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โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารบญั-1 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. - การศึกษากระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. 
ภาคผนวก ข. - ตัวอย่างแบบส ารวจรวบรวมข้อมูล 

ภาคผนวก ค. - ตัวอย่างแบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Survey) 

ภาคผนวก ง. - ข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

ภาคผนวก จ. - ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัด 

ภาคผนวก ฉ. - โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ 
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ภาคผนวก ก  
การศึกษากระบวนการตัดสินใจ 

ในระดับนโยบายของ สศช. 
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การศึกษากระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. 
 

เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. ที่จะใช้ระบบ  
Big Data เพ่ือเข้ามาเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ  
โดยที่ปรึกษาจะรวบรวม วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการตัดสินใจ Criteria Factors และข้อมูลในมิติต่าง ๆ 
ที่ สศช. ใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ที่ปรึกษาได้เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายของ สศช.  
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้ 

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. 
สถานที่: ห้อง 522 อาคาร 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายดนุชา พิชยนันท์  รองเลขาธิการ 
2. ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
3. นายสุรรัฐ เนียมกลาง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. นายกฤตวิช พิชญาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวณภัค เชิดไชยพงษ์  พนักงานบริหารทั่วไป 3 
6. ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 
7. รศ.ดร.มาโนช  โลหเตปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง 
8. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง 
9. ดร.อรณิชา อนุชิตชาญชัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
 

จากการประชุมหารือ เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. ที่จะใช้
ระบบ Big Data เข้ามาช่วย รวมถึงมิติต่าง ๆ ในการคัดเลือกตัวชี้วัดและข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ
นั้น พบว่า ที่ผ่านมาทาง สศช. ประสบปัญหาในการวิเคราะห์ในระดับโครงการต่าง ๆ เพ่ือน าเอาผลมาวางแผน
ก าหนดนโยบาย ต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนหลายหน่วยงานประกอบกัน ซึ่งการประสานมาซึ่งข้อมูล 
อาจมีได้รับความร่วมมือและไม่ได้รับความร่วมมือ รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล ในบางครั้งจึงจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลเดิมที่มีการจัดเก็บไว้เดิมน ามาประมาณการให้เป็นปัจจุบันแทน หรือคาดการณ์เองเพ่ือน าไปใช้ 
วิเคราะห์ผล นอกจากนี้ ในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ต้องมีการติดตามผลว่าเมื่อด าเนินการ
ไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่าง ๆ อย่างไร ก็ไม่สามารถท าได้ จึงมีความต้องการระบบ 
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จากหน่วยงานต่าง ๆ มารวบรวมไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน เช่น  
รวมข้อมูลจากโครงข่ายถนน รถไฟ เรือ ไว้แหล่งเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลมาช่วยในการวางแผน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ประเด็นที่ 1 ความคาดหวัง (Outcome) ที่ต้องการจากโครงการ 
สศช. เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง สศช. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบ Big Data ว่าต้องอาศัยระยะเวลา ข้อมูล และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยริเริ่ม  
การพัฒนาระบบ Big Data ในขั้นต้นผ่าน “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ ” โดยมี 
ความคาดหวังของการด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อก าหนดโครงการ 
ซึ่งเป็นความส าเร็จในขั้นต้นของการพัฒนาระบบ Big Data จากการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสูงสุดของ สศช. ส าหรับระบบ Big Data เมื่อมี 
ความสมบูรณ์ในอนาคต คือ ระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความส าคัญและเชื่อมโยงข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความจ าเป็นในการวิเคราะห์และแสดงผล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของ สศช.ทั้งในระดับนโยบายและในระดับโครงการ 

ประเด็นที่ 2 การตัดสินใจและตัวช้ีวัด 
การตัดสินใจในระดับนโยบายของ สศช. จะอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากผลการด าเนินงานที่สะท้อน 

ผ่านทางตัวชี้วัดในระดับนโยบายเป็นส าคัญ ดังนั้น การศึกษารวบรวมข้อมูลผ่านทางตัวชี้วัดในระดับนโยบาย 
จึงเป็นการด าเนินงานขั้นต้นที่มุ่งสู่ข้อมูลส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูล  
อีกจ านวนมากที่อยู่นอกเหนือตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งที่ปรึกษาอาจพิจารณา
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเข้าไว้ในระบบที่จะพัฒนาขึ้นด้วย เพ่ือความสามารถในการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ 

อย่างไรก็ตาม ทาง สศช. ทราบดีว่าตัวชี้วัดต่าง ๆ มีข้อจ ากัดในด้านความสมบูรณ์ท้ังของข้อมูลตัวชี้วัด 
และข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยต้องการให้ที่ปรึกษาท าเป็นข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
เกี่ยวกับข้อมูลส าคัญที่ยังขาดความสมบูรณ์เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
ตัวชี้วัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะสามารถเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไปพัฒนาต่อในอนาคต  

ประเด็นที่ 3 ระบบและ Software ที่จะพัฒนา 
ถึงแม้ในปัจจุบันข้อมูลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในประเทศไทยยังคง

เป็นลักษณะฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างที่แน่นอน (SQL Database) แต่เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอาจมีความหลากหลายมากข้ึน สศช. จึงมีแนวคิดให้ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบรองรับข้อมูล
ในลักษณะที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน (NoSQL) ได้ด้วย ด้วยเหตุผลของความเสถียรและความสามารถ 
ในการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมูลสมัยใหม่ นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลควรมีการแบ่งส่วนเป็น Open Government Data 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้ 
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ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบควรมีความสามารถในการเลือกข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่จะใช้

ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการแสดงผลข้อมูลและตัวชี้วัด 
ในลักษณะ Dashboard ที่สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระบบควรสามารถ
แสดงผลข้อมูลและตัวชี้วัดได้มากกว่าหนึ่งตัวในคราวเดียว ในกรณีที่ สศช. ต้องพิจารณาข้อมูลหรือตัวชี้วัด
หลายตัวเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

 
วัน-เวลา: วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
สถานที่: ห้อง 522 อาคาร 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
2. นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นายกฤตวิช  พิชญาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางสาวณภัค  เชิดไชยพงษ์  พนักงานบริหารทั่วไป 3 
5. ผศ.ดร.สุกร ี สินธุภิญโญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 
6. ดร.พิตติพล  คันธวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบ Infrastructure 
 

 ผลการหารือในด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ คือ ทางที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมระบบใน  2 ส่วน คือ  
(1) ระบบน าเข้าข้อมูล และ (2) ระบบที่น าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์ (Business Intelligence: BI)  

 ส าหรับระบบน าเข้าข้อมูลจะต้องเตรียมเครื่องมือให้ สศช. ไว้ 2 รูปแบบ คือ สามารถน าเข้าข้อมูล 
ทั้งในแบบ Online และ Offline ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่จะต้องน ามาใช้ โดยฐานข้อมูลอาจมีลักษณะ
เป็นแบบ NO-SQL ที่ปรึกษาจะต้องระบุให้กับ สศช. ด้วยว่าภายในโครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วยเขตข้อมูล 
(Field) ใดบ้าง เพ่ือการระบุเขตข้อมูลในการน าข้อมูลเข้าให้ถูกต้อง พร้อมทั้งก าหนดวิธีการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ 
ด้วย เพราะข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่ สศช. มีอยู่บางส่วนเป็นข้อมูลจากหน่วยงานอื่น  

 ในกรณีที่การน าเข้าข้อมูลเป็นการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ สศช. อยากให้ที่ปรึกษา 
ท าตัว Crawler ไปดึงข้อมูลมา เช่น ข้อมูลจาก World Bank เป็นต้น  

ในส่วนของระบบที่น าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง  ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมอง 
ในการวิเคราะห์ (Business Intelligence: BI) หากเป็นกรณีจัดซื้อ อยากให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นการซื้อ
ลิขสิทธิ์ขาด เพ่ือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายรายปี โดยในเบื้องต้นทีมที่ปรึกษาสามารถพัฒนา BI จากข้อมูลที่มีเบื้องต้น
ไว้ได้เลย เช่น ข้อมูลจากแผนแม่บทต่าง ๆ ค่าดัชนี LPI ต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ก าลัง
พัฒนาระบบ BI ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งข้อมูลที่จะต้องน าไปแสดงจะต้องมาจาก สศช. จึงอยากให้ทีมท่ีปรึกษา
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ประสานงานกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติว่าต้องการข้อมูลในส่วนใดบ้าง 
เพ่ือพัฒนาระบบ BI ดังกล่าว 

อีกประเด็นหนึ่ง คือ ระบบควรสามารถแสดงสถานะตัวชี้วัดเทียบค่าเป้าหมายได้ โดยอาจน าเสนอ 
ในรูปแบบสัญญาณสีที่แจ้งสถานะตัวชี้วัดและแจ้งเตือนตามความวิกฤติของค่าตัวชี้วัด ทั้งนี้ระบบจะต้องเปิด
กว้างให้ สศช. สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรในการค านวณ รวมถึงค่า Threshold ของความวิกฤตในแต่ละดัชนีได้
ตามความเหมาะสม 

ส าหรับการแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบเชิงแผนที่ ซึ่งจะมีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ArcGIS ก็อยากให้เป็น
การจัดซื้อครั้งเดียว (ไม่มีค่าใช้จ่ายรายปี) เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบ  BI ในบางรายการข้อมูลเพ่ือแสดงใน
รูปแบบแผนที่ ซึ่ง สศช. มีความเห็นว่าอาจจะมีโปรแกรมที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น Google Earth เป็นต้น 
ให้พิจารณาร่วมด้วย อย่างไรก็ดี หาก สศช. มีข้อสงสัยในซอฟต์แวร์ ArcGIS จะขอเชิญทางตัวแทนจ าหน่าย 
เข้ามาน าเสนอการท างานและความสามารถของซอฟต์แวร์ในโอกาสต่อไป 
 
วัน-เวลา: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
สถานที่: ห้องประชุม กพข อาคาร 5 ชั้น 6 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางมณฑาทิพย์  จันทร์พุ่มวิทยารัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นายกฤตวิช  พิชญาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาวณภัค  เชิดไชยพงษ์  พนักงานบริหารทั่วไป 3 
4. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมพงศ ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง 
5. นายวรุธ  เลิศไพชัยยนต์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
 

 จากการประชุมหารือร่วมกับส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งดูแล 
การประสานงานเพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการประเมินการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ซ่ึงด าเนนิการจัดอันดับโดยองค์กรระหวา่งประเทศ โดยในปจัจบัุนการจดัอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่ทาง สศช. ให้ความส าคัญ คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ด าเนินการ
จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management Development: IMD) และ
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) โดยในอนาคตอันใกล้จะมีการเพ่ิมเติม ดัชนีนวัตกรรมโลก 
(Global Innovation Index: GII) และดัชนีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เข้ามาให้ความส าคัญด้วย ส่วนดัชนีอื่น ๆ เช่น Doing Business จะเป็นหน่วยงาน กพร. เป็นผู้ประสานงาน เป็นต้น  

 ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน และมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยมีการขับเคลื่อนในการจัดท าแผนงาน
และข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับการประเมินอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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แต่อย่างไรก็ดีการประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ การท าความเข้าใจในนิยามของแต่ละตัวชี้วัด รวมไปถึง
การจัดเก็บข้อมลูให้มีรูปแบบเป็นไปตามผู้ประเมินเป็นไปอย่างยากล าบาก  

 ในการประสานงานการประเมินอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ด าเนินการจัดท า
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) จะด าเนินการ
ประสานงานผ่านตัวแทนในประเทศไทยคือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในช่วงเดือนมีนาคม - 
เมษายนของทุกปี โดยทางส านักจะจัดเตรียมข้อมูล Hard Data จ านวน 48 รายการ ตามที่ทางสถาบันการจัดการ
นานาชาติร้องขอมา ส่วนการส ารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
จะเป็นผู้ด าเนินการประสานกับบริษัทต่าง ๆ  ที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตอบแบบส ารวจว่าจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง 5 ล าดับแรก และจะต้อง 
มีกิจการในประเทศนั้น ๆ ข้อจ ากัดของวิธีการเก็บข้อมูลนี้ คือ การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสะท้อนถึง
สถานการณ์ที่เป็นจริงในทางธุรกิจได้อย่างแม่นย า ซึ่ง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาทางส านักฯ ได้จัด Workshop หลายครั้ง  
มีคนเข้าร่วมประมาณ 120 - 150 คน ทั้งนี้ทางสถาบันการจัดการนานาชาติจะจัดหาข้อมูลทุติยภูมิที่มีมาจากแหล่ง 
ที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศเข้ามาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  

 ปัจจุบัน ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือแสดง 
ค ำนิยำมตัวชี้วัดของสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติเป็นภำษำไทย เพ่ือให้ทุกหน่วยงานราชการเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
และสามารถเตรียมข้อมูลให้สอดคล้องกับค านิยาม เพ่ือให้การประเมินอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสามารถสะท้อนถึงสถานะของประเทศได้อย่างแท้จริง  

ส าหรับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ด าเนินการโดยสภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum: WEF) เป็นการจัดอันดับโดยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีแหล่งข้อมูลในต่างประเทศ
ทั้งหมด ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงไม่มีบทบาทในการประสานงานด้านข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ ส่วนการส ารวจข้อมูลจากนักธุรกิจจะด าเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตอบแบบส ารวจว่าจะต้อง
เป็นผู้บริหารระดับสูง 5 ล าดับแรก และจะต้องมีกิจการในประเทศนั้น ๆ โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสอบถามเมื่อปีที่แล้ว และอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามหน้าใหม่ และจะแบ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามตามขนาดของบริษัท (S / M / L) อีกด้วย  

ในแต่ละปีเมื่อมีการประกาศอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางส านักฯ จะน า 
ค่าดัชนีต่าง ๆ มาลงข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี ต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการประเมิน รวมถึงจัดกลุ่มตัวชี้วัด
เพ่ือจะได้น าไปคุยกับหน่วยราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ อีกทั้งมีการปรึกษาหารือถึงการปรับปรุงตัวชี้วัด
ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ กพร.ด้วย เพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่ส าคัญคือทัศนคติของหน่วยงานที่เป็นผู้ถือข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเท่าใดนัก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
สรุปตัวชี้วัด 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก ข-1 

สรุปตัวชี้วัด 
 

ที่ปรึกษาได้ทบทวนและรวบรวมตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และ
ระดับที่ 3 ของ สศช. ในแต่ละมิติการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และด้านการพัฒนา
เมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งหมด 339 ตัวชี้วัด  

ที่ปรึกษาได้คัดกรองตัวชี้วัดเบี้องต้น โดยพิจารณาคัดตัวชี้วัดออกบางส่วนตามความเหมาะสม  
ซึ่งมีแนวทางการคัดกรองดัชนีชี้วัดใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) เป็นตัวชี้วัดที่มีความซ้้าซ้อนกันทั้งในแง่ของชื่อ นิยาม และสูตรการค้านวน (รวม 23 ตัวชี้วัด) 
(2) เป็นตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด "ภาคบังคับ" ที่ สศช. จะต้องน้ามาใช้ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน (รวม 9 ตัวชี้วัด) 
(3) เป็นตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์สนับสนุนของ 

กลุ่มการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 94 ตัวชี้วัด) 
ตารางที่ ข-1 แสดงตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาจะด้าเนินการเก็บรวบรวม เพ่ือทบทวนสถานภาพของข้อมูล 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 
213 ตัวชี้วัด 
 
ตารางท่ี ข-1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด 

ชื่อแผนงาน โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส ์ การพัฒนาเมืองฯ รวมดัชนีชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 11 6 17 
23 แผนแม่บทฯ 76 18 94 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 89 7 96 
แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ฯ ฉบับท่ี 3 21 - 21 
แผนพัฒนาภาค - 36 36 
แผนพัฒนาจังหวัด - 75 75 

รวม (A) 197 142 339 

(1) 16 7 

  

(2) 8 1 

(3) - 94 
รวม (B) = (A)-(1)-(2)-(3) 173 40 

รวม (B) 213 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก ข-2 

ตารางที่ ข-2 แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง  ๆ โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สศช. มีจ้านวนรวม 197 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หลัก 
ที่เก่ียวข้องจ้านวน 62 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สนับสนุน 135 ตัวชี้วัด  

และตารางที่ ข-3 แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของ สศช. มีจ้านวนรวม 142 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หลักที่ เกี่ยวข้องจ้านวน  
48 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สนับสนุนจ้านวน 94 ตัวชี้วัด 
 
หมายเหตุ:  
  สถานะ  (A) : ตัวชี้วัดที่ถูกรวบรวมทั้งหมด 
 (1) : ตัวชี้วัดที่มีความซ้้าซ้อนกันทั้งในแง่ของชื่อ นิยาม และสูตรการค้านวณ 
 (2) : ตัวชี้วัดของสถาบันระหว่างประเทศ 
 (3) : ตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (B) : ตัวชี้วัดทีจ่ะด้าเนินการเก็บรวบรวม เพ่ือทบทวนสถานภาพของข้อมูล 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-3 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

1 จ ำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรน ำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 แผนยุทธศำสตร ์
โลจสิติกส์ ฉบับท่ี 3 

ภำพรวมแผน 3 กค. (ศก.)/
ดศ. 

(B) 
 

2 ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนเท่ำกับร้อยละ 12 ของ GDP ในปี 2564 สศช. 

3 ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขำยของสนิค้ำเกษตรส ำคญั ลดลง 3-5% ต่อป ี 1 กำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำ
ห่วงโซ่อุปทำน  

กษ. 
4 ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขำยของกลุ่มอุตสำหกรรมส ำคัญ ลดลง 3-5% ต่อป ี อก. 

5 จ ำนวนสถำบันเกษตรกรและ ผปก. ที่เช่ือมโยงกำรค้ำสู่รูปแบบพำณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 10% ตอ่ปี* กษ./ดศ. 
6 มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกสส์ำขำกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% ต่อป ี พณ. 

7 มูลค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริกำรโลจสิติกส์ของประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี* พณ. 
8 มูลค่ำกำรส่งออกภำคบริกำร (Export Service) ของธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี พณ. 
9 จ ำนวนผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate เพิ่มขึ้น 10% ต่อป ี พณ. 
10 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สำขำกำรขนส่ง ลดลง 5-10% ภำยในปี 2564 1 กำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำ

ห่วงโซ่อุปทำน  
พน. 

11 สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพิม่ขึ้นเป็น 4% และสดัส่วนกำรขนส่งทำงน้ ำเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภำยในปี 2564 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

คค. 
12 ปริมำณกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ (Multimodal Transportation) เพิม่ขึ้นเฉลีย่ 5% ต่อปี* คค. 
13 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจปล่อยสนิค้ำ (TRS) ณ ประตูกำรคำ้ยุทธศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้องลดลง  5% ต่อปี กค. (ศก.) 
14 เวลำที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก ณ ประตูกำรค้ำยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง/ด่ำนชำยแดนส ำคัญลดลง 

5% ต่อป ี
กค. (ศก.) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-4 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

15 ปริมำณ/มูลค่ำกำรค้ำ ณ ประตูกำรค้ำยุทธศำสตร์ที่ เกี่ยวข้องและ ด่ำนชำยแดนส ำคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อป ี

แผนยุทธศำสตร ์
โลจสิติกส์ ฉบับท่ี 3 

2 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

กค. (ศก.) (B) 
 

16 มีมำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนด้ำนโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสำขำ ในปี 2564 3 กำรพัฒนำปัจจัย
สนับสนุนด้ำนโลจิสติกส ์

รง. 

17 อบรมบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพำะระดับหัวหน้ำงำน  ระดับเจ้ำหน้ำที่ เทคนิคและ 
ระดับปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องสูตรมำตรฐำน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 

แผนยุทธศำสตร ์
โลจสิติกส์ ฉบับท่ี 3 

3 กำรพัฒนำปัจจัย
สนับสนุนด้ำนโลจิสติกส ์

รง./ศธ. 

18 จ ำนวนโครงกำรวิจัย/มูลค่ำเชิงพำณิชย์จำกงำนวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้ำนโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5-10 ต่อปี* 

ศธ./วทน. 

19 มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนโลจิสติกส์เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ   
ในปี 2564 

สศช. 

20 รำยได้ประชำชำติกำรขยำยตัวของ GDP และกำรกระจำยรำยได้ ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

2 ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน  

สศช. 
21 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน สศช. 
22 กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ ศธ./วทน. 

23 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สศช. 
24 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจำก 822 เป็น 770 พันตันเทียบเท่ำ

น้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท ในปี 2564 
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจสิติกส ์

พน. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-5 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

25 สัดส่วนของผู้ ใช้ระบบรถไฟฟ้ำต่อปริมำณกำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจำก  
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

กทม., คค.
(สนข) 

(B) 
 

26 ควำมสำมำรถในกำรยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนรับปริมำณผู้โดยสำรโดยรวมของท่ำอำกำศยำนใน กทม. 
และท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้ำนคนต่อป ีตำมล ำดับ ในปี 2564 

ทอท. 

27 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ  12.94 เป็น 
ร้อยละ 17.34 ในปี 2564 

พน. 

28 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงจำกร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2564 พน. 
29 อันดับควำมพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น ดศ. 

30 จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 85 ในปี 2564 ดศ., กสทช. 
31 จ ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ในปี 2564 ดศ. 
32 จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐมีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 47 เป็นมำกกว่ำ 

ร้อยละ 80 ในปี 2564 
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

ดศ. 

33 จ ำนวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริกำรน้ ำประปำร้อยละ  100 ภำยในปี 2561 และจ ำนวนครัวเรือน 
ในเขตภูมิภำค/เทศบำลได้รับบริกำรน้ ำประปำครอบคลุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564 

มท. (กปน. 
กปภ.) 

34 จ ำนวนหมู่บ้ำนทั่วประเทศได้รับบริกำรน้ ำสะอำดร้อยละ 100 ในปี 2564 มท.  
35 อัตรำน้ ำสูญเสียในระบบส่งและจ ำหน่ำยน้ ำในเขตนครหลวงน้อยกว่ำร้อยละ 20 และในเขตภูมิภำค/เทศบำล

น้อยกว่ำร้อยละ 25 ในปี 2564 
มท. (กปน. 

กปภ.) 
36 สัดส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองต่อกำรเดินทำงในเมืองทั้งหมด  23 แผนแม่บท สนข. (คค.) 
37 อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน (คนต่อประชำกร 1 แสนคน)  สธ. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-6 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

38 จ ำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ (แผนงำน/โครงกำร)  

23 แผนแม่บท 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

พน. (B) 
 

39 อัตรำส่วนของครัวเรือนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)  กสทช. 

40 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  23 แผนแม่บท 8 พัฒนำเศรษฐกิจ 
บนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม ่

สสว. 
41 อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) สสว. 

42 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ดศ. 
43 อัตรำกำรขยำยตัวสินเช่ือธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่ (ร้อยละ)  สสว. 

44 อัตรำมูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ร้อยละ)  สสว. 
45 กำรขยำยตัวของมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  สสว. 
46 สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)  สสว. 
47 อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุนและควำมสอดคล้องของ

นโยบำย  
23 แผนแม่บท 8 พัฒนำเศรษฐกิจ 

บนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม ่

สสว. 

- ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 2563 แผนยุทธศำสตร์ 
โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

ภำพรวมแผน 3 สศช (2) 
- อันดับด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Across Border) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 2564  สศช 

- อันดับดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์ และประสิทธิภำพกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำดีขึ้น แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

สศช. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-7 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 23 แผนแม่บท 7 โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ระบบโลจสิติกส์และดิจิทัล 

สศช./คค. (2) 
- ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทย  สศช. 
- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดย IMD  8 พัฒนำเศรษฐกิจ 

บนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำร 
ยุคใหม ่

สศช. 

- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจำกร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP โดยในส่วนของต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำ
ต่ ำกว่ำร้อยละ 7 ของ GDP ในปี 2564 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

7 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

สศช. (1) 

- สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมดภำยในประเทศ เพิ่มขึ้นจำก  
ร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ ำต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด
ภำยในประเทศ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

คค. 

- จ ำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรกำรน ำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 กค. (ศก.) 
- ปริมำณสินค้ำท่ีผ่ำนเข้ำ-ออก ณ ด่ำนกำรค้ำชำยแดนที่ส ำคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อป ี กค. (ศก.) 

- สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 23 แผนแม่บท 7 โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ระบบโลจสิติกส์และดิจิทัล 

สศช. 
- สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด  คค. 
- สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ พน. 

- สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนท่ีผลิตได้ภำยในประเทศ ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชื้อเพลิงชีวภำพ 
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงำนขั้นสุดท้ำย)  

23 แผนแม่บท พน. 

- ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท)  พน. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-8 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

48 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

3 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ 
และเสรมิสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 
49 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
50 กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 
51 พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ด้ำนกำรเติบโต 

บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

52 สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู 
53 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
54 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
55 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

1 กำรเสรมิสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์56 คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง 

57 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
58 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 

59 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
60 ผู้เรียนในระบบทวิภำคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
61 ผู้ที่ได้รับกำรรับยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนคุณวุฒิวิชำชีพและผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติเพิ่มขึ้น 
62 กำรออมส่วนบุคคลต่อรำยได้พึงจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มขึ้น 

63 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500 
64 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพิ่มขึ้น 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-9 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

65 กำรอ่ำนของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

1 กำรเสรมิสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 
66 แรงงำนท่ีขอเทียบโอนประสบกำรณ์และควำมรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อป ี
67 ประชำกรอำยุ 15-79 ปี มีภำวะน้ ำหนักเกินลดลง 
68 ประชำชนเล่นกีฬำและเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรเพิ่มขึ้น 
69 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จต่อประชำกรแสนคนลดลง 
70 กำรคลอดในผู้หญิงกลุ่มอำยุ 15-19 ปี ลดลง 
71 รำยจ่ำยสุขภำพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
72 ผู้สูงอำยุท่ีอำศัยในบ้ำนท่ีมีสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมเป็นร้อยละ 20 
73 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 

74 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องค ำสอนทำงศำสนำเพิ่มขึ้น 
75 ธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

76 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ต่อป ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจฯ 77 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 7.5 ต่อป ี

78 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 

79 อัตรำเงินเฟ้อระยะปำนกลำงอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 15 
80 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

81 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-10 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

82 กำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเฉลี่ยปีละ 47,000 
ล้ำนบำท 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจฯ 

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 

83 จ ำนวนกำรยื่นแบบเพื่อช ำระภำษีประชำชนและผู้ประกอบกำรที่เข้ำข่ำยต้องเสียภำษีเพิ่มขึ้น 

84 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่ำไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ  4 กำรเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน 

85 จ ำนวนชนิดพันธ์ุและประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม หรือใกล้สูญพันธ์ุ 

86 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงกำร One Map) 
87 มีระบบประปำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน 

88 ลุ่มน้ ำส ำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ ำ มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงสมดุลและมีกำรแปลงไปสู่ 
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

89 ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในพ้ืนท่ีชลประทำนเพิ่มขึ้น 

90 ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำท้ังภำคกำรผลิตและกำรบริโภคเพิ่มขึ้น 
91 พื้นที่และมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

92 พื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
93 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และกำกอุตสำหกรรม
อันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 

94 คุณภำพน้ ำของแม่น้ ำสำยยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 
95 คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับกำรแก้ไขและมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
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ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

96 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและคมนำคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ  7 ของ 
กำรปล่อยในกรณีปกติ ภำยในปี 2563 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

4 กำรเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน 

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 

97 ต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วย (บำทต่อตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ) มีแนวโน้มลดลง 

98 แผนปฏิบัติกำรกำรปรับตัวเพื่อยุทธศำสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในรำยสำขำ 
ที่จ ำเป็น เช่น กำรจัดกำรน้ ำ เกษตร สำธำรณสุข และป่ำไม้ 

99 กำรจัดตั้งกลไกภำยในประเทศเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยี และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
100 ระบบพยำกรณ์และเตือนภัยล่วงหน้ำส ำหรับภำคเกษตรและกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
101 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ 

102 จ ำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจำก 
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ ำซำกลดลง 

103 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มสู่ร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

104 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
105 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำน 

เพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ : ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบมำตรฐำน เพิ่มเป็น 55:25:20 
106 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คน ต่อประชำกร 10,000 คน 

107 ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน ำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ให้กับภำคกำรผลิตและบริกำร 
และภำคธุรกิจ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของผลงำนท้ังหมด 

108 มูลค่ำกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 20 ต่อป ี

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-12 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

109 นวัตกรรมทำงสังคมและนวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ผลิตได้เองภำยในประเทศ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม 

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 

110 ควำมส ำเร็จของไทยในกำรผลักดันให้เกิดโครงข่ำยควำมเช่ือมโยงทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทำงบก   
ทำงรำง ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ ภำยในภูมิภำค เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำและต้นทุนในกำรขนส่ง 

10 ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 

111 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
(Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่ำนชำยแดนระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

112 มูลค่ำสินค้ำขั้นกลำงท่ีผ่ำนด่ำนชำยแดนระหว่ำงประเทศ 
113 มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค 
114 มูลค่ำกำรบริกำรของผู้ประกอบกำรไทยในประเทศในภูมิภำค 
115 ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น 

116 กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ได้รับกำรปรับปรุงให้เอื้อต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตกำรลงทุน และบริกำร 
117 มูลค่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภำคและภูมิภำค 

118 ควำมส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค 
119 ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

120 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม  23 แผนแม่บท 4 อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต 121 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำร  

122 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม  
123 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำร  

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
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ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

124 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ  23 แผนแม่บท 4 อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต 

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 
125 กำรลงทุนทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมชีวภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
126 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์เฉลี่ยต่อปี 
127 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี  
128 ควำมเข้มข้นของกำรใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมกำรผลิต 
129 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
130 สว่นแบ่งกำรตลำดของจ ำนวนอำกำศยำนที่เข้ำซ่อมในภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก  
131 จ ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
132 ระบบฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ  

133 คลัสเตอร์อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ 
134 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ  

135 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ  
136 อันดับควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำน  
137 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำนควำมพร้อม ในอนำคต  

138 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย ์(ค่ำคะแนน) 11 กำรพัฒนำคนตลอด
ช่วงชีวิต 139 คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  

140 ผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละต่อปี)  
141 สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

142 ร้อยละผู้สูงอำยุท่ีมีศักยภำพมีงำนท ำ และรำยได้เหมำะสม 23 แผนแม่บท 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้ *ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 
143 คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-14 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

144 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ      
145 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
146 สัดส่วนครูผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ 
147 อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
148 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
149 สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน  และมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ 

พหุปัญญำรำยบุคคล  

150 สัดส่วนเด็กและเยำวชนท่ีได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ   
151 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 18 กำรสร้ำงควำมเติบโต

อย่ำงยั่งยืน 152 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
153 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียว 

ในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ท้ังประเทศ) 

154 ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร (คะแนน)  
155 ป่ริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่ง สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและ 

กำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์) 

156 คุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล และแหล่งน้ ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำร
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)  

23 แผนแม่บท 18 กำรสร้ำงควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 

*ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 

157 คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)  
158 ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ  
159 ดัชนีกำรตระหนักรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-15 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

160 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ ของประเทศ (ระดับ/คะแนน)   19 กำรบริหำรจดักำรน้ ำ   
161 ระดับควำมมั่นคง และ/หรือผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร)  
162 สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ท่ีไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหม ำย (ร้อยละของแม่น้ ำล ำคลองและ

พื้นที่ชุ่มน้ ำ ท้ังประเทศ)  
163 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค (ระดับ) 

164 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)  
165 ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำ (ระดับ)  

166 ดัชนีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ (ระดับ)  
167 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมือง (ระดับ) 
168 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (ระดับ)  
169 ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร)  
170 สัดส่วนพ้ืนท่ีล ำคลองที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย) 
171 สัดส่วนพ้ืนท่ีล ำน้ ำท่ีได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)  

172 สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำท่ีได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย 23 แผนแม่บท 19 กำรบริหำรจดักำรน้ ำ *ระหว่ำง
ด ำเนินกำร* 

(B) 

173 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนำดใหญ่) ริมแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)  

- อันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์  และด้ำนเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ใน
ล ำดับ 1 ใน 30 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม 

(2) 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-16 

ตารางท่ี ข-2 ตัวชี้วัดด้าน Logistics & Infrastructure (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- ดัชนีย่อยควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ทำงกำรค้ำ (Enabling Trade Index) 

 10 ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 

  

- กำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 - 69 ปี) เพิ่มขึ้น 1 กำรเสรมิสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์

(1) 

- อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจฯ - ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อป ี

- ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อป ี
- มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค 10 ควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น  23 แผนแม่บท 11 กำรพัฒนำคนตลอด

ช่วงชีวิต - ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-17 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

174 กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  

สศช. / อว.  (B) 
  
  
  
  
  
  
  

  

175 มูลค่ำกำรลงทุนในเมืองเป้ำหมำย (เฉลี่ยร้อยละ) 23 แผนแม่บท แผน 6 พัฒนำพ้ืนท่ีและ
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 

สศช. 

176 แผนผังภมูินิเวศระดับภำค (จ ำนวน) กรมป่ำไม้ 
ทส. 

177 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ำยที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัด 
ร้อยละ 20 แรก ที่จนที่สุด 

สศช. / ปค. 
มท. 

178 จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจท่ีมีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัยและพื้นท่ีเฉพำะ  แผน 6 พัฒนำพ้ืนท่ีและ
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ  
แผนย่อยกำรพัฒนำ 
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 

สศช. 

179 จ ำนวนเมืองขนำดกลำงทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ  สศช. 

180 จ ำนวนเมืองที่ไดร้ับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สศช. 

181 คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  แผน 6 พัฒนำพ้ืนท่ีและ
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ แผน
ย่อยพัฒนำพ้ืนท่ีเมือง
ชนบท อย่ำงยั่งยืน 

สศช. 

182 พื้นที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่  

ศูนย์ควำม
เป็นเลิศด้ำน

ควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวิตภำพ 

(BDC-
PERDO) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-18 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

183 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 23 แผนแม่บท แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ  สศช. / BOI  (B) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

184 มูลค่ำกำรส่งเสรมิกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้ำนบำท) สศช. 

185 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ 
แผนย่อยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก 

สศช. 

186 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ล้ำนบำท) สศช. 

187 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภำคใต้ (ร้อยละต่อปี แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ 
แผนย่อยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคใต ้

สศช. 

188 มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภำคใต้ (ลำ้นบำท) สศช. 

189 จ ำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เปน็เมืองน่ำอยู่ สศช. 

190 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (ร้อยละต่อปี) แผน 9 เขตพัฒนำพิเศษ 
แผนย่อยเขตพัฒนำ
ชำยแดน 

สศช. 

191 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (ล้ำนบำท) BOI 
192 จ ำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ (จ ำนวนเมือง) สศช. / BOI 

193 ช่องว่ำงของผลิตภณัฑภ์ำคต่อหัวระหว่ำงภำคลดลง แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 สศช. / ปค. 
มท. 

194 สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยรำยได้ระดับภำคลดลง สศช. 

195 จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัยเพิ่มขึ้น สศช. 

196 ค่ำเฉลี่ยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพื้นที่อุตสำหกรรมหลักบริเวณมำบตำพุดไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน คพ. 

197 ข้อร้องเรียนของประชำชนเกี่ยวกบัผลกระทบจำกกำรประกอบกำรในพื้นที่ลดลง แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 สศช. /  
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

 (B) 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-19 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

198 มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20   กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

/  BOI 

 

199 สถำนประกอบกำรที่จดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น สศช. /  
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

200 รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แผนพัฒนำภำค ภำคกลำง กทท. 

201 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภำคต่อหัวประชำกรเพิ่มขึ้น ภำคใต ้ สศช. 

202 มูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมภำคเพิม่ขึ้น ภำคใต้ชำยแดน สศช. 

203 จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้และป่ำชำยเลนเพิ่มขึ้น ภำคตะวันออก กรมป่ำไม้ / 
ทช. 

204 คุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน คพ. 

205 อัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชำกรแสนคน) แผนพัฒนำ กทม. 
20 ปี 

ยุทธศำสตร์ 1 มหำนคร
ปลอดภัย 

ตช. / มท.  
206 จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุทำงรถยนต์ (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี) ศูนย์ข้อมูล

อุบัติเหต ุ
207 ร้อยละของชำวกรุงเทพฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงระบบขนส่งมวลชนท่ีก ำหนดเวลำเดินทำงได้ ภำยใน 10 นำที แผนพัฒนำ กทม. 

20 ปี 
ยุทธศำสตร์ 2 มหำนคร 
สีเขียว 

สนข.  (B) 
 

208 ระยะเวลำเดินทำงเฉลี่ยระหว่ำงแหล่งที่อยู่อำศัยกับแหล่งงำนลดลงจำก 60 นำที เป็น 30 นำที ยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำนคร
กะทัดรัด 

สนข. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-20 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

209 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม ่

เศรษฐกิจสมดลุ และ
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 

สศช. / มท.  

210 จ ำนวนวันท่ีมีคุณภำพอำกำศเกินกว่ำเกณฑม์ำตรฐำนท่ีลดลง ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับกำรและ
ฟื้นฟูและคงอยู ่
อย่ำงยั่งยืนอนุรักษ ์

คพ. 

211 จ ำนวนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น แผนพัฒนำ 
จังหวัดภูเก็ต 

กำรพัฒนำสู่เมือง
เศรษฐกิจเพิ่มค่ำ และ
บริกำรมลูค่ำสูงระดับ
นำนำชำติ 

กทท. 

212 ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (%) แผนพัฒนำ 
จังหวัด 

นครรำชสมีำ 

ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สศช. 

213 อัตรำส่วนแพทยต์่อประชำกร (แพทย์/คน) สธ. 

- ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ยุทธศำสตร์ชำต ิ
20 ปี 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  

สศช. / IMD  (2) 
- รำยได้ประชำชำต ิ สศช.  (1) 

  - กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ สศช. 
- กำรกระจำยรำยได ้ สศช. 
- ผลิตภำพกำรผลติของประเทศ สศช. 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-21 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยรำยได้ลดลง แผนพัฒนำภำค ภำคตะวันออก สศช.  

- จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพิ่มขึ้น สศช. 

- ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน) แผนพัฒนำจังหวัด
นครรำชสมีำ 

กำรพัฒนำและ 
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

สศอ. 

- มูลค่ำผลติภณัฑ์สำขำอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น แผนพัฒนำภำค ภำคกลำง  - 
  
  
  
  
  
  
  
  

 (3) 
  
  
  
  
  
  
  
  

- กรุงเทพฯ ไดร้ับกำรจดัล ำดับเป็นเมืองที่มีคุณภำพชีวิตช้ันน ำในโลกดขีึ้น 

- มูลค่ำผลติภณัฑ์ภำคเกษตรเพิ่มขึน้ 

- คุณภำพน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำและทำ่จีนตอนล่ำงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

- ปริมำณขยะที่ได้รับกำรก ำจดัอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
- ประชำชนมีควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินดีขึ้น 

- มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น แผนพัฒนำภำค ภำคเหนือ 

- สัดส่วนคนจนลดลง 

- รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- อัตรำกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกจิไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ แผนพัฒนำภำค ภำคเหนือ -   (3) 

- สัดส่วนผู้สูงอำยุท่ีเข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่ป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึ้น 
- จ ำนวนวันท่ีมีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำนลดลง 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-22 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  ภำคใต ้   

- มูลค่ำผลติภณัฑ์ภำคเพิ่มขึ้น 

- ผลิตภณัฑ์ภำคเกษตรของภำคเพิ่มขึ้น 

- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ภำคใต้ชำยแดน 

- มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น 
- อัตรำตำยมำรดำและทำรกลดลง 

- สัดส่วนคนจนภำคตะวันออกลดลง ภำคตะวันออก 

- สัดส่วนพ้ืนท่ีชลประทำนและพื้นท่ีรับประโยชน์ของระบบชลประทำนเพิ่มขึ้น 

- กำรเข้ำถึงระบบประปำเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของปรมิำณขยะที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้น 

- มูลค่ำกำรลงทุนภำครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพิ่มขึ้น 

- รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่ชลประทำนและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมำณกักเก็บน้ ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 
- สัดส่วนคนจนลดลง 

- อัตรำกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกจิไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ แผนพัฒนำภำค ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ - (3) 
- ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน  2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ที่ผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำน 
แผนพัฒนำ 
กทม. 20 ปี 

ยุทธศำสตร์ 1  
มหำนครปลอดภยั 

- ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ ำคลองและแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-23 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- ร้อยละของมลูฝอยท่ีสำมำรถน ำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,000 ตัน/วัน)     

- ร้อยละของจ ำนวนข้อมลูระดับเสียง ค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq) ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

- จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบ ำบดัยำเสพตดิ เพิ่มขึ้น 

- ระยะเวลำแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วมขังในถนนสำยหลัก (ฝนไม่เกิน 100 มม. ต่อ ชม.) 

- ขนำดป่ำชำยเลนท่ีเพิ่มขึ้น (เมตร) 
- ร้อยละของอำคำรสำธำรณะ 9 ประเภท ท่ีผ่ำนกำรรับรองตำม พรบ. ควบคุมอำคำร 

- ควำมชุกของภำวะอ้วน (BMI>25 kg/m2) 

- อัตรำป่วยโรคไขเ้ลือดออก 

- สัดส่วนถนนท่ีไม่มสีำยไฟฟ้ำ ยุทธศำสตร์ 2  
มหำนครสีเขียว - ร้อยละของพื้นที่สีเขยีวต่อพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหำนครทั้งหมด 

- สัดส่วนของสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน เช่น ห้องน้ ำสำธำรณะ ทำงขึ้นอำหำร ท่ีได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
พื่อผู้สูงอำย ุผู้พิกำร  

ยุทธศำสตร์ 3  
มหำนครส ำหรับทุกคน 

- สัดส่วนของประชำชนที่ด้อยโอกำสได้รับกำรสนับสนุนสวัสดิกำรชุมชนโดยชุมชนเอง (ที่ไม่ใช่รูปแบบ 
กำรสงเครำะห์จำกภำครัฐ) 

- สัดส่วนของผูด้้อยโอกำสทำงเศรษฐกิจและแรงงำนนอกระบบในกรุงเทพมหำนครมีรำยได้ที่มั่นคง แผนพัฒนำ 
กทม. 20 ปี 

ยุทธศำสตร์ 3  
มหำนครส ำหรับทุกคน 

- (3) 

- เด็กและเยำวชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครได้รับกำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 12 ปี 
และ/หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัยครอบคลุมในทุกเขตพื้นท่ี 

- จ ำนวนชำวกรุงเทพฯ ที่เรียนรู้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุม่ตน 

- จ ำนวนเมืองเครือข่ำย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภำพและองค์ประกอบทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรศึกษำอย่ำงครบครัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
มหำนครกะทัดรดั 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-24 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- มหำนครกรุงเทพฯ มีองค์กำรบริหำรจัดระบบสำธำรณูปโภคมหำนคร (ให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 
แบบพิเศษ ลักษณะ Functional Decentralization) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5  
มหำนครประชำธิปไตย 

  

- ประชำชนมีส่วนร่วมโดยมีกำรจัดเวทีสภำประชำชนกรุงเทพฯ 

- จัดตั้งเทศบำลนครใน กทม. (ร้อยละของเทศบำลนครตำมที่ก ำหนด) 

- ร้อยละของประชำชนท่ีเชื่อมั่นต่อควำมซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงำนและข้ำรำชกำร กทม. 
- เครือข่ำยพลเมืองกรุงเทพมหำนครติดตำมตรวจสอบกำรควำมกำ้วหน้ำ วิสัยทัศน์ฯ ปีละ 2 ครั้ง 

- สัดส่วนของผู้ประกอบกำรในกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมภำคีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำด้ำนเกษตร อุตสำหกรรม
เกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู ้- ขนำดของตลำดทุนมีขนำดตดิอันดับเมื่อเทียบกับโลก 

- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของมูลค่ำผลติภณัฑ์รวมของกรุงเทพมหำนคร 

- กรุงเทพมหำนครติดอันดับเมืองของโลกที่เป็นเมืองนวัตกรรม - วัฒนธรรม หรือ Bangkok Cultural Innovation 

- อันดับของกรุงเทพมหำนครเป็นเมอืงจัดประชุม นิทรรศกำรเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศในโลก แผนพัฒนำ 
กทม. 20 ปี 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
มหำนครแห่งเศรษฐกิจ
และกำรเรียนรู ้

- (3) 
 

- มีกฏหมำยกำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เรื่องโครงสร้ำง อ ำนำจ หน้ำที่ ที่มีควำมอิสระ
ในกำรบริหำร และมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรเมืองมหำนคร (ร้อยละของกระบวนกำรกำรตรำกฏหมำย) 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  
กำรบริหำรจัดกำร 

- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (ครั้ง/ฉบับ) 

- ร้อยละควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

- สัดส่วนรำยได้จำกภำษีท้องถิ่นที ่กทม. จัดเก็บเองต่อรำยได้รวม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-25 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- กรุงเทพมหำนครมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศต่อประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

    

- ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม ่

สังคมน่ำอยู ่ประชำชน 
มีคุณภำพชีวิตที่ด ี

- ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มีควำมทันสมัย และ 
มีธรรมำภิบำล 
 
 

- สัดส่วนคดีอำชญำกรรม (ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศ) ลดลง แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม ่

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ควำมปลอดภัย และควำม
สงบสุขของประชำชน 

- (3) 

- รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเพิม่ขึ้น ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
สุขภำพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 

- จ ำนวนรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติในระดบัอุดมศึกษำของจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนำ 
จังหวัดภูเก็ต 

กำรพัฒนำสู่เมือง
เศรษฐกิจเพิ่มค่ำ และ
บริกำรมลูค่ำสูงระดับ
นำนำชำติ 

- จ ำนวนรำยได้จำกกำรพัฒนำสินคำ้เกษตรที่มีศักยภำพของจังหวัดภเูก็ต 

- จ ำนวนผู้ใช้บริกำรชำวต่ำงชำติที่มำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ของจังหวัด 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-26 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- จ ำนวนพื้นที่ท่ีมีระบบกำรบริกำรดจิิทัลสำธำรณะ WIFI  กำรพัฒนำเมือง 
เพื่อรองรับกำรเติบโต 
ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Smart City) 

  

- ควำมส ำเร็จของกำรทวงคืนพ้ืนท่ีป่ำไม ้

- จ ำนวนกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเองทำงพลังงำน 

- จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นแรงงำนคุณภำพในระดับนวตักรรม เพื่อรองรับกำรพัฒนำเมือง แผนพัฒนำ 
จังหวัดภูเก็ต 

กำรพัฒนำคน สังคม 
บริกำรรัฐ และ 
กำรจัดกำรควำมมั่นคง
และควำมสงบ 

- (3) 
  
  
  
  
  
  
  
  

- อัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน 

- อัตรำกำรลดลงของปัญหำอำชญำกรรมที่มตี่อชีวิตและทรัพย์สิน 

- อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (%) แผนพัฒนำจังหวัด
นครรำชสมีำ 

กำรพัฒนำและ 
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

- อัตรำกำรว่ำงงำน (%) 

- ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำน ยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนท่ีจัดกิจกรรมส่งเสรมิด้ำนศำสนำ ศลิปะ วัฒนธรรม 

- อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม๎ในจังหวัด บริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ ี
ควำมสมบรูณ์อย่ำงยั่งยืน
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยำนพำหนะต่อประชำกร 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-27 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- จ ำนวนต ำบลที่เขำ้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคญัของสถำบันหลักของชำติ แผนพัฒนำจังหวัด
นครรำชสมีำ 

กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถำบันหลักของชำติ 
และควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชำชน 

- (3) 
  
  
  
  
  
  

- จ ำนวนต ำบลที่เขำ้ร่วมโครงกำร/กจิกรรมเครือข่ำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทุกมติิ 

- ร้อยละของภำษีทอ้งถิ่นที่จัดเก็บรำยไดไ้มร่วมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ - ร้อยละควำมพึงพอใจต่อประสิทธิภำพกำรพัฒนำองค์กร 

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของโรงงำนอุตสำหกรรมทีผ่่ำนกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว แผนพัฒนำจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

ส่งเสริมอุตสำหกรรม 
และเกษตรกรรมให้มี
ศักยภำพเพื่อกำรแข่งขัน
ในภูมิภำคอำเซียนโดย
พัฒนำกระบวนกำรผลติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มำตรฐำน 

- ร้อยละของขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนท่ีมีปริมำณลดลง 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ภาคผนวก ข-28 

ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชำกรจ ำนวน 1,000 คน แผนพัฒนำจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน โดยยกระดบั
รำยได้และกำรจดักำร
ด้ำนกำรศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม 
สำธำรณูปโภค และ
สำธำรณูปกำรใหเ้พียงพอ 
เท่ำเทียม และทั่วถึง 

- (3) 
  

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของปริมำณผู้ใช้บริกำรระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมระบบ Logistics 
สู่ประชำคมอำเซียน 
โดยพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร และปรับปรุง 
โครงข่ำยกำรคมนำคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขัน 
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ตารางท่ี ข-3 ตัวชี้วัดด้ำน City (ต่อ) 

ที ่ (A) KPI เดิมจากการรีวิว แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
เป้าหมาย 

สถานะ 

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว แผนพัฒนำจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

ส่งเสริมกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดย 
กำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้ำ  
กำรบริกำรและ
ประชำสมัพันธ์ให้เป็น 
ที่รู้จักและประทับใจของ
นักท่องเที่ยว 

- (3) 
  
  
  
  

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ OTOP 

- ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของประชำชนไดร้บักำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมด้ำนตำ่ง ๆ เสรมิสร้ำงควำมปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชำชน โดย 
กำรพัฒนำระบบป้องกัน
และแก้ไขปญัหำภัย
คุกคำมควำมมั่นคง 
พร้อมท้ังพัฒนำวิถีชีวิต
ประชำธิปไตยแก่
ประชำชน 

- ร้อยละของคดยีำเสพติดและอำชญำกรรมลดลง 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
ตัวอย่างแบบตรวจสอบข้อมูล 
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แบบตรวจสอบข้อมูล จัดท าขึ้นเพ่ือส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าเข้าระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา 
การน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มีหน้าที่
ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานด้านวิชาการให้ แก่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

โดยหน่วยงานที่ได้ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลประกอบด้วย 

NO. หน่วยงาน 
1 กรมเจ้าท่า 
2 กรมท่าอากาศยาน 
3 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
4 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
5 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
6 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
7 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
8 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสขุ 
9 กรมควบคุมโรค 
10 กรมศุลกากร 
11 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
12 กรมสรรพากร 
13 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
14 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
15 กรมธุรกิจพลังงาน 
16 ส านักงานปลัด กระทรวงพลังงาน 
17 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
18 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
19 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
20 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
21 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
22 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนานย่อม 
23 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
24 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) 
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สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก ค-2 

25 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
26 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
27 ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
28 ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
29 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตลั 
30 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
31 ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล)  
32 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
33 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
34 การประปานครหลวง 
35 กรมการพัฒนาชุมชน 
36 การประปาส่วนภมูิภาค 
37 กรมการปกครอง 
38 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
39 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
40 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
41 กรมป่าไม ้
42 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
43 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
44 กรมชลประทาน 
45 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
46 กรมควบคุมมลพิษ 
47 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ สศช. ออกจดหมายขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 47 หน่วยงาน
เพ่ือตอบแบบตรวจสอบข้อมูลแบบออนไลน์ ตาม QR Code หรือ Link ที่แนบ  
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แบบตรวจสอบข้อมูล 
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หน้าแรก เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้กรอก เพ่ือเก็บรวบรวมในการขอประสานย้อนกลับ 

 

 
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเลือกหน่วยงานของตัวเอง เพ่ือเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล 
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หน้าจอนี้เป็นค าอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และ Link หน่วยงาน 

 

 
Sheet 01_KPI Data เป็นชุดข้อมูลภายใต้ KPI ของ สศช. ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ 
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Sheet 02_Other Data เป็นชุดข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ

การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ 
 

 
หน้าจอสุดท้าย เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล (กด เสร็จแล้ว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวชีว้ัดที่ 1 - จ ำนวนธุรกรรมกำรให้บริกำรน ำเข้ำและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดนิยามธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน โดยจากการสืบค้นข้อมูลพบค านิยามที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 ศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) หมายถึง กระบวนการทางศุลกากรที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทั้งส าหรับการน าเข้า (e-Import) 

การส่งออก (e-Export) การรับช าระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนย้ายภายในประเทศระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยผู้ประกอบการ 
ที่กรมศุลกากรก าหนดมีหน้าที่ในการจัดท าเอกสารการผ่านพิธีการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรับส่งข้อมูลกับกรมศุลกากร 

 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) การท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุม 
การท าธุรกรรมตั้งแต่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trading and Service) การรับรองสิทธิ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health) การยื่นค าร้องค าขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และการจัดท ารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Reporting) 

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ควำมถ่ี 

1 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและ
ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 

สัดส่วนจ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้า
และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกรรม  / n/a n/a n/a 
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตวัชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ /ผล  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100% 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     100% ในปี 2564 

เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     100% ในปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a    
 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สัดส่วนจ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
สัดส่วนจ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (หากนิยามครอบคลุมเฉพาะ 
ระบบ e-Customs) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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ตัวชีว้ัดที่ 2 - สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงเปน็ร้อยละ 12 ในปี 2564 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจ าป ี
 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ 

ประจ าปี  
- มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าการขนส่งสินค้าทางท่อ ทางราง ทางถนน ทางน  า ทางอากาศ บริการเกี่ยวเนื่องกับ

การขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร  
- มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย  หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้า และต้นทุนบริหารคลังสินค้า 
- มูลค่าต้นทุนการบริหารจัดการของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและมูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า พันล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายปี 
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง พันล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายปี 
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการ พันล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายปี 
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ พันล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายปี 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558r 2559r 2560p 2561e 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่ อ 
GDP (ร้อยละ) 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 โครงสร้าง
พื นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทั ล  
แผนย่อยโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

      น้อยกว่าร้อยละ 12 
น้อยกว่า
ร้อยละ 

11 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 

10 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 9 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 12 ในปี 2565 
   

เป้ าหมาย  ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     ร้อยละ 12 ในปี 2564 
    

ผลการด าเนินงาน 14.4 14.2 14.2 13.9 13.8 13.6 13.4 n/a       
หมายเหตุ: * ตัวชี วัดชื่อ “สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564” 

r : ข้อมูลปรับปรุงย้อนหลัง    p : ข้อมูลเบื องต้น    e : ข้อมูลประมาณการณ์ 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย 932.3 953.3 994.9 1,016.4 1,078.3 1,140.1 1,189.0 n/a 
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย 682.9 713.9 711.1 724.1 743.1 774.9 802.3 n/a 
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของประเทศไทย 161.5 166.7 170.6 174.0 182.1 191.5 199.1 n/a 
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1,776.6 1,833.9 1,876.6 1,914.5 2,003.5 2,106.5 2,190.4 n/a 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 12,357.3 12,915.2 13,230.3 13,743.5 14,554.6 15,452.0 16,316.4 n/a 
ที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9359 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9359
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ตัวชีว้ัดที่ 3 - ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขายของสนิค้าเกษตรส าคัญ  
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย หมายถึง ผลรวมของต้นทุนโลจิสติกส์อันประกอบไปด้วย (1) ต้นทุนขนส่ง (2) ต้นทุนบริหารคลังสินค้า (3) ต้นทุนการถือครอง

สินค้า และ (4) ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ต่อมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่จัดจ าหน่ายหรือขายได้ 
 สินค้าเกษตรส าคัญ ในที่น้ีเป็นสินค้าเกษตรที่อยู่ในรายการสินค้าของระบบฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์การเกษตร (Agriculture 

Logistics Performance Index: ALPI) ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. ข้าวขาว 
2. ข้าวหอมมะลิ 
3. มันส าปะหลัง 
4. ยางพารา 
5. ปาล์มน้ ามัน 
6. อ้อย 

7. ทุเรียน 
8. มะม่วง 
9. สับปะรด 
10. ส้มโอ 
11. พริก 
12. หน่อไม้ฝรั่ง 

13. โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา) 
14. กุ้ง (จันทบุรีและตราด) 
15. พืชพักแปลงใหญ่ (ก าแพงเพขร) 
16. ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 
ประเมินข้อมูลและตัวชี้วัดของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตามกิจกรรมโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตรชนิดเดียวกัน และพื้นที่เดียวกัน โดยใช้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์การเกษตร (Agriculture Logistics Performance Index: ALPI) เป็นเครื่องมือ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

3 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย
ของสินค้าเกษตรส าคัญ 

1. ข้าวขาว n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
2 ข้าวหอมมะลิ n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
3. มันส าปะหลัง n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
4. ยางพารา n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
5. ปาล์มน้ ามัน n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
6. อ้อย n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
7. ทุเรียน n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
8. มะม่วง n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
9. สับปะรด n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
10. ส้มโอ n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
11. พริก n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2557 
12 หน่อไม้ฝรั่ง n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2558 
13. โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา) n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2559 
14. กุ้ง (จันทบุรีและตราด) n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2560 
15. พืชผักแปลงใหญ่ (ก าแพงเพชร) n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2560 
16. ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย) n/a  / ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร n/a เฉพาะปี 2560 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  (ปีงบประมาณ) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย
ของสินค้าเกษตรส าคัญ 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3       ลดลงร้อยละ 3-5 ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน           

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1. ข้าวขาว     10.29       
2. ข้าวหอมมะลิ     8.12       
3. มันส าปะหลัง     15.27       
4. ยางพารา     7.69       
5. ปาล์มน้ ามัน   10.11         
6. อ้อย   10.03         
7. ทุเรียน   7.70         
8. มะม่วง   6.60         
9. สับปะรด   8.72         
10. ส้มโอ   3.48         
11. พริก   4.87         
12 หน่อไม้ฝรั่ง     11.59       
13. โคนม (สระบุรีและนครราชสีมา)       6.04     
14. กุ้ง (จันทบุรีและตราด)         5.10   
15. พืชผักแปลงใหญ่ (ก าแพงเพชร)         5.08   
16. ปลานิลแปลงใหญ่ (เชียงราย)         6.70   
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ตัวชีว้ัดที่ 4 - ต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ (ล้านบาท) 
 กลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

ได้แก่  
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ  
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  
- อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส์   
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
- อุตสาหกรรมดิจิทัล  
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ =  
ต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ

ยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ
 

 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญที่ลดลง =  (
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอตุสาหกรรมส าคัญปีปัจจุบัน−ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุม่อุตสาหกรรมส าคญัปีฐาน

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคญัปีฐาน
) × 100 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

4 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของ
กลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ  

ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ ล้านบาท  /  
 (เป็นการศึกษาเก็บข้อมูล

เฉพาะกิจ ไม่ต่อเนื่อง) 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 รายปี 

ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ ล้านบาท  /  กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 รายปี 

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ  

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     ลดลงร้อยละ 3-5 ต่อปี     

ผลการด าเนินงาน               
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ต้นทุนโลจิสติกส์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ         
ยอดขายรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ         
 



005-1 

ตัวชี้วัดที่ 5 - จ ำนวนสถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบกำรที่เช่ือมโยงกำรค้ำสู่รูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนสถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบกำรที่เชื่อมโยงกำรค้ำสู่รูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง จ านวนสถาบันเกษตรกรและจ านวน
ผู้ประกอบการที่มีการปรับรูปแบบการค้าไปสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: n/a 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

5 จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ที่เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ เ ช่ือมโยง
การค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

n/a  / กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ n/a n/a 

จ านวนผู้ประกอบการที่เช่ือมโยงการค้า
สู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

n/a  / กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ n/a n/a 

 

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ /ผล  
ปีงบประมำณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ที่เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เป้ ำหมำย  ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

     เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

ผลกำรด ำเนินงำน           
 

  



005-2 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เช่ือมโยงการค้าสู่รปูแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
จ านวนผู้ประกอบการที่เช่ือมโยงการค้าสูรู่ปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
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ตัวชีว้ัดที่ 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 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น =  (
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีปัจจุบัน − มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีฐาน

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ปีฐาน
) 𝑥100 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

6 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาขาการขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรม
การขนส่ง 

ล้านบาท /  ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 รายปี 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี     

ผลการด าเนินงาน    29.11 30.88 29.01 16.49        
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการขนส่ง   49,668.12 64,126.76 83,929.05 108,279.99 126,136.99  
ที่มา: https://www.etda.or.th/content/value-of-e-commerce-survey-in-thailand.html 
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ตัวชี้วัดที่ 7 - มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อป ี
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง (ยังไม่มีการให้ค านิยาม) โดยจากการทบทวนข้อมูลพบว่ามูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (VA) ของสาขาต่าง ๆ 
สามารถค านวณได้ 2 วิธี ตามแนวคิดการจัดท ารายได้ประชาชาติ คือ 

(1) ด้านการผลิต (Production Approach) วิธีการค านวณหาได้จากการน ามูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปี หักด้วย ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิต 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มูลค่าเพ่ิม (VA) ของแต่ละสาขาการผลิต โดยดูได้จาก I-O code ที่ 209 (มูลค่าเพ่ิมรวม, Total Value Added) จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
แต่ละสาขาการผลิต 

(2) ด้าน Factor Income หรือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต (Income Approach) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) ภาษีทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และส่วนเกินจากการประกอบการหรือก าไร ซึ่งเมื่อรวมค่าตอบแทนปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ผลที่ได้ คือ มูลค่าเพ่ิม 
ที่คิดจากด้าน Income Approach 

(โดยทางทฤษฎีผลการค านวณมูลค่าเพ่ิมทั้ง 2 วิธี จะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเท่ากัน) 
 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ มีการก าหนดกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน 2 ลักษณะ คือ 
(1) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (TSIC ปี 2552) ในหมวดหมู่ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย จ านวน 31 หมวด 

กลุ่ม หมวดหมู่ตาม TSIC 
1. กลุ่มการขนส่งทางบกและระบบท่อล าเลยีง 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรอืแช่งแข็งทางถนน 
49332 การขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
49323 การขนส่งและขนถ่ายสินคา้ รวมถึงคนโดยสาร 
49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ )ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (ทางถนน  
49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
49339 การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนนซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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กลุ่ม หมวดหมู่ตาม TSIC 
49400 การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 
52211 กิจกรรมการบริการส าหรบัการขนส่งทางรถไฟ 
52213 กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ 
52214 กิจกรรมการบริการรถยก 
52219 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ทีส่นับสนุนการขนส่งทางบกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

2. การขนส่งทางน้ า 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง 
50122 การบริการลากจูงและดัน เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ าท่ีด าเนินการทางทะเลและตามแนวฝัง่ทะเล 
50221 การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
50222 การบริการลากจูงและดัน เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ าท่ีด าเนินการทางน้ าภายในประเทศ 
52221 กิจกรรมการด าเนินงานเกีย่วกับสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า( ) 
52229 กิจกรรมการบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งทางน้ าซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

3. การขนส่งทางอากาศ 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
52202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มตีารางเวลา 
52231 กิจกรรมการด าเนินงานของสนามบิน )ยกเว้นการขนถ่ายสนิค้า(  
52239 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

4. การขนถ่ายสินค้า 52241 การขนถ่ายสินค้า 
52242 การขนถ่ายสัมภาระ 

5. คลังสินค้า 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง 
52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธญัพืช 
52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

6. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินคา้ 52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสนิค้า 
52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบหอ่เพื่อการขนส่ง 
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กลุ่ม หมวดหมู่ตาม TSIC 
7. ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าตัวแทนออกของ 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจดัการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร) 
8. อื่น ๆ 52299 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

 

(2) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามรหัสตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (INPUT-OUTPUT SECTOR CLASSIFICATION) ประกอบไปด้วย จ านวน 9 สาขา 
ในอุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation Industry) โดยจากตามค านิยาม แนวคิด และคุ้มรวมของโลจิสติกส์ จึงประกอบด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

136 การขนส่งทางท่อ 
149 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
151 การขนส่งสินค้าทางบก 
152 การให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางบก 
153 การขนส่งสินค้าทางทะเล 
154 การขนส่งสินค้าทางล าน้ าภายในประเทศและชายฝั่งทะเล 
155 การให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ า 
156 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
157 การประกอบกิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

7 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการ 
โลจิสติกส์ของประเทศ 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการ 
โลจิสติกส์ของประเทศ 

ล้านบาท  / กองบัญชีฯ n/a n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการ 
โลจิสติกส์ของประเทศ (ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3      เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ต่อป ี
ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจของธุรกิจให้บริการโลจสิติกส์ของประเทศ (ลา้นบาท) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
หมายเหตุ: อยู่ระหว่างประสานพิจารณานยิามและชุดขอ้มูล 
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ตัวชี้วัดที่ 8 - มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์  หมายถึง มูลค่าที่ เกิดจากธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น  
การน าส่งสินค้า การส่งสินค้าผ่านแดน การจองระวางการขนส่ง เป็นต้น 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ =  

(
มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกจิด้านโลจิสติกส์ปีปัจจุบัน − มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจสิติกส์ ปีฐาน

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกจิด้านโลจสิติกส์ปีฐาน
) × 100 

 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

8 มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) 
ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) 
ของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

ล้านบาท  / n/a n/a - 

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ 
(Export Service) ของธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ 

เป้ าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี     

ผลการด าเนินงาน               
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการส่งออกภาคบริการ (Export Service) ของธุรกิจด้านโลจิสติกส ์ - - - - - - - - 
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ตัวชีว้ัดที่ 9 - จ ำนวนผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่ได้รับ Related Logistics World Recognized Certificate หมายถึง จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่าน
มาตรฐาน AEO ที่มีการบันทึกข้อมูลโดยกรมศุลกากร และจ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 ที่มีการบันทึกข้อมูลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 
วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related Logistics World-recognized Certificate = ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน AEO + ผู้ประกอบการที่ผ่าน

มาตรฐาน ISO 
 
  

 =  (
จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้ certificate ปัจจุบัน−จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้ certificate ปีฐาน

จ านวนผู้ประกอบการที่ได ้certificate ปีฐาน
) × 100 

 
 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ควำมถ่ี 

9 จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ได้ Related 
Logistics World-recognized Certificate 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO จ านวน /  กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

 - 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน AEO จ านวน /  กรมศุลกากร  รายปี 
 

  

จ ำน วน ผู้ ป ระกอบ กำร โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ได้  Related 
Logistics World-recognized Certificate ที่เพิ่มขึ้น 
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่
ได้ Related Logistics World -
recognized Certificate 

เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี     

ผลกำรด ำเนินงำน 
     

-
17.5%  

       

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO     107 98 119 71 
จ านวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน AEO (ข้อมูลเฉพาะตัวแทนส่งออกของ ไม่รวมผู้น าเข้า-
ส่งออก) 

 33 87 12 30 15 
  

ที่มำ: https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1667 

ที่มำ AEO: ส่วนงานมาตรฐานเออีโอ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยที่ปรึกษา) 
ที่มำ ISO: รายงานประจ าปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 
 

https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1667
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ตัวชี้วัดที่ 10 - ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่ง ลดลงร้อยละ 5-10 ภายในปี 2564 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการผลิตพลังงาน สาขาการขนส่ง  
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืน ๆ (หน่วย: 1,000 ตัน) 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่ง ลดลงร้อยละ หมายถึง อัตราการเพิ่มขึ้น-ลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สาขาการขนส่ง รายป ี

 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

 
 
 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

10 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 

ปริมาณการปล่อย CO2 สาขาการขนส่ง พันตัน /  ส านักงานโยบาย
และแผนพลังงาน 

เว็บไซต์ รายเดือน/
รายปี 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สาขาการขนส่งลดลงร้อยละ 5-10 (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     ลดลง 5-10% 

ผลการด าเนินงาน 6.49 2.2 -4.78 10.4 8.08 1.55 1.00 n/a   

 
 
ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด  

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ปริมาณการปล่อย CO2 สาขาการขนส่ง (พันตัน) 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 
 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-co2?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/epposite/images/Energy-Statistics/energyinformation/Energy_Statistics/Emission/T09_01_02-2.xls
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ตัวชีว้ัดที่ 11 - สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 4% และสัดส่วนการขนส่งทางน้้าเพิ่มขึ้นเป็น 15% ภายในปี 2565 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาศัยระบบรางภายในประเทศในการขนส่ง (หน่วย: ล้านตัน) 
 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาศัยระบบล้าน ้าและทางน ้าชายฝั่งภายในประเทศในการขนส่ง (หน่วย: ล้านตัน) 
 ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ หมายถึง ผลรวมปริมาณการขนส่งสินค้า ทางถนน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปริมาณการขนส่ง

สินค้าทางน ้า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หน่วย: ล้านตัน) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: 

สัดส่วนการขนส่งทางราง =
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทั งหมด
 

 

สัดส่วนการขนส่งทางน ้า =
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน ้า + ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน ้าชายฝั่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทั งหมด
 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

11.1 สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ น
เป็น 4% ภายในปี 2565 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง พันตัน /  สนข. n/a รายปี 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั งหมด พันตัน /  สนข. n/a รายปี 

11.2 สัดส่วนการขนส่งทางน ้าเพิ่มขึ นเป็น 
15% ภายในปี 2565 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน ้า พันตัน /  สนข. n/a รายปี 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน า้ชายฝั่ง พันตัน /  สนข. n/a รายปี 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั งหมด พันตัน /  สนข. n/a รายปี 
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ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตวัชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ นเป็น 4% ภายในปี 2565 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 7 โครงสร้างพื นฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

         

 4% 7% 8% 10% 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

          4% 
   

เป้ าหมาย  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

          4% 
   

ผลการด้าเนินงาน* 2.11% 2.12% 1.89% 1.90% 1.99%          
สัดส่วนการขนส่งทางน ้าเพิ่มขึ น
เป็น 15%  ภายในปี 2565 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

          15% 
   

เป้ าหมาย  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

          15% 
   

ผลการด้าเนินงาน* 8.43% 8.09% 8.75% 8.53% 8.39%          
* สรุปสาระส้าคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ผลการด้าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง 10,758 11,889 10,802 11,388 11,937 11,695 10,232  
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล้าน ้า 47,423  45,413  50,113  50,907  50,327  53,026  55,739   
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน า้ชายฝั่ง 44,263  45,441  46,673  51,872  50,894  60,850  63,227   
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั งหมด 561,677  561,955   572,995  596,879  598,401  609,669  613,755   
ที่มา: https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=0ba23800-fbc3-419a-93a2-08a27db187b3 

 

 

https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=0ba23800-fbc3-419a-93a2-08a27db187b3
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ตัวชีว้ัดที่ 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) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 

ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพิ่มขึ้น =
ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีปัจจุบัน −  ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีก่อนหน้า

ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบปีก่อนหน้า
 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

12 ปริมาณการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี* 

ปริมาณการขนส่งสินค้านําเข้า - 
ส่งออก ณ ICD ลาดกระบัง 

TEU /   n/a รายปี 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ปริมาณการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) เ พิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ย 5% ต่อปี* 

เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 

     +5% +5% +5% +5% +5%     

ผลการด าเนินงาน -7% 44% -6% 35% 4% 5% 1.38%        

 
ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ปริมาณการขนส่งสินค้านําเข้า - ส่งออก ณ ICD ลาดกระบัง  651,685   605,477   873,774   819,515   1,102,506   1,151,902   1,208,919   
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ตัวชี้วัดที่ 13 - ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study) หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร โดยองค์การศุลกากรโลก  
(World Customs Organization: WCO) น า TRS มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก  
ซึ่งทางกรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูล TRS จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูล TRS 

 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
- ประตูการค้าหลัก (ทางน้้า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา  
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a) 
 

 
 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

10 ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ
ปล่อยสินค้า (TRS) ณ ประตูการค้า
ยุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

ระยะเวลาที่ ใช้ ในการตรวจปล่อย
สิ น ค้ า  (TRS) ณ  ป ร ะ ตู ก า ร ค้ า
ยุทธศาสตร์หลักลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

วัน:ชั่วโมง:
นาที:วินาที 

/ 
(ไม่ครบทุก

ประตูการค้า) 

 กรมศุลกากร n/a ตามงบประมาณ 
ที่ได้รับในการจัดท า
และรวบรวมข้อมูล 

TRS 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
หน่วย: ร้อยละ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของ TRS ท่าเรือแหลมฉบัง  
(ใบขนสินค้าขาเข้า) 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

       ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

ผลการด้าเนินงาน 
(Green Line) 

  0.00  -31.68  -56.04      

ผลการด้าเนินงาน 
Red Line (ตรวจทางกายภาพ) 

  0.00  -41.71  -21.78      

ผลการด้าเนินงาน 
Red Line (X-ray) 

  0.00  -8.74  -51.07      

ร้อยละของ TRS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ใบขนสินค้าขาเข้า) 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

       ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

ผลการด้าเนินงาน 
(Green Line) 

    0.00  -38.36      

ผลการด้าเนินงาน 
Red Line 

    0.00  -17.87      

 
ข้อมูลประกอบการค้านวณและพิจารณาดัชนีชี้วัด 

(1) ท่าเรือแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของท่าเรือภายในท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 5 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือ B5 และ C3  
(บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนลเทอร์มินัล จ ากัด) และท่าเทียบเรือ A3 C1 และ C2 (บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จ ากัด) 

 



 

013-3 

ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบัง  

ประเภทใบขนสินค้า 
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  

(ชั่วโมง : นาที : วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

Green Line    
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:18 00:00:35 
การช าระภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ - - - 
ตรวจสินค้า - - - 

รวมเวลา 00:05:03 00:03:27 00:01:31 
Red Line (ตรวจทางกายภาพ)    

การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:06 00:00:53 00:00:36 
การช าระภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 00:15:28 00:05:45 00:01:31 
ตรวจสินค้า 00:18:53 00:14:01 00:14:06 

รวมเวลา 00:39:07 00:22:48 00:17:09 
Red Line (X-ray)    

การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:23 00:01:05 00:00:32 
การช าระภาษีอากร 00:00:40 00:02:09 00:00:56 
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 00:04:19 00:05:31 00:01:26 
ตรวจสินค้า 00:14:29 00:13:01 00:07:45 

รวมเวลา 00:23:51 00:21:46 00:10:39 

 



 

013-4 

(2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 

ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประเภทใบขนสินค้า 
ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการศุลกากร  

(ชั่วโมง : นาที : วินาที) 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2560 

Green Line 
การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:04:00 00:00:31 
การช าระภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ - - 
ตรวจสินค้า - - 

รวมเวลา 00:05:05 00:03:08 
Red Line  

การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 00:06:00 00:00:32 
การช าระภาษีอากร 00:01:05 00:02:37 
การพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลในระบบฯ 00:03:50 00:02:02 
ตรวจสินค้า 00:11:00 00:12:49 

รวมเวลา 00:21:55 00:18:00 
 



 

014-1 

ตัวชี้วัดที่ 14 - เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนส าคัญลดลง 5% ต่อปี 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน โดยในเบื้องต้นที่ปรึกษาพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของดัชนีชี้วัด
เพื่อท าความเข้าใจถึงเป้าหมายของดัชนีชี้วัด ซึ่งต้องการวัดระยะเวลาที่ใช้นับตั้งแต่สินค้าเข้าสู่เขตประตูการค้า/ด่านชายแดนใด  ๆ จนกระทั่งสินค้าถูกตรวจปล่อยและ 
พ้นการอารักษ์ของเขตประตูการค้า/ด่านชายแดนนั้น ๆ ทั้งในกรณีการน าเข้าและการส่งออก ซึ่งหมายรวมถึงระยะเวลาในการด าเนินพิธีการต่าง  ๆ และระยะเวลา 
ในการรอคอยด้วย 

 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักที่ใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
- ประตูการค้าหลัก (ทางน้ า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา  
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 

 ด่านชายแดนส าคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) ที่ใช้ในการท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี ้
- สปป. ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม 
- เมียนม่า ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน 
- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่  
- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์   

 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 
 
  



 

014-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

10 เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก 
ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนส าคัญ
ลดลง 5% ต่อปี 

เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก  
ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนส าคัญ 

วัน : ชั่วโมง : 
นาที : วินาที 

 / n/a n/a n/a 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก 
ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนส าคัญ
ลดลง 5% ต่อปี 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     ลดลง 5% ต่อปี 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a    
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าน าเข้า - ส่งออก ณ ประตูการค้าหลัก/ด่านชายแดนส าคัญ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 



 

015-1 

ตัวชี้วัดที่ 15 - ปริมาณ/มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลักและด่านชายแดนส าคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ประตูการค้าหลัก หมายถึง ช่องทางหลักท่ีใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศ ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- ประตูการค้าหลัก (ทางน้ า) ประกอบไปด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา  
- ประตูการค้าหลัก (ทางอากาศ) ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 

 ด่านชายแดนส าคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) หลักที่ใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

- สปป. ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม 
- เมียนม่า ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน 
- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่  
- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์   

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

015-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

15 ปริมาณ /มู ลค่ าการค้ า ณ  ประตู การค้ า
ยุทธศาสตร์หลักและ ด่านชายแดนส าคัญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี

ปริมาณาการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์
หลักและด่านชายแดนส าคัญ 

ลา้นตัน  / กรมศุลกากร/
สศช. (กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้ายุทธศาสตร์หลัก
และด่านชายแดนส าคัญ 

ลา้น
บาท 

 / กรมศุลกากร/
สศช. (กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

 
ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อดัชนชีี้วัด เป้า/ผล 
หน่วย: ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ปริมาณการค้า ณ ประตูการค้า
หลักและด่านชายแดนส าคัญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

         เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   
มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้า
หลักและด่านชายแดนส าคัญ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

         เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อป ี

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการค้า ณ ประตูการค้าหลกัและด่านชายแดนส าคัญ (ล้านตนั) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
มูลค่าการค้า ณ ประตูการค้าหลักและด่านชายแดนส าคัญ (ล้านบาท) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 



 

016-1 

ตัวชี้วัดที่ 16 - มมีาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มาตรฐานอาชีพ หมายถึง การก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้ งพัฒนา  
ระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

 มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการที่ ใช้ เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของ  
ผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

16 มาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
ฝี มื อ แ รงงาน ด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์
ครอบคลุมทุกสาขา ในปี 2564 

จ านวนมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์  หน่วยอาชีพ /   n/a รายป ี

จ านวนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ 
สาขา /   n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ แ ล ะ ม าต ร ฐ า น 
ฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุม 
ทุกสาขา ในปี 2564 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

     ครอบคลุมทุกสาขา     

ผลการด าเนินงาน จ านวนมาตรฐานอาชีพ        390        
ผลการด าเนินงาน จ านวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน        4        

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



 

016-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์         390  
จ านวนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจสิติกส ์        4  

 



 

017-1 

ตัวชี้วัดที่ 17 - อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคและระดับปฏิบัติการตามหลักสูตร
มาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

เป็นดัชนีชี้วัดที่ยังไม่มีการพัฒนา จึงต้องมีการก าหนดนิยามใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยในเบื้องต้น  
ต้องก าหนดนิยามและขอบเขตของ “หลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์” และ “ระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค และระดับปฏิบัติการ”  
เพ่ือความชัดเจนของดัชนีชี้วัด โดยปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานบางส่วน  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

17 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์
โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับ
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคและระดับปฏิบัติการตาม
หลักสูตรมาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน คน  /    
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค คน  /    
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ คน  /    

 

  



 

017-2 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี โลจิสติกส์
โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ระดับเจ้าหน้าที่
เทคนิคและระดับปฏิบัติการตามหลักสูตร
มาตรฐาน เฉลี่ยปีละ 5,000 คน 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับท่ี 3 

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

    

ผลการด าเนินงาน จ านวนมาตรฐานอาชีพ               
ผลการด าเนินงาน                

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับหัวหน้างาน         
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค         
อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ         

 



 

018-1 

ตัวชีว้ัดที่ 18  - จ ำนวนโครงกำรวิจัย/มูลค่ำเชิงพำณิชย์จำกงำนวิจัยและพฒันำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หมายถึง จ านวนโครงการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโลโลย ี
 มูลค่ำเชิงพำณิชย์ หมายถึง ผลที่ได้จากงานวิจัยซึ่งน าไปต่อยอดทางธุรกิจได ้ 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ:  

จ ำนวนโครงกำรวิจัย/มลูค่ำเชิงพำณชิย์จำกงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี =  

(
จ านวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีปัจจุบัน − จ านวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีฐาน

จ านวนโครงการวิจัย/มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปีฐาน
) × 100 

 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ควำมถ่ี 

18.1 จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

จ านวน  / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ย าศ าส ต ร์  เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 - 

18.2 มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ล้านบาท  / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ย าศ าส ต ร์  เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 - 

 

 



 

018-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

18.1 จ านวนโครงการวิจัย 
ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5-10 ต่อปี 

    

ผลกำรด ำเนินงำน               
18.2 จ านวนโครงการวิจัย 
ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เป้ำหมำย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 

     เพิ่มข้ึนร้อยละ 5-10 ต่อปี 
    

ผลกำรด ำเนินงำน               
 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี         
มูลค่าเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี         
 



 

019-1 

ตัวชีว้ัดที่ 19 - มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพือ่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2565 
 

นิยามของตัวชี้วัด 

ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามตารางดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นชุดตัวชี้วัดที่ สศช. ก าหนด 

ในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความส าเร็จในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ซึ่งในขั้นตอนจัดท าแผนปฏิบัติการจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวนและก าหนดตัวชี้วัด

ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ เหมาะสมและสามารถวัดความส าเร็จรายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่  3  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ:  

ติดตามความคืบหน้าในการออกแบบ พัฒนา และรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาฐานข้อมูลด้านโลจสิติกส์ของ สศช. 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มีระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์
เพื่ อ ติ ด ต าม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ในปี 2565 

เป้าหมาย ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 

          
มีระบบ

ฐานข้อมูล 
   

ผลการด าเนินงาน 
              

โครงสร้างข้อมูลสถิติ: (n/a) 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 

 



 

020-1 

ตัวชีว้ัดที่ 20 - รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได ้
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 รายได้ประชาชาติ (National Income: NI) หมายถึง มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ประชาชาติผลิตได้โดยใช้ทรัพยากรของประเทศ  
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง (เช่น รายปี รายไตรมาส) (ไม่รวมผลผลิตขั้นกลางหรือสินค้าหรือบริการที่อยู่ระหว่างการผลิตเข้าไปด้วยเพื่อขจัดกา รนับซ้้า) โดยหักค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ทุนและภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) แล้ว โดยภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากองค์การธุรกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต  
ซึ่งองค์การธุรกิจผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง 

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
วิธีการวัด/การค านวณ ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ 

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมายถึง อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
วิธีการวัด/การค านวณ ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ 

 การกระจายรายได้ หมายถึง การแบ่งสันปันส่วนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในหมู่ประชากรของประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความเท่าเทียมกัน  
ทางเศรษฐกิจโดยเชื่อว่าการกระจายรายได้ที่ดีและเป็นธรรมจะท้าให้ประเทศสามารถลดปัญหาการเหลื่อมล้้าลงได้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ( Gini Coefficient) หรือ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเปน็เครื่องมือวัดการกระจายรายได้ ซึ่งสามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์ฯ ดังกล่าวในการวัดการกระจายของประเทศทั้งในภาพรวมและจ้าแนกตาม
ภาคต่าง ๆ 

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
วิธีการวัด/การค านวณ ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ 

 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) หรือ “ค่าสมัประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค” เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) 
ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น โดยค้านวณจากการใช้ค่าของพื้นที่ระหว่าง Lorenz curve ของ
การกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็นตัวตั้ง และค่าของพ้ืนที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์ทั้งหมดเป็นตัวหาร  



 

020-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

20 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของ GDP 
และการกระจายรายได้ 

รายได้ประชาชาติ (National Income: NI) ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายปี 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ของรายได้ของประเทศ 

ร้อยละ /  สศช.(กองสังคม) n/a ราย 2 ปี 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

รายได้ประชาชาติ
การขยายตั วของ 
GDP แ ล ะ ก า ร
กระจายรายได ้

ร า ย ไ ด้
ประชาชาต ิ

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี        n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ผลการด าเนินงาน  11,791,146 12,089,671 12,549,606 13,034,490 13,869,204 14,762,125 n/a n/a       

ขย ายตั ว
ของ GDP 

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี        n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12* 

      ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 5    

ผลการด าเนินงาน  12,357,344 12,915,159 13,230,303 13,743,463 14,554,569 15,451,959 n/a n/a       
สัมประสิทธิ์
ค ว าม ไม่
เสมอภาค
ของรายได้ 
ของประเทศ 

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี        n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12** 

      ลดลง     

ผลการด าเนินงาน 
0.484  0.465  0.445  0.453  n/a       

หมายเหต:ุ * ตัวชี้วัดชื่อ อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 5 
** ตัวชี้วัดชื่อ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้ประชาชาติ (Gross National Income: GNI)  11,791,146 12,089,671 12,549,606 13,034,490 13,869,204 14,762,125 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  12,357,344 12,915,159 13,230,303 13,743,463 14,554,569 15,451,959 n/a n/a 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ของประเทศ 0.484  0.465  0.445  0.453  n/a 

ที่มา:  
1. ราย ได้ 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 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=685&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=68
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ตัวชีว้ัดที่ 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) การมปีระสิทธิภาพ (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 (ต่อชั่วโมงการท างาน) 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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วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ผลิตภาพแรงงาน  =   
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จ่านวนผู้มีงานท่า หรือ ชั่วโมงการท่างาน
 

ผลิตภาพการผลิตรวม = ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

21.1 ผลิตภาพการผลิตรวม ผลิตภาพการผลิตรวม ร้อยละ /  ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม n/a รายปี 
21.2 ผลิตภาพแรงงาน   ผลิตภาพแรงงาน   ร้อยละ /  ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม API ไตรมาส 

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

21.1 ผลิตภาพการผลิตรวม เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี               
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     
เพิ่มข้ึนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

   

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลเป็นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM)    
21.2 ผลิตภาพแรงงาน เกี่ยวกับ
ก า รพัฒน านวั ต ก ร รมแล ะ
เทคโนโลย ี

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี               
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     เพิ่มข้ึนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลเป็นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM)    



 

021-3 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภาพการผลิต (การค่านวณแบบเดิม) 99.37 99.82 100.26 100.56 100.58    
 

ข้อมูล 
2555 2556 2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ผลิตภาพแรงงาน1 (การค่านวณ
แบบบเดิม) 

    105.41 97.61 96.29 100.70 105.19 99.24 96.97 103.86 109.62 102.77 100.55 107.42 
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 

 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
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ตัวชีว้ัดที่ 22 - การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ จัยและพัฒนา 
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี ้

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ 

 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 
1. ภาคเอกชน 
2. ภาคอื่น ๆ ได้แก่ ได้แก่ รฐับาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้าก าไร, รัฐวิสาหกิจ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา = ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาคเอกชน + ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาคอื่น ๆ 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ความถ่ี 

22 การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาจากภาคเอกชน 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายปี 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาจากภาคอื่น ๆ 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายปี 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

              

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

 
ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน  26,768 34,445 59,442 82,701 123,942   
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจากภาคอื่น ๆ  30,270 29,045 25,229 30,826 31,201   
ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ 
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ตัวชี้วัดที่ 23 - สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใด 
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอย ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ 
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น  
อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ํามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ  

 กากอุตสาหกรรมอันตราย หมายถึง ตามกฎหมายจะเรียกว่า “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว” นั้น หมายถึงของเสียหรือสิ่งที่ ไม่ใช้แล้วที่ เกิด 
จากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบําบัด มลพิษ การซ่อมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ การรื้อถอน/ก่อสร้าง
อาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ทั้งที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลวหรือก๊าซ ทั้งนี้รวมถึงของเสียอันตราย 
ที่เกิดจากอาคารสํานักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสียอันตรายคือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรื อปนเปื้อนสารอันตราย  
หรือที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน ์=   
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
 × 100 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง =   
ของเสียอันตรายชุมชนที่ไดร้ับการกําจัดอย่างถูกต้อง

ของเสียอันตรายชมุชนทั้งหมด
 × 100 

กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง = กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

23.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ 

ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

23.2 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัด
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ
การกําจัดอย่างถูกต้อง 

ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/
กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

23.3 กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้ งหมดเข้าสู่ ระบบ 
การจัดการที่ถูกต้อง 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

23.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 75    

ผลการด าเนินงาน 
     73.8*         

23.2 สัดส่วนของเสียอันตราย
ชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 30    

ผลการด าเนินงาน      10.5*         
23.3 ก า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 100    

ผลการด าเนินงาน 
     

1.947 
(ล้านตัน) 

        

หมายเหตุ: *อ้างอิงจากรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปีแรกของฉบับที่ 12 
 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล (ล้านตัน) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ 11.1 12.4 12.7 13.3 15.8 20.2 - - 
ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 24.7 26.8 26.2 26.8 27.1 27.4 - - 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง - - - - - - - - 
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด - - - - - -  - 
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง - - - - 1.120 1.947 - - 
ที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 
ที่มา: http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 24 - สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (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 แสดงว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึง 
มีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:   
 
 
 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ความถ่ี 

24 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
พันตันเทียบเท่า
น้้ามันดิบ (ktoe) 

/  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน 
n/a รายปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้านบาท /  สศช. (กองบัญชฯี) n/a รายปี 
 



 

024-2 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท) 

ค่ าเป้ าหมาย  ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

      

ลดลงเป็น 7.40 6.93 6.45 5.98 

ค่าเป้ าหมาย  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที่12 

      
ลดลงเป็น 7.70    

ผลการด าเนินงาน 8.80 8.75 8.96 8.92 8.71 8.53 n/a n/a       
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe/พันล้านบาท) 8.80 8.75 8.96 8.92 8.71 8.53 n/a n/a 
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe) 78,322 79,988 82,747 84,821 85,598 86,640 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท) 8,903 9,142 9,232 9,511 9,823 10,207 n/a n/a 
ที่มา: http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_20/ 

http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_20/
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*ตัวชี้วัดที ่25 - สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2565 
 

นิยามของตัวชี้วัด 

 ปริมาณผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า (คน) จากข้อมูลสถิติที่เก็บโดยหน่วยงานผู้ให้บริการ ค านวณร่วมกับค่าประมาณการจากแบบจ าลองการจราจรโดย สนข. 

เพื่อให้สะท้อนถึงการระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย (1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) (2) ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) และ (3) ระบบรถไฟฟ้า 

แอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า = (1 + 2 + 3)/(4 * 5) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ความถ่ี 

25 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า
ต่อปริมาณการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(1) ปริมาณการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) คน-เที่ยวต่อปี /  กทม. Excel รายปี 
(2) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(MRT) 

คน-เที่ยวต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม / รฟม. 

Excel รายปี 

(3) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  คน-เที่ยวต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม / รฟฟม. 

Excel รายปี 

(4) ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล 

คน-เที่ยว /  ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

Excel รายปี 

(5) ปริมาณการเดินทางรวม (ประมาณจากแบบจ าลอง eBUM) ล้านเที่ยวต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณ
การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12* 

     
     15    

ผลการด าเนินงาน**    2.77 5.11 7.83         
หมายเหตุ: * พบค่าเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีค่าเป้าหมายเท่ากับ 5.0, 5.8, 6.6, 10.4 และ 15 ในปี 2560 - 2564 ตามล าดับ 

 ** สรุปสาระส าคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

(1) ปริมาณการเดินทาง ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 201,085,000 214,962,000 229,302,191 241,114,462 248,642,141 252,728,693   เที่ยวคน/ปี 
(2) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) 80,602,326 86,436,032 92,437,991 95,018,698 100,151,274 108,905,445   เที่ยวคน/ปี 
(3) ปริมาณการเดินทาง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  14,932,007 15,613,034 17,064,140 18,566,140 20,752,301 22,256,930 23,113,481  เที่ยวคน/ปี 
(4) ค่าเฉลี่ยเท่ียวต่อ 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10   
(5) ปริมาณการเดินทางรวม (ประมาณจากแบบจ าลอง eBUM)      10,783.77 10,949.40  ล้านเที่ยวคน/ปี 

ที่มา: (1) (2) http://office.bangkok.go.th/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf 

 

 

 

  

http://office.bangkok.go.th/dotat/TrafficINFO/StatBook/2560/Stat2560thai.pdf
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ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสาย ARL      0.080    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม      0.520    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน      0.225    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีส้ม      0.353    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพู      0.056    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเทา         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีทอง         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีฟ้า         เปิดบริการในอนาคต 
ปริมาณผู้โดยสารเรือโดยสาร      0.135    
ปริมาณผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ      7.767    
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟชานเมือง      0.069    
รถตู้      0.623    
ปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว      14.12    
ปริมาณการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว      8.32    
ปริมาณการเดินทางโดยรถ Taxi      1.36    
ปริมาณการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ      6.60    
ปริมาณการเดินทางโดยการรับส่ง      0.62    
ปริมาณการเดินทางโดยการเดิน      1.76    
ที่มา: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2562-06/25620614-ReportTransportInfrastructure-2561.pdf 
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*ตัวชี้วัดที่ 26 - ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค  
เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี 2565 
 
ค าอธบิายตัวชี้วัด 

สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร (air passenger capacity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นปริมาณการเดินทางรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  ส าหรับ 
สูตรค านวณผลการด าเนินงาน มีดังน้ี 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน กทม.  = (1) + (2) 
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในภูมิภาค = (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ความถ่ี 

26.1 ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ใน กทม. 

(1) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

(2) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

26.2 ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค 
 

(3) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

(4) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ ่

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 
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ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมูล 
ความถ่ี 

(5) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

(6) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

(7) ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทย. ทั้งหมด 
(28 แห่ง) 

ล้านคนต่อปี /  ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

PDF รายปี 

(8)* ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้ โดยสารท่าอากาศยานท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา 

ล้านคนต่อปี  / กองทัพเรือไทย PDF รายปี 

(9)* ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารท่าอากาศยานของ บริษัท การบิน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด 3 แห่ง 

ล้านคนต่อปี  / บริษัท การบินกรุงเทพ 
จ ากัด 

PDF รายปี 

* เสนอเพิ่มโดยที่ปรึกษา 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ใน กทม. 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

          120    

ผลการด าเนินงาน     75 75 75        
ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

          55    

ผลการด าเนินงาน     55 55 55        

 
ผลการด าเนนิงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     45 45 45   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง     30 30 30   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต     32.5 32.5 32.5   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่     2.5 2.5 2.5   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่     8.0 8.0 8.0   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย     3.0 3.0 3.0   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทย. ท้ังหมด (28 แห่ง)     29.0 29.0 29.0   
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานท่าอากาศยานอู่ตะเภา          
ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานของ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งหมด 3 แห่ง 

         

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 พลังงานที่เกิดจากการน าพลังงานขั้นต้นมาแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น พลังงานปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

 พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่น ามาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป 
อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ ามัน และทรายน้ ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว 
สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ:   

 
 
 
 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

27 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า Ktoe /  
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 

เว็บไซต์ รายปปี 
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน Ktoe /  เว็บไซต์ รายปปี 
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Ktoe /  เว็บไซต์ รายปปี 
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย Ktoe /  เว็บไซต์ รายปปี 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สั ด ส่ ว น ก าร ใช้ พ ลั ง ง าน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  7 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

      15 - 18% 19-22% 13-25% 26-30% 

เป้ า ห ม า ย  ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจ ฉบับที่12 

      17.34    

ผลการด าเนินงาน  10.94 11.91 12.94  13.83  14.53  15.48         
หมายเหตุ: * ตัวชี้วดัชื่อ สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ)  10.94 11.91 12.94 13.83 14.53 15.48  
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า (KTOE)  1,341 1,467 1,555.62 2,121.94 2,473.00 2,959.52  
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน (KTOE)  5,279 5,775 6,579 7,182 7,322 7,919  
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (KTOE)  1,612 1,783 1,942 1,747 1,936 2,117  
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (KTOE)  75,214 75,804 77,881 79,929 80,752 83,952  
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 

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=48247
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 
 พลังงานทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผลรวมของพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อันประกอบไปด้วยก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้้า 

ในประเทศ พลังงานจากการน้าเข้า พลังงานจากถ่านหินน้าเข้า /ลิกไนต์ พลังงานหมุนเวียน น้้ามันเช้ือเพลิง และน้้ามันดีเซล 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมูล 

ความถ่ี 

28 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า 

กิกะวัตต-์
ชั่วโมง
(GWH) 

/  

ส้านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

เว็บไซต์ 
รายเดือน 
และรายปี 

ปริมาณการใช้พลังงานน้้าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้พลังงานจากการน้าเข้าในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน้าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้น้้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า /  



 

028-2 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
หน่วย: ร้อยละ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่ วนการใช้
ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้า 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

      60 60 50 50 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12           47    
ผลการด าเนินงาน 66.51 65.79 64.68 66.85 63.18 60.17 56.91        

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 119,368.45 119,217.90 120,314.16 128,525.00 126,149.59 121,044.16 116,265.18  
ปริมาณการใช้พลังงานน้้าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 8,431.22 5,412.08 5,163.57 3,760.73 3,543.08 4,687.19 7,597.01  
ปริมาณการใช้พลังงานจากการน้าเข้าในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 10,527.43 12,571.79 12,259.71 14,414.49 19,825.36 24,427.42 26,669.44  
ปริมาณการใช้พลงังานจากถ่านหินน้าเข้า/ลกิไนต์ในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 34,582.61 35,352.19 37,571.92 34,582.11 37,107.16 35,732.45 35,796.42  
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 5,211.19 7,233.91 9,045.51 10,041.49 12,537.20 14,944.02 17,800.32  
ปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 1,299.96 1,238.45 1,606.43 796.91 317.81 132.52 65.43  
ปริมาณการใช้น้้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 62.76 179.14 62.60 125.70 173.69 197.78 111.77  
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 
 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-electricity?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
http://www.eppo.go.th/epposite/images/Energy-Statistics/energyinformation/Energy_Statistics/Electricity/T05_02_02-2.xls


 

029-1 

ตัวชี้วัดที่ 29 - อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ดัชนีชี้วัดที่จัดอันดับโดยประเมินความพร้อมด้านเครือข่ายของประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเมินทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง การตลาด โครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมของธุรกิจ ภาครัฐ และบุคคล รวมถึงการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

29 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) 

อันดับ NRI ของประเทศไทย อันดับ  / ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 รายป ี

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มขึ้น    

ผลการด าเนินงาน   67 67 62          

 



 

029-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับ NRI ของประเทศไทย   67 67 62    
ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ 



 

030-1 

ตัวชี้วัดที่ 30 - จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30 เป็นมำกกวำ่ร้อยละ 85 ในปี 2565 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง หมายถึง บริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  สามารถติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้อง 
หมุนโทรศัพท์และสามารถใช้งานได้ตลอด 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

%จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง = (
จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด
) × 100 

 
โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

30 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 85 ในปี 2564 

จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึง 

จ านวน  / กระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- รายป ี

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน /  กรมการปกครอง - รายป ี
 

  



 

030-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ าน วน ห มู่ บ้ าน ที่ มี อิ น เท อร์ เน็ ต
ความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

     มากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565    

ผลกำรด ำเนินงำน 
     

32.94 
(24,700 
หมู่บ้าน) 

        

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเข้าถึง      24,700   
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด         
อ้างอิงจาก สรุปสาระส าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
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ตัวชี้วัดที่ 31 - จ ำนวนผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ในปี 2565 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 ผู้ประกอบกำรธุรกิจดิจิทัล หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านดิจิทัล 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

31 จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิดิจิทัลเพิ่มขึ้น จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิดิจิทัล จ านวน  / ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

 รายป ี

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1000 ราย ในปี 2565    

ผลกำรด ำเนินงำน               

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิดิจิทัล         
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ตัวชี้วัดที่ 32 - จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐมีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 47 เป็นมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2564 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ หมายถึง กระบวนการหรือการกระท าทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและความเสียหายที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย การจารกรรม และความผิดพลาด
ต่าง ๆ โดยควรค านึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของความปลอดภัยของข้อมูล หรือ  CIA 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษา 
ความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ:  

% จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ = (
จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จ านวนหนว่ยงานภาครัฐทั้งหมด
) × 100 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

32 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

จ านวน  / ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

 - 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด จ านวน  / -  - 
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนหน่ วยงานภาครัฐ 
มีระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565    

ผลกำรด ำเนินงำน               

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์         
จ านวนหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด         
ที่มำ: https://www.dga.or.th/th/index.php 



 

033-1 

ตัวชี้วัดที่ 33 - จ้ำนวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริกำรน้้ำประปำร้อยละ 100 ภำยในปี 2561 และจ้ำนวนครัวเรือนในเขตภูมิภำค/เทศบำล
ได้รับบริกำรน้้ำประปำครอบคลุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปี 2565 

 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 เขตนครหลวง หมายถึง พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  
 จ้ำนวนครัวเรือน หมายถึง จ านวนบ้านในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ: 

สัดส่วนจ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา =  
จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา

จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด 
 

สัดส่วนจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปา =  
จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปา

จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด 
 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

33.1 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการ
น้ าประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561 

จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา จ านวน  / การประปานครหลวง  - 
จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด (กทม .+
นนทบุรี+สมุทรปราการ) 

จ านวน /  กรมการปกครอง /การ
ประปานครหลวง 

 รายป ี

33.2 จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับ
บริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 
ในปี 2564 

จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการ
น้ าประปา 

จ านวน  / การประปาส่วนภมูิภาค  - 

จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด จ านวน /  กรมการปกครอง  รายป ี



 

033-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

33.1 จ านวนครัวเรือนใน
เขตนครหลวงได้รับบริการ
น้ าประปา 

เป้ ำหมำย  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 100 ภายในปี 2561    

ผลกำรด้ำเนินงำน               
33.2 จ านวนครัวเรือนใน
เขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับ
บริการน้ าประปา 

เป้ ำหมำย  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 80 ภายในปี 2564    

ผลกำรด้ำเนินงำน               

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา         
จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงทั้งหมด (กทม.+นนทบุรี+สมุทรปราการ)         
จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปา         
จ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลทั้งหมด         

 



 

034-1 

ตัวชี้วัดที่ 34 - จ้ำนวนหมู่บ้ำนทั่วประเทศได้รับบรกิำรน้้ำสะอำดร้อยละ 100 ในปี 2565 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 น้้ำสะอำด หมายถึง น ้าประปาที่ได้มาตรฐานตามคุณภาพน ้าประปาตามเกณฑ์ก้าหนดคุณภาพน ้าประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค  

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ: 

ร้อยละของจ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน ้าสะอาด = (
จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน ้าสะอาด

จ้านวนหมู่บ้านทั งหมด
) x100 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

34 จ้านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการ 
น ้าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2565 

จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน ้าสะอาด จ้านวน  / การประปานครหลวง  รายป ี
จ้านวนหมู่บ้านทั งหมด จ้านวน /  กรมการปกครอง/ 

การประปานครหลวง 
 รายป ี

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ้านวนหมู่บ้านท่ัวประเทศได้รับ
บริการน ้าสะอาดร้อยละ 100 
ในปี 2565 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     ร้อยละ 100 ภายในปี 2565    

ผลกำรด้ำเนินงำน               
 

  



 

034-2 

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน ้าสะอาด         
จ้านวนหมู่บ้านทั งหมด         
 



 

035-1 

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 น้้าที่เสียไปจากการลักลอบใช้น้้า รวมถึงข้อมูลที่ผิดพลาดจากมาตรวัด การโกงมาตรวัด และ

ความผิดพลาดของผู้บันทึกมาตรวัดน้้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 
 น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) หมายถึง น้้าที่เสียไปจากระบบท่อหลัก/สาขา รวมถึงการขนส่งและแหล่งเก็บน้้าประปาต่าง  ๆ  

(หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 
 ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมด หมายถึง ปริมาณน้้าประปาท่ีผลิตได้ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) 

วิธีการวัดและวิธีการค้านวณ: 

ปริมาณน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า = น้้าที่ใช้ไปกับบริการสาธารณะ + น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ + น้้าสูญเสียทางกายภาพ 

อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า =  (
ปริมาณน้้าสูญเสียในระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า

ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด
) x100 

  



 

035-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

35.1 อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและ
จ้าหน่ายน้้าในเขตนครหลวง
น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 

น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized 
Consumption) ในเขตนครหลวง 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
นครหลวง 

 รายป ี

น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตนครหลวง ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
นครหลวง 

 รายป ี

น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตนครหลวง ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
นครหลวง 

 รายป ี

ปริมาณน้้าประปาท่ีผลิตทั้งหมดในเขตนครหลวง ล้านลูกบาศก์
เมตร 

/  การประปา 
นครหลวง 

 รายป ี

35.2 อัตราน้้าสูญเสียในระบบส่งและ
จ้ าหน่ายน้้ า ในเขตภูมิภาค/
เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25 ใน
ปี 2565 

น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized 
Consumption) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

 รายป ี

น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตภูมิภาค/
เทศบาล 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

 รายป ี

น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตภูมิภาค/
เทศบาล 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

 / การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

 รายป ี

ปริมาณน้้าประปาที่ผลิตทั้งหมดในเขตภูมิภาค/เทศบาล ในเขต
ภูมิภาค/เทศบาล 

ล้านลูกบาศก์
เมตร 

/  การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

 รายป ี

 

  



 

035-3 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

35.1 อัตราน้้าสูญเสียใน
ระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า 
ในเขตนครหลวง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

     น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2561    

ผลการด้าเนินงาน               
35.2 อัตราน้้าสูญเสียใน
ระบบส่งและจ้าหน่ายน้้า 
ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

     น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2565    

ผลการด้าเนินงาน               
หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน 

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตนครหลวง         

น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตนครหลวง         

น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตนครหลวง         
ปริมาณน้้าประปาท่ีผลิตทั้งหมดในเขตนครหลวง 1,763.60 1,804.50 1,797.80 1,835.10 1,965.90 2,063.80 1,997.10  
น้้าที่ใช้ไปกับการบริการสาธารณะ (Unbilled Authorized Consumption) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล         
น้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล         
น้้าสูญเสียทางกายภาพ (Physical Losses) ในเขตภูมิภาค/เทศบาล         
ปริมาณน้้าประปาท่ีผลิตทั้งหมดในเขตภูมิภาค/เทศบาล ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 1,513.1 1,571.9 1,622.4 1,701.5 1,771.2 1,841.4 1,922.5  

หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน 



 

036-1 

ตัวชี้วัดที่ 36 - สัดสว่นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด 
 
นิยามตัวช้ีวัด 

 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษ (ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  

สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีเพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถส่วนบุค คลมาใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตเมือง ในที่นี้ประกอบไปด้วย 

- ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ  

 ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) รถไฟชานเมือง รถโดยสาร BRT รถโดยสารประจ าทาง และเรือ 

 ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ปริมาณการเดินทาง

ด้วยรถส่วนบุคคล ซึ่งประมาณจากแบบจ าลอง eBUM โดย สนข. 

- ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ  

 ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 

สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่  

 ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งส่วนบุคคลในเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิ เศษ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น 

อุบลราชธานี สระแก้ว สงขลา พังงา ภูเก็ต หาดใหญ่ พิษณุโลก และเชียงใหม่ 



 

036-2 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = (1+2+3+4+5+6+7)/(8*(1+2+3+4+5+6+7+9)) 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด = (10)/(11) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลปริมาณการเดินทาง หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

36.1 สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทางใน
เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อการเดนิทางใน
เมืองทั้งหมด 

(1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  กทม. Excel รายป ี
(2) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(3) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(4) รถไฟชานเมือง ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(5) รถโดยสาร BRT ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(6) รถโดยสารประจ าทาง ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(7) เรือ ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี
(8) ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล 
เที่ยวต่อคน /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี

(9) ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลในกรุงเทพ
และปริมณฑล 

ล้านคน - เที่ยวต่อป ี /  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม Excel รายป ี

36.2 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่ อ ก า ร เดิ น ท า ง ใน เมื อ ง
ทั้งหมด 

(10) ปริมาณการเดินทางรวมระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล) 

ล้านคน - เที่ยวต่อป ี  / n/a n/a n/a 

(11) ปริมาณการเดินทางรวมยานพาหนะส่วนบุคคลใน
เขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล) 

ล้านคน - เที่ยวต่อป ี  / n/a n/a n/a 



 

036-3 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

36.1 สัดส่วนของผู้ ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

      30 30 30 30 30 40 50 60 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a 20.55 17.90         

36.2 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

      5 5 5 5 5 10 20 20 

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

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
BTS (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      252.73 252.69   
MRT (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      119.17 131.36   
ARL (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      22.52 23.11   
รถไฟ (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      7.84 6.78   
BRT (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      5.82 4.56   

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


 

036-4 

ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
รถโดยสารประจ าทาง (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      2924.74 2227.50   
รถตู้โดยสารประจ าทาง (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      211.20 204.60   
เรือโดยสาร (ล้านคน - เที่ยวต่อปี)      71.90 69.28   
รถส่วนบุคคล      8568.06 8989.75   
ค่าเฉลี่ยของจ านวนเที่ยวต่อของผู้โดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง 

     1.32 1.49   

ในเมืองหลักในภูมภิาค 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดนครราชสมีา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดอบุลราชธานี  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดสระแก้ว  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดสงขลา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดพงังา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดหาดใหญ่  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดพษิณุโลก n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม ่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดนครราชสมีา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดขอนแก่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดสระแก้ว  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดสงขลา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 



 

036-5 

ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ผู้เดินทาง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดพังงา  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดภเูก็ต  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดหาดใหญ่  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดพิษณโุลก n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
รถส่วนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม ่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 37 - อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้อัตรา “จ านวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน” ทั้งนี้ แม้ข้อมูลฐาน  

“การเดินทางคัน - กิโลเมตร” จะสะท้อนถึงปริมาณการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละปี แต่มีประเทศในกลุ่ม IRTAD (International Road Traffic and Accident 

Database) เพียง 22 ประเทศเท่านั้น ที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้ “จ านวนประชากร” เป็นข้อมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันตัวชี้วัดนี้ถูกใช้

เปรียบเทียบในระดับสากลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ United Nations (UN) และ World Health Organization (WHO) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน = (1)/((2)/100,000) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

37 อัตราผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน  

(คนต่อประชากร 1 แสนคน) 

จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน* คน /  กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Web Service รายไตรมาส 

จ านวนประชากร คน /  กรมการปกครอง Excel รายป ี
* ข้อมูลจากอุบัติเหตุ 3 ฐาน (ประกันภยั ต ารวจ สาธารณะสุข) 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
(คน ต่อประชากร 1 แสนคน) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

          18 10 8 5 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

          18    

ผลการด าเนินงาน      32.7         

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน (คน) 19,960 26312 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931   

จ านวนประชากร (คน) 64,456,695 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 66,413,979   

 



 

038-1 

ตัวชี้วัดที่ 38 - จ ำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีกำรวัด และวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

38 จ ำนวนแผนงำน และ/หรือโครงกำร 
ที่ ก ำลั งพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/
โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำใน
แต่ละระยะ 

จ ำนวนแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำ 
ในแต่ละระยะ 

แผนงำน  / n/a n/a n/a 

จ ำนวนโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ 

โครงกำร  / n/a n/a n/a 

จ ำนวนโครงกำรน ำร่องที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ 

โครงกำร  / n/a n/a n/a 

โครงกำรที่มีกำรใช้งำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ 

โครงกำร  / n/a n/a n/a 

 

  



 

038-2 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 25771-2575 2576-2580 

จ ำนวนแผนงำน และ/หรือ
โครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ / 
โครงกำรน ำร่อง / โครงกำร
ที่มีกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ 

ค่ำเป้ ำหมำย  ตำมแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ ประเด็น 7 โครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ 
แ ล ะ ดิ จิ ทั ล  แ ผ น ย่ อ ย
โครงสร้ ำงพื้ น ฐำนด้ ำน
พลังงำน 

      
พัฒนำและสำธิตน ำร่องกำรใช้งำนระบบ

สมำร์ทกริดอย่ำงน้อย 8 แผนงำน/ 
โครงกำร 

พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ

สมำร์ทกริด อยำ่ง
น้อย 3 แผนงำน/
โครงกำร (รวมเป็น 

11 แผนงำน/
โครงกำร) 

พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ

สมำร์ทกริดอยำ่ง
น้อย 3 แผนงำน/

โครงกำร 
(รวมเป็น 14 

แผนงำน/โครงกำร) 

ลงทุนพัฒนำ
โครงสรำ้งพื้นฐำน
ระบบสมำร์ทกรดิ 

อย่ำงน้อย 4 
แผนงำน/โครงกำร

(รวมเป็น 18 
แผนงำน/โครงกำร) 

ผลกำรด ำเนินงำน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - - - - - 

ผลกำรด ำเนินงำนของข้อมูลตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ ำนวนแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
จ ำนวนโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
จ ำนวนโครงกำรน ำร่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
โครงกำรที่มีกำรใช้งำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 



 

039-1 

ตัวชี้วัดที่ 39 - อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง สัดส่วนระหว่างจ านวนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต = (
จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด
)𝑥100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

39 อัตราส่วนของครัวเรือนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนครัวเรือนท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน /  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ  รายป ี
จ านวนครัวเรือนท้ังหมด จ านวน /  กรมการปกครอง  รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราส่วนของครัวเรือน
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

      ร้อยละ 70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

95 

ผลการด าเนินงาน 16.14 20.17 29.58 43.57 50.67 53.84 55.33        

 



 

039-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนครัวเรือนท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3,686,714 4,732,421 7,126,407 10,767,727 12,785,203 13,850,287 14,502,549  
จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 22,836,819 23,466,417 24,091,404 24,712,420 25,233,077 25,723,807 26,208,994  
 

 

 



 

040-1 

ตัวชี้วัดที่ 40 - สัดสว่นผลิตภัณฑ์มวลรวมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วย
ทรัพยากรของชาติใด 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินคากิจการใหบริการและกิจการ คาสงและคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศ ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑก าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดจ านวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวก าหนดเกณฑมาตรฐาน 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ =  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
× 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

40 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ล้านบาท /  ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

รายงานประจ าปี 
(PDF) 

รายป ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

API รายไตรมาส 

 



 

040-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ต่ อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวม ใน
ประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

     ร้อยละ 45 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

55 
ร้อยละ 

60 

ผลการด าเนินงาน 39.59 39.66 39.39 40.98 41.91 42.44 42.98        

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4,892,641 5,122,642 5,212,004 5,631,426 6,099,185 6,557,750 7,013,971  
ผลิตภณัฑ์มวลรวม 12,357,344 12,915,158 13,230,304 13,743,465 14,554,569 15,451,958 16,318,033  
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 

 
 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page


 

041-1 

ตัวชี้วัดที่ 41 - อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง การประกอบธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพ่ือค้นหาตัวแบบธุรกิจที่ท้าซ้้าและขยายขนาดได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หมายถึงการร่วมลงทุนทางธุรกิจในระยะเริ่มแรกของการด้าเนินกิจการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีศัก ยภาพในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงโดยน้าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ 

อัตราการขยายตัวจ้านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น =  
จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีปัจจุบัน− จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีฐาน 

จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้นปีฐาน
 × 100 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

41 อัตราการขยายตัวจ้านวน
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 

จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้น จ้านวน  / ส้านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

รายงานประจ้าปี 
(PDF) 

รายป ี

 
  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

041-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัว
จ้านวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้น 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุ ค ใหม่  แผนย่อยการสร้ าง 
ความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

     ร้อยละ 10 
ร้อยละ 

15 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 

25 

ผลการด าเนินงาน               
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ้านวนวิสาหกิจเริ่มต้น         
 



 

042-1 

ตัวชี้วัดที่ 42 - อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ผลการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking 
ของ International Institute for Management Development (IMD) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

42 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

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

อันดับ  รอการตอบกลับ
จากหน่วยงาน 

กระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

 - 

 
  



 

042-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ป ร ะ เด็ น  8 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

     อันดับที่ 1 ใน 36 
อันดับที่ 1  

ใน 30 
อันดับที่ 1 

ใน 25 
อันดับที่ 1 

ใน 20 

ผลการด าเนินงาน               

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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

      
  

 



 

043-1 

ตัวชี้วัดที่ 43 - อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ธุรกิจที่ไม่ใช่รายใหญ่ หมายถึง ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตามเกณฑ์การแบ่งวิสาหกิจตามกฏกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ 2545 ซึ่งแบ่งตามจ านวนแรงงานและสินทรัพย์ถาวร  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่  =  
มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบัน− มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน 

มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน
 × 100 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

43 อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่
ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 

มูลค่าสินเช่ือที่ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ล้านบาท  n/a - ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - 

 
  



 

043-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว
สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 

เป้ า ห ม าย  ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

     ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัว
ร้อยละ 

10 

ขยายตัว
ร้อยละ 

10 

ขยายตัว
ร้อยละ 

10 

ผลการด าเนินงาน               
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
มูลค่าสินเช่ือท่ีให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         

อยู่ในระหวา่งรอข้อมูลจากหนว่ยงาน 

 

กฏกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
 

 

             

         

 

 

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

 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
แรงงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) แรงงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 51-200 
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 

  กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 51-100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 31-60 



 

044-1 

ตัวชี้วัดที่ 44 - อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง การประกอบธุรกิจที่ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพ่ือค้นหาตัวแบบธุรกิจที่ท้าซ้้าและขยายขนาดได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หมายถึงการร่วมลงทุนทางธุรกิจในระยะเริ่มแรกของการด้าเนินกิจการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีศัก ยภาพในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงโดยน้าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินคากิจการใหบริการและกิจการ คาสงและคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑก้าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดจ้านวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวก้าหนดเกณฑมาตรฐาน 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

44 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการ 
ที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

-  / - - รายป ี

 
  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

044-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตรามูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของกิจการที่
เริ่มตั้ งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อมยุ ค ใหม่ 
แผนย่อยการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน 

     ขยายตัว ร้อยละ 10 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

12 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

14 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

16 

ผลการด าเนินงาน               

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- - - - - - - - 

 



 

045-1 

ตัวชี้วัดที่ 45 - การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้า/บริการ การช าระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินคากิจการใหบริการและกิจการ คาสงและคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยเกณฑก าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดจ านวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 โดยใชการจางงานและสินทรัพยถาวรเปนตัวก าหนดเกณฑมาตรฐาน 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม =   
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบัน

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีฐาน
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

45 การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท  / ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์/
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

- - 

 
 

  



 

045-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การขยายตัวของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  8 
ผู้ ป ระกอบการและวิส าห กิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด 

     เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

ผลการด าเนินงาน               

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - - - - - - - 

 



 

046-1 

ตัวชี้วัดที่ 46 - สัดสว่นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเกณฑ์การแบ่งวิสาหกิจตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ 2545 ซึ่งแบ่งตามจ านวนแรงงานและสินทรัพย์ถาวร  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = (
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

46 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของ
ประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล้านบาท /  ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 รายป ี

มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ ล้านบาท /  ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายป ี

 
  



 

046-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ชาติ  ป ระ เด็ น  8 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขน าด ก ล างแ ละขน าด ย่ อ ม 
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด 

     

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 30 

ผลการด าเนินงาน 28.88 25.20 26.06 27.07 29.08 29.21 28.66        
 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
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 

 

  



 

046-3 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
 
 

         

 

 

 

 

 
 

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

 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
แรงงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) แรงงาน (คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
51-200 51-200 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 51-100 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 31-60 



 

047-1 

ตัวชี้วัดที่ 47 - อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย 

 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

47 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย 

อันดับ  / -  - 

 
  



 

047-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับนโยบายของ
ภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการ
ด้ าน การสนั บ สนุ น
และความสอดคล้อง
ของนโยบาย 

เป้ าห มาย  ตามแผนแม่ บ ทภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

     

อันดับที่ 15 
อันดับที่ 

12 
อันดับที่ 

10 
อันดับที่ 

10 

ผลการด าเนินงาน 28.87 25.50 26.23 27.38 29.01 28.90 28.68        

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย         

 



 

048-1 

ตัวชี้วัดที่ 48 - การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย   
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็นผลที่เกิดจากความเชื่อมโยง
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของหลัก นิติธรรม  
หลักธรรมาภิบาล น าไปสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน  มีองค์ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การมีสุขภาวะ (2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม  
(3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล (4) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล และ (5) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

48 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
n/a  / กองพัฒนาข้อมูลและ

ตัวช้ีวัดสังคม 
n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย 

เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
แผนการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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

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


 

051-1 

ตัวชี้วัดที่ 51 - พื้นที่สีเขยีวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

51 พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม n/a n/a  / ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2561-
2565 

2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี           
ผลการด าเนินงาน           

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

n/a - - - - - - - - 
 
 



 

052-1 

ตัวชี้วัดที่ 52 - สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

52 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

n/a n/a  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2561-
2565 

2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี           
ผลการด าเนินงาน           

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

n/a - - - - - - - - 
 
 



 

053-1 

ตัวชี้วัดที่ 53 - การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

53 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม n/a n/a  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2561-
2565 

2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
ผลการด าเนินงาน           

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

n/a - - - - - - - - 
 
 



 

054-1 

ตัวชี้วัดที่ 54 - ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลก  

ให้คงท่ี ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 

 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ คือ มูลค่าเศรษฐกิจที่น าความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืน ๆ มาช่วยพัฒนา 

การผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ และพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

54.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้ 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของ
เสีย 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

54.2 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ล้านบาท  / ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2561-
2565 

2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

54.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
ผลการด าเนินงาน (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) 

239.94 232.56         

54.2 มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           
ผลการด าเนินงาน           
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา                               หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (MtCO2eq) 

ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พ.ศ. 

2547 

พ.ศ. 

2548 

พ.ศ. 

2549 

พ.ศ. 

2550 

พ.ศ. 

2551 

พ.ศ. 

2552 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ. 

2554 

พ.ศ. 

2555 

พ.ศ. 

2556 

ภาคพลังงาน 204.01 209.21 210.75 215.96 218.18 218.65 230.36 229.89 240.00 236.94 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 17.42 19.24 20.09 20.01 18.80 18.65 18.70 18.69 19.04 18.98 

ภาคการเกษตร 44.93 46.29 46.40 50.98 51.00 52.24 52.32 52.93 55.68 50.92 

ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้

พื้นที่ดินและป่าไม้ 
-17.25 -51.55 -53.47 -60.52 -65.34 -66.69 -65.26 -70.94 -84.84 -86.10 

ภาคของเสีย 12.77 12.99 13.75 14.11 15.05 14.93 13.54 12.77 10.06 11.83 

ทั้งหมด 

279.13 287.73 290.98 301.06 303.03 304.46 314.92 314.27 324.78 318.66 (ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

การเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้) 

ทั้งหมด 

261.88 236.18 237.52 240.54 237.69 237.77 249.66 243.33 239.94 232.56 (รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้) 
ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (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 

https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS005Bioeconomy.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 56 - สัดสว่นคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน หมายถึง จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้งของส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อจ านวนประชากรแสนคน  
 สถิติคดีอาญาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบไปด้วยคดี 4 กลุ่มหลักและ 2 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

1) ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ประกอบด้วย (1) ฆ่าผู้อ่ืน (คดีอุกฉกรรจ์) (2) ท าร้ายผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย (3) พยายามฆ่า (4) ท าร้าย
ร่างกาย (5) ข่มขืนกระท าช าเรา (6) อื่น ๆ 

2) ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ประกอบด้วย (1) ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) (2) ชิงทรัพย์ (3) วิ่งราวทรัพย์ (4) ลักทรัพย์ (5) กรรโชกทรัพย์ (6) ฉ้อโกง  
(7) ยักยอกทรัพย์ (8) ท าให้เสียทรัพย์ (9) รับของโจร (10) ลักพาเรียกค่าไถ่ (11) วางเพลิง (12) อ่ืน 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. ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ (7) พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ป.อาญา ม. 269/1 - 269/7) (8) พ.ร.บ. ป่าไม้ 
(9) พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (10) พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ (11) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (12) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 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) ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ลามก
อนาจาร (5) ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (6) ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (7) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ (8) ความผิดเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

5) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์  

6) ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์  
 จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง ที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง จ านวนการรับแจ้งคดีอาญาที่อยู่ในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ฐานความผิด

เกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ และฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์  
 จ านวนประชากร หมายถึง จ านวนประชากรตามข้อมูลการส ารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 
จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง = จ านวนคดอีาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ + จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

+ จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ + จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
 

สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคน =  
จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง

จ านวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วย: แสนคน)
 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

56 สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากร
หนึ่งแสนคน 

จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จ านวนคด ี /  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวนคด ี /  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ จ านวนคด ี /  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนคดีอาญาในฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จ านวนคด ี /  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนประชากรทั้งประเทศ แสนคน /  กรมการปกครอง - รายป ี

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากร
หนึ่งแสนคน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

      มีสัดส่วนลดลง 

ผลการด าเนินงาน  36.92 102.06 104.53 133.15 116.15 108.88     

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
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ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนคดีอาญาในฐานความผดิเกีย่วกับชีวิต ร่างกาย และเพศ      18,175 19,170 18,130 
จ านวนคดีอาญาในฐานความผดิเกีย่วกับทรัพย ์      55,813 54,768 51,564 
จ านวนคดีอาญาในฐานความผดิโจรกรรมรถยนต์      331 246 115 
จ านวนคดีอาญาในฐานความผดิโจรกรรมรถจักรยานยนต์      2,142 1,914 1,404 
จ านวนประชากรทั้งประเทศ (แสนคน) 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 - ผูท้ี่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือ

แรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม รวมถึงแรงงานที่ต้องการเป ลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการท า งานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพ่ือให้แรงงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ  

ตามศักยภาพและความต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ิมขึ้น = ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1) 

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น = ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

61.1 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ (คน) คน /  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

Excel  

61.2 ผู้ที่ไดร้ับการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน ผู้ทีไ่ด้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (คน) คน /  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

Excel  
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ผู้ที่ ได้ รับการรับรองคุณ วุฒิ
วิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12* 

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

ผลการด าเนินงาน               

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ n/a n/a n/a n/a 32,322     

ผู้ที่ไดร้ับการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพ n/a n/a n/a n/a 6,711     
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 

 

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
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
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
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ตัวชี้วัดที่ 64 - การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมและพัฒนาความรู้ เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ =  
จ านวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้

จ านวนชั่วโมงท่ีใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

64 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน
หาความรู้เพิ่มขึ้น 

จ านวนช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้ จ านวน  / ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

 รายป ี

จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จ านวน  / ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

 รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่าน
หาความรู้เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     
เพิ่มมากข้ึน 

   

ผลการด าเนินงาน               
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้         
จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด         
ที่มา: https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile.html 
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ตัวชี้วัดที่ 66 – แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนอง 

ความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยแรงงานสามารถขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ วส. 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพ่ิมขึ้น  

= (จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ (ปีที่ n)/ (ปีที่ n-1)*100) - 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

66 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และ

ความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 

จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์

และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. 

คน  / ส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

n/a n/a 

จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์

และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวส. 

คน  / ส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

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 

  

https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/46619-4232.pdf
https://www.moe.go.th/index.php
http://stiic.sti.or.th/
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์
และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ 
ปวส. เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12* 

      20 20 20 20 20    

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a         

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

จ านวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

จ านวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวส. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 69 - อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจ  
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งกระท าได้ส าเร็จ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ/จ านวนประชากร *100,000 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง = อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน (ปีที่ n) -อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน 

(ปีที่ n-1) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

69 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ตอ่ 
ประชากรแสนคน 

จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ คน /  กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Web Service รายไตรมาส 
จ านวนประชากร คน /  กรมการปกครอง Excel รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ต่อประชากรแสนคน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12*  

     <0 <0 <0 <0 <0 <0 
   

ผลการด าเนินงาน    0.39 -0.12 -0.32 0.29        
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ   3,950 4,205 4,131 3934 4,137   
จ านวนประชากร   64955313 65,027,401 65,013,495 65,204,797 65,406,320   
อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ต่อประชากรแสนคน   6.08 6.47 6.35 6.03 6.32   
ที่มา: http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi-list/view/?id=737 



 

075-1 

ตัวชี้วัดที่ 75 - จ ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 ธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการขายสินค้าหรือ  
การให้บริการ เพ่ือมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชมชนสังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งหวัง
ก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และน าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้ประโยชน์ของเกษต รกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
หรือประโยชน์ส่วนรวม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา 3 แห่งราชกฤษฎีกาฯ ฉบับบที่ 621 พ.ศ. 2559) 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 
 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม = (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

75 จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน  / ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
เพื่อสังคม/กรมสรรพากร 

- - 
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

เป้ำหมำย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ 

     50 บริษัท 
100 

บริษัท 
180 

บริษัท 
300 

บริษัท 

เป้ ำหมำย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     
เพิ่มขึ้น 

 
   

ผลกำรด ำเนินงำน               

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม - - - - - - - - 
 

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 ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 10 ต่อป ี
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 การลงทุนภาครัฐ หมายถึง มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) โดยในที่นี้ค าว่า “ภาครัฐ” หมายถึง รัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

วิธีการวัดและวิธีค่านวณ:   

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

76 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครฐั มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

ผลการด่าเนินงาน 13.00% 1.23% - 6.31% 25.24% 7.40% -0.34% n/a n/a   

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (Public Gross Fixed Capital) (ล้านบาท) 728,136 737,090 690,594 864,906 928,931 925,770 n/a n/a 
ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 

Table 51 Savings and gross capital formation 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 77 - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 การลงทุนภาคเอกชน หมายถึง มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (Private Gross Fixed Capital) 

วิธีการวัดและวิธีค่านวณ: 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 
77 อั ต ร าก า รข ย าย ตั ว ข อ ง 

การลงทุนภาคเอกชน 
มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน  
(Private Gross Fixed Capital) 

ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราการขยายตั วของการลงทุน
ภาคเอกชน (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ผลการด่าเนินงาน 14.52% -2.54% 1.22% -2.57% 0.90% 5.00% n/a n/a   

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (Private Gross Fixed Capital) (ล้านบาท) 2,607,561 2,541,236 2,572,184 2,506,163 2,528,681 2,655,115 n/a n/a 
ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 

Table 51 Savings and gross capital formation 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 78 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ 4.0 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการส่งออก หมายถึง มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) โดยใช้ข้อมูล Real Term 

วิธีการวัดและวิธีค่านวณ: 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

78 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออก มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด่าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อั ต ราก ารขย ายตั วขอ ง
มูลค่าการส่งออก (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      เฉลี่ยไม่ต่า่กว่าร้อยละ 4.0 
ผลการด่าเนินงาน 7.59% 2.06% 4.18% 3.05% 5.40% 5.83% n/a n/a   

ผลการด่าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการส่งออก (Export of Goods and Service) (ล้านบาท) 8,619,919 8,797,311 9,165,180 9,444,693 9,954,354 10,534,707 n/a 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 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 79 - อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ระยะปานกลาง หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  
 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5+1.5 หมายถึง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กน.) ร่วมกับกระทรวงการคลังก าหนดให้มีค่ากลาง

ของอัตราเงินเฟ้อเป็นอัตราร้อยละ 2.5 และให้มีความยืดหยุ่นของเป้าหมายเงินที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งการก าหนดอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวจะช่วยให้ กนง. สามารถด าเนินนโยบาย
การเงินได้อย่างเหมาะสมและไม่จ าเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือตอบสนองอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมากเกินไป   

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

79 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ 2.5 ± 1.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ /  ธนาคารแห่งประเทศไทย  รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราเงิน เฟ้ อระยะ
ปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 
2.5 ± 1.5 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     2.5 ± 1.5    

ผลการด าเนินงาน 3.00 2.20 1.90 -0.90 0.19 0.66 1.07 0.81       

 
  



 

079-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 3.00 2.20 1.90 -0.90 0.19 0.66 1.07 0.81 

ที่มา: https://www.bot.or.th/App/BIZSHR/stat/DataSeries/29 
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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 จึงจ้าเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของ
ประเทศก้าลังพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ท้าให้ประชาชนมีงานท้า มีรายได้สูงขึ้นเมื่อรายได้ประชาชาติเพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาลก็จะสามารถ
เก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นเพ่ือช้าระหนี้คืน 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

80 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ) ล้านบาท /  ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ n/a  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปีงบประมาณ) ล้านบาท /  กองบัญชีประชาชาติ (สศช.) n/a  

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

         ไม่เกิน 
ร้อยละ 55 

ผลการด าเนินงาน 41.93 42.19 43.33 42.56 41.79 41.87 42.07    
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หนี้สาธารณะคงค้าง (ปีงบประมาณ) 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  
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ปีงบประมาณ) 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  
(หน่วย: ล้านบาท) 
ที่มา: http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding?ft=yearly&ms=9&ys=2012&me=9&ye=2019 

http://www.pdmo.go.th/th/public-debt/debt-outstanding?ft=yearly&ms=9&ys=2012&me=9&ye=2019
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ตัวชี้วัดที่ 81 - ดุลบญัชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account: CA) หมายถึง ผลรวมสุทธิของดุลการค้า ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน โดยที่ดุลการค้า (Trade Balance)  
เป็นผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้า ดุลบริการ (Net Services) เป็นผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ ประกอบด้วย  
ค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของภาคทางการ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้าง และค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ค่าประกันภัย เป็นต้น 
รายได้ (Income) ประกอบด้วย (1) ผลตอบแทนการจ้างงาน (Compensation of Employees) หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน และ (2) รายได้จากการลงทุน (Investment Income) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครองทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศ ได้แก่ 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอ่ืน  ๆ เงินโอนและบริจาค (Current Transfers) หมายถึง เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ (Residents) ได้รับหรือโอนให้ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (Nonresidents) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ 
ในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง ผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

81 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ดุลบัญชีเดินสะพัด ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558r 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      ไม่เกินร้อยละ 2 
ผลการด าเนินงาน 0.4% 1.0% 3.8% 8.0% 11.7% 11.0%      
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ดุลบัญชีเดินสะพัด 51,652 134,623 -497,597 -1,103,130 -1,703,101 -1,702,474 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 12,357,344 12,915,159 13,230,303 13,743,463 14,554,569 15,451,959 n/a n/a 

1. ดุลบญัชีเดินสะพัด: 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) 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 82 - การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือจัดท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐมอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญา  
ร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน = 
การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

จ านวนปี
  

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

82 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ
และภ าค เอกชน ใน การพั ฒ น า
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

ล้านบาท  / - กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

- - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     เฉลี่ยปลีะ 47,000 ล้านบาท    

ผลการด าเนินงาน               
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - - - - - 

ที่มา: http://www.ppp.sepo.go.th/project 

http://www.ppp.sepo.go.th/project
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ตัวชี้วัดที่ 84 - สัดสว่นพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง  
ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่สวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 พื้นที่ทั้งประเทศ หมายถึง พ้ืนที่โดยรวมของประเทศไทย  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ =  
พ้ืนที่ป่าไม้

พ้ืนที่ทั้งประเทศ
 x 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

84 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ 

พื้นที่ป่าไม้ ท้ังประเทศ ไร ่ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
พื้นที่ท้ังประเทศ ไร ่ /  กรมป่าไม ้ n/a - 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      40 40 40 40 40 40 

ผลการด าเนินงาน 33.65 31.57 31.62 31.60 31.58 31.58 31.68     
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

พื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ (ไร่) 108,867,407 102,119,538 102,285,400 102,240,982 102,174,805 102,156,351 102,488,302 
พื้นที่ท้ังประเทศ (ไร่) 323,528,700 

ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=72) 
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ตัวชี้วัดที่ 85 - จ ำนวนชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถกูคุกคำม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม หรือใกล้สูญพันธุ์ ได้มีการด าเนินการส ารวจและประเมินในปี  พ.ศ. 2559  
ถึงสถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จ านวน 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 จ าแนกเป็นมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 282 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 185 ชนิด และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 102 ชนิด 
โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพถูกคุกคามมากที่สุดร้อยละ 35.65 ของชนิดพันธุ์ที่พบในไทย รองลงมา คือ นก สัตว์เลื้ อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
และปลา ตามล าดับ 

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

85 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธ์ุ 

จ านวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และปลา 

จ านวนชนิด /  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 
ปีงบประมำณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธ์ุ 

เป้ำหมำย ตำมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

           

ผลกำรด ำเนินงำน      13 13     

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้ประเมินสถานภาพชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย พ.ศ. 2559                                            (หน่วย: ชนิด) 

สัตว์มีกระดูกสนัหลัง 
จ ำนวน

ชนิดพันธุ์
ในไทย 

สถำนภำพชนิดพันธุ์ทีถู่กคุกคำม 

สูญพันธุ ์
สูญพันธุ์ใน
ธรรมชำติ 

ชนิดพันธุ์ทีถู่กคุกคำม 
ใกล้ถูก
คุกคำม 

เป็นกังวล
น้อยที่สุด 

ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

รวม 

ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง ใกล้สูญพันธุ ์ มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธุ ์ รวม     
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 345 4 - 17 40 66 123 30 157 31 345 

นก 1,012 3 2 43 58 70 171 122 707 7 1,012 
สัตว์เลื้อยคลาน 392 - 1 16 17 16 49 62 265 15 392 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 157 - - - 4 14 18 19 103 17 157 
ปลา 2,825 1 1 26 66 116 208 59 - 101 370 
รวม 4,731 8 4 102 185 282 569 291 1,233 171 2,276 

หมำยเหตุ: 
- สูญพันธุ์ (Extinct: EX) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเช่ือถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย 
- สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild: EW) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่า พบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
- ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีความเส่ียงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้ 
- ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ก าลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังด าเนินต่อไป 
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- 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 ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจ า เป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติม 

จากการศึกษาวิจัยในอนาคต 
ที่มำ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_38) 
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ตัวชี้วัดที่ 86 - แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ านวนพ้ืนที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) หมายถึง แผนที่ที่เกิดจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
1 : 4000 แบบดิจิตอล เพ่ือให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในแนวทางเดียวกัน  

 โดยโครงการ One Map นี้มีวัตถุประสงค์จากความต้องการของรัฐบาลที่จะด าเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขตที่ดินตรงตามที่ประกาศในกฎหมาย 
แนวเขตท่ีดินต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนและไม่มีช่องว่าง และได้รับประโยชน์จากการที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นแนวเดียวกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก าหนดเขต
ที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตามโครงการ One Map จะท าให้กระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และสามารถตรวจสอบความถกูต้องของแนวเขตได้ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาท  

 โครงการนี้เป็นการบูรณาการการด าเนินการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงยุติธรรม 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

86.1 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้  

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ 

n/a  / คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

- n/a 

86.2 จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน แปลง  / คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ในการด าเนินการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน สศช. 

- n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
86.1 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้  

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

           

ผลการด าเนินงาน            
86.2 จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
(จ านวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

           

ผลการด าเนินงาน   11,134 10,085 8,471 7,173 N/A     
หมายเหตุ: โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนที่ One Map  

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map)            
จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (จ านวนแปลงท่ีดินที่ประชาชน
ได้รับการจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย) 

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

หมายเหตุ: โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนที่ One Map  
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ตัวชี้วัดที่ 87 - มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมูบ่้าน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 ระบบประปาหมู่บ้าน หมายถึง ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 สัดส่วนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน หมายถึง สัดส่วนระหว่างจ านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้านและจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน =  
จ านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด
× 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

87 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านที่มรีะบบประปาหมู่บ้าน จ านวน /  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  รายป ี
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน /  กรมการปกครอง  รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มีระบบประปาหมู่บ้ าน
ครบทุกหมู่บ้าน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ร้อยละ 100    

ผลการด าเนินงาน*  88.83  93.40           
หมายเหต:ุ *มาจากรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าโดย สศช. 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนหมู่บ้านที่มรีะบบประปาหมู่บ้าน*  62,512  65,696     

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  703,72  70,338 74,753 74,753 75,032  
สัดส่วนหมู่บ้านที่มรีะบบประปาหมู่บ้าน  88.83  93.40     
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 มีแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำอย่ำงสมดุลและมีกำรแปลงไปสู่กำรปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 ลุ่มน้้ำส้ำคัญของประเทศ หมายถึง การแบ่งลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ โดยใช้เส้นสันปันน ้าหรือสันเขาส้าหรับ
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่สูง และสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ น เช่น ถนน คูน ้า คันกั นน ้าส้าหรับพื นที่ราบ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาประกอบด้ วย  
เส้นชั นความสูง โครงข่ายล้าน ้า (River Network) เส้นแนวขอบเขตประเทศและขอบเขตการปกครอง แบบจ้าลองความสูงเชิงเลข (DEM) สภาพภูมิประเทศแบบ 3 มิติ 
จากแบบจ้าลองสภาพภูมิประเทศ (DTM) ข้อมูลภาพการส้ารวจข้อมูลระยะไกลจากโปรแกรม Google Earth และ PointAsia ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 
และแผนที่ภูมิประเทศพื นฐานหลักของกรมแผนที่ทหารทั งแผนที่กระดาษและแผนที่ภูมิประเทศแบบจุดภาพ (Raster Map) แล้วจัดท้าแผนที่มาตรฐานสากล ในอัตราส่วน 
1:50,000 WGS84 UTM Zone 47N เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการลุ่มน ้าต่าง ๆ ของประเทศไทย   

 กำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 25 ลุ่มน ้า คือ (1) ลุ่มน ้าสาละวิน (2) ลุ่มน ้าโขง (3) ลุ่มน ้ากก (4) ลุ่มน ้าชี (5) ลุ่มน ้ามูล (6) ลุ่มน ้าปิง  
(7) ลุ่มน ้าวัง (8) ลุ่มน ้ายม (9) ลุ่มน ้าน่าน (10) ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (11) ลุ่มน ้าสะแกกรัง (12) ลุ่มน ้าป่าสัก (13) ลุ่มน ้าท่าจีน (14) ลุ่มน ้าแม่กลอง (15) ลุ่มน ้าปราจีนบุรี  
(16) ลุ่มน ้าบางปะกง (17) ลุ่มน ้าโตนเลสาบ (18) ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (19) ลุ่มน ้าเพชรบุรี (20) ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก (21) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(22) ลุ่มน ้าตาปี (23) ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (24) ลุ่มน ้าปัตตานี และ (25) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

88 ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน ้า มีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าอย่างสมดุลและมีการแปลงไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
แต่ละลุ่มน ้า 

จ้านวน
แผนงาน 

 / ส้านักงานทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ 

n/a n/a 

 



 

088-2 

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 
ปีงบประมำณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน ้า 
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
อย่างสมดุลและมีการแปลงไปสู่ 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

           

ผลกำรด้ำเนินงำน   อยู่ระหว่างการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า (25 ลุ่มน ้า) 

ครม. เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 20 ป ี

    

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแต่ละลุ่มน ้า       10 
 
 



 

089-1 

ตัวชี้วัดที่ 89 - ประสิทธภิาพการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

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

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พก า ร ใ ช้ น้้ า ใ น พื้ น ที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 

n/a  / ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ประสิทธิภาพการใช้น้้าในพ้ืนที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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     

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ประสิทธิภาพการใช้น้้าในพ้ืนท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
หมายเหตุ: ตวัชี้วัดนีย้ังไม่มีการจัดเก็บขอ้มูล 



 

090-1 

ตัวชี้วัดที่ 90 - ประสิทธภิาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
 

นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

90 ประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิต
และการบริโภคเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการผลิต   / ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ   
ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการบริโภค   / ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ   

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการผลติ เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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     
ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการบรโิภค เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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     

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการผลติ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
ประสิทธิภาพการใช้น้้าภาคการบรโิภค n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  

หมายเหตุ: ตวัชี้วัดนีย้ังไม่มีการจัดเก็บขอ้มูล 



 

091-1 

ตัวชี้วัดที่ 91 - พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย หมายถึง พ้ืนที่ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 
 มูลค่าความเสียหาย หมายถึง มูลค่าความเสียหายรวมที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากมาเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง (ล้านบาท) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

91 พื้นที่และมูลค่าความเสียหาย
จ าก อุ ท กภั ย แ ละภั ย แล้ งมี
แนวโน้มลดลง 

พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย  จ านวนหมู่บ้าน /  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายป ี
พื้นที่ความเสียหายจากภัยแล้ง จ านวนหมู่บ้าน /  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายป ี
มูลค่าความเสียหาย  ล้านบาท /  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

พื้ น ที่ แ ล ะ มู ล ค่ า
ความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
มีแนวโน้มลดลง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ลดลง    

ผลการด าเนินงาน1 30,039.91 2,467.83 1,846.64 1,595.74 821.74 2,895.93         
ผลการด าเนินงาน2 1,115.18 4,756.20 392.56 800.05 416.56 1,123.76         

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



 

091-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย  12,016 35,765 15,044 5,736 21,170 39,769 14,964  
พื้นที่ความเสียหายจากภัยหนาว 40,723 37,118 23,229 12,972 11,840 85   
มูลค่าความเสียหายรวม1 30,039.91 2,467.83 1,846.64 1,595.74 821.74 2,895.93   
มูลค่าความเสียหายรวม2 1,115.18 4,756.20 392.56 800.05 416.56 1,123.76   
หมายเหต:ุ - 1: จากรายงานผลการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของ สศช. มีการประเมินแค่มูลค่าความเสียหาย 

- 2: จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 



 

092-1 

ตัวชี้วัดที่ 92 - พื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 350,000 ไร ่
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พื้นที่ชลประทาน หมายถึง จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า ภายใต้การด้าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ 
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น  = จ้านวนพ้ืนที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + โครงการ ชลประทาน

ขนาดกลาง + โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในปีงบประมาณนั้น ๆ 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

92 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปลีะ 350,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน ไร ่ /  กรมชลประทาน n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

พื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น (ไร่) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

n/a n/a n/a n/a n/a 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

ผลการด าเนินงาน 178,751 206,952 317,811 225,621 247,475 195,259 274,824 238,897    
หมายเหตุ: ข้อมูลปรับตามขอ้มูลสารสนเทศกรมชลประทานประจ้าปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 



 

092-2 

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



 

093-1 

ตัวชี้วัดที่ 93 - สัดสว่นปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องของภาคกลาง 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลักษณะและคุณสมบัติ  
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 มีเป้าหมายระดับภาคจากแผนพัฒนาภาคกลาง (ฉบับทบทวน 2562 - 2565) และแผนพัฒนาภาคตะวันออก (ฉบับทบทวน 2562 - 2565)  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง =   
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
 × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

93 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง
ของภาคกลาง  
 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 
อย่างถูกต้อง 

ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/ 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

ปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/ 
กรมการปกครองส่วนท้อง 

- - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง  

เป้าหมาย  
ตาม แผน พั ฒ น า
ภาคกลาง 

       ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 45 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 45 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 45 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 45 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

   

ผลการด าเนินงาน  17.87 22.88 25.71 39.32 43.33         
เป้าหมาย  
ตาม แผน พั ฒ น า
ภาคตะวันออก 

       ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

   

ผลการด าเนินงาน  28.82 31.70 31.06 34.80 53.45         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีถูกกําจัดอยา่งถูกต้อง (ภาคกลาง)* - 0.89 1.19 1.35 2.21 2.34 - - 
ปริมาณขยะมลูฝอยท้ังหมด (ภาคกลาง)* - 4.98 5.20 5.25 5.62 5.40 - - 
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีถูกกําจัดอยา่งถูกต้อง (ภาคตะวันออก)* - 0.66 0.71 0.73 0.79 1.24 - - 
ปริมาณขยะมลูฝอยท้ังหมด (ภาคตะวันออก)* - 2.29 2.24 2.35 2.27 2.32 - - 
หมายเหตุ: *ข้อมูลของกรมควบคุมมลพษิอยู๋ในรูปแบบรายงานและเป็นข้อมูลเฉลี่ยต่อวัน และแยกตามรายจังหวัด จึงไมท่ราบปริมาณรวมทั้งหมดของแต่ละภาค 
ที่มา: - http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 

-  http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm
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ตัวชี้วัดที่ 94 - คุณภาพน้้าของแม่น้้าสายยุทธศาสตร์หลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 คุณภาพน้้าของแม่น้้า หมายความถึง ใชดัชนีคุณภาพน ้าทั่วไป (Water Quality Index: WQI) ที่มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน  
91 - 100 คะแนน ถือว่าคุณภาพน ้าอยูู่ในเกณฑดีมาก 71 - 90 คะแนน คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑดี 61 - 70 คะแนน คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑพอใช 31 - 60 คะแนน คุณภาพ
น ้าอยูใ่นเกณฑเสื่อมโทรม 0 - 30 คะแนน คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คะแนนเกิดมาจากการรวมคะแนน ดัชนีคุณภาพน ้า 8 พารามิเตอร์ ได้แก ความเป็นกรด
ด ่าง (pH) ออกซิเจนละลายในน ้า (DO) ของแข็งทั งหมด (Total Solid: TS) แบคทีเรียกลุมฟีคลอโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) ไนเตรท (NO3), ฟอสฟอรัส
ทั งหมด (TP) ของแข็งแขวนลอย (SS) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand: BOD) เข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม 

 แม่น้้าสายยุทธศาสตร์หลัก ยังไม่พบการก้าหนดนิยามเกี่ยวกับแม่น ้าสายยุทธศาสตร์หลักที่ชัดเจน โดยในเบื องต้นที่ปรึกษาก้าหนดแม่น ้าสายยุทธศาสตร์
หลักตามข้อมูลใน “ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินทั่วประเทศ (IWIS)” ประกอบไปด้วย  

ลุ่มน้้า แม่น้้า 
ลุ่มน ้ากก แม่น ้ากก 
ลุ่มน ้าโขง กว๊านพะเยา แม่น ้าโขง แม่น ้าเลย แม่น ้าสงคราม แม่น ้าสวย แม่น ้าอิง แม่น ้าอูน หนองหาร ห้วยชะโนด ห้วยน ้ายาม ห้วยบังอี่ ห้วยบางทราย  ห้วยปลาหาง  

ห้วยโมง ห้วยหลวง 
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าน้อย บึงบรเพ็ด คลองดาวคนอง คลองบางกรวย คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย คลองบางประมุง คลองบางปลากด  

คลองพระโขนง คลองมอญ คลองลัดหลวง คลองส้าโรง  
ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก ไม่มีข้อมูลคุณภาพน ้า 
ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก   แม่น ้าจันทบุรี แม่น ้าตราด แม่น ้าประแสร์ แม่น ้าพังราด แม่น ้าระยอง แม่น ้าเวฬุ คลองก้นปึก คลองกระเฉด คลองคา คลองชากหมาก คลองตากวน คลองทับมา 

คลองน ้าด้า คลองน ้าตก คลองน ้าหู คลองบางกระพรุน คลองบางเบิด คลองพยุน คลองหนองคล้า คลองหนองผักหนาม คลองหลอด คลองห้วยใหญ่ 
ลุ่มน ้าชี แม่น ้าชี แม่น ้าเชิญ แม่น ้าพรม แม่น ้าพอง แม่น ้าล้าปาว แม่น ้าเสียว ล้าปลายมาศ ล้าปาวน้อย ล้าพะเนียง ห้วยแข้ โจด ห้วยปลาแดก ห้วยมุก ห้วยสายบาตร 

ห้วยเสียว ห้วยหมายกงอ 
ลุ่มน ้าตาป ี แม่น ้าตาปี - พุ่มดวง 
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ที่มา: http://iwis.pcd.go.th/index.php 

  

ลุ่มน้้า แม่น้้า 
ลุ่มน ้าโตนเลสาป ห้วยพรมโหด 
ลุ่มน ้าทะเลสาปสงขลา ทะเลสาปสงขลา คลองตะเครียะ คลองท่าเขียด คลองท่าแนะ คลองนาค่อม คลองป่าบอน  คลองป่าพะยอม คลองพรุพ้อ คลองหมากาฬ คลองระโนด  

คลองรัตนภูมิ คลองอู่ตะเภท  
ลุ่มน ้าท่าจีน แม่น ้าท่าจีน คลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาชัย คลองภาษีเจรีฐ คลองด้าเนินสะดวก คลองเจดีย์บูชา 
ลุ่มน ้าน่าน แม่น ้าพิจิตร แม่น ้าน่าน แม่น ้าแควน้อย คลองโป่งนก คลองตรอน คลองไดน ้า 
ลุ่มน ้าบางประกง แม่น ้าบางประกง แม่น ้านครนายก คลองท่าไข่ คลองท่าลาด คลองนครเนื่องเขต คลองพานทอง วังซุง  
ลุ่มน ้าปราจีนบุรี  แม่น ้าปราจีนบุรี  
ลุ่มน ้าปัตตาน ี แม่น ้าปัตตานี 
ลุ่มน ้าป่าสัก แม่น ้าป่าสัก แม่น ้าลพบุรี แม่น ้าบางขาม เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ลุ่มน ้าปิง แม่น ้าแม่สา แม่น ้าลี  ห้วยตาก แม่น ้าแม่แตง แม่น ้าแม่แจ่ม แม่น ้าแม่จัน แม่น ้าแม่กลาง แม่น ้าฝาง แม่น ้าปิง แม่น ้ากวง คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก   
ลุ่มน ้าเพชรบรุ ี แม่น ้าเพชรบุรี 
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก แม่น ้าปราณบุรี แม่น ้าตรัง แม่น ้ากุยบุรี แม่น ้ากระบุรี คลองหาดส้มแป้น คลองปะเหลียน คลองบ้าบัง คลองบางใหญ่ คลองตะกั่วป่า คลองกระบี่ใหญ่  
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก แม่น ้าหลังสวน แม่น ้าสายบุรี แม่น ้าปากพนัง แม่น ้าบางนรา แม่น ้าชุมพร แม่น ้าโก-ลก คลองอีเล็ด คลองเทพา 
ลุ่มน ้ามลุ แม่น ้ามูล แม่น ้าล้าชี แม่น ้าล้าโดมใหญ่ แม่น ้าล้าตะคอง แม่น ้าล้าน ้ากว้าง แม่น ้าล้ามุลน้อย ล้าจักราช  ล้าเขียงไกร ล้าซอ ล้าเซบาย ล้าแซะ ล้าปลายซอ  

ห้วยขะยุง ห้วยทับทัน ห้วยยาง ห้วยส้าราญ ห้วยเสนง ห้วยเหนือ 
ลุ่มแม่น ้ากลอง แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าแควใหญ่ แม่น ้าแควน้อย เขื่อนศรีนครินทร์ 
ลุ่มน ้ายม แม่น ้ายม แม่น ้าต้า คลองโคกช้าง 
ลุ่มน ้าวัง แม่น ้าวังทอง แม่น ้าวัง แม่น ้าแม่จาง คลองโคกช้าง 
ลุ่มน ้าสะแกกรัง แม่น ้าสะแกกรัง คลองตากแดด 
ลุ่มน ้าสาละวิน แม่น ้าปาย 

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

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

94 คุณภาพน ้าของแม่น ้าสายยุทธศาสตร์
หลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ น 

ดัชนีคณุภาพน ้าท่ัวไป (Water Quality Index: WQI) คะแนน /  กรมควบคุมมลพิษ n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

คุณภาพน ้าของแม่น ้าสายยุทธศาสตร์
หลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ น (คะแนน) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     อยู่ในเกณฑ์ดเีพิ่มขึ น 

ผลการด้าเนินงาน 34 28 29 34 34 28 45 n/a    

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ดัชนีคณุภาพน ้าทั่วไป (Water Quality Index: WQI) (คะแนน) 34 28 29 34 34 28 45 n/a 
หมายเหตุ: เป็นขอ้มุลจากสรุปสาระส้าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2562) 
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ตัวชี้วัดที่ 95 - คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด 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 เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง 
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

3. ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ  
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พ้ืนดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซ ออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบ บทางเดินหายใจและ 
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200 - 250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจท างานหนักข้ึน 

5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น  
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
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6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้ าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง 
ต่อสุขภาพ ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า 
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

AQI ความหมาย สีที่ใช ้ ค าอธิบาย 
0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
26 - 50 คุณภาพอากาศด ี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนท่ัวไป: สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
101 - 200 เริ่มมผีลกระทบต่อสุขภาพ ส้ม ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม

กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ข้ึนไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น  
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 
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ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI 
PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) PM10 (มคก./ลบ.ม.) O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
0 - 25 0 - 25 0 - 50 0 - 35 0 - 4.4 0 - 60 0 - 100 
26 - 50 26 - 37 51 - 80 36 - 50 4.5 - 6.4 61 - 106 101 - 200 
51 - 100 38 - 50 81 - 120 51 - 70 6.5 - 9.0 107 - 170 201 - 300 
101 - 200 51 - 90 121 - 180 71 - 120 9.1 - 30.0  171 - 340 301 - 400 
201 ข้ึนไป 91 ขึ้นไป 181 ข้ึนไป 121 ข้ึนไป 30.1 ขึ้นไป 341 ข้ึนไป 401 ข้ึนไป 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

95 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไข
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละจ านวนวันที่ PM10 ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 
 

/  กรมควบคุมมลพิษ   

 
ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควัน
ได้ รั บการแก้ ไ ขและมีค่ า อยู่ ใ น เกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 75.96 83.33 84.63 86.76 84.19 95.95 94.61     
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละจ านวนวันท่ี PM10 ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 75.96 83.33 84.63 86.76 84.19 95.95 94.61  
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ตัวชี้วัดที่ 96 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่  
ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) 
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของ
การปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 

ร้อยละ /  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับท่ี 12 

 
       

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ของการปล่อยในกรณปีกต ิ

  

ผลการด าเนินงาน            
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง     เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ลดลงร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8  
 
 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา 

หน่วย: ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) 

ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ภาคพลังงาน 230.36 229.89 240.00 236.94 n/a 254.9 258.7 258.2 260.3 n/a 
ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) (http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/) 

 ข้อมุลจากสรุปสาระส าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ป ีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (กันยายน 2562) 
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ตัวชี้วัดที่ 97 - ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโนม้ลดลง 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ 

ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) 
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 
 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

97 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาท
ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

ต้นทุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย 

บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

 / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

n/a  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 

ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วย  

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     มีแนวโน้มลดลง 

ผลการด าเนินงาน            

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย  ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
 



098-1 

ตัวชี้วัดที่ 98 - แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร 
สาธารณสุข และป่าไม้ 
 

นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการ

พัฒนาตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

98 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจ าเป็น   

  / ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 

แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในรายสาขาท่ีจ าเป็น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     มีแผนปฏิบตัิการ 

ผลการด าเนินงาน            

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในรายสาขาท่ีจ าเป็น  

      
  

 



 

099-1 

ตัวชี้วัดที่ 99 - การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ 

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง  ๆ หรือในพ้ืนที่หรือ

สาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง (อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การจัดตั้งกลไกภายในประเทศ
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร เ งิ น 
เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

เป้ าหมาย  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

     
มกีลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน 

เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 
   

ผลการด าเนินงาน               

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 

 



 

100-1 

ตัวชี้วัดที่ 100 - ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถงึ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

100 ระบบพยากรณ์ และ เตื อนภั ย
ล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ระบบพยากรณ์ และ เตื อนภั ย
ล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตร 

ม/ีไม่ม ี  / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 

การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ม/ีไม่ม ี  / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้า
ส าหรับภาคเกษตรและการจัดการ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     - - - - - -    

ผลการด าเนินงาน               

 
  



 

100-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตร - - - - - - - - 
การจัดการภัยพิบตัิทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย - - - - - - - - 
 



 

101-1 

ตัวชี้วัดที่ 101 - สดัส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถงึ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น 
 เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีร่วมกลุ่มกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ รวมทั้ง 

แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ =  
พื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ

พื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด
 × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

101 สั ด ส่ วน ขอ งพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ยที่ ได้ รั บ 
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

พื้นที่ เสี่ยงภัยที่ ได้รับการจัดตั้ ง
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

ไร ่  / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 

พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด ไร ่  / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 

 
  



 

101-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับ
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติ 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     - - - - - -    

ผลการด าเนินงาน จัดตั้งเครือข่ายระวังแจ้งเตือนธรณพีิบัติภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยครอบคลุมทั้งระบบ ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 

ไม่น้อยกว่า 55 ต้าบล 
        

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ - - - - - - - - 
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด - - - - - - - - 
 



 

102-1 

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 พ้ืนที่ที่เกิดภัยธรรมชาติแบบเดิมติดต่อกัน 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค้ำนวณ: 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย + จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย + จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ + จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง 
                                            + จ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอกควัน + จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว + จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว 
มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ = มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย + มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย + มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ  
                                              + มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง + มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควัน + มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว  
                                              + มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว 
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซาก = (n/a) 

 

 

 

 

 



 

102-2 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

102.1 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติลดลง จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย คน /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- - 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย คน /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ คน  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง คน /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากไฟป่าและหมอกควัน คน  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว คน  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว คน /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

102.2 มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย บาท /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย บาท /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ บาท  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง บาท /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  



 

102-3 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควนั บาท  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว บาท  / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว บาท /  กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

102.3 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ าซาก 

บาท  รอตอบกลับจาก
หน่วยงาน 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  

 
  



 

102-4 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

102.1 จ านวนผู้เสียชีวิต (ราย) 
ระวังภัยธรรมชาติ 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ลดลง    

ผลกำรด้ำเนินงำน1 1,356 377 444 202 168 196         
ผลกำรด้ำเนินงำน2 28 158 38 77 28 171 52        

102.2 มูลค่าความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ (ล้านบาท) 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ลดลง    

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
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน
พื้นที่เสี่ยงภัยซ้ าซาก (ล้านบาท) 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ลดลง    

ผลกำรด้ำเนินงำน1 3,774.92 29.86 368.56 175.15 247.78 1,556.37         
หมำยเหตุ: ผลการด าเนินงาน 1: จากรายงานผลการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ของ สศช. มีการประเมินแค่มูลค่าความเสียหาย 
  2: จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ าซากมีข้อมูลเฉพาะอุทกภัยเท่านั้น และเป็นการชดเชยโดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิใช่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น (อ้างอิงจาก: สรุปสาระส าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 

  



 

102-5 

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 14 134 31 11 17 152 23  
มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย 716,000,844 1,841,217,148 323,578,804 162,063,478 271,167,957 1,050,281,997 542,067,800 - 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากวาตภัย 14 24 7 67 11 19 29  
มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย 6,758,582 77,545,751 59,956,266 168,173,272 58,019,632 54,378,207 5,345,461  
จ านวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  
มูลค่าความเสียหายจากสึนามิ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  
จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้ง 0 0 0 0 0 0   
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง 399,178,544 2,914,986,854 68,983,841 637,982,948 145,396,739 73,481,373   
จ านวนผู้ เสีย ชีวิตจากไฟป่าและ
หมอกควัน 

ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  

มูลค่าความเสียหายจากไฟป่าและ
หมอกควัน 

ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  

จ านวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  
มูลค่าความเสียหายจากแผ่นดินไหว ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  
จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาว 0 0 0 0 0 0   
มูลค่าความเสียหายจากภัยหนาว ไม่มรีายงาน ไม่มรีายงาน ไม่มรีายงาน ไม่มรีายงาน ไม่มรีายงาน ไม่มรีายงาน   
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการชด เชยผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภั ยพิบั ติ ในพื้ นที่ 
เสี่ยงภัยซ้ าซาก 

3,774.92 29.86 368.56 175.15 247.78 1,556.37   

 
 
 



 

103-1 

ตัวชี้วัดที่ 103 - สดัส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการวิจัย 
และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดสว่นค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ =  (
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจยัและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

103 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่
ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาท้ังหมด 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี

ผลิตภณัฑ์มวลรวม ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 รายไตรมาส 

 



 

103-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพั ฒ นา เพิ่ ม สู่ ร้ อ ยละ  1.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP    

ผลการด าเนินงาน  0.44 0.48 0.62 0.78 1.00         

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนาทั้งหมด  57,038 63,490 84,671 113,527 155,143   

ผลิตภณัฑ์มวลรวม  12,915,158 13,230,304 13,743,465 14,554,569 15,451,958   
ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ 
 

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


 

104-1 

ตัวชี้วัดที่ 104 - สดัส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน หมายถึง งบวิจัยของภาคเอกชนที่ได้มาจากการส ารวจ 
 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ หมายถึง งบวิจัยของภาครัฐ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครฐั

=  (
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน + ภาครัฐ
) x100: (

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของรัฐ

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน + ภาครัฐ
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

104 สั ด ส่ วน การล งทุ น วิ จั ยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
เพิ่มเป็น 70:30 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน  

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

 รายป ี

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐ 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

 รายป ี

 



 

104-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สั ด ส่ วน การลงทุ น วิ จั ย และ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
เพิ่มเป็น 70:30 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มเป็น 70:30    

ผลการด าเนินงาน  47:53 54:46 70:30 73:27 80:20         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน   26,768 34,445 59,442 82,701 123,942   

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ  30,270 29,045 25,229 30,826 31,201   
ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-rd/rd-t001/ 
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ตัวช้ีวัดที่ 105 - การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:งานวิจัยพืน้ฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเดิม 
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เ พ่ืออุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ หมายถึง งานวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ: งานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ ∶ ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 

=  (
ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
) × 100: (

ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองค์ความรู้

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
) × 100                            

∶ (
ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
) × 100  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

105 การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ :
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ 

ล้านบาท  / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี

ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ 

ล้านบาท  / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี

ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน  

ล้านบาท  / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุ น วิ จั ยและพั ฒ น าใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ:งานวิจัย
พื้ น ฐาน เพื่ อส ร้ าง/ส ะสมองค์
ความรู้ :ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
เพิ่มเป็น 55:25:20 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มเป็น 55:25:20    

ผลการด าเนินงาน 

     27:46:27         
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ         

ค่าใช้จ่ายงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองค์ความรู ้         
ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน         
ที่มา: - http://stiic.sti.or.th/stat-rd-person/ 

 - http://statv2.nic.go.th/ 
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ตัวชี้วัดที่ 106 - จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ หมายถึง ก าลังแรงงานของผู้ที่ท างานด้านด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน =  (
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

จ านวนประชากรทั้งหมด
)  × 10,000 

 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

106 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน 
ต่อประชากร 10,000 คน 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  คน /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

 รายป ี

จ านวนประชากร คน /  กรมการปกครอง  รายป ี

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     25 คน ต่อประชากร  
10,000 คน 

   

ผลกำรด ำเนินงำน   12.9 13.6 17.0 21         
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา     89,617 112,386 138,644   

จ านวนประชากร 64,456,695.00 64,785,909.00 65,124,716.00 65,729,098 65,931,550 66,188,503   
ที่มำ: http://stiic.sti.or.th/stat-rd-person/ 

http://stiic.sti.or.th/stat-rd-person/
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ตัวชี้วัดที่ 107 - ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ หมายถึง ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชงิพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ =  (
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด
)  × 100 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

107 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริก ารและภาคธุรกิ จ  มี จ าน วน ไม่ น้ อยกว่ า 
ร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ 

จ านวน  / ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ/ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

n/a รายป ี

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ทั้งหมด 

จ านวน /  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ/ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

n/a รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ 
ที่ ถู ก น า ไป ใ ช้ ใน ก า ร ส ร้ า งมู ล ค่ า 
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการและภาคธุรกิ จ  มี จ านวนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30    

ผลการด าเนินงาน 
              

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ - - - - - - - - 
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทั้งหมด - - - - - - - - 
ที่มา: - https://www.nstda.or.th/th/11538-technology-transfer 

 - https://www.nrct.go.th/splash 

https://www.nstda.or.th/th/11538-technology-transfer
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ตัวชี้วัดที่ 108 - มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา หมายถึง ผู้ประกอบการนิติบุคคลน าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา  
ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราปกติที่ต้องเสีย โดยเป็นกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการขอยกเว้นภาษี 300% 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

108 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 

ล้านบาท  / กรมสรรพากร n/a n/a 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ค่ า ใช้ จ่ ายวิ จั ยและพัฒ นามี จ าน วน เพิ่ ม ขึ้ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     จ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลดหย่อนภาษเีงินได้นติบิุคคลส าหรับคา่ใช้จ่ายวิจัยและพฒันา (หน่วย: ล้านบาท) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 110 - ความส้าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้้า  
ทางอากาศ ภายในภูมิภาคเพ่ืออ้านวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง 
 

ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

ความส้าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ้านวย

ความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตั งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส้าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ  

ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน กรอบ 

ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ้านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

ทั งนี  จะต้องมีการก้าหนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจนในการที่จะมีกฎระเบียบมารองรับ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโย ง 

ในภูมิภาค รวมทั งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่ อมต่อเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พื นที่การพัฒนาภายใน 

ประเทศไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 

วิธีการวัดและวิธีการค้านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ความส้าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่าย
ความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก 
ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาคเพื่ออ้านวย
ความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     
โครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลมุ

ทางบก ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ 
ผลการด้าเนินงาน 

     n/a n/a n/a    

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด : n/a 



 

111-1 

ตัวชี้วัดที่ 111 - ความส้าเร็จของการด้าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (Cross Border Transport 
Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (จ้านวนใบอนุญาต) 
 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้า โขงทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ได้ให้สัตยาบันครบทั้ง 20 ฉบับแล้ว  
(17 ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) ภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (GMS CBTA) (ไทย วันที่ 30 มีนาคม 2558 เมียนมา 6 เดือนมิถุนายน 
2558) โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือเริ่มด้าเนินการ CBTA ในระยะแรก “Early Harvest” ในเดือนสิงหาคม 2560  
เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ในปี 2562 ภายหลังการให้สัตยาบันครบถ้วนแล้ วประเทศไทยได้ร่วมจัดท้าบันทึกความเข้าใจเพ่ือให้มีการใช้ความตกลง CBTA ณ  
จุดผ่านแดนที่ส้าคัญ (Initial Implementation on CBTA) กับประเทศเพ่ือนบ้าน และเริ่มบังคับใช้แล้ว คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม/มุกดาหาร-สะหวันนะเขต/อรัญประเทศ-
ปอยเปต/ความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา จ้านวน 150 คัน จากเดิมไทย ได้โควตาจ้านวน 40 คัน และอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือเริ่ม IICBTA ระหว่าง
ไทย-เมียนมา และเจรจาเพ่ือลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการเจรจาตามแนว 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 

  



 

111-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

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

จ้านวนใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้
ความตกลง GMS ที่ได้ด้าเนินการจริง 

-  / กระทรวงคมนาคม PDF  

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 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

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

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

              

ผลการด้าเนินงาน 
              

 
ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
จ้านวนใบอนุญาตขนส่งทางถนนภายใต้ความตกลง GMS ที่ได้
ด้าเนินการจริง 

         

 



 

112-1 

ตัวชี้วัดที่ 112 - มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าสินค้าขั้นกลาง หมายถึง สินค้าและบริการที่ถูกซ้ือไปเพื่อน าไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าชนิดอื่น โดยที่ยังไม่ไปถึงข้ันของการบริโภค 

 ชายแดนระหว่างประเทศ หมายถึง ชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน อันระกอบไปด้วย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และ
มาเลเซีย 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

112 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่างประเทศ 

มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่างประเทศ 

พันล้านบาท /  ธนาคารแห่งประเทศไทย/ 
กรมศุลกากร 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดน
ระหว่างประเทศ (พันล้านบาท) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      n/a 
ผลการด าเนินงาน 4,404 4,328 4,374 3,773 3,618 4,043 n/a n/a   

ที่มา: สรุปสาระส าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กันยายน 2562) หน้า 163 
  https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9517&filename=evaluate_develop 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ )พันล้านบาท(  4,404 4,328 4,374 3,773 3,618 4,043 n/a n/a 
 



 

113-1 

ตัวชี้วัดที่ 113 - มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค หมายถึง มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้าของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

 มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ  (Thai Direct Investment Abroad: TDI) หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนซึ่งมีถิ่นฐาน 
ในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็นกิจการในเครือ โดยที่ผู้ลงทุนถือหุ้นของกิจการในเครือหรือกิจการที่น าเงินไปลงทุนตั้งแต่ร้อยละ  10 ขึ้นไป ทั้งนี้ 
ธุรกรรรมการลงทุนจะครอบคลุมถึง (1) เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity Investment) (2) การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ (Direct Loans) (3) ก าไรที่น ากลับมาลงทุน 
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) ก าไรคงค้างที่น ากลับมาลงทุน   

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค = n/a 
มูลค่าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค = มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ + มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 
  



 

113-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

113.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาค 

มูลค่ าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศ 
ในภูมิภาค 

ล้านบาท /  ธนาคารแห่งประเทศไทย API รายป ี

113.2 มูลค่าการลงทุนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาค 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 
(Thai Direct Investment Abroad: TDI) 

ล้านบาท /  ธนาคารแห่งประเทศไทย API รายป ี

มูลค่ าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI)  

ล้านบาท /  ธนาคารแห่งประเทศไทย API รายป ี

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วดั เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

113.1 มู ลค่ าการค้า
ระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     - - - - - -    

ผลการด าเนินงาน 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 มูลค่าการลงทุน
ระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

     - - - - - -    

ผลการด าเนินงาน -107,038.89 -28,188.97 -119,193.18 -9,231.71 -97,128.06 -143,036.25 -171,226.34 17,196.78       
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค 

3,006,076.37 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 

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 
Abroad: TDI) 

-84,108.11 -45,499.77 -88,699.83 -21,312.52 -168,637.90 -204,652.91 -224,556.91 -140,063.23 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI)  

-22,930.78 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 
 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  หมายถึง มูลค่าธุรกิจการให้บริการระหว่างประเทศคู่ค้าของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ  

ในภูมิภาค ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค = (n/a) 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

114 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการ
ไทยในประเทศในภูมิภาค 

มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทย 
ในประเทศในภูมิภาค 

ล้านบาท  / n/a n/a n/a 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการ
ไทยในประเทศในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     - - - - - -    

ผลการด าเนินงาน               

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมภิาค - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ 115 - ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณในการน าเข้าและส่งออกสินค้าและบริการของประเทศไทยทั้งประเทศ   

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น  = ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการ (ปีที่ n) - ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการ (ปีที่ n-1) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

115 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ พันตัน  / สนข. n/a  
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ พันตัน /  สนข. n/a  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ปริมาณการขนส่งสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     >0 >0 >0 >0 >0 >0    

ผลการด าเนินงาน               
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ (พันตัน)* 105,498 - - - 119,321    
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (พันตัน)* 114,245 112,603 126,604 123,423 123,159    
หมายเหตุ: *สรุปสาระส าคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 
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ตัวชี้วัดที่ 116 - กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รบัการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและบริการ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับ 
การปรับแก้ไขท่ีส าคัญเพ่ือให้อ านวยความสะดวกต่อการลงทุนของต่างประเทศ โดยข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีในปี 2560 ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหรือก าหนดกฎหมาย/
ระเบียบ มีดังนี้  

1. ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้อง
กับแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 

2. การด าเนินการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน ตามแนวคิดหลักของแผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เพ่ือผลักดันให้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินของภูมิภาค  

3. การร่างก าหนดพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  
5. พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 
6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และกระบวนการ  

ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  
7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560 

  



 

116-2 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a)  

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

116 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ 

ไม่ม ี  / n/a n/a n/a 

 
ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้
เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและ
บริการ 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     n/a 

ผลการด าเนินงาน      n/a n/a n/a    

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การลงทุนและบริการ 

     n/a n/a n/a 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มูลจากสรุปสาระส าคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (กันยายน 2561) 
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ตัวชี้วัดที่ 117 - มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทย หมายถึง งบประมาณประเทศที่ใช้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) และ 
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สพพ.) 

- การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) แบ่งออกเป็น  
o การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ า และระยะเวลาในการช าระคืนเงินต้นและ

ระยะเวลาปลอดหนี้ยาวกว่าปกติ ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557) สพพ. คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 - 2.50 ต่อปี และประเทศผู้กู้ต้องใช้สินค้าและ
บริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าท้ังหมด อีกท้ังต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาจากประเทศไทย เป็นต้น  

o การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่า (Grant) เป็นเงินให้เปล่าที่สนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  

o การให้เงินช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินให้เปล่า (Mixed Credit) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีสัดส่วนของเงินกู้
เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า โดยปกติอัตราส่วนของเงินให้เปล่าจะไม่เกินร้อยละ 30 

- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยอยู่ในรูปแบบของเงินให้เปล่า (Grant) แบ่งออกเป็น  
o การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของโครงการการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการด าเนินโครงการ  
o การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 การให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค จากข้อมูลรายงานของส านักงานความร่วมมือมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
โดยให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านจ านวน 7 ประเทศ คือ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต 

  



 

117-2 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู* ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

117 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของ
ไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา ล้านบาท /  
ส านักงานความ
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน)

(สพพ.) 

n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป. ลาว ล้านบาท /  n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา ล้านบาท /  n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม ล้านบาท /  n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน ล้านบาท /  n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา ล้านบาท /  n/a รายป ี
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - เลสเต ล้านบาท /  n/a รายป ี

หมายเหตุ: * ขอ้ม ูลอยู่ในรูปแบบ e-book และ PDF ไฟล ์

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทย
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     
n/a 

ผลการด าเนินงาน 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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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ กัมพูชา (ล้านบาท) - - - - 928.1 928.11   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ สปป.ลาว (ลา้นบาท) 286.1 3,677.0 1,137.0 2,294.37 313.37 5,017   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เมียนมา (ลา้นบาท) - - 1,785.0 - - -   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ เวียดนาม (ล้านบาท) - 1,200.0 - - - -   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ภูฏาน (ล้านบาท) - - - - - -   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ศรีลังกา (ล้านบาท) - - - - - -   
มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ ติมอร์ - เลสเต (ล้านบาท) - - - - - -   

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานประจ าปขีองส านักงานความรว่มมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบา้น (สพพ.) ประมวลผลโดยที่ปรึกษา 
https://www.neda.or.th/2018/th/emagazine?n=rQZWewEb3Q 

https://www.neda.or.th/2018/th/emagazine?n=rQZWewEb3Q
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ตัวชี้วัดที่ 118 - ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ในยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบการจัดท าตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

118 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

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

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     n/a 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a    

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาค n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่  119 - ความกา้วหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง สถานการณ์ของตัวชี้วัด SDGs ไทยจากการจัดอันดับของ 
Sustainable Development Solutions Network 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

119 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs) 

อันดับ 
 

/  สศช. (กองฯ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

      
อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 40

ประเทศแรก
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 30 

ประเทศแรก 
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 20 

ประเทศแรก 
ของโลก 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     n/a    

ผลการด าเนินงาน (อันดับ)     61 55 59 40       
ผลการด าเนินงาน (คะแนน)     62.2 69.5 69.2 73.0       
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

SDGs (อันดับ)     61 55 59 40 
SDGs (คะแนน)     62.2 69.5 69.2 73.0 
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ตัวชี้วัดที่ 120 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
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 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

((ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีปัจจุบัน – ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีก่อน) / 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรม ปีก่อน) * 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

120 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาอุตสาหกรรม  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
อุตสาหกรรม 

ล้านบาท /  สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ป ร ะ เด็ น  4 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     ขยายตัว ร้อยละ 4.6 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

4.8 

ผลการด าเนินงาน 3.44% 2.40% 1.45% 4.31% 5.34%         
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม (ล้านบาท) 4,420,724 4,526,819 4,592,338 4,790,312 5,045,968    
ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 
 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page
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ตัวชี้วัดที่ 121 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
เฉพาะสาขาบริการ (Service) 

 สาขาบริการ (Service) ประกอบไปด้วย (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 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

121 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาบริการ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ ล้านบาท /  สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี

 
 
 
 
 



 

121-2 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

     ขยายตัว ร้อยละ 5.4 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

5.3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

5.3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

5.3 
ผลการด าเนินงาน 5.56% 4.79% 7.64% 7.60% 6.86%         

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ (ล้านบาท) 7,032,152 7,368,689 7,931,705 8,534,692 9,119,821    
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 

 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของผลผลิต โดยมิได้มีที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยการผลิต  
คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน แต่มาจากหลายปัจจัย ไดแ้ก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์คุณภาพของแรงงาน และปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เป็นต้น 

- ค่าฐาน TFP เท่ากับ 100  
- TFP ต่่ากว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพต่่า 
- TFP สูงกว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสิทธิภาพ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ผลิตภาพการผลิตรวม = ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ค่านวณในรูปแบบบัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting) 

ผลิตภาพการผลิตรวม (ร้อยละต่อปี)  =   
ผลิตภาพการผลิตรวมปีปัจจุบัน− ผลิตภาพการผลิตรวมปีฐาน

ผลิตภาพการผลิตรวมปีฐาน 
 × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

122 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total 
Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม) 

ผลิตภาพการผลติรวม 
 

ร้อยละ /  ส่านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม (Total Factor 
Productivity ภาคอุตสาหกรรม) 

เป้ าหม าย  ต ามแผน แม่ บ ทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
แล ะ บ ริ ก ารแ ห่ งอน าค ต  ป ระ เด็ น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      ขยายตัวร้อยละ 2.2 
ขยายตัว
ร้อยละ 

2.3 

ขยายตัว
ร้อยละ 

2.4 

ขยายตัว
ร้อยละ 

2.5 

ผลการด าเนินงาน  0.45 0.44 0.30 0.02          
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภาพการผลติรวม 99.37 99.82 100.26 100.56 100.58    
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ตัวชี้วัดที่ 123 - อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภาพการผลิต หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้จากการใส่ปัจจัยการผลิต (Input) เข้าไปในกระบวนการผลิต ซึ่งการวัดผลิตภาพ 
การผลิตสามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การวัดผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity) และ (2) การวัดผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) 

 ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของผลผลิต โดยมิได้มีที่มาจากการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยการผลิต  
คือ ปัจจัยแรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จะเรียกส่วนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวว่าเป็น Residual Growth หรือ เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
(Technical Progress) และอ่ืน ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์คุณภาพของแรงงานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อายุเพศ และ 
ที่ส าคัญ คือ ปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) การมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เป็นต้น 

 ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ หมายถึง ยังไม่มีผู้ก าหนดนิยามที่ชัดเจน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

123 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ร้อยละ  / กองบัญชีฯ n/a n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการ (ร้อยละ) 

ค่าเป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต  

     ขยายตัว ร้อยละ 2.7 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

3.2 
ผลการด าเนินงาน              

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (ร้อยละ)         
ที่มา (นิยาม): https://www.nesdb.go.th/article_attach/Binder6.pdf 

 

https://www.nesdb.go.th/article_attach/Binder6.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 124 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อุตสาหกรรมชีวภาพ หมายถึง อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์ 
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว 
จะใช้สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ = n/a 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

124 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ n/a -  / - - - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัต ราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

ค่าเป้าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
แล ะบ ริ ก ารแห่ งอน าค ต  แ ผน ย่ อ ย
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

     ขยายตัว ร้อยละ 10 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

15 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

15 

ผลการด าเนินงาน              

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพ         
ที่มา: http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/plan/bio_plan.pdf 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/plan/bio_plan.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 125 - การลงทนุทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อุตสาหกรรมชีวภาพ หมายถึง อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์ 
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว 
จะใช้สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

 การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = n/a 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

125 การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

การลงทุนทางด้านการวิจยัและ
พัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพตอ่

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

-  / - - - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนทางด้านการวิจัย
และพัฒนาของอุตสาหกรรม
ชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 

          

ผลการด าเนินงาน               
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมชีวภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

- - - - - - - - 

ที่มา: http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/plan/bio_plan.pdf 

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 โดยเพ่ิมธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพ้ืนฐาน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพ้ืนฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 และเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  ทั้งนี้การแพทย์ครบวงจรของไทย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

126 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี 

n/a -  / ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการ
ก า รแ 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 

     ขยายตัว ร้อยละ 5 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

5 
ผลการด าเนินงาน              
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

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

http://www.oie.go.th/academic/index
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ตัวชี้วัดที่ 127 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ทั้ง Embedded Software, Enterprise 
Software และ Digital Content ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International E-commerce Player) ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพ่ือให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริการเกี่ยวกับ
หน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security)  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 

  = 
ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีปัจจุบัน−ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน
 × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

127 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

-  / ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- - 

 

  



127-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการดิ จิทั ล  ข้ อมู ล  และ
ปัญญาประดิษฐ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภ า ย ใต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

     ขยายตัว ร้อยละ 5 
ขยายตัว 
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

5 

ผลการด าเนินงาน              

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์         
ที่มา: http://www.oie.go.th/academic/index 

 
 

http://www.oie.go.th/academic/index
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ตัวชี้วัดที่ 128 - ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง อัตราส่วนการน าหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมแทนที่แรงงาน ต่อจ านวนแรงงาน 

10,000 คน ซี่งท าการเก็บข้อมูลโดย International Federation of Robotics (IFR) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000 คน  = (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

128 ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลติ ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ต่อแรงงาน 10,000 คน 

ยูนิต  / International Federation 
of Robotics (IFR) 

- - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ความเข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

ไม่มี - - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ความหนาแน่นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่อแรงงาน 10,000 คน - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดที่ 129 - อันดบัของ Digital Evolution Index ของไทย 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 Digital Evolution Index หมายถึง ผลการจัดอันดับโดย The Fletcher School at Tufts University พัฒนาขึ้นในปี 2557 เพ่ือประเมินสถานภาพ
ทางด้านดิจิทัลในบริบทของ เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ รวม 50 ประเทศ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

 Digital Evolution Index = n/a 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

129 อันดับของ Digital Evolution Index 
ของไทย 

อัน ดั บของ Digital Evolution Index 
ของไทย 

อันดับ /  ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับของ Digital Evolution 
Index ของไทย 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     1 ใน 40 
1 ใน 
30 

1 ใน 
25 

1 ใน 
20 

ผลการด าเนินงาน - 35 - - 42 - - -      
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย - 35 - - 42 - -  
ที่มา: - https://sites.tufts.edu/digitalplanet/dei17/ 

- https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/03/DigitalPlanet14_FINAL.pdf 
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ตัวชี้วัดที่ 130 - ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงกฎหมายและการ ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา  
เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  

= มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย/ มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก*100 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

130 ส่วนแบ่ งการตลาดของจ านวน
อากาศยานที่ เข้าซ่อมในไทยต่อ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย ล้านดอลลาร์สหรัฐ /  Aviation Week MRO 
Database 

Excel รายป ี

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ /  Aviation Week MRO 
Database 

Excel รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ส่ วนแบ่ ง ก า รตลาดของ
จ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อม
ในไทยต่อภาคพื้น เอเ ชีย
แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม 

     ร้อยละ 1 
ร้อยละ 

1 
ร้อยละ 

4 
ร้อยละ 

4 

ผลการด าเนินงาน     2.8         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย     974    
มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก     13,896    

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 

http://oknation.nationtv.tv/blog/akom/2018/01/20/entry-1
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ตัวชี้วัดที่ 131 - จ ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพ่ิมข้ึน โดยมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

 Tier 4 (Material Manufacturing & Support Processes) เช่น วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์ส าหรับผลิตปีกเครื่องบิน 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  

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

131 จ านวนผู้ประกอบการผลิต ช้ินส่วน

อากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ 

Tier 4 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 4 บริษัท /  CAAT   

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 3  บริษัท /  CAAT   

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2  บริษัท /  CAAT   
ที่มำ: https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/10_Aviation_and_Logistics-revised_19-12-60_CHU.pdf 

  

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-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนผู้ป ระกอบการผลิต
ช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 
2 Tier 3 และ Tier 4 

เป้ำหมำย ตามแผนแม่บท
ภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

     Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 2 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3 จ านวน 19 บริษัท         

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 
Tier 3 และ Tier 4 

ผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3 จ านวน 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 ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ด่านชายแดนส าคัญ หมายถึง ช่องทาง (ทางถนน) หลักที่ใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยแบ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

- สปป.ลาว ประกอบไปด้วย ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม 

- เมียนมา ประกอบไปด้วย ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ ด่านแม่สาย และด่านเชียงแสน 

- กัมพูชา ประกอบไปด้วย ด่านอรัญประเทศ และด่านคลองใหญ่  

- มาเลเซีย ประกอบไปด้วย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์   
 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการ

พัฒนาตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู 

ไม่มี
ข้อมูล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

132 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

ปริมาณาการค้ารวม  ณ 
ด่านชายแดนส าคัญ 

ลา้นตัน  / กรมศุลกากร/
สศช. (กองบัญชีฯ) 

n/a รายป ี

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อดัชนชีี้วัด เป้า/ผล 
หน่วย: ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า - ออก ณ 
ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

         เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ปริมาณาการค้ารวม ณ ด่านชายแดนส าคัญ (ล้านตัน) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 133 - มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการค้าชายแดนภาค หมายถึง มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านทางชายแดนของประเทศไทยตามภาคต่าง ๆ โดย 
จากการทบทวนแผนพัฒนาภาคพบว่าประกอบไปด้วยภาคท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

133 มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ (ชายแดน) 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะเหนือ ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน) ล้านบาท  / กรมศุลกากร/สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล ข้อมูล 
หน่วย: ร้อยละ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2562-2565 
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนภาคฯ 

เป้าหมาย แผนภาค 
(%) 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง 
       

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า 2% 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก 
       

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า15% 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ 
       

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า15% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า15% 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ 
       

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 4% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 6% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 8% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า 5% 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน 
       

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 2% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 3% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 4% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า 5% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า3.5% 

มู ล ค่ า ก า รค้ า ช ายแดนภาค ใต้  
(ชายแดน) 

       
เพิ่มไมต่่่า
กว่า10% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า10% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า10% 

เพิ่มไมต่่่า
กว่า10% 

เพิ่มเฉลีย่ไม่
ต่่ากว่า10% 

ผลการด าเนินงาน 
(%) 

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 ก า รค้ า ช ายแดนภาค ใต้  
(ชายแดน) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a     
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
หน่วย: ล้านบาท 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง n/a n/a n/a n/a n/a 64,933 n/a n/a   
มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออก n/a n/a n/a n/a n/a 121,423 n/a n/a   
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ n/a n/a n/a n/a n/a 152,048 n/a n/a   
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต ้ n/a n/a n/a n/a n/a 513,242 n/a n/a   
มูลค่าการค้าชายแดนภาคอีสาน n/a n/a n/a n/a n/a 273,510 n/a n/a   
มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ (ชายแดน) n/a n/a n/a n/a n/a 7,555 n/a n/a   

 
 
 
 
 
 



 

134-1 

ตัวชี้วัดที่ 134 - อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง  
เพ่ือลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

134 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ n/a -  / - - - 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัต ราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ป ร ะ เด็ น  4 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      
ขยายตัว  
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

10 
ผลการด าเนินงาน              
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

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

http://www.oie.go.th/academic/index
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ตัวชี้วัดที่ 135 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง  
เพ่ือลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ =  

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศปีปัจจุบัน−มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศปีฐาน

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศปฐีาน
 × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/เชื่อมโยง
ข้อมูล 

ความถี่ 

135 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

-  / กรมศุลกากร - - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

เป้ าห ม าย  ต าม แผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
แล ะบ ริ ก ารแห่ งอน าค ต  แผ น ย่ อ ย
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

      
ขยายตัว  
ร้อยละ 

5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 

10 

ผลการด าเนินงาน              
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ         
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ตัวชี้วัดที่ 136 - อันดบัความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน   
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน ในที่นี้หมายถึงดัชนีชี้วัดด้าน Labor productivity (PPP) ในรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ IMD ด้าน Labor productivity (PPP) เป็นส่วนหนึ่งของด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) โดย Labor productivity (PPP)  
จะได้จากค่าประมาณการ GDP ต่อประชากรต่อการท างาน 1 ชั่วโมง (นิยามก าหนดและจัดอันดับโดย IMD) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

136 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน 

อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย 
IMD ในด้าน Labor productivity (PPP) 

อันดับ /  สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับความสามารถ
ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
แรงงาน โดย WEF 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

     อันดับที่ 60 
อันดับ
ที่ 55 

อันดับ
ที่ 50 

อันดับ
ที่ 45 

ผลการด าเนินงาน    55 57 58        
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD 
ในด้าน Labor productivity (PPP) (อันดับ) 

   55 57 58   
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ตัวชี้วัดที่ 137 - อันดบัขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต หมายถึง World Digital Competitiveness Ranking เป็นการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล โดย  World Competitiveness Center (IMD) ซึ่งมีการให้คะแนนจาก 3 ปัจจัย คือ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ 
ด้านความพร้อมในอนาคต (นิยามก าหนดและจัดอันดับโดย IMD) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

137 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 

อันดับใน World Digital Competitiveness 
Ranking โดย IMD 

อันดับ /  สศช. (กองฯ พัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้ า น ดิ จิ ทั ล ใน ด้ า น ค ว าม พ ร้ อ ม 
ในอนาคต 

เป้ าห ม าย  ต าม แผ น แม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

     อันดับ 45 
อันดับ 

40 
อันดับ 

35 
อันดับ 

30 

ผลการด าเนินงาน (อันดับประเทศไทย/
จ านวนประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

    41/61 39/63 40/63       
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อันดับ ใน World Digital Competitiveness Ranking โดย 
IMD (อันดับประเทศไทย/จ านวนประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

    41/61 39/63 40/63  

คะแนนใน World Digital Competitiveness Ranking โดย 
IMD (คะแนน) 

    63.771 65.272 68.434  
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ตัวชี้วัดที่ 138 - ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) หรือ HDI คือดัชนีที่บ่ งบอกถึงการพัฒนาใน 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (วัดจาก  
Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร) ด้านการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy Rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้ และ การเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย)  
ด้านเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP โดยแปรค่าแบบ PPP) ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้น ามาประกอบเป็นดัชนีการพัฒนามนุษย์  โดยค่า HDI จะมี 
ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้แต่ละประเทศ และยังถือเป็นหนึ่ งในประเด็นของเสาหลักประคม
สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
โครงการเพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) น าเข้าข้อมูลแต่ละด้านเพ่ือประกอบการประมวลผล 

โดย UNDP ดังนี้    
1. ด้านสุขภาพ (Long and Healthy Life) โดยมีตัวบ่งชี้คือความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at Birth) โดยในการจัดอันดับ 

ปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)   
2. ด้านการศึกษา (Education) โดยมีตัวบ่งชี้คือจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (Mean Years of Schooling) และจ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา 

(Expected Years of Schooling)  โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก UNESCO Institute for Statistics, ICF Macro Demographic 
and Health Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys และ OECD  

3. ด้านมาตรฐานการครองชีพ (A Decent Standard of Living) โดยมีตัวบ่งชี้คือรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล (Gross National Income per 
Capita: GNI) โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก World Bank, IMF และ United Nations Statistics Division 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

138 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development 
Index: HDI) 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development 
Index: HDI) 

คะแนน /  สศช. (กองพัฒนาข้อมูล
และตัวช้ีวัดสังคม) 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(ค่าคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

     ค่าคะแนน 79.0  
ค่า

คะแนน 
82.0  

ค่า
คะแนน 

85.0  

มีค่า
คะแนน
มากกว่า 

85.0  
ผลการด าเนินงาน  735.0  741.0  748.0  755.0  765.0         

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) คะแนน  735.0  741.0  748.0  755.0  765.0    
ที่มา: http://hdr.undp.org/en/data 

การแสดงค่า 
ดัชนี 1) ค่าประจ าปี 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 ก าลังการผลิต (Capacity) การพัฒนาความรู้ (Development) การน าความรู้ไปใช้งาน 
(Deployment) ความรู้และทักษะเฉพาะ (Know-How) (นิยามก าหนดและให้คะแนนโดย WEF) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 
ส ารวจประจ าปีโดย WEF รวมถึงการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

139 คะแนนความสามารถในการแข่ งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 

คะแนน Global Human Capital 
Index ของ WEF 

คะแนน /  สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a รายป ี

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ข้อมูล เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

คะแนน Global Human 
Capital Index ของ WEF 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนา
ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

      เพิ่มขึ้น 20% 
เพิ่มขึ้น 
20% 

เพิ่มขึ้น 
20% 

เพิ่มขึ้น 
20% 

ผลการด าเนินงาน     4.48% -7.95% -4.76%        
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

คะแนนจากการประเมิน Global Human Capital Index ของ WEF (คะแนน)    68.78 71.86 66.15 63  
อันดับจากการประเมิน Global Human Capital Index ของ WEF (อันดับประเทศไทย/
จ านวนประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

   
57/124 48/130 40/130   

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

 

การแสดงค่า 
คะแนน 1) ค่าประจ าปี  2) คะแนนที่เปลี่ยนแปลง = คะแนนปีนี้ - คะแนนปีก่อน 
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ตัวชี้วัดที่ 140 - ผลิตภาพแรงงาน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อคน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยค านวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อผู้มีงานท า  

 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อชั่วโมงการท างาน) หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช้วัดปริมาณผลผลิตต่อชั่วโมงการท างาน โดยค านวณจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ต่อชั่วโมงท างาน 

 ผลิตภาพแรงงาน (ต่อหน่วยการผลิต) หมายถึง เป็นข้อมูลสัดส่วนของอัตราค่าตอบแทนแรงงานต่อชั่วโมงการท างาน (Compensation per Unit of 
Labour Input) เปรียบเทียบกับผลผลิตต่อชั่วโมงท างาน (Volume of Output per Hour) หรือ ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) หรือสามารถค านวณจาก
สัดส่วนของค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ (เงินได้) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

 เงินได้ หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือสิ่งของที่ลูกจ้างได้รับจากการท างาน ที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของที่ลูกจ้างได้ตอบแทน
จากการท างาน ณ ราคาได้ตอบแทนจากการท างาน อาจจะได้รับเป็นรายเดือน รายสัปดาห์รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น หรือเหมาจ่าย และค่าล่วงเวล า โบนัส รวมทั้ง
ค่าตอบแทนที่ให้ในรูปสิ่งของ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลประโยชน์ที่นายจ้างสมทบให้กับลูกจ้าง อาทิ ประกันสังคม หรือค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน  

 มีทั้งเป้าหมายระดับประเทศจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเป้าหมายระดับจังหวัดจากแผนพัฒนานครราชสีมา 
(2561 - 2564) 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ผลิตภาพแรงงาน =   ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน หรือ ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท างาน 

 

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)  =   
ผลิตภาพแรงงานปีปัจจุบัน− ผลิตภาพแรงงานปฐีาน

ผลิตภาพแรงงานปีฐาน 
 × 100 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/เชื่อมโยง
ข้อมูล 

ความถี่ 

140 ผลิตภาพแรงงาน ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน 
 

- /  ธนาคารแห่งประเทศไทย n/a รายไตรมาส 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ผ ลิ ต ภ า พแ ร ง ง าน 
(ร้อยละต่อปี)   

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

- - - - -  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

2.5 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

2.5 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 

2.5 
ผลการด าเนินงาน: ดัชนีผลิตภาพแรงงาน           

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
2555 2556 2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ผลิตภาพแรงงาน 1 (การค านวณ
แบบบเดิม) 

    105.41 97.61 96.29 100.70 105.19 99.24 96.97 103.86 109.62 102.77 100.55 107.42 

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     

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatRealsectorIndices.aspx
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ตัวชี้วัดที่ 141 - สดัส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 ก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลรวมของจ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ท างานด้านนี้ และผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   =  จ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        + ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ท างานด้านนี้ 
                                                                +ผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปลี่ยนแปลงต่อปี) =  

  
ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีปจัจุบัน− ก าลังแรงงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีฐาน

ก าลังแรงงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีฐาน 
 × 100 
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โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

141 สัดส่ วนก าลั งแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล) 

n/a รายป ี

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ไม่ได้ท างานด้านนี้ 

คน /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล) 

n/a รายป ี

ผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

คน /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ผู้รวบรวมข้อมูล) 

n/a รายป ี

 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สั ด ส่ วน ก าลั งแ ร งงาน 
ด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป้ ำห ม ำย  ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

- - - - -  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

10 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

10 

ร้อยละ 50 
ของ

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

ผลกำรด ำเนินงำน     1.00 2.09 -0.03     - - - 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2,405,107 2,406,943 2,417,581 2,460,634  
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไมไ่ด้ท างานดา้นนี้    1,508,639 1,541,276 1,594,447 1,559,418  
ผู้ว่างงานท่ีส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     55,270 60,564 80,706 71,345  
ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3,969,016 4,008,783 4,092,734 4,091,397  
ที่มำ: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-lf/ind-lf-g002/lf-t011/ 

 

 

 

 

http://stiic.sti.or.th/stat/ind-lf/ind-lf-g002/lf-t011/
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ตัวชี้วัดที่ 144 - อันดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา หมายถึง IMD ได้มีการจัดอันอับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลก โดยจัดท าออกมาในรูปแบบรายงานประจ าปี (IMD World Competitiveness Yearbook) โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สภาวะเศรษฐกิจ (Economic 
Performance) ประสิทธิภาคของรัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดย 
ด้านการศึกษา (Education) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (นิยามก าหนดและจัดอันดับโดย IMD) 

 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

144 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านการศึกษา 

อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับ
โดย IMD ในด้าน Education 

อันดับ /  สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อั น ดั บ ขี ด ค ว าม ส า ม า ร ถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษา 

เป้ าหมาย  ตามแผน แม่ บ ทภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ 

     อันดับที่ 45 
อันดับ
ที่ 40 

อันดับ
ที่ 35 

อันดับ
ที่ 30 

ผลการด าเนินงาน   48 52 54 56 56       
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อั น ดั บ ขี ด ค วาม ส ามารถ ใน ก ารแ ข่ งขั น ขอ งป ระ เท ศ 
ด้านการศึกษาของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

51 54 48 52 54 56 56  

 

การแสดงค่า 
อันดับ  1) ค่าประจ าปี  2) อันดับที่เปลี่ยนแปลง = อันดับปีนี้ - อันดับปีก่อน 
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ตัวชี้วัดที่ 145 - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 GTCI หรือ อันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (Global Talent Competitiveness Index: GTCI) เป  นตัวชี้วัดที่ใช้วัดศักยภาพ 
การผลิต ดึงดูด พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคล จัดท าโดยสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก INSEAD ในฝรั่งเศสร่วมกับกลุ่มบริษัท อเด คโก้ (ADECCO) และ  
บริษัท TATA Communications ที่ประเมินจากหลายมิติทั้งด้านการผลิต การดึงดูดและการรักษาคนเก่งไว้ ในประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนากลยุทธ์ 
การส่งเสริมความสามารถของประเทศให้แข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ (นิยามก าหนดและให้คะแนนโดย INSEAD) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ : (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

145 ความส าม ารถ ใน การแข่ งขั น ขอ ง
ประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) 

ดั ช นี ช้ี วั ด ศั ก ย ภ าพ ก า รแ ข่ งขั น 
ด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (GTCI) 

อันดับและ
คะแนน 

/  สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a รายป ี
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 
2571-
2575 

2576-2580 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ
ไทยในระดับ
ส า ก ล ดี ขึ้ น 
(GTCI) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด น  12  
การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด น 
การพัฒนาการเรียนรู้ 

      ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 56.63
คะแนน (เทียบเท่า

ค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป) 

ไม่น้อยกว่า 
69 คะแนน 

 

ไม่น้อยกว่า 72.49 
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภมูิภาค

อเมริกาเหนือ) 

ผลการด าเนินงาน 
 40.37 40.23 40.99 41.5 39.96 38.62       

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดัชนีช้ีวัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก ( GTCI) (คะแนน)  40.37 40.23 40.99 41.5 39.96 38.62 
ดัชนีช้ีวัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (GTCI) (อันดับประเทศไทย/จ านวน
ประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

 72/103 61/93 69/109 73/118 70/119 66/125 

 

การแสดงค่า 
คะแนน 1) ค่าประจ าปี  2) คะแนนที่เปลี่ยนแปลง = คะแนนปีนี้ - คะแนนปีก่อน 
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ตัวชี้วัดที่ 151 - อันดบัของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 
นิยามของตัวชี้วัด  

 SDGs เป็น เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชติ (UN)  
จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น 
ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่ 

1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที ่
2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
4. Quality Education รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
5. Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ า และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
7. Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย 
8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
9. Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  

ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
10. Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
11. Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
12. Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 



 

151-2 

13. Climate Action ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
14. Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
15. Life on Land ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
16. Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
17. Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 

ค่าคะแนน SDG index ของแต่ละเป้ าหมาย อ้างอิงจากรายงาน Asian Water Development Outlook ซึ่ งการแปลงข้อมูลทางสถิติของตัวชี้ วัด 
แต่ละเป้าประสงค์จะแบ่งเป็น 5 ระดับ (อ้างอิงจากโครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)) ได้แก่ 
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โดยการคิดคะแนนจะมีหลักในการคิด ดังนี้ 
1. หากตัวชี้วัดมีหลายตัวชี้วัดย่อยให้น ามาหารหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดก่อน โดยน ามาค านวณเฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
2. หากเป้าประสงค์มีหลายตัวชี้วัดให้น าตัวชี้วัดเฉพาะตัวที่มีข้อมูลมาหารหาค่าเฉลี่ยของเป้าประสงค์ก่อน  
3. น าคะแนนเป้าประสงค์มาหาค่าเฉลี่ยของเป้าหมายนั้น เฉพาะตