขั ง หรือท่วมอยู่ถาวรและ
ชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั่งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่ งทะเลและพื้นที่ ของทะเลในบริเวณเมื่อน้้าลงต่้าสุดของระดับ
ไม่เกิน 6 เมตร (อนุสัญญาแรมซาร์)
 พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ ำ (Wetlands) หมายถึ ง พื้ น ที่ ร ะหว่ า งสั ง คมระบบนิ เ วศในน้้ า และระบบนิ เ วศบนบกซึ่ ง มี ร ะดั บ น้้ า ในทางนิ เ วศ ประกอบด้ ว ย พั น ธุ์ ไ ม้ น้ า
ดินที่อิ่มตัวด้วยน้้า ช่วงเวลาการท่วมขังของน้้า (ค้าจัดความในทางนิเวศ)
วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ:
พื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้า ที่ได้รับการฟื้นฟู
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู = (
) × 100
พื้นที่เป้าหมาย
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่
172

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู
พื้นที่เป้าหมาย

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

172-1

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

2556

2557

2558

2559 2560

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้า Ramsar เป้ำหมำย ตามแผนแม่บท
Site ที่ได้รับการฟื้นฟู
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
สั ด ส่ ว น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ า ที่ มี ประเด็ น 19 การบริ ห าร
ความส้ า คั ญ ระดั บ ชาติ ที่ จั ด ก า ร น้้ า ทั้ ง ร ะ บ บ
แผนย่อยการอนุรักษ์และ
ได้รับการฟื้นฟู
ฟื้ น ฟู แ ม่ น้ า ล้ า คลองและ
ล้าน้้าสาขาใน 20 ลุ่มน้้า
แหล่ ง น้้ า ธรรมชา ติ ทั่ ว
แหล่ งน้้ าธรรมชาติ ที่มี พื้น ที่ ประเทศ

2561

2562

2563 2564 2565

2566 - 2570

2571- 25762575 2580

พื้นที่ชุ่มน้้า Ramsar Site
ความส้าเร็จ ร้อยละ 90
พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ
ความส้าเร็จร้อยละ 90
ล้าน้้าสาขาใน 20 ลุ่มน้้า
ความส้าเร็จ ร้อยละ 20
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้้าเกิน 1,000 ไร่
ความส้าเร็จร้อยละ 90

ผิวน้้าเกิน 1,000 ไร่
ล้าน้้าสาขาใน 25 ลุ่มน้้า

ล้าน้้าสาขาใน 25 ลุ่มน้้า
ความส้าเร็จ ร้อยละ 50

ผลกำรด้ำเนินงำน

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู
พื้นที่เป้าหมาย

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 173 - สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
นิยามของตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

173 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ที่ เ ป็ น ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ) ริ ม แม่ น้ า ริมแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติที่ มีระบบ
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ
นิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ริมแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ

หน่วย มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

/

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต
กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ริมแม่น้าล้าคลอง และแหล่ ง
น้้าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อย
การอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ น ฟู แม่น้ า ล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
ผลการด้าเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ความส้าเร็จร้อยละ 50

25662570

2571- 25762575 2580

ความส้าเร็จ
ร้อยละ 90

173-1

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้า
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีระบบนิเวศและทัศนียภาพ
ที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้า
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติเป้าหมาย

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563
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ตัวชี้วัดที่ 174 - การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นิยามของตัวชี้วัด
 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกนามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ จัยและพัฒนา
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่
1. ภาคเอกชน
2. ภาคอื่น ๆ ได้แก่ ได้แก่ รัฐบาล อุดมศึกษา หน่วยงานไม่ค้ากาไร และรัฐวิสาหกิจ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน + ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

174 การลงทุนวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐ

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556

การลงทุน เพื่ อการวิจั ย เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

57,038 63,490 84,671 113,527 155,143

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ

2555
-

2556
26,768
30,270

2557
34,445
29,045

2558
59,442
25,229

2559
82,701
30,826

2560
123,942
31,201

2561
-

2562
-

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-rd/rd-t001/

การแสดงผล: การลงทุนรวม
การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคอื่น ๆ

1) ค่าประจาปี
1) ค่าประจาปี
1) ค่าประจาปี

2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100%
2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100%
2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100%

174-2

25762580

ตัวชี้วัดที่ 175 - มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
 พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย หมายถึ ง พื้ น ที่ อ ยู่ ในเมื อ งเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พื้ น ที่ แ ละเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ ประกอบด้ ว ย
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลาง ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และพื้นที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นเมืองเป้าหมายปีปัจจุบัน
ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นทื่องเป้าหมายปีปัจจุบัน − ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นทื่องเป้าหมายปีฐาน
= (
) x100
ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นทื่องเป้าหมายปีปัจจุบัน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

175 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในกรุงเทพฯ
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมจังหวัดนครปฐม
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดนนทบุรี
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดปทุมธานี

หน่วย
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท

มี
ข้อมูล
/
/
/
/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

175-1

ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดสมุทรปราการ
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดสมุทรสาคร
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดเชียงใหม่
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดขอนแก่น
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดสงขลา
มูลค่าการลงทุ นของโครงการที่ได้รับการออกบั ตร
ส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ต
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก

ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท

มี
ข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มู ล ค่ า การลงทุ น เป้ าหมาย ตามแผนแม่บ ทภายใต้
ในเมืองเป้าหมาย ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้น ที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน

25662570

25712575

25762580

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
15

-

-

-

-

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในกรุงเทพฯ
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมจังหวัดนครปฐม
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนนทบุรี
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดปทุมธานี
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรปราการ
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรสาคร
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดเชียงใหม่
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดขอนแก่น
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ต
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก

2555 2556 2557

2558
14,845.2
1,118.3
561.7
3,254.5
5,988.3
5,645.7
867.7
165.0
2,791.0
2,898.7
72,060

2559
27,891.7
2,528.5
2,433.7
13,364.6
14,652.9
7,502.2
2,514.7
564.0
4,319.1
4,464.2
270,310

2560
136,229.7
4,311.5
6,467.6
5,625.7
26,654.4
7,175.1
5,877.1
1,008.5
7,755.1
10,399.8
288,110

2561
2562
36,050.9
1,717.6
2,288.9
15,559.7
20,982.1
7,402.6
2,727.6
1,962.4
8,582.5
11,097.8
683,910 167,930a

หมายเหตุ: aข้อมูลถึงเดือนกันยายน
ที่มา: https://www.boi.go.th/index.php?page=procedures_projectprogress&language=th
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ตัวชี้วัดที่ 176 - แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จานวน)
นิยามของตัวชี้วัด
 แผนผังภูมินิเ วศระดั บภาค หมายถึง กรอบในการพัฒ นาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผั งพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

176 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค

หน่วย

มีข้อมูล

จานวน

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ปี 2561 - 2565

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6
มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน
n/a

ปีงบประมาณ
ปี 2566 - 2570
ปี 2571 - 2575
มีแผนผังภูมินิเวศ
มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก 1 ภาค
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค
n/a
n/a

ปี 2576 - 2580
มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค
n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
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ตัวชี้วัดที่ 177 - สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายทีร่ วยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
นิยามของตัวชี้วัด
 สัดส่วนผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita) ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP Per Capita ของจั งหวัด
ร้อยละ 20 ที่จนที่สุด หมายถึง อัตราส่วนของการนามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด หาร มูลค่าผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ มจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด มาเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อบ่งชี้การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ
การวัดช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เป็นข้อมูล
ตัวเลขที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของจังหวัดหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) ที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด
ในขอบเขตพื้นที่จังหวัดในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยกิจกรรมการผลิตหมายถึงการดาเนินงานของหน่วยผลิตโดยการนาปัจจัยการผลิตขั้นปฐมมาใช้ในการเปลี่ยนรูปเป็นสินค้า
และบริการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตในรูปสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ เช่น การแปรรูปสินค้า การทาเกษตรกรรม การให้บริการ การให้เช่าอสัง หาริมทรัพย์ การให้เช่าอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
แหล่งข้อมูล: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ:
ใช้การแบ่ง GPP Per Capita ของทุกจังหวัดในประเทศไทยในปีปัจจุบัน เป็น 5 กลุ่ม เป็นสัดส่วนเท่ากัน (5 ควินไทล์) โดยเรียงลาดับกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per
Capita ต่าที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) ถึงกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5)
จากนั้น หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita ต่าที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) และหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5)
นาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ควินไทล์ที่ 1 ไปหารค่าเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดควินไทล์ที่ 5 โดยจะได้ค่าสัดส่วน GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด
ต่อ GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด (กาหนดให้เป็นค่า X) แล้วนาไปเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.48
กรณีที่ X = 2.48 แสดงค่าดัชนี้เท่ากับ 100
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กรณีที่ X > 2.48 แสดงค่าดัชนีมากกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่เพิ่มขึ้น)
กรณีที่ X < 2.48 แสดงค่าดัชนีน้อยกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

177 สั ด ส่ ว น GPP per capita ของจั ง หวั ด
ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรก
ที่จนที่สุด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ความเหลื่อมล้าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด
20% แรก
ความเหลื่อมล้าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่าย
มากสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20%

เท่า

/

เท่า

/

2554 2555 2556 2557 2558 2559

2560

หน่วยงาน
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กองพัฒนาข้อมูล
n/a
และตัวชี้วัดสังคม
กองพัฒนาข้อมูล
n/a
และตัวชี้วัดสังคม

ความถี่
ราย 2 ปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว น GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่สุด ต่อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด

เป้าผล/

เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น 6 พื้ น ที่
และเมื อ งน่ า อยู่ อั จ ฉริ ย ะ ประเด็ น
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน (ด้านรายได้)
11.81
ผลการดาเนินงาน (ด้านรายจ่าย)
6.26

12.64
6.97 6.51

6.3

2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

อยู่ระหว่างการตรวจสอบจัดทาค่า/
เป้าหมาย

ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
3 เท่า 3 เท่า 3 เท่า

10.31
10.158
5.85 6.13 6.079 6.054

n/a
n/a
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ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ความเหลื่อมล้าในรายได้กลุม่ รวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก
ความเหลื่อมล้าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด 20% แรก

2554
11.81
6.26

2555
6.97

2556
12.64
6.51

2557
6.3

2558
10.31
5.85

2559
6.13

2560
10.158
6.079

2561
6.054

2562
n/a
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 178 - จำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัย และพื้นที่เฉพำะ
นิยำมของตัวชี้วัด
 เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะ หมายถึง เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy และ Living
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

178 จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ จ านวนเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่ การประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็น
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ
เมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy และ Living

มีข้อมูล

จานวน

ไม่มีข้อมูล
/

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จ านวนเมื องศู นย์ ก ลางทาง
เศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นาศู น ย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่เฉพาะ

เป้ ำหมำย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็ น 6 พื้ น ที่ แ ละ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อยการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลกำรดำเนินงำน

25662570

25712575

25762580

6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต)

-

-

-

-

-

-

-

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178-1

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
จ านวนเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น แผนการเป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
ด้าน Economy และ Living

178-2

ตัวชี้วัดที่ 179 - จำนวนเมืองขนำดกลำงที่ได้รับกำรพัฒนำ
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนเมืองขนำดกลำงที่ได้ รับกำรพัฒนำ หมายถึง จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมิน ให้ ผ่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของการประเมิน
แผนการเป็นเมืองอัจฉริยะจากเกณฑ์ทั้งหมด 7 ด้าน
 เกณฑ์ทั้ง 7 ด้ำนของกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แก่
o Smart Economy
o Smart Mobility
o Smart Energy
o Smart Environment
o Smart Governance
o Smart Living
o Smart People
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

179 จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับ จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับ จานวน
การพัฒนา
การประเมิ น ให้ ผ่ า นเกณฑ์ บ างเกณฑ์ ข อง
การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

179-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำ/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จานวนเมืองขนาดกลาง เป้ ำห ม ำย ต าม
ที่ได้รับการพัฒนา
แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็ น 6 พื้ น ที่
และเมื อ งน่ าอยู่
อัจฉริยะ แผนย่อย
การพั ฒ นาเมื อ ง
น่าอยู่อัจฉริยะ
ผลกำรดำเนินงำน -

2566-2570
7 เมือง (เชียงราย
กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
นครราชสีมา
หนองคาย และ
มุกดาหาร)
-

2571-2575

2576-2580

6 เมือง
7 เมือง (สุราษฎร์ธานี
(ร้อยเอ็ด
น่าน อุดรธานี
สกลนคร
อุบลราชธานี บุรีรมั ย์
กระบี่ ยะลา
นครสวรรค์ และ
ราชบุรี และ
สระบุรี)
ลาปาง)
-

-

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของการประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

179-2

ตัวชี้วัดที่ 180 - จำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หมายถึง จานวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน
 เกณฑ์ทั้ง 7 ด้ำนของกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แก่
o Smart Economy
o Smart Mobility
o Smart Energy
o Smart Environment
o Smart Governance
o Smart Living
o Smart People
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

180 จานวนเมื อ งที่ ได้ รับ การพั ฒ นา จานวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน

หน่วย
จานวน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
/

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

180-1

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

25662570

25712575

25762580

5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)

4 เมือง

4 เมือง

4 เมือง

-

-

-

-

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

จานวนเมืองที่ได้รับ เป้ำหมำย ตามแผนแม่บทภายใต้
การพั ฒ นาเมื อ งให้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่
เป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลกำรดำเนินงำน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

180-2

ตัวชี้วัดที่ 181 - จำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
นิยำมของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีกำรวัด และวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

181 จ ำนวนเมื อ งคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มภำยใน จำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน จำนวนเมือง
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำ/ผล
ปี 2561 - 2565
ปี 2566 - 2570
จำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน เป้ำหมำย ตำมแผนแม่บทภำยใต้
5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 12 เมือง (เมืองระยะ
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 6 พื้นที่
ขอนแก่น สงขลำ ภูเก็ต)
ที่ 1 และ 2)
และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
ผลกำรดำเนินงำน

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

19 เมือง (เมือง
ระยะที่ 1 – 3)

25 เมือง (เมือง
ระยะที่ 1 - 4)

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

181-1

ตัวชี้วัดที่ 182 - พื้นที่ทมี่ กี ารดาเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

182 พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด าเนิน การสงวนรัก ษา อนุ รั ก ษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด าเนิ น การสงวนรั ก ษา อนุ รั ก ษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

n/a

มี
ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูล ข้อมูล
/
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด าเนิ น การสงวนรั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ และวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น บนฐาน
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

เป้า/ผล

ปี 2561 - 2565

ปีงบประมาณ
ปี 2566 - 2570
ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่
ของ 1 ภาค
ใน 3 จังหวัดของ 2 ภาค ใน 6 จังหวัดของ 2 ภาค ใน 6 จังหวัดของ 2 ภาค
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ผลการดาเนินงาน
n/a
n/a
n/a
n/a

182-1

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

182-2

ตัวชี้วัดที่ 183 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ
ผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 อัต ราการขยายตั วของผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมของพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิจ พิ เศษทั้ งหมด หมายถึง ร้อ ยละการเปลี่ ยนแปลงของผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมของพื้น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
 พื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) พื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก หมายถึง พื้น ที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒ นาโครงการพัฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา
โครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน หมายถึง พื้น ที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒ นาโครงการเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ตาบล 23 อาเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัด/การคานวณ
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

183 อั ต ร าก าร ข ย าย ตั วข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้งหมด
)เฉลี่ยร้อยละ(

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
)ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง(
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ )ชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช(
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ชายแดน )ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี(

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศช.
)กองบัญชีฯ(
สศช.
)กองบัญชีฯ(
สศช.
)กองบัญชีฯ(

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

n/a

รายปี

n/a

รายปี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
อั ต ราการขยายตั วของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของ
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ทั้งหมด

เป้า/ผล
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ค่ า เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ท
ขยายตัวอย่างน้อย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9
ร้อยละ 5
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดาเนินงาน

2566-2570
ขยายตัว
อย่างน้อย
ร้อยละ 5

2571-2575
ขยายตัว
อย่างน้อย
ร้อยละ 5

2576-2580
ขยายตัว
อย่างน้อย
ร้อยละ 5

183-2

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

1,889,056

1,955,573

1,982,413

2,142,051

2,286,563

2,463,248

n/a

n/a

421,922

404,208

408,667

454,665

483,996

487,004

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

183-3

ตัวชี้วัดที่ 184 - มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (2) พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง
พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเ ศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม
90 ตาบล 23 อาเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก = มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รับบัตรส่งเสริม
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

184 มู ล ค่ า การส่ ง เสริ ม
การลงทุ น ในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปี
แรก

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี

184-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มู ล ค่ า กา ร ส่ งเสริ ม
การลงทุ นในพื้ นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด
ในช่วง 5 ปีแรก

เป้ า หมาย ตามแผนแม่ บ ท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557

-

-

-

-

-

-

2558

2559

-

-

2560

2561

288,194.90 215,230.80 244,484.30 397,959.30

2562 2563 2564 2565

25662570

600,000 ล้านบาท

600,000 600,000 600,000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
-

25712575

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555 2556 2557
2558
2559
2560
2561
2562 2563
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
253,366.60 174,097.10 215,235.30 372,482.70
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
12,046.1
6,923.70
10,627.1
14,578.3
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
22,782.20 34,210.00 18,621.90 10,898.30
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php

184-2

25762580

-

ตัวชี้วัดที่ 185 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพั ฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวั ดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ: ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

185 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษ
ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

หน่วยงาน
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
สศช. (กองบัญชีฯ)
n/a

ความถี่
รายปี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ เป้ าห ม าย ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
พิเศษ แผนย่อยการพัฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ขยายตัว
6.3%
n/a

n/a

4%

1%

8%

7%

8%

25662570

25712575

25762580

ขยายตัว ขยายตัว
6.3%
6.3%

ขยายตัว
6.3%

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
2555 2556
2557
2558
2559
2560
2561 2562
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี และ
n/a 1,889,056 1,955,573 1,982,413 2,142,051 2,286,563 2,463,248 n/a
ระยอง) (ล้านบาท)
ที่มา: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่ - รอประมวลผลจากกองบัญชีประชาชาติ

การแสดงค่า
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง (รายปี) (รายไตรมาส)

185-2

ตัวชี้วัดที่ 186 - มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รับบัตรส่งเสริม
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

186 มูลค่าการลงทุ นในเขตพัฒ นา มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิเศษภาคตะวันออก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุรี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บทภายใต้
พิเศษภาคตะวันออก
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น 9 เขต
(ล้านบาท)
เศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผลการดาเนินงาน

2556

2557

2558

2559

2560

2561 2562 2563 2564 2565

500,000 ล้านบาท

2566 2570

25712575

25762580

500,000 500,000 500,000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

253,366 174,097 355,698 372,482

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ล้านบาท)
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุรี (ล้านบาท)
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง (ล้านบาท)

2556

2557

2558
24,766.4
78,889.1
149,711.1

2559
35,942.7
52,691.1
85,463.3

2560
30,309.5
120,462.8
184,925.8

2561
16,418.9
224,118.6
131,945.2

2562

2563

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 187 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ
ผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคใต้ทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ: ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

187 อั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
รวมของพื้ น ที่ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ ภาคใต้ )ชุ ม พร ระนอง สุ ร าษฎร์ ธ านี และ
)ร้อยละต่อปี(
นครศรีธรรมราช(

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ
สศช. )กองบัญชีฯ(

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อัตราการขยายตั วของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น 9 เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ แผนย่ อย
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ผลการดาเนินงาน

2556 2557 2558 2559 2560

2561

1%

11%

6%

1%

n/a

25712575

25762580

อย่างน้อย อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

อย่างน้อยร้อยละ 5
-4%

25662570

2562 2563 2564 2565

อย่างน้อย
ร้อยละ 5

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

421,922

404,208

408,667

454,665

483,960

487,004

n/a

n/a

ที่มา: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่ - รอประมวลผลจากกองบัญชีประชาชาติ

การแสดงค่า
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง )รายปี( (รายไตรมาส)
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ตัวชี้วัดที่ 188 - มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง มูลค่าการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย
o ชุมพร
o ระนอง
o สุราษฏร์ธานี
o นครศรีธรรมราช
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

188 มู ล ค่ า การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาพิ เศษ มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบั ตรส่งเสริม
ภาคตะวันออก
ในจังหวัดชุมพร
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบั ตรส่งเสริม
ในจังหวัดระนอง
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบั ตรส่งเสริม
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบั ตรส่งเสริม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ล้านบาท

มี
ข้อมูล
/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

หน่วย

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ เป้ าห ม าย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ร ะ เบี ย ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ล้านบาท)
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
ผลการดาเนินงาน

2556 2557

2558

2559

2560

2561

2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

25762580

100,000 ล้านบาท

100,000 100,000 100,000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

12,046.1 6,923.7 11,914.9 14,578.3
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดชุมพร (ล้านบาท)
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดระนอง (ล้านบาท)
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ล้านบาท)
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล้านบาท)

2556 2557

2558
413.9
4,872.6
6,759.6

2559
2,523.3
1,457.4
2,943.0

2560
1,051.5
1,287.8
8,348.7
1,226.9

2561
236.0
11,828.7
2,513.6

2562 2563

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 189 - จำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่
นิยำมของตัวชี้วัด
 จำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ หมำยถึง จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ได้แก่
o จังหวัดชุมพร
o จังหวัดระนอง
o จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
o จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

189 จ ำน วนเมื องใน พื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
เมืองน่ำอยู่

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในจังหวัดชุมพร
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในจังหวัดระนอง
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

จำนวน

/

จำนวน

/

จำนวน

/

จำนวน

/

ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
-
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จ ำน วน เมื อ งใน
พื้ น ที่ ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐกิ จ ภำคใต้
ที่ได้รับกำรพัฒ นำ
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่

เป้ ำหมำย ตำมแผนแม่ บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ แผนย่ อ ยกำรพั ฒ นำเขตพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
ผลกำรดำเนินงำน

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2 เมือง (ระนอง และชุมพร)
3

25662570
-

2571 - 2575

2576 - 2580

1 เมือง
1 เมือง
(สุรำษฎร์ธำนี) (นครศรีธรรมรำช)

8

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดชุมพร
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดระนอง
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
จำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

2556
n/a
n/a
n/a
n/a

2557
n/a
n/a
n/a
n/a

2558
n/a
n/a
n/a
n/a

2559
n/a
n/a
n/a
n/a

2560
n/a
n/a
n/a
n/a

2561
n/a
n/a
1
2

2562
1
2
1
4

2563

189-2

ตัวชี้วัดที่ 190 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน
 พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ อยู่ ในขอบเขตการพั ฒ นาโครงการเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนตามที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ตาบล 23 อาเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุก ดาหาร หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ: ดาเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ (ต้องจัดเก็บข้อมูลและคานวณใหม่)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

190 อัตราการขยายตัวของผลิต ภัณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
มวลรวมของเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด
พิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)
สงขลา มุ ก ดาหาร หนองคาย นราธิ ว าส
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี)

หน่วย
ล้านบาท

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ

/

สศช. (กองบัญชีฯ)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่
รายปี

190-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อั ต ราก ารข ย าย ตั วข อ ง
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของเขต
พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ พิ เศ ษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี)

เป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดน
แผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

25712575

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุก ดาหาร หนองคาย นราธิวาส
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท)

25762580

ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0

ขยายตัวร้อยละ 3.0
n/a

25662570

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ที่มา: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องทาการประมวลผลใหม่ – รอประมวลผลจากกองบัญชีประชาชาติ

การแสดงค่า
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง (รายปี) (รายไตรมาส)

190-2

ตัวชี้วัดที่ 191 - การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง มูลค่าการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย
สงขลา ตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส และตราด
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

191 การลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
พิเศษชายแดน
ในพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
191-1

ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล

ความถี่

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

การลงทุนในพื้นที่ เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บท
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ
ชายแดน
ประเด็ น 9 เขตเศรษฐกิ จ
พิ เศษ แผนย่ อยการพั ฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557

2558

2559

-

-

-

-

-

-

-

-

22,782.20

34,210.00

2560

2561

18,621.90 10,898.30

2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

25762580

10,000 ล้านบาท

10,000
ล้านบาท

10,000
ล้านบาท

10,000
ล้านบาท

-

-

-

191-2

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

2555 2556 2557

2558
2559
2560
2561 2562 2563
12,962.10 5,210.80 7,403.40 5,175.20
275.8
1,753.90
381.2
147.4
5,475.60 15,936.70 5,012.90 4,769.8
561.5
3,369.60 2,092.90 440.5
3770.5
3,873.70 3,210.50 3,443.80
588
2,576.20
332
860.2
616.1
831.2
80
144
218.2
285
45

หน่วย: ล้านบาท
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 192 - จำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ (จำนวนเมือง)
นิยำมของตัวชี้วัด
 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวก รวมถึงให้
สิทธิพิเศษบางประการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือ กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก
 เมื อ งน่ ำ อยู่ หมายถึ ง เมื อ งที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การใช้ ง านของคนทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมอย่ า งเท่ า เที ย ม เอื้ อ ต่ อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เช่น การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไ ด้มาตรฐาน
รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการจัดผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ:
ใช้การตรวจสอบเมืองในระดับ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามผลการประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
อานวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะประกาศผลเป็นประจาทุกปี
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

192 จ านวนเมื อ งในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จ านวนเมื อ งในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จานวนเมือง
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

มีข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
n/a

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ควำมถี่

192-1

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำ/ผล
ปี 2561 - 2565
จ านวนเมื อ งในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เป้ำหมำย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1 เมือง (สงขลา)
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลกำรดำเนินงำน

ปี 2566 - 2570
6 เมือง (ตาก สระแก้ว เชียงราย*
กาญจนบุรี* หนองคาย* มุกดาหาร*)

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580
3 เมือง (นครพนม
นราธิวาส และตราด)

หมำยเหตุ: * เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
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ตัวชี้วัดที่ 193 - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Regional Product: GRP) หารจานวนประชากรในภาคนั้น
 ภาค หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยตามการจัดแบ่งของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค (ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการประเมินผลผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค)
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ: ปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดวิธีการวัด
แนวทางที่สามารถพิจารณาดาเนินการคานวณ สามารถดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดค่ามาตรฐานสัดส่วน GRP per Capita ของภาคที่มีค่า GRP per Capita มากที่สุดต่อภาคท่มีค่า GRP Per Capita น้อยที่สุด (เป็นค่า A ที่แสดง
อัตราส่วนของปีฐาน และมีดัชนีเท่ากับ 100)
(2) นาสัดส่วน GRP per capita ของภาคที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาร GRP per capita ของภาคที่มีค่ามากที่สุด (เป็นค่า X เป็น Real Term)
(3) กรณีที่ X>A แสดงค่าดัชนีมากกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างภาคเพิ่มขึ้น)
(4) กรณีที่ X< A แสดงค่าดัชนีน้อยกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างภาคลดลง)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

193 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคต่ อ หั ว ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างภาคลดลง
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก

หน่วย

มีข้อมูล

บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
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ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันตก
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพและปริมณฑล
จานวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนประชากร ภาคเหนือ
จานวนประชากร ภาคใต้
จานวนประชากร ภาคตะวันออก
จานวนประชากร ภาคตะวันตก
จานวนประชากร ภาคกลาง
จานวนประชากร กรุงเทพและปริมณฑล

หน่วย

มีข้อมูล

บาท
บาท
บาท
พันคน
พันคน
พันคน
พันคน
พันคน
พันคน
พันคน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ระหว่างภาคลดลง
ผลการดาเนินงาน

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ลดลง
n/a

หมายเหตุ: จากข้อมูลในปัจจุบันทาให้ทราบถึง “ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว” แต่ยังไม่พบวิธีการประเมินผล “ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค” ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลาดับถัดไป

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
จานวนประชากร (1,000 คน)
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)

2555
1,275,649
18,874
67,588

2556
1,373,003
18,828
72,925

2557
1,319,175
18,779
70,247

ปี พ.ศ.
2558
1,363,568
18,728
72,810

2559
1,438,846
18,674
77,049

2560
1,496,072
18,619
80,352

2561
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
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ภาค

ข้อมูล

2555
ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
1,100,607
จานวนประชากร (1,000 คน)
11,589
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
94,966
ภาคใต้
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
1,163,358
จานวนประชากร (1,000 คน)
8,985
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
129,481
ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
2,252,714
จานวนประชากร (1,000 คน)
5,329
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
422,760
ภาคตะวันตก
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
462,107
จานวนประชากร (1,000 คน)
3,581
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
129,050
ภาคกลาง
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
719,792
จานวนประชากร (1,000 คน)
3,127
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
719,792
กรุงเทพและปริมณฑล
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
5,383,116
จานวนประชากร (1,000 คน)
15,007
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)
358,704
ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional

2556
1,123,905
11,557
97,253
1,174,022
9,044
129,811
2,295,904
5,406
424,665
462,635
3,586
128,996
797,494
3,131
797,494
5,688,197
15,203
374,158

2557
1,112,844
11,521
96,593
1,154,008
9,101
126,798
2,370,995
5,483
432,420
475,977
3,591
132,557
760,724
3,134
760,724
6,036,582
15,394
392,151

ปี พ.ศ.
2558
1,099,323
11,483
95,735
1,193,832
9,157
130,380
2,392,951
5,559
430,496
495,771
3,594
137,939
810,358
3,137
810,358
6,387,663
15,579
410,013

2559
1,137,351
11,443
99,391
1,306,019
9,210
141,805
2,589,824
5,633
459,728
521,515
3,597
144,985
814,020
3,138
814,020
6,746,994
15,759
428,137

2560
1,182,872
11,400
103,760
1,371,184
9,261
148,067
2,857,300
5,707
500,676
539,111
3,598
149,827
838,307
3,138
838,307
7,167,114
15,931
449,881

2561
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

การแสดงค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง แสดงค่าเป็น ดัชนี
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ตัวชี้วัดที่ 194 - สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
นิยามของตัวชี้วัด
 ค่า สั มประสิ ท ธิ์ จี นี (Gini Coefficient) หรื อ “ค่าสั มประสิ ทธิ์ค วามไม่ เสมอภาค” เป็ น เครื่ องมื อในการวัด ความไม่เท่ าเทีย มหรื อความเหลื่ อ มล้ าของ
การกระจายรายได้ ในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึน โดยค้านวณ
จากการใช้ค่าของพืนที่ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็นตัวตัง และค่าของพืนที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์
ทังหมดเป็นตัวหาร
 รายได้ หมายถึง รายได้ป ระจ้ าปี ที่ไม่รวมรายรับอื่น ๆ (เช่น เงิน ทุน การศึกษา มรดก พินั ยกรรม ของขวัญ ประกัน สุขภาพ ประกัน ภัยและประกัน ชีวิต
ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินได้จากการพนัน)
 ภาค หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพืนที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยตามการจัดแบ่งของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคที่ลดลง หมายถึง สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ในภาคที่ลดลง
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิธีการวัดและการคานวณ:
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การกระจายของภาคใดภาคหนึ่งที่เกิดขึนในปีนีเมื่อเทียบกับปีก่อน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

194 สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ทั่วประเทศ
การกระจายรายได้ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ของ กทม.
ระดับภาคลดลง
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคกลาง

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

มี
ข้อมูล
/
/
/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศช.
(กองพัฒนาข้อมูล
และตัวชีวัดสังคม)

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
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ความถี่
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี

ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคเหนือ
ร้อยละ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคภาคใต้
ร้อยละ

มี
ข้อมูล
/
/
/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a

ความถี่
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้าผล/

สัมประสิทธิ์การกระจาย เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
รายได้ระดับภาคลดลง สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ทั่วประเทศ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ของ กทม.
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ภาคกลาง
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ภาคเหนือ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ภาคใต้

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ลดลง
ลดลง
0.019
ลดลง
0.063
เพิ่มขึน
0.002
ลดลง
0.008
ลดลง
0.022
ลดลง
0.019

ลดลง
0.020
ลดลง
0.054
ลดลง
0.001
ลดลง
0.045
ลดลง
0.01
เพิ่มขึน
0.008

เพิ่มขึน
0.008
เพิ่มขึน
0.008
เพิ่มขึน
0.007
เพิ่มขึน
0.029
เพิ่มขึน
0.014
ลดลง
0.006

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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ผลการดาเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ทั่วประเทศ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ของ กทม.
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคกลาง
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคเหนือ
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคอีสาน
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ ภาคใต้

2554
0.484
0.514
0.395
0.441
0.464
0.462

2555

2556
0.465
0.451
0.397
0.433
0.442
0.443

2557

2558
0.445
0.397
0.396
0.388
0.432
0.451

2559

2560
0.453
0.405
0.403
0.417
0.446
0.445

2561

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ที่มา: - http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=685&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=68
- http://164.115.22.198/nso/phpview.php?folder=uploads/expenditure/File/&partfile=Data_08070000_0201.xlsx

การแสดงค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง (รายปี)
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ตัวชี้วัดที่ 195 - จำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพิ่มขึ้น
นิยำมของตัวชี้วัด
 เมืองน่ำ อยู่ หมายถึง เมืองที่มีส ภาพแวดล้ อมเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ มในสั งคมอย่างเท่าเทีย ม เอื้อต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และสั งคม เช่น
การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูป การที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการจัดผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

/

n/a

195 จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ จานวนเมือง
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำ/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ เป้ ำ หมำย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เพิม่ ขึ้น
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกำรดำเนินงำน
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
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ตัวชี้วัดที่ 196 - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
นิยามของตัวชี้วัด
 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ร ะเหย
ง่ายในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง จานวน 10 จุด
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบตาพุด วัดมาบชะลูด โรงเรียนวัดหนองแฟบ เมืองใหม่มาบตาพุด ที่ว่าการชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน
ชุมชนเนินพะยอม วัดปลวกเกตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองจอก และคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลระยอง
 สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 9 ชนิด ประกอบด้วย (1) สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) (2) สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) (3) สารไดคลอโร
มีเธน (Dichloromethane) (4) สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) (5) สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) (6) สารเบนซีน (Benzene) (7) สารไตรคลอโร
เอธีลีน (Trichloroethylene) (8) สาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) (9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene)
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 9 ชนิด นามาคานวณหาค่าเฉลี่ย 12 เดือน (Moving Average) และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

196 ค่ า เ ฉ ลี่ ยสารอิ น ทรี ย์
ร ะ เ ห ย ง่ า ย ใ น พื้ น ที่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ลั ก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

1) สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
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)
9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene)

มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.

มี
ข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี
ข้อมูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุม
มลพิษ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ค่ า เฉลี่ ย สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ยในพื้ น ที่ เป้ า หมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.7
n/a n/a n/a n/a n/a
อุ ต สาหกรรมหลั ก บริ เ วณมาบตาพุ ด ไม่ เ กิ น แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
2.5
2.4
2.8 2.4 2.3 2.6 2.76 n/a n/a n/a
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
1) สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
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)
9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด

สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)

สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)

สารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane)

196-3

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด

สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform)

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

สารเบนซีน (Benzene)

สารไตรคลอโรเอธีลีน (Trichloroethylene)

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

สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene)

อ้างอิง: http://www.pcd.go.th/Info_serv/pol_maptapoot_airVOCs_detail.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 197 - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง
นิยามของตัวชี้วัด
 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบการจัดทาตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

197 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
การประกอบการในพื้นที่ลดลง
จากการประกอบการในพื้นที่

n/a

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
n/a

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
2555 2556
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จากการประกอบการในพื้นที่
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน
n/a n/a

2557

2558

2559

2560 2561 2562 2563 2564 2565
ลดลง

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่

2555
n/a

2556
n/a

2557
n/a

2558
n/a

2559
n/a

2560
n/a

2561
n/a

2562
n/a
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ตัวชี้วัดที่ 198 - มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
นิยามของตัวชี้วัด
 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ในขอบเขตการพั ฒ นาโครงการเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนตามที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ตาบล 23 อาเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุก ดาหาร หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่พิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รบั บัตรส่งเสริมปีปัจจุบัน − มูมูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รบั บัตรส่งเสริมปีฐาน
= (
) 𝑥100
มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ทีไ่ ด้รับบัตรส่งเสริมปีฐาน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

198 มู ล ค่ าการลงทุ น ใน มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษ เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ชายแดนเพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

หน่วย

มีข้อมูล

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ไม่มีข้อมูล

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

ล้านบาท

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการ
รายปี
ส่งเสริมการลงทุน

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

มู ล ค่ า การลงทุ น ในพื้ น ที่ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558
-

-

-

-

-

-

-

2559

2560

2561

-

50.16 -45.56

2562

2563

2564

2565

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
-41.47

-

-

-

-

-

25662570

25712575

25762580

-

-

-

-

-

-
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

2555

2556

2557

2558
12,962.10
275.8
5,475.60
561.5
3770.5

80
218.2

2559
5,210.80
1,753.90
15,936.70
3,369.60
3,873.70
588
2,576.20
616.1
285

2560
7,403.40
381.2
5,012.90
2,092.90
3,210.50

2561
5,175.20
147.4
4,769.8
440.5
3,443.80

332

860.2
831.2

2562

144
45

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 199 - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจ ใหม่ หมายถึง พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ
เกิดผลที่เป็นรูป ธรรม ในพื้น ที่เป้ าหมายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี
เชียงราย และนราธิวาส
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ =

จานวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีปัจจุบัน− จานวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีฐาน
จานวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีฐาน

× 100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

199 สถานประกอบการที่จดทะเบียน จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

หน่วย
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หน่วยงานที่
การรับส่ง/
ความถี่
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

สถานประกอบการที่จดทะเบียน เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

25662570

25712575

25762580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
จานวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

2555
-

2556
-

2557
-

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
-
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ตัวชี้วัดที่ 200 - รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 รายได้จากการท่องเที่ยว หมายถึง รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น = (

รายได้จากการท่องเที่ยวปีปัจจุบัน − รายได้จากการท่องเที่ยวปีฐาน
) x100
รายได้จากการท่องเที่ยวปีฐาน

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

200 รายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ระดับภาคเพิ่มขึ้น
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี

200-1

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

รายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒนา
ระดับภาคเพิ่มขึ้น
ภาคตะวันออก
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคกลาง

2555 2556 2557 2558

2559

2560

19.82 39.65 15.75

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้

10.84

7.95

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน

17.11 16.95

11.35

12.8

2561

2563

2564

2565

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10

ขยายตัว ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10

25662570

25712575

9.85

8.74

8.24

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการดาเนินงาน

2562

11.84 11.47 17.36 12.14

200-2

25762580

ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558

2559

2560

2561

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคเหนือ
ผลการดาเนินงาน

2562

2563

2564

ขยายตัว ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
12.93

7.39

10.51

25662570

25712575

2561
50,897.59
11,719.53
376,379.92
664,129.59
137,099.91
53,310.93
92,769.41
4,482.24
122,901.18
225,668.50
198,771.22
646,704.14
2,560.84
4,979.32

2562

2565
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10

8.52

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ กรุงเทพมหานคร
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคเหนือ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคเหนือ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออก
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออก
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคใต้
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคใต้
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคใต้ ชายแดน
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคใต้ ชายแดน

2555

2556

2557
35,180.27
8,044.75
250,931.26
383,871.90
97,084.33
33,832.82
56,463.65
2,806.26
68,972.35
94,846.18
139,588.77
365,969.11
723.38
1,608.87

2558
38,880.48
9,028.05
297,331.03
432,987.28
109,338.66
38,507.24
63,265.41
3,022.03
77,698.27
118,594.89
155,161.77
436,912.74
1,427.63
4,015.18

2559
42,243.00
9,475.38
321,746.59
500,707.62
114,925.15
43,846.29
70,651.35
3,241.35
99,622.52
174,501.11
166,734.43
525,709.59
1,517.96
4,241.13

2560
46,817.76
10,768.46
351,002.97
596,281.33
126,664.22
48,790.00
82,881.16
3,840.46
112,376.85
204,927.35
183,986.15
597,092.81
2,413.06
4,617.20

ที่มา: https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
200-3
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ตัวชี้วัดที่ 201 - มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Reginal Product: GRP) หาร จานวนประชากรในภาคนั้น ๆ
 ภาค หมายถึ ง การแบ่ ง อาณาเขตพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ในขอบเขตประเทศไทย ตามแผนพั ฒ นาภาค ได้ แ ก่ ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบ การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่
201 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง ล้านบาท
/
กองบัญชีฯ
n/a
รายปี
ของภาคกลาง
จานวนประชากร ภาคกลาง
พันคน
/
กองบัญชีฯ
n/a
รายปี

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561 2562 2563 2564 2565

สัม ประสิ ท ธิ์ก ารกระจาย เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาภาคกลาง
รายได้ระดับภาคลดลง
ผลการดาเนินงาน
9.37% 10.65% -4.71% 6.45% 0.41% 2.99%

25662570

25712575

เพิ่มขึ้น
n/a n/a

201-1

25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ภาค
ภาคกลาง

ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท)
จานวนประชากร (1,000 คน)
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท)

2555
719,792
3,127
719,792

2556
797,494
3,131
797,494

2557
760,724
3,134
760,724

ปี พ.ศ.
2558
810,358
3,137
810,358

2559
814,020
3,138
814,020

2560
838,307
3,138
838,307

2561
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional

201-2

ตัวชี้วัดที่ 202 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิต ภัณ ฑ์ ภ าค (Gross Reginal Product: GRP) หมายถึง การกระจายมูล ค่า ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จาก
ระดับภาพรวมพื้นที่ทั้งประเทศ จาแนกย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ภาค เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาค
 ภาค หมายถึง อ้างอิงตามแผนพัฒนาภาคต่าง ๆ ในที่นี้ประกอบไปด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางและกรุงเทพฯ
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

202 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเพิ่มขึ้น

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้ชายแดน
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพและปริมณฑล

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/
/
/
/
/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)
สศช.(กองบัญชีฯ)

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
รายปี
n/a
รายปี
202-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

อัตราการขยายตัวของ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ

10.85%

7.63%

ผลการดาเนินงาน
18.84%
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้

2.12%

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน

-1.85%

0.92%

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออก

n/a

n/a

ผลการดาเนินงาน
11.08%
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคกลาง และกรุงเทพฯ

1.92%

ผลการดาเนินงาน

10.80%

9.56%

-3.92%

-0.98%

-1.70%

n/a

3.27%

-4.61%

3.37%

-1.22%

3.45%

n/a

0.93%

6.52%

5.52%

3.46%

9.40%

n/a

3.98%

4.00%

4.99%

n/a

8.23% 10.33%

0.45%

2.98%

2562

2563

2564

2565

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.0%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.0%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.0%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.0%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
4.8%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
4.8%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
4.8%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
4.8%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.02%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.02%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.02%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.02%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
6.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
6.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
6.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
6.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
3.5%

25662570

25712575

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
202-2
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ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคใต้
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคใต้ชายแดน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคกลาง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม กรุงเทพและปริมณฑล

2555
1,275,649
1,100,607
1,163,358
n/a
2,252,714
719,792
4,291,870

2556
1,373,003
1,123,905
1,174,022
n/a
2,295,904
797,494
4,472,915

2557
1,319,175
1,112,844
1,154,008
n/a
2,370,995
760,724
4,626,599

2558
1,363,568
1,099,323
1,193,832
n/a
2,392,951
810,358
4,814,629

2559
1,438,846
1,137,351
1,306,019
n/a
2,589,824
814,020
4,980,140

2560
1,496,072
1,182,872
1,371,184
n/a
2,857,300
838,307
5,204,233

2561
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2562
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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ตัวชี้วัดที่ 203 - สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจาแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง
ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จาแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการดาเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก
วิธีการวัดและวิธีคานวณ:
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของภาค =

พื้นที่ป่าไม้ของภาค
x 100
พื้นที่ทั้งหมดของภาค

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

203 สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่ ภ าค สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ
เพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ภาคกลางและพืน้ ที่ กทม.
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออก

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a
n/a

ความถี่
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่
ภาคเหนือ
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สั ดส่ วนพื้ นที่ ป่ าไม้ ต่ อพื้ นที่
ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่
ภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 58.0 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 58.0 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 58.0
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค

เป้า/ผล

2562
เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคเหนือ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 58.0
ของพื้นที่ภาค
ผลการดาเนินงาน
n/a
เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ผลการดาเนินงาน
n/a
เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
ของพื้นที่ภาค
35.0 ของพื้นที่ภาค
35.5 ของพื้นที่ภาค
36.0 ของพื้นที่ภาค
ผลการดาเนินงาน
n/a
เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคตะวันออก
ร้อยละ 25
ร้อยละ 27
ร้อยละ 29
ร้อยละ 31
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ของพื้นที่ภาค
ผลการดาเนินงาน
n/a

2562 - 2565
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 58.0
ของพื้นที่ภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0
ของพื้นที่ภาค
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
36.0 ของพื้นที่ภาค
ร้อยละ 31
ของพื้นที่ภาค

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเหนือ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคตะวันออก

2555
n/a
n/a
n/a
n/a

2556
52.36
15.09
32.79
22.45

2557
52.60
15.02
32.86
22.18

2558
52.56
14.94
33.02
22.25

2559
52.50
14.93
32.98
22.32

2560
52.45
14.94
33.01
22.34

2561
52.55
15.03
33.02
22.40
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ตัวชี้วัดที่ 204 - คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน)
นิยามของตัวชี้วัด
เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศ (ปริมาณก๊าซโอโซน) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชม.สูงสุดไม่เกิน 100 ppb
วิธีการวัดและวิธีคานวณ: (n/a)
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

204 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน)

ppb

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ความถี่

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้า/ผล
คุ ณ ภาพอากาศภาคตะวั น ออก เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565
(ปริมาณก๊าซโอโซน)
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ไม่เกิน ค่ามาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

204-1

ตัวชี้วัดที่ 205 - อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน)
นิยามของตัวชี้วัด
 อัต ราการเกิด อาชญากรรมทุก ประเภทลดลง หมายถึง เป็น ตัว ชี้วัด การเกิดอาชญากรรม อั น ประกอบด้ว ย คดีอาญา และ พ.ร.บ. ที่ มีโทษทางอาญา
ในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
 จานวนคดีอาญาที่รับแจ้ง หมายถึง จานวนการรับแจ้งคดีอาญาและ พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา ในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ
 จานวนประชากร หมายถึง จานวนประชากรตามข้อมูลการสารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 มีเป้าหมายระดับจังหวัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ระยะ 20 ปี 2556 - 2575) แผนพัฒ นาสมุทรปราการ (2561 - 2564) และ แผนพัฒ นาภูเก็ต
(2561 - 2564)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการเกิดอาชญากรรม =

จานวนคดีอาญารวมทั้ง 4 กลุ่มที่รับแจ้ง
จานวนประชากร (แสนคน)

อัตราหรือ ร้อยละการเกิดอาชญากรรมที่ลดลง หรืออัตราการลดลงของ
ปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน

=

(

อัตรา/ร้อยละการเกิดอาชญากรรมปีปัจจุบัน−อัตรา/ร้อยละการเกิดอาชญากรรมปีฐาน
อัตราการเกิดอาชญากรรมปีฐาน

)

× 100
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โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

205 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท จานวนคดีอาญาที่รับแจ้ง (กรุงเทพมหานคร)
ลดลง (ต่อประชากรแสนคน)
จานวนประชากร (กรุงเทพมหานคร)
จานวนคดียาเสพติดและอาชญากรรม (สมุทรปราการ)
จานวนอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภูเก็ต)

หน่วย
จานวน
แสนคน
จานวน
จานวน

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

/

สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

/
/
/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

อัตราการเกิดอาชญากรรมทุก
ประเภทลดลง (ต่ อประชากร
แสนคน)
ร้อ ยละของคดี ยาเสพติด และ
อาชญากรรมลดลง

เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินงาน
เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นา
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการดาเนินงาน
อั ต ราการลดลงของปั ญ หา เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒ นา
อาชญากรรมที่ มี ต่ อ ชี วิ ต และ จังหวัดภูเก็ต
ทรัพย์สิน
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

2562

2563

2564

ยังไม่ได้กาหนด
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
10
10
10
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
4%
6%
8%
10%
(1,166 (1,142 (1,117 (1,093
ครั้ง)
ครั้ง)
ครั้ง)
ครั้ง)
-

2565

2566- 2571- 25762570 2575 2580
ยังไม่ได้ ยังไม่ได้
กาหนด กาหนด
-

205-2

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล (กรุงเทพมหานคร)
จานวนคดีอาญาทีร่ ับแจ้ง (กรุงเทพมหานคร)
จานวนประชากร (กรุงเทพมหานคร)
จานวนคดียาเสพติดและอาชญากรรม (สมุทรปราการ)
จานวนอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภูเก็ต)

2555
-

2556
-

2557
-

2558
5,696,409
-

2559
5,686,646
-

2560
5,682,415
-

2561
5,676,648
-

2562
-

ที่มา: http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/crimes/2561
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ตัวชี้วัดที่ 206 - จำนวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยอาศัยข้อมูลข้อมูลการตายจากข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ ข้อมู ลจากมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย เป็นระบบลงทะเบียนการตายของผู้เสียชีวิตทุกรายที่มีการแจ้งตาย ข้อมูลจากระบบ POLIS เป็นระบบบันทึกข้อมูลคดี และข้อมูลจากระบบ E-Claim
วิธีกำรวัดและวิธีกำรคำนวณ:
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละปีลดลง =

จานวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีที่ (𝑛) − จานวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีที่ (𝑛−1)
จานวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีที่ (𝑛−1)

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

206 จานวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี) จานวนผู้เสียชีวิตบนถนน*

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
คน

/

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กำรรับส่ง/
ควำมถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
Web service รายไตรมาส

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

จานวนผู้เสียชีวิต (ลดลง เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
เฉลี่ย 4% ต่อปี)
ระยะ 20 ปี (2556-2575)*
ผลกำรดำเนินงำน**

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

833

309

309

309

309

309

237

861

805

722

852

875

837

237

237

237

237

2566- 2571- 25762570 2575 2580
189

143

หมำยเหตุ: - * อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
- **ข้อมูลจาก 3 ฐานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
833 861 805 722 852 875 837

หมำยเหตุ
ต่างจากฐานข้อมูลในแผน กทม.

206-2

ตัวชี้วัดที่ 207 - ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที
คาอธิบายตัวชี้วัด
เวลาในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ จากบ้านไปยังสถานีต้นทางของระบบขนส่งมวลชนที่มีกาหนดเวลาในการเดินทางที่แน่นอน ภายใน 10 นาที โดยข้อมูลจะได้
จากการสุ่มสารวจประชากร หรือการทาแบบจาลองการจราจร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที = (1)/(2) *100
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

207

ร้ อ ยละของชาวกรุ ง เทพฯ ที่ ส ามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที

(1) จานวนของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที
(2) จ านวนของชาวกรุ งเทพฯ ที่ เ ดิ น ทางด้ ว ยระบบ
ขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลาเดินทางได้

คน/วัน

/

คน/วัน

/

สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a
n/a
n/a

n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ร้ อ ยละของชาวกรุ ง เทพฯ ที่ ส ามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่กาหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที

เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นากรุ งเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (2556 - 2575)*
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

n/a

30

30

30

30

30

40

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40

40

40

40

2566- 2571- 25762570 2575 2580
50

60

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)
207-1

ตัวชี้วัดที่ 208 - ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที
คาอธิบายตัวชี้วัด
เวลาในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ จากบ้านไปยังแหล่งทางานที่แน่นอน โดยข้อมูลจะได้จากการสุ่มสารวจประชากร หรือการทาแบบจาลองการจราจร
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

208 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับ
กับแหล่งงานลดลง
แหล่งงาน

นาที

/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย
กับแหล่งงานลดลง

เป้ า หมาย ตามแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (2556 - 2575)*
ผลการดาเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

n/a

60

60

60

60

60

50

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

50

50

50

50

2566- 2571- 25762570 2575 2580
40

30

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a)
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ตัวชี้วัดที่ 209 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
นิยามของตัวชี้วัด
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (Gross Provincial Product: GPP) หมายถึ ง การกระจายมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) จากระดับภาพรวมพื้นที่ทั้งประเทศ จาแนกย่อยเป็นผลิตภัณฑ์จังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
 จังหวัด หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทย ในที่นี้ประกอบไปด้วย 77 จังหวัด
 เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
o จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่: อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
o จังหวัดสมุทรปราการ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจานวน 1,000 คน
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด = (

ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีปัจจุบัน − ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีฐาน
) 𝑥100
ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีฐาน

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจานวน 1,000 คน
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีปัจจุบัน − ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีฐาน
= (
) 𝑥100
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีฐาน
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

209 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
มวลรวมจังหวัด (GPP)
จานวนประชากร (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ)

หน่วย
ล้านบาท
พันคน

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

หน่วยงาน
การรับส่ง/
รับผิดชอบ
เชื่อมโยงข้อมูล
กองบัญชีฯ
กรมการปกครอง

ความถี่
รายปี
รายปี
209-1

ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
อั ต ราการขยายตั ว
ของมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ม ว ล ร ว ม จั ง ห วั ด
(GPP)

เป้า/ผล

2555

เป้าหมาย ตามแผนพั ฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 4 ปี 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน
11.17%
เป้าหมาย ตามแผนพั ฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน
13.23%
เป้าหมาย ตามแผนพั ฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ 4 ปี 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน

2556

5.30%

0.62%

2557

0.28%

7.11%

-7.86

-0.15

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

1.00

1.10

1.15

1.20

2.4

2.6

2.8

3

2

2

2

2

2565

25662570

25712575

2.28% 4.06% 4.93%

4.02% 7.24% 4.45%

1.79

-0.05

1.96

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ
จานวนประชากร (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ) (คน)

2555
233,088
184,510
701,201
1,223,302

2556
245,447
185,660
655,753
1,241,610

2557
246,146
198,862
665,303
1,261,530

2558
251,753
206,866
686,743
1,279,310

2559
261,973
221,845
694,035
1,293,553

2560
274,898
231,726
717,053
1,310,766

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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25762580

ตัวชี้วัดที่ 210 - จำนวนวันที่มีคุณภำพอำกำศเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ลดลง
นิยำมของตัวชี้วัด
 ดัชนีคุณภำพอำกำศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า
ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่
1. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุ
การเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทาให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทาให้การทางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทาให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด
2. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิ ง การเผาในที่โล่ ง
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการทาให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ
3. ก๊ำซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ข องไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและ
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการทางานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
4. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปทาให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทาให้การลาเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจทางานหนักขึ้น
5. ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

210-1

6. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีกามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทาให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึง่ แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัช นี คุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป หากดัช นีคุณภาพอากาศมีค่าสู งเกิน กว่า 100 แสดงว่า
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100

ควำมหมำย
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดี
ปานกลาง

สีที่ใช้
ฟ้า
เขียว
เหลือง

101 - 200

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส้ม

201 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แดง

คำอธิบำย
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง
ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจ กรรมกลางแจ้ งหลีกเลี่ย งพื้น ที่ที่ มีมลพิ ษทางอากาศสู ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกั นตนเองหากมีค วามจ าเป็ น
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
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ค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษทำงอำกำศที่เทียบเท่ำกับค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ
AQI
0 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 ขึ้นไป

PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)
PM10 (มคก./ลบ.ม.)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 25
0 - 50
26 - 37
51 - 80
38 - 50
81 - 120
51 - 90
121 - 180
91 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป

O3 (ppb)
CO (ppm)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 35
0 - 4.4
36 - 50
4.5 - 6.4
51 - 70
6.5 - 9.0
71 - 120
9.1 - 30.0
121 ขึ้นไป
30.1 ขึ้นไป

NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง
0 - 60
0 - 100
61 - 106
101 - 200
107 - 170
201 - 300
171 - 340
301 - 400
341 ขึ้นไป
401 ขึ้นไป

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ

วิธีกำรวัดและวิธีคำนวณ: (n/a)
โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด

หน่วย

210 จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วัน

มี
ไม่มี
หน่วยงำนที่
ข้อมูล ข้อมูล
รับผิดชอบ
/
กรมควบคุมมลพิษ

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล
n/a

ควำมถี่

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เป้ำ/ผล
จ านวนวั น ที่ มี คุ ณ ภาพอากาศ เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 จังหวัดเชียงใหม่
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง ผลกำรดำเนินงำน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
18
15
13
10

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
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ตัวชี้วัดที่ 211 - รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น
นิยามของตัวชี้วัด
 รายได้จากการท่องเที่ยว หมายถึง รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 เฉพาะกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดคือ รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 มีเป้าหมายระดับจังหวัดจากแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร (ระยะ 20 ปี 2556 - 2575) แผนพัฒนาสมุทรปราการ (2561 - 2564) แผนพัฒนาเชียงใหม่
(2561 - 2564) และแผนพัฒนาภูเก็ต (2561 - 2564)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
รายได้จากการท่องเที่ยว =รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด = (
)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

211 รายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉพาะกรุงเทพมหานคร

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
รายปี
รายปี
รายปี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

รายได้ จ าก
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวต่อ
GDP
รายได้ ก าร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
เป้ าหมาย ตามแผนพั ฒนา
จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

เพิ่มขึ้น 5.86
8.19

5.51

82,570.24

7.43

16.70

7.60

90,137.28

99,070.42 107,625.32
เพิ่มขึ้น 25

20.72

2564

20.73

2565

2566- 25712570 2575
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
9
10

8.71

83,570
73,757.45

2563
เพิ่มขึ้น 8

เพิ่มขึ้น 10
21.18

2562

18.85

-5.81

เพิ่มขึ้น
10
-

เพิ่มขึ้น
10
-

เพิ่มขึ้น
10
-

94,570 95,570 86,570
เพิ่มขึ้น
27
-

เพิ่มขึ้น
29
-

เพิ่มขึ้น
30
-
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25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กรุงเทพมหานคร
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดสมุทรปราการ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดเชียงใหม่
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดเชียงใหม่
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดภูเก็ต
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดภูเก็ต

2555

2556

2557
2558
2559
2560
2561
2562
250,931.26 297,331.03 321,746.59 351,002.97 376,379.92
383,871.90 432,987.28 500,707.62 596,281.33 664,129.59
3,630,913.42 3,926,347.10 4,176,339.96 4,440,948.84 4,740,090.01 5,022,016.00
2,120.14
2,538.61
2,750.71
3,189.49
3,426.32
1,924.36
2,362.55
2,514.65
2,955.16
3,185.12
48,559.98 53,690.39
56,217.49
61,320.38 66,309.57
25,197.47
28,879.85
33,919.79
37,750.04 41,315.75
36,375.26 40,473.95
43,991.21
51,850.72 48,111.24
222,915.24 272,531.68 333,886.88 397,250.01 374,901.61

ที่มา: https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
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ตัวชี้วัดที่ 212 - ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
นิยามของตัวชี้วัด
 เส้น ความยากจน (Poverty Line) หมายถึง เป็น เครื่ องมือส าหรั บ ใช้วัดภาวะความยากจน โดยคานวณจากต้น ทุน หรื อ ค่าใช้จ่ ายของปัจ เจกบุ ค คล
ในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต หรือค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่าสุดที่เพียงพอที่จะทาให้คนสามารถดารงชีพอยู่ได้ในสังคม
 จานวนคนจน หมายถึง จานวนประชากรที่มีรายได้ของครัวเรือนต่ากว่าเส้นความยากจน
 ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) (สัดส่วนคนจน: Poverty Incidence) หมายถึง สัดส่วนของคนทั้งหมดที่มีรายได้ของครัวเรือน
เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ากว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) บางครั้งเรียกว่า อัตราส่วนความยากจน (Headcount Ratio)
 มี เ ป้ า หมายระดั บ ภาคจาก แผนตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ฉบั บ ทบทวน 2562 - 2565) ภาคใต้ ช ายแดน (ฉบั บ ทบทวน 2562 - 2565) และภาคเหนื อ
(ฉบับทบทวน 2562 - 2565) ระดับจังหวัดจากแผนพัฒนาเชียงใหม่ (2561 - 2564) และแผนพัฒนานครราชสีมา (2561 - 2564)
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
สัดส่วนคนจน =

(

จานวนคนจน
จานวนประชากร

) x100

โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด

212 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น จ านวนประชากรที่ มี ร ายจ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภค
ความยากจน (%)
บริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน)
จานวนประชากร

หน่วย

มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

พันคน

/

พันคน

/

การรับส่ง/
ความถี่
เชื่อมโยงข้อมูล
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
รายปี
และสังคมแห่งชาติ
กรมการปกครอง
รายปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ร้ อ ยละของประชากร เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ

2562

2563

2564

2565

25662570

25712575

ลดลงเหลือ
ลดลงเหลือ
ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 11.5 ร้อยละ 10.8
12.2
10.0

ผลการดาเนินงาน
17.2
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน

15.0

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคเหนือ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
ผลการดาเนินงาน

29.2

34.9

17.1

16.4

14.7

35.3

12.8

8.8

22.3

8.3

11.0

28.7

9.3

9.7

22.4

6.9

5.1

6.6

16.8

16.3

11.0

8.5

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ
29.0

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ
28.0

ไม่เกิน
ร้อยละ 8.0

ไม่เกิน
ร้อยละ 8.0

ไม่เกิน
ร้อยละ 8.0

ไม่เกิน
ร้อยละ 8.0

5.74

5.24

4.74

16.8

16.6

16.4

9.3

6.3

8.5%
17.0

15.5

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ
30.0

25.1

6.24
18.3

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ
30.9

12.8

14.2
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25762580

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล (พันคน)
2555
2556
2557
จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,735.2 3,271.2 3,200.6
จานวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21,697.4 21,775.4 21,845.2
จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน) ภาคใต้ชายแดน
672.9
570.0
696.8
จานวนประชากร ภาคใต้ชายแดน
1,929.8 1,951.1 1,972.9
จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน) ภาคเหนือ
2,017.0 1,937.1 1,519.9
จานวนประชากร ภาคเหนือ
11,802.6 11,826.0 11,846.7
จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน) จังหวัดเชียงใหม่
302.9
372.8
116.1
จานวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่
1,656
1,667
1,678
จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ากว่าเส้นความยากจน (จานวนคนจน) จังหวัดนครราชสีมา
403.2
437.2
427.0
จานวนประชากร จังหวัดนครราชสีมา
2,601
2,610
2,621

2558
1,929.8
21,916.0
445.2
1,995.2
1,007.8
12,072.4
88.7
1,728
288.8
2,629

2559
2,419.7
21,945.3
577.4
2,012.9
1,124.4
12,079.1
114.1
1,736
223.8
2,631

2560
2561 2562
2,126.5 2,468.0 21,989.5
510.7 562.0
2,033.3
1,119.7 1,388.8 12,098.2
109.6 149.9
1,747 1,764
338.5 375.2
2,640 2,647
-

ที่มา: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx
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*ตัวชี้วัดที่ 213 - อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งภำครัฐ และเอกชน ต่อจำนวนประชำกรในจังหวัดนครรำชสีมำ
วิธีการวัดและวิธีการคานวณ:
อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร = จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ : จำนวนประชำกร
โครงสร้างตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัด
213 อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
คน
/
จำนวนประชำกร
คน
/

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครรำชสีมำ

การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่
PDF
PDF

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้า/ผล

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อั ต รำส่ ว นแพทย์
ต่อประชำกร

เป้าหมาย ตำมแผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ
4 ปี (2561-2564)
ผลการดาเนินงาน

2566- 2571- 25762570 2575 2580

1:4150 1:4100 1:4050 1:4000
1:3115

1:4525 1:4201

ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
ข้อมูล
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
จำนวนประชำกร

2555

2556

2557

2558

2559
626
2,629,979

2560

2561

2562

หมายเหตุ
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ภาคผนวก จ
ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูล
ภายใต้ตัวชี้วัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ข้อมูล
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง GDP SME
และขนำดย่อม (สสว.)
จำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ดัชนีชี้วัดภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ภำคบริกำร
ดัชนีควำมเชื่อมั่น SMEs ภำคกำรค้ำและบริกำร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ข้อมูลโรงงำน
ข้อมูลเครื่องจักร
ข้อมูลวัตถุอันตรำย
ข้อมูลวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
ข้อมูลโรงงำนแยกตำมพื้นที่
รำยชื่อโรงงำนที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร
รำยชื่อโรงงำนที่ถูกจำหน่ำยทะเบียน
รำยชื่อเขตชุมชนอุตสำหกรรมที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมสนับสนุน
รำยชื่อเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรประกำศตำม ม.30 แห่ง พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535
สถิติโรงงำนอุตสำหกรรม
สถิติร้องเรียนโรงงำนอุตสำหกรรม
สถิติกำรรับแจ้งรับกำกของเสีย
รำยกำรวัตถุอันตรำยที่เป็นสำรเคมีที่มีกำรแจ้งนำเข้ำ - ส่งออก
สถำนประกอบกำรเฉพำะด้ำนวัตถุอันตรำย
สถำนประกอบกำรที่แจ้งมีบุคลำกรเฉพำะ
ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ ข้อมูลกำรใช้แร่ของประเทศ
กำรเหมืองแร่
ข้อมูลกำรผลิตแร่ของประเทศ
ข้อมูลกำรนำเข้ำแร่
ข้อมูลกำรส่งออกแร่
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงแต่งแร่
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตประทำนบัตร
ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงโม่บดและย่อยหิน
กำรเหมืองแร่
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตอำชญำบัตร
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงงำนผลิตเกลือสินเธำว์
รำยงำนใบอนุญำตโรงประกอบโลหกรรม
ข้อมูลแหล่งหินเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ข้อมูล

ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่ำเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำหนักมูลค่ำผลผลิต)
ดัชนีกำรส่งผลิตภัณฑ์
ดัชนีสินค้ำสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตรำส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีแรงงำนอุตสำหกรรม
ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
สถิติอุตสำหกรรม
ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย
รำยงำนผลิตภำพอุตสำหกรรม TFP
สรุปภำวะกำรผลิต
สรุปภำวะกำรส่งออก
ค้นหำโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม
กรมศุลกำกร
มูลค่ำนำเข้ำส่งออกสินค้ำ
ข้อมูลวันเรือเข้ำ - ออก
ข้อมูลระบบ National Single Window ของประเทศ
ข้อมูลระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES - NSW)
ข้อมูลระบบใบอนุญำตและใบรับรอง (License - NSW)
Customs Turn Around Time
กรมพั ฒ นำพลั ง งำนทดแทนและ สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน
อนุรักษ์พลังงำน
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนพลังงำนทดแทน
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
ดุลยภำพพลังงำนของประเทศไทย
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยจำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำเกษตรกรรม
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำเหมืองแร่
กรมพั ฒ นำพลั ง งำนทดแทนและ กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต
อนุรักษ์พลังงำน
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำก่อสร้ำง
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำบ้ำนอยู่อำศัย
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำธุรกิจกำรค้ำ
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำขนส่ง
สำนักนโยบำยและแผนพลังงำน
กำรผลิต นำเข้ำ และใช้พลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (หน่วย)
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน)
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

สำนักนโยบำยและแผนพลังงำน

ข้อมูล
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe)
กำรนำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (หน่วย)
กำรนำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน)
กำรนำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe)
กำรใช้พลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน)
กำรใช้เข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe)
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (หน่วย)
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (บำร์เรลต่อวัน)
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (ktoe)
กำรสำรองพลังงำน
กำรผลิตน้ำมันดิบ
กำรผลิตคอนเดนเสท
กำรนำเข้ำน้ำมันดิบตำมแหล่งที่มำ
ปริมำณและมูลค่ำกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
กำลังกำรผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
ปริมำณกำรใช้วัตถุดิบของโรงกลั่น
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร)
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน)
กำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร)
กำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน)
กำรขำยก๊ำซ LPG
กำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร)
กำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน)
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร)
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน)
กำรส่งออกสุทธิผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร)
กำรส่งออกสุทธิผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน)
อุปสงค์และอุปทำนของน้ำมันดิบและผลิตภัฑ์น้ำมัน
อุปสงค์และอุปทำนของ LPG, Propane และ Butane
กำรผลิตและนำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ
กำรกระจำยของก๊ำซธรรมชำติ
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติจำแนกรำยสำขำ
สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติจำแนกรำยสำขำ
กำรผลิตและกำรใช้ลิกไนต์

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

สำนักนโยบำยและแผนพลังงำน

ข้อมูล
กำรใช้ลิกไนต์และถ่ำนหินจำแนกรำยสำขำ (พันตัน)
กำรใช้ลิกไนต์และถ่ำนหินจำแนกรำยสำขำ (ktoe)
กำรนำเข้ำถ่ำนหิน
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำตำมประเภทเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT)
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำแนกตำมประเภทเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT)
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำแนกตำมประเภทเชื้อเพลิงหลัก (ระบบ EGAT)
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำแนกตำมประเภทรำยละเอียดเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT)
ค่ำควำมต้องกำรสูงสุด กำรผลิต ค่ำประกอบกำรใช้ไฟ้ำ (ระบบ EGAT)
กำรใช้ไฟฟ้ำของ MEA จำแนกตำมสำขำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของ PEA จำแนกตำมสำขำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำโดยตรงจำแนกตำมสำขำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจำแนกตำมสำขำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของ MEA จำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของ PEA จำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจำแนกตำม TSIC 2 digit
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจำแนกตำม TSIC 3 digit
กำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตกระเเสไฟฟ้ำของ EGAT
กำรนำเข้ำไฟฟ้ำ
กำรส่งออกไฟฟ้ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
มูลค่ำกำรนำเข้ำพลังงำน
มูลค่ำกำรส่งออกพลังงำน
รำยได้รัฐบำลจำกพลังงำน
รำยได้รัฐบำลจำกค่ำภำคหลวงพลังงำน
ค่ำใช้จ่ำยของกำรใช้พลังงำนชั้นต้น ต่อ GDP
ค่ำใช้จ่ำยของกำรนำเข้ำพลังงำนชั้นต้น ต่อ GDP
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้พลังงำน
กำรใช้พลังงำนชั้นสุดท้ำยต่อประชำกร
กำรใช้ไฟฟ้ำต่อประชำกร
อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รำยอำทิตย์)
รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รำยเดือน)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

สำนักนโยบำยและแผนพลังงำน

กรมธุรกิจพลังงำน

ข้อมูล
กำรสำรองเงินเข้ำกองทุนน้ำมันของประเทศไทย (รำยอำทิตย์)
กำรสำรองเงินเข้ำกองทุนน้ำมันของประเทศไทย (รำยเดือน)
รำคำขำยส่งของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ โรงกลั่น
รำคำขำยปลีกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภำษีและกองทุนน้ำมันของประเทศไทย
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตำมประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรใช้พลังงำนจำแนกตำมสำขำ
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรผลิตพลังำนตำมประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรขนส่งตำมประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อื่น ๆ ตำมประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในอุตสำหกรรมตำมประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตำมสำขำและประเภทพลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อกำรใช้พลังงำน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อประชำกร
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ kWh
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้น
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย
อัตรำส่วนสำรองต่อกำรผลิต
ควำมเพียงพอของพลังงำนขั้นต้น
ควำมเพียงพอของพลังงำนตำมประเภทพลังงำน
สัดส่วนกำรนำเข้ำน้ำมันดิบตำมแหล่งที่มำ
สัดส่วนกำรนำเข้ำก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซหุงต้ม
สัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตพลังงำน
กำรผลิต B100
กำรผลิตเอทำนอล
สัดส่วนกำรนำเข้ำพลังงำนต่อกำรนำเข้ำทั้งหมด
สัดส่วนกำรส่งออกพลังงำนต่อกำรส่งออกทั้งหมด
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้พลังงำน
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้ไฟฟ้ำ
ควำมเข้มพลังงำน
กำรใช้พลังงงำนไฟฟ้ำต่อ GDP
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อประชำกร
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อประชำกร
รำยชื่อผู้ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

กรมธุรกิจพลังงำน

ข้อมูล
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 พิเศษ
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12
รำยชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์กำรเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบ
ข้อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7
ข้อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10
ข้อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11
ข้อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12
ข้อมูลสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ข้อมูลสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
ข้อมูลคลังก๊ำซธรรมชำติเหลว
ข้อมูลสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนศูนย์ติดตั้ง NGV
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน
สถำนีบรรจุก๊ำซ
ลำนบรรจุก๊ำซ
สถำนีบริกำรก๊ำซ
ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซ
สถำนที่ใช้ก๊ำซ
สถำนที่ร้ำนจำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ
โรงบรรจุก๊ำซทั่วประเทศ
ข้อมูลสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รถขนส่ง และรถไฟขนส่ง
สถำนีบริกำรจำหน่ำยแก๊สโซฮอล์
สถำนีบริกำรที่ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7
สถำนีบริกำรที่ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10
สถำนีบริกำรจำหน่ำยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5
ข้อมูลสถำนีบริกำรคุณภำพน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรองระบบกำรควบคุม
คุณภำพน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมำณกำรนำเข้ำน้ำมันดิบ
มูลค่ำกำรนำเข้ำน้ำมันดิบ
ปริมำณกำรนำเข้ำน้ำมันสำเร็จรูป
มูลค่ำกำรนำเข้ำน้ำมันสำเร็จรูป
ปริมำณกำรส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล

มูลค่ำกำรส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป
สถิติปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน
ปริมำณกำรจำหน่ำยก๊ำซแอลพีจี
ระบบฐำนข้อมูลสรุปกำรผลิต นำเข้ำ จัดจำหน่ำยและส่งออกเชื้อเพลิง
ปริมำณกำรค้ำน้ำมันเครื่อง
กรมธุรกิจพลังงำน
เปรียบเทียบกำรผลิตน้ำมันเชื่อเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562
เปรียบเทียบกำรนำเข้ำน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562
เปรียบเทียบกำรจำหน่ำยเชื้อเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562
เปรียบเทียบกำรส่งออกเชื้อเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562
สถิติปริมำณกำรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
สถิติปริมำณกำรใช้น้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
สถิติปริมำณกำรผลิตเอทำนอล
สถิติปริมำณกำรใช้เอทำนอล
ข้อมูลเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบของผู้ค้ำน้ำมันหล่อลื่น
แผนภูมิสถิติจำนวนผู้ค้ำน้ำมันหล่อลื่น จำนวนเลขทะเบียนที่ได้รับควำมเห็นชอบ
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
รำยชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
รำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
รำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นวิทยำกรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนก๊ำซธรรมชำติิ
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมบุคลำกรเฉพำะ
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมร้ำนจำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ปริมำณกำรขนถ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวและน้ำมันดิบในอ่ำวไทย/ปริมำณกักเก็บคงเหลือ
ปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ รำยได้ประชำชำติของประเทศไทย แบบปริมำณลูกโซ่
และสังคมแห่งชำติ
จำนวนประชำกร กำรเกิด และกำรตำย ทั่วรำชอำณำจักร
ประชำกร จำแนกตำมกลุ่มอำยุและเขตกำรปกครอง
ควำมหนำแน่นของประชำกร สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล และสัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น
ประมำณกำรประชำกร จำแนกตำมกลุ่มอำยุ
ประมำณกำรประชำกร จำแนกตำมเพศ และภำค
ประมำณกำรประชำกร จำแนกตำมเพศและจังหวัด
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล
จำนวนผู้ย้ำยถิ่น จำแนกตำมสำเหตุของกำรย้ำยถิ่น
ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ อัตรำเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates - TFR) ทั่วประเทศและรำยภำค
และสังคมแห่งชำติ
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) (Life Expectancy at Birth) จำแนกรำย ภำค และเพศ
ประชำกรรวม
อัตรำส่วนเพศ (ชำยต่อหญิง 100 คน)
อำยุมัธยฐำน (ปี)
ประชำกรตำมหมวดอำยุ
อัตรำส่วนกำรเป็นภำระ (ต่อประชำกรอำยุ 15 - 59 ปี 100 คน)
อำยุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
ประชำกรที่มีสัญชำติไทย (%)
ประชำกรนับถือศำสนำพุทธ (%)
ประชำกรนับถือศำสนำอิสลำม (%)
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย (ต่อสตรีเคยสมรสอำยุ 15 - 49 ปี)
ควำมหนำแน่นของประชำกร (คนต่อตำรำงกิโลเมตร)
ประชำกรในเขตเทศบำล (%)
อัตรำเพิ่มของประชำกรในช่วง 10 ปี
ประชำกรที่ย้ำยถิ่นภำยใน 5 ปี (%)
ประชำกรที่ไม่ได้อำศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (%)
จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่สำเร็จกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป
ประชำกรอำยุ 6 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (%)
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล (พันครัวเรือน)
ครัวเรือนคนเดียว (%)
ขนำดครัวเรือนเฉลี่ย (คน)
ครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือนเป็นหญิง (%)
ที่อยู่อำศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถำวรหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งอยู่ในสภำพผุพัง (%)
ครัวเรือนที่เป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยหรือเช่ำซื้อที่อยู่อำศัย (%)
เส้นควำมยำกจน (Poverty line) จำแนกตำมภำคและเขตพื้นที่
สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมภำคและพื้นที่
จำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมภำคและพื้นที่
เส้นควำมยำกจน (Poverty line) จำแนกตำมจังหวัด
สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมจังหวัด
จำนวนคนจน เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมจังหวัด
ส ำนั ก งำนสภำเศรษฐกิ จ และสั งคม สัดส่วนคนจน และจำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (เฉพำะประชำกรที่มีอำยุ
แห่งชำติ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล
สั ด ส่ ว นคนจนและจ ำนวนคนจนเมื่อ วัด ด้ำนรำยจ่ ำยเพื่ อกำรอุ ปโภคบริโภค จ ำแนกตำมสถำนภำพ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
สัดส่วนประชำกรที่มีรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร
จำนวนประชำกรที่มีรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยำกจน และครัวเรือนไม่ยำกจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค จำแนกตำมเขตพื้นที่
เปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนและจำนวนครัวเรือน ระหว่ำงครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยำกจน กับ
ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยำกจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมประเภทของหนี้และ
วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน
เปรี ยบเที ยบสั ดส่ วนหนี้ สิ น ของครั วเรื อนเป็ น หนี้ ที่ ยำกจน กั บ ครั วเรื อนเป็ นหนี้ ไม่ ยำกจน เมื่ อวั ด
ด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค จำแนกตำมประเภทของหนี้ วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน และตำมเขตพื้นที่
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยได้ จำแนกตำมภำค และจำแนกตำมเขตพื้นที่
สัดส่วนรำยได้ของประชำกร จำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยได้ (Quintile by income)
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ย จำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยได้ทั่วประเทศ (Quintile by income)
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยจำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยได้ทั่วประเทศ (Decile by Income)
สัดส่วนรำยได้ของประชำกร จำแนกตำมกลุ่มประชำกร ตำมระดับรำยได้ (Decile by Income)
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมภำค
และจำแนกตำมเขตพื้นที่
สัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำกร จำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย
(Quintile by expenditure)
ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยจ่ำยเฉลี่ยจำแนกตำม
และสังคมแห่งชำติ
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย (Quintile by expenditure)
รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยจ่ำยเฉลี่ย จำแนกตำม
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย
สัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำกร จำแนกตำมกลุ่มประชำกร ตำมระดับรำยจ่ำย
(Decile by Consumption)
รำยได้ประจำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จำแนกตำม
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยได้ (Quintile by income)
ช่องว่ำงควำมยำกจน
ควำมรุนแรงปัญหำควำมยำกจน
เส้นควำมยำกจน (บำท/คน/เดือน)
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ)
จำนวนคนจน (ล้ำนคน)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล

สัดส่วนครัวเรือนยำกจน (ร้อยละ)
จำนวนครัวเรือนยำกจน (พันครัวเรือน)
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยได้
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
ควำมเหลื่อมล้ำในรำยได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ำยต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่ำ)
ควำมเหลื่อมล้ำในรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคกลุ่มรำยจ่ำยมำกสุด 20% สุดท้ำย ต่อกลุ่มรำยจ่ำย
น้อยสุด 20% แรก (เท่ำ)
ประชำกรทั่วประเทศ (ล้ำนคน)
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (พันครัวเรือน)
จำนวนและอัตรำเกิดมีชีพ ต่อประชำกร 1,000 คน จำแนกรำยภำคและเพศ
จำนวนกำรเกิดมีชีพทั้งประเทศ จำแนกตำมน้ำหนักเด็กแรกเกิด กลุ่มอำยุมำรดำและเพศ
จำนวนและอัตรำเจริญพันธุ์ ต่อประชำกรหญิง 1,000 คน จำแนกตำมกลุ่มอำยุมำรดำ
จำนวนและอัตรำมำรดำตำยต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรำยภำค
จำนวนและอัตรำตำยทำรก (อำยุต่ำกว่ำ 1 ปี) ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรำยภำคและเพศ
จำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกร 100,000 คน จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ
ส ำนั ก งำนสภำเศรษฐกิ จ และสั งคม อัตรำกำรตำยด้วยโรคสำคัญ ต่อประชำกรแสนคน จำแนกรำยภำค
แห่งชำติ
อัตรำเกิดมีชีพ อัตรำตำย และอัตรำเพิ่มตำมธรรมชำติต่อประชำกร 1,000 คน ประเทศไทย
จำนวนประชำกรอำยุ 11 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกำรออกกำลังกำย กลุ่มอำยุ เพศ เขตกำรปกครอง และภำค
จำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่ทำกิจกรรมทำงกำย กำรเล่นกีฬำ/ออกกำลังกำย หรือทำกิจกรรม
นันทนำกำร จำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ เขตกำรปกครอง และภำค
จำนวนและอัตรำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญ
จำนวนและอัตรำผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวัง
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
จำนวนประชำกรต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1 คน
จำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ รำยภำค
จำนวนประชำกรต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1 คน จำแนกรำยภำค
จำนวนครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จำแนกตำมรำยภำค
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ (ค่ำยำ ค่ำรักษำ) ต่อค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนทั้งหมด (GDP)
งบประมำณที่ได้รับของกระทรวงสำธำรณสุข (ล้ำนบำท)
จำนวนแพทย์ จำแนกตำมสังกัด รำยภำค
จำนวนทันตแพทย์ จำแนกตำมสังกัด รำยภำค
จำนวนเภสัชกร จำแนกตำมสังกัด รำยภำค
จำนวนพยำบำลวิชำชีพ จำแนกตำมสังกัด รำยภำค
จำนวนพยำบำลเทคนิค จำแนกตำมสังกัด รำยภำค

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล
จำนวนเตียง สัดส่วนเตียงต่อประชำกร จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนวันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตรำกำรครองเตียง
จำแนกรำยภำค
สถำนกำรณ์อุทกภัยของประเทศไทย
สถำนกำรณ์ภัยแล้งของประเทศไทย
สถำนกำรณ์อัคคีภัยของประเทศไทย
สถำนกำรณ์ภัยหนำวของประเทศไทย
สถำนกำรณ์วำตภัยของประเทศไทย
จำนวนและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย
โครงสร้ำงของครัวเรือน อัตรำกำรจดทะเบียนสมรสและอัตรำกำรจดทะเบียนกำรหย่ำ
จำนวนคดีและร้อยละคดีที่เด็กและเยำวชนถูกจับกุมส่งสถำนพินิจฯ ทั่วประเทศ จำแนกตำมฐำนควำมผิด
ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ จำนวนและร้อยละของคดีที่เด็กและเยำวชนที่เป็นกำรกระทำผิดซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกั บคดีที่ จั บ กุ ม
และสังคมแห่งชำติ
ส่งสถำนพินิจฯ ทั่วประเทศ
จำนวนคดีอำญำประเภทควำมผิดคดีชีวิต ร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ และคดียำเสพติด
ทั่วประเทศ
จำนวนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงคดีอำญำประเภทคดีชีวิต ร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์
และคดียำเสพติด
คดีอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและมูลค่ำควำมเสียหำยทั่วประเทศ รำยเดือน
คดีอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและมูลค่ำควำมเสียหำย ทั่วรำชอำณำจักร
ควำมครอบคลุมของกำรมีสิทธิในระบบประกันสุขภำพของคนไทย
ร้อยละควำมครอบคลุมของกำรมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพของประชำชนชำวไทย
จำนวนสถำนประกอบกำรและจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ทั่วรำชอำณำจักร
จำนวนกำรใช้บริกำรของผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม
จำนวนนำยจ้ำงขึ้นทะเบียนจ่ำยเงินสมทบและจำนวนลูกจ้ำงในข่ำยคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนที่ประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนจำแนกตำมกำรประสบอันตรำย ทั่วรำชอำณำจักร
จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33 มำตรำ 39 และ มำตรำ 40 ปี
จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกำรว่ำงงำนจำกกำรถูกเลิกจ้ำงและลำออก
จำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนและจำนวนเงินประโยชน์ทดแทนกำรว่ำงงำน
จำกกรณีต่ำง ๆ
กองทุนเพื่อกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้สำหรับผู้สูงอำยุ
จำนวนและเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ปวยเอดส์
ค่ำจ้ำงเฉลี่ยของผู้ที่ทำงำนเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และเอกชน และผู้รับจ้ำงทำงำนหลำยเจ้ำ
จำแนกตำมเพศ และ สถำนภำพกำรทำงำน
สัดส่วนค่ำจ้ำงเฉลี่ยหญิงต่อชำย (เฉพำะผู้ที่ทำงำนเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และเอกชน) จำแนก
ตำมสถำนภำพกำรทำงำน และช่องว่ำงรำยได้ (ค่ำจ้ำง) ระหว่ำงหญิง - ชำย
อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำน จำแนกตำมเพศ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

ส ำ นั ก ง ำ น พั ฒ น ำ ธุ ร ก ร ร ม ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ศู น ย์ ข้ อ มู ล วิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ส ำ นั ก ง ำ นส ภ ำ
นโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ

ข้อมูล
อัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ
อัตรำส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชำยในระบบโรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
จำนวนและอัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้หญิงต่อชำยของเยำวชนไทย
จำนวนและอัตรำกำรไม่รู้หนังสือของประชำกรที่มีอำยุ 40 - 59 ปี
จำนวนและร้อยละของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และสมำชิกสภำเขต
จำนวนและสัดส่วนผู้หญิงในคณะรัฐมนตรี
สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งในระดับต่ำง ๆ
จำนวนและอัตรำผู้สูงอำยุ
จำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมเพศ
ดัชนีกำรสูงอำยุ และอัตรำกำรเป็นภำร
จำนวนผู้สูงอำยุ จำแนกตำมกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และเพศ
จำนวนผู้สูงอำยุที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
จำนวนผู้สูงอำยุ จำแนกตำมภำวะกำรมีงำนทำ สถำนภำพกำรทำงำน และเพศ
จำนวนผู้สูงอำยุ จำแนกตำมกำรออม และเพศ
จำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุ จำแนกตำมลักษณะกำรอยู่อำศัย
จำนวนผู้สุงอำยุ จำแนกตำมกำรประเมินสุขภำพตนเอง และเพศ
จำนวนผู้สูงอำยุ จำแนกตำมสวัสดิกำรรักษำพยำบำลหลัก
มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม
มู ล ค่ ำ พำณิชย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ รำยอุ ตสำหกรรม จ ำแนกตำมช่ อ งทำงกำรขำยผ่ำ นทำงออนไลน์ของ
ผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs
อัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงิน
SET & External Stock Market Indexes
ยอดคงค้ำงเงินลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุนรวม จำแนกตำมประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
มูลค่ำกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับลูกค้ำ
ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ
ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป
ดุลกำรค้ำ
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลเงินสด
เงินสำรองทำงกำร
กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำแบบทำงำนเต็มเวลำในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำแบบรำยหัวในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ข้อมูล
จำนวนนักศึกษำใหม่ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และสำยวิชำ
จำนวนผู้เข้ำศึกษำใหม่ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ระดับปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ระดับสูงกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำแนกตำมสำยวิชำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำแนกตำมกลุ่มสำขำหลัก
จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ
จำนวนครั้งของบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจำนวนบทควำมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด
ในวำรสำรวิชำกำรภำยในประเทศ
บทควำมที่ ตี พิ ม พ์ ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ำกวำรสำรไทยในฐำนข้ อ มู ล TCI จ ำแนกตำม
มหำวิทยำลัยที่มีผลงำนตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก
กรมกำรปกครอง
จำนวนประชำกรและบ้ำน
จำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ
จำนวนกำรเกิด
จำนวนกำรตำย
จำนวนกำรย้ำยเข้ำ
จำนวนกำรย้ำยออก
ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ มูลค่ำกำรผลิต กำรใช้ กำรนำเข้ำ และกำรส่งออกแร่ของประเทศไทย
กำรเหมืองแร่
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
และกีฬำ
สถิติผู้เดินทำงเข้ำ - ออกรำชอำณำจักร 5 ท่ำอำกำศยำน
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
จำนวนคดีจรำจร
จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ
สำเหตุของอุบัติเหตุ
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ (คน)
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ (เงิน)
จำนวนผู้ต้องหำในคดีอุบัติเหตุ
จำนวนครั้งในกำรรับแจ้งคดีอำญำ
จำนวนจับกุม
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ขั้นขอส่งเสริม)
กำรลงทุน
กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ขั้นอนุมัติ)
กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ขั้นออกใบ)
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นขอส่งเสริม)
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
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หน่วยงาน

สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

กรุงเทพมหำนคร

ข้อมูล
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นอนุมัติ)
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นออกใบ)
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงถนน (Road)
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงรำง (Railway)
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงแม่น้ำ (River)
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงทะเล (Sea)
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงอำกำศ (Air)
โครงข่ำยสำยทำงของกรมทำงหลวงตำมประเภททำงหลวง
โครงข่ำยสำยทำงของกรมทำงหลวงชนบท
โครงข่ำยทำงพิเศษ
ระยะทำงของทำงหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทำงถนนของกรุงเทพมหำนคร
โครงข่ำยทำงรถไฟ
โครงข่ำยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงข่ำยกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์มลิงค์
โครงข่ำยรถไฟฟ้ำ BTS
เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำตำมลำน้ำในประเทศ
เส้นทำงกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ำ
ตำแหน่งท่ำเรือชำยฝั่ง
ปริมำณผู้โดยสำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ำ
เส้นทำงกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ำ
ปริมำณผู้โดยสำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบท่ำอำกำศยำน
สถิติกำรดำเนินงำนท่ำอำกำศยำนของกรมท่ำอำกำศยำนปี (จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสำร จำนวน
สินค้ำ)
สถิติกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
สถิติกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวง
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงชนบท
สถิติอุบัติเหตุบนทำงหลวง
สถิติอุบัติเหตุบนทำงหลวงชนบท
ทรัพย์สินในเขตทำงของกรมทำงหลวง
ทรัพย์สินในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร
จำนวนครู
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

กรุงเทพมหำนคร

ข้อมูล
จำนวนนักเรียน
จำนวนโรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร
จำนวนห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้กรุงเทพมหำนคร
จำนวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนคร
จำนวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร
จำนวนบ้ำนหนังสือ
จำนวนศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหำนคร
จำนวนศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร
จำนวนศูนย์กีฬำกรุงเทพมหำนคร
จำนวนโรงพยำบำลสังกัดกรุงเทพมหำนคร
จำนวนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสังกัดกรุงเทพมหำนคร
จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร
กำรรับแจ้งคดีต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนคร
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ
หน่วยจำหน่ำย
จำนวนกำรเกิดสำธำรณภัย
รำยได้จริงของกรุงเทพมหำนคร
ประมำณกำรรำยได้จริงของกรุงเทพมหำนคร
กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน
กำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ 140,061,857.98 บำท
กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 855,988,547.26 บำท
จำนวนกำรรับจดทะเบียนพำณิชย์ของสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์กรุงเทพมหำนคร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนมูลฝอย
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) สำยเฉลิมรัชมงคล
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรลลิงค์
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถประจำทำงด่วนพิเศษ (BRT) สำยสำทร - รำชพฤกษ์
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถโดยสำรประจำทำง
จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรเรือโดยสำรคลองแสนแสบ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนสวนสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่สวนสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ
จำนวนคลอง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน
กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงสำธำรณสุข

ข้อมูล
ปริมำณมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครที่เก็บขนได้เฉลี่ย
อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย
ร้อยละของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตำมช่วงอำยุที่กำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็ก
เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ย
เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ
อัตรำกำรคลอดมีชีพ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีอันตรำยสูง
จังหวัดมีระบบรับแจ้งข่ำว กำรใช้/ป่วยจำกกำรสัมผัส สำรเคมีทำงกำรเกษตร
จั ง หวั ด มี ก ำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล อำชี ว อนำมั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม (Occupational and Environmental
Health Profile: OEHP) ด้ ำ นเกษตรกรรม และมี กำรรำยงำนกำรเจ็บ ป่ว ยหรือเสีย ชี วิตจำกสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60)
ผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทีด่ ำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกขึ้นไป
หน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่เปิดดำเนินกำรในพื้นที่
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 - I69)
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60 - I62)
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)
กำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่
อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด
กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพ
อัตรำตำยทำรกแรกเกิด
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต
ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำทำร้ำยตัวเองซ้ำในระยะเวลำ 1 ปี
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - Acquired
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI
ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน
จำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน
กระทรวงสำธำรณสุข

ข้อมูล
ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบำบัดรักษำ และ ติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
ผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน บำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือ
ตำมระดับควำมรุนแรง อย่ำงต่อเนื่อง
ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
จำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์
อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภำยใน 24 ชั่วโมง
อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality Rate Of Severe Traumatic Brain Injury)
ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3
โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3
โรงพยำบำลสั ง กั ด กรมกำรแพทย์ กรมควบคุ ม โรค และ กรมสุ ข ภำพจิ ต มี คุ ณ ภำพมำตรฐำนผ่ ำ น
กำรรับรอง HA ขั้น 3
โรงพยำบำลชุมชนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3
รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว
จำนวนองค์กรแห่งควำมสุข
จังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล
หน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital
จำนวนโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ
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ภาคผนวก ฉ
โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ
Tableau

ภาคผนวก ฉ-1 เครื่องหมายการค้า Tableau
Tableau เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่ห ลาย
ในอุ ต สาหกรรม BI (Business Intelligence) ซอฟต์ แ วร์ นี้ มี วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการเปลี่ ย นหรื อ
แปลงข้อมูลดิบเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ภาคผนวก ฉ-2 หน้าแรกของเว็บไซต์ https://www.tableau.com/
Tableau เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว โดยข้อมูลจะถูกสร้างเป็นแดชบอร์ด
(Dashboards) และเวิ ร์ ก ชี ท (Worksheets) ซึ่ ง Tableau ช่ ว ยให้ เ ห็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ ส ามารถกระจาย
การดาเนินงานด้านธุรกิจได้เร็วขึ้น

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฉ-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

คุณลักษณะที่ของ Tableau ที่สาคัญ ได้แก่
1) สามารถสร้างภาพข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม (Great Visualizations)
Tableau สามารถท างานได้ กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย งล าดั บ และสามารถสร้ า งภาพข้ อ มู ล
ที่หลากหลายด้วยคุณลักษณะที่ถูกสร้างอยู่ในตัวนาเสนอของ Tableau นอกจากนี้ยังสามารถทาการเจาะ
ข้อมูลและสารวจข้อมูลในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2) ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด (Detailed Insights)
Tableau สามารถช่ว ยให้ องค์ กรท าการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ในอนาคตโดยไม่ มีเ ป้าหมายที่ชัด เจน
โดยสามารถสารวจด้วยการสร้างภาพข้อมูลและสังเกตข้อมูลจากวิธีการต่าง ๆ ด้วยการสร้างภาพตามข้อมูล
สมมุ ติ ฐ าน และคุ ณ ลั ก ษณะของการเพิ่ ม ส่ ว นประกอบส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บและการวิ เ คราะห์
จึงทาให้สามารถจัดทาแบบสอบถามแบบ “แล้ว - ถ้า” (What - If) และดาเนินการกับข้อมูลตามนั้นได้
3) มีวิธีการใช้งานที่ง่าย (User-friendly Approach)
คุ ณ สมบั ติ ที่ ใ ช้ ง านง่ า ยเป็ น จุ ด เด่ น ที่ ส าคั ญ ของ Tableau ผู้ ใ ช้ ส ามารถท างานโดยไม่ มี ค วามรู้
ด้ า นเทคนิ ค หรื อ ความรู้ ด้ า นการเข้ า รหั ส เนื่ อ งจาก Tableau น าเสนอในรู ป แบบการลากแล้ ว ปล่ อ ย
โดยสามารถสร้างภาพโดยเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือสร้างภาพวาดตามที่ผู้ใช้กาหนดขึ้นมาใหม่ก็ได้ จึงสามารถ
ทางานได้โดยไม่ต้องมีทักษะใด ๆ มาก่อน
4) การทางานกับแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน (Working with the different Data Sources)
Tableau สามารถทางานได้กับข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลหลายประเภทเท่าที่มี
ในปั จ จุ บั น คุณลั กษณะนี้ ทาให้ Tableau มีประสิ ทธิภ าพมากกว่าเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจและเครื่องมื อ
วิเคราะห์ทั่วไป ช่วยให้เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คลังข้อมูลไฟล์คลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้ อมูลสเปรดชีต
ข้อมูล non-relational และข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้
5) การเพิ่มชุดข้อมูลสามารถทาได้ง่าย (Data set adding is easy)
Tableau สามารถเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถรวมเข้ากับการแสดงผลข้อมูล
ที่มีอยู่เดิมได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฉ-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตัวอย่างหน้าแสดงภาพข้อมูลจากโปรแกรม Tableau
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ภาคผนวก ฉ-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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ภาคผนวก ฉ-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

POWER BI

ภาคผนวก ฉ-3 เครื่องหมายการค้า Power BI
Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่ว ย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล จานวนไม่ จากัด จากหลาย ๆ
แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยผู้ ใช้ไม่ต้องมีความรู้ เชิงเทคนิ คมากนัก พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผล
ด้วย Visualization กราฟในรูปแบบต่าง ๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace โดยสามารถแสดงผล
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ และอุ ป กรณ์ Mobile และ Tablet ได้ ท าให้ ท ราบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว พร้ อ ม
ในการกาหนดกลยุทธ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยาในทางธุรกิจ

ภาคผนวก ฉ-4 หน้าแรกของเว็บไซต์ https://powerbi.microsoft.com/

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฉ-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

จุดเด่นของ Power BI มีดังนี้
1) สามารถนาข้อมูลมาใช้และเข้าถึงได้ง่าย
Power BI รองรั บ ข้อมูล ได้ห ลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล (Database) ไฟล์ (File) และ
ระบบต่างๆ ได้แก่ SAP HANA, Hadoop, Google Analytics, Facebook เป็นต้น
2) ง่ายต่อการ Implement
ผู้ ใ ช้ ง านไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นเชิ ง เทคนิ ค มากเพื่ อ ใช้ ง านให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการ
โดยหากองค์กรใช้ Office 365 แล้วจะสามารถใช้งาน Power BI ได้เลย
3) สามารถควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยได้
Power BI สามารถก าหนดการเข้ า ถึ ง ของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะระดั บ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ เช่ น
ฝ่ ายวิศวกรรม ไม่จ าเป็ น ต้องเข้าถึงข้อมูลยอดขายสินค้าได้ ฝ่ ายขาย ไม่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล เงินเดือน
พนักงานได้ แต่สามารถเข้าถึงชื่อพนักงานที่เป็นพนักงานขายได้ เป็นต้น และสามารถสร้าง Content Pack
เพื่อที่ผู้ใช้งานไม่จาเป็นจะต้องเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรงก็สามารถทาได้
4) ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มาก
Power BI ถูกออกมาส าหรั บ ผู้ ที่ต้องการเอาข้อมูล มาใช้เพื่อแสดงผล โดยมีเครื่องมือมากมาย
ผู้ใช้งานใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือไม่มากก็จะสามารถใช้งานได้
5) สามารถเข้าถึงได้ง่าย
หลังจากออกแบบใน Power BI เรียบร้อย ด้วย หลักการที่เรียกว่า Design Once View Anyway
เราสามารถที่จะแชร์ Publish รายงาน Dashboard, Data source ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
หรือผ่าน Apps Power BI ให้กับเพื่อร่วมงาน หัวหน้างานเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดหรือรายงานล่าสุดได้

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฉ-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ตัวอย่างหน้าแสดงภาพข้อมูลจากโปรแกรม Power BI
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ภาคผนวก ฉ-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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ภาคผนวก ฉ-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เปรียบเทียบความแตกต่างของ Tableau และ Power BI
ทั้ง Tableau และ Power BI เป็นเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent Tool) ที่มี
ส่ ว นต่ อ ประสานผู้ ใ ช้ เ พื่ อ สร้ า งรายงาน แดชบอร์ ด และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล
หลายแหล่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ การสร้ า งภาพข้ อ มู ล แบบโต้ ต อบ (Interactive) เพื่ อ ท าความเข้ า ใจข้ อ มู ล และ
ทาความเข้าใจทาให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลโดยไม่จาเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเหมือนกัน แต่มีข้อแต่ต่างกันในทางเทคนิค ดังนี้
1) ค่าใช้จ่าย (Cost)
ราคา POWER BI ของมีรูปแบบการกาหนดราคาวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ใน Microsoft Office 365
ผู้ใช้สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ Power BI Pro มีราคาอยู่ที่ $9.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน จัดเป็น BI แบบบริการ
ตนเองและรวมอยู่ใน Microsoft Office 365 ส่วนแบบ Enterprise E5 Power BI Premium ได้รับอนุญาต
จากการประมวลผลและการเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยเฉพาะและมีราคาอยู่ที่ $4,995/เดือน
Tableau มีค่าใช้จ่ายที่ $500 ต่อผู้ใช้ ต่อปี โดยไม่มีการจากัดปริมาณข้อมูล Tableau ยังมีรูปแบบ
การสมั ค รสมาชิ ก ต่ อ ผู้ ใ ช้ แ บบง่ า ย ๆ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กโดยสามารถออกใบอนุ ญ าตที่ ขึ้ น อยู่ กั บ บทบาท
เฉพาะบุคคลที่ใช้งานภายในองค์กร เช่น ผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการใช้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าผู้ใช้ปลายทางที่สร้างข้อมูล
2) ความสะดวกในการใช้ (Ease of Use)
Power BI อาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยจากการที่เป็นพื้นฐานของส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีรากฐาน
ใน Microsoft Office 365 ซึ่งผู้ ใช้ส่ ว นใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ ว แต่เมื่อพูดถึงการเจาะลึ กลงไปในระดับข้ อ มู ล
Tableau มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ ร องรั บ ประเภทข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายมากกว่ า โดย Tableau มี ค วามสามารถ
ทางภาษาธรรมชาติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับกรณีการใช้งาน BI อีกด้วย
3) การนามาใช้งาน (Implementation)
Power BI พร้อมให้ใช้งานบริการคลาวด์แบบ stand-alone ทันทีโดย Microsoft ดังนั้นการตั้งค่าและ
การใช้งานจึงค่อนข้างง่าย ส่วน Tableau ต้องให้องค์กรด้านไอทีเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ภายนองค์กร หรือบน Amazon Web Services (AWS), แพลตฟอร์ม Google Cloud หรือ Microsoft Azure
4) การปรับแต่ง (Customization)
Microsoft มี ป ระสบการณ์กับ นักพัฒ นา Power BI จึง ค่อนข้างง่ายส าหรับนักพัฒนาในการฝัง
รายงานการวิเคราะห์ ภายในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ส่วน Tableau อาจต้องการความเชี่ยวชาญในการใช้งาน
มากกว่า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน
5) การบูรณาการ (Integrations)
Microsoft มีความได้เปรียบในแง่ของการขยายขอบเขตการเข้าถึง Power BI ภายในแอปพลิเคชัน
และบริการคลาวด์ของ Microsoft เอง แต่ในแง่ของความหลากหลายของแหล่งข้อมูล Tableau ได้รองรับ
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การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ 67 รายการรวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Live จึงทาให้ Tableau ทาให้ง่ายต่อการใช้
แบบจาลองข้อมูลขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายกว่า Power BI
6) การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support)
Microsoft มีทรัพยากรที่จาเป็นในการให้การสนับสนุนในระดับฟรีสาหรับแอปพลิเคชันที่ให้บริการ
แต่ Tableau ให้ ก ารสนั บ สนุ น กั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ จ่ า ยค่ า ใช้ ง านแล้ ว เท่ า นั้ น โดย Tableau มี ผู้ ใ ช้ ง านมากกว่ า
160,000 คนเข้าร่วมในกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 500 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีชุมชนออนไลน์ของ Tableau ด้วย
สรุปวิธีการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามสถานการณ์
การตั ด สิ น ใจส่ ว นใหญ่ ขึ้ น อยู่ กั บ ความลึ ก ของการวิ เ คราะห์ ที่ จาเป็ น ในแง่ ข องการให้ ก ารเข้ า ถึ ง
โดยข้อดีของ Power BI คือ ความสามารถขั้นพื้นฐานที่จาเป็นอย่างครบถ้วนในราคาที่ค่อนข้างต่า จึงเหมาะ
สาหรับผู้ใช้ทั่วไป รวมไปถึงความคุ้นเคยของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
แต่เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ สามารถจะสนับสนุน นักวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์
Tableau สามารถตอบสนองและมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากกว่ า รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น ที่ ค รอบคลุ ม มากกว่า
จาก Tableau จึงเหมาะสาหรับองค์กรที่การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับองค์กร ซึ่งยินดี
จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเช่นกัน
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รายละเอียด Hardware & Software
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทีมที่ปรึกษาได้หารือกับคณะกรรมการตรวจรับเกี่ยวกับการจัดเตรียม
ระบบฐานข้อมูลกลาง ทั้งในส่วนของด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ให้รองรับการนาเข้า
ข้อมูลของโครงการ และให้เป็นไปตามข้อกาหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยมีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย
 รายละเอียดด้านฮาร์ ด แวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) โดยที่ปรึ กษาได้เสนออุป กรณ์
ต่าง ๆ เปรียบเทียบกับข้อกาหนด TOR ดังแสดงในตารางถัดไป โดยผลการนาเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ
ที่ปรึกษารับทราบและจะดาเนินการลาดับถัดไป คือ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 เนื่ อ งจากที่ ป รึ ก ษาสามารถจั ด หาซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และแผนที่ ฐ าน
(Base Map) ที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอทางราคา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงนาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไปจัดหา
เป็น Windows Sever DataCenter โดยมีจานวน Core License ไม่น้อยกว่าจานวน Core บนเครื่องแม่ข่าย
ที่เสนอแทน เนื่องด้วยทาง IT ของสานักงานแจ้งความประสงค์ว่าจาเป็นต้องใช้
 โปรแกรมส าหรั บการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ปรึ กษาได้ใช้ Tableau เป็น หนึ่ งในเครื่ องมื อสร้ า งภาพ
ข้ อ มู ล (data visualization) ที่ ใ ช้ ง านกั น อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรม BI (Business Intelligence)
ซอฟต์แวร์นี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนหรือแปลงข้อมูลดิบเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย รายละเอียด
การส่งมอบโปรแกรมฯ ประกอบด้วย
(1) Tableau Creator ใช้ ส าหรั บ การสร้ า ง Visualization ขึ้ น มาและท าการ Connect กั บ
Datasource โดยตรง เช่น Excel หรือ Database ประเภทต่าง ๆ จานวน 3 ชุด (License) ซึ่ง 1 License มี
3 Product ประกอบด้วย Desktop, Prep, Server 1 User
(2) Tableau Explorer ใช้สาหรับการข้อมูลผ่านทาง Web และ Mobile อีกทั้งยังสามารถ edit
รูปแบบรายงานผ่านทางบน Web ได้ด้วย จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 User
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อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด TOR /อุปกรณ์ที่ต้องการ
4.1.1
การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง
เป็นการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง ให้รองรับการนาเข้าข้อมูลที่มี
ความหลากหลาย และมีรูปแบบที่แตกต่าง (Variety) จากนั้นเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ชุ ด ต่ า ง ๆ ผ่ า น Integration Module ให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน โดย
ทางานบนระบบ Private Cloud โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem
SE950 หรื อ HPE ProLiant DL560 หรื อ DELL EMC PowerEdge
R840 หรือที่มีคุณลักษณะสูงกว่าหรือเทียบเท่าซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
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ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่นาเสนอ
เสนอเป็ น รุ่ น HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 1 เครื่ อ ง และ HPE ProLiant DL20 Gen10
จานวน 3 เครื่อง
HPE ProLiant DL560 Gen10
CPU : 4 x Intel Xeon-Gold 6230 , 2.1GHz, 20-core, 125w
RAM : 64GB x16 (Total 1024GB )
HDD :2 x 480 GB SSD (raid 1)
HDD :11 x 3.84 TB SSD (raid 5)
NIC Onboard : 4 port x 1 GB
NIC additional : 1 x 10Gb 2-port 530SFP+
Windows Sever DataCenter ๒๐๑๙ โดยมี จ านวน Core License ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวน Core บน
เครื่องแม่ข่ายที่เสนอ
HPE ProLiant DL20 Gen10
CPU : 1 x Intel Xeon E-2226G 3.4GHz/6-core, 80w
RAM : 16GB x 4 (Total 64GB)
HDD :2 x 480 GB SSD (raid 1)
NIC Onboard : 4 port x 1 GB
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อ้างถึงข้อ
ข้อกาหนด TOR /อุปกรณ์ที่ต้องการ
1.
หน่วยประมวลผลกลาง สูงกว่าหรือเทียบเท่าได้กับรุ่น Intel Xeon
Gold 6130 16C 125W 2.1GHz จานวน 4 หน่วย
2.
หน่วยความจาหลัก สูงกว่าหรือเทียบเท่าได้คุณลักษณะ RDIMM 32GB
TruDDR4 2666 MHz จานวน 32 แผง หรือมีหน่วยความจาหลักไม่
ต่ากว่า 1000 GBs
3.
รองรับฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือเทียบเท่ากั บ SAS/SATA
จานวนไม่น้อยกว่า 4 สล็อต
4.
ฮาร์ดดิสก์ชนิด SAS หรือ SATA หรือดีกว่า มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า
40TB แบบ Hot Swap
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่นาเสนอ
HPE ProLiant DL560 Gen10 จานวน 1 เครื่องที่เสนอ หน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon-Gold
6230, 2.1GHz, 20-core 125w จานวน 4 หน่วย
HPE ProLiant DL560 Gen10 จานวน 1 เครื่องที่เสนอ มีหน่วยความจาหลักไม่ต่ากว่า 1000 GBs

HPE ProLiant DL560 Gen10 จานวน 1 เครื่องที่เสนอสามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่า
หรือเทียบเท่ากับ SAS/SATA จานวนไม่น้อยกว่า 4 สล็อต
HPE ProLiant DL560 Gen10 จานวน 1 เครื่องที่เสนอ ฮาร์ดดิสก์ชนิด SAS หรือ SATA หรือดีกว่า
มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า 40TB แบบ Hot Swap
HDD :2 x 480 GB SSD (raid 1)
HDD :11 x 3.84 TB SSD (raid 5)
เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กด้วย 1Gb 4-port RJ45 หรือดีกว่า
มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก
Gigabit Ethernert : 4 port x 1 Gb RJ45
10 Gigabit Ethernert: 2-port SFP+
รับประกันอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
รับประกันอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
สาหรับระบบ Firewall มีคุณสมบัติ ดังนี้
ระบบ Firewall ที่เสนอผลิคภัณฑ์ของ Sophos เป็นรุ่น XG310
IPS Throughput ไม่น้อยกว่า 400 Mbps
IPS Throughput 5.5 Gbps
NGFW Throughput ไม่น้อยกว่า 250 Mbps
NGFW Throughput 4.5 Gbps
Threat Protection Throughput ไม่น้อยกว่า 200 Mbps
เมื่อเปิดการทางาน Antivirus เพือ่ ป้องกัน Threat จะมี Threat Protection Throughput 3.3 Gbps
รองรั บ Concurrent session ส าหรั บโพรโทคั ล TCP ไม่ น้ อยกว่ า 1 ล้ าน รองรับ Concurrent session สาหรับโพรโทคัล TCP 17,500,000 Session
session
รองรับ switch ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
มี Interface สาหรับรองรับเชื่อมต่อกับ Switch จานวน 8 หน่วยเป็นแบบ 8 port GE RJ45
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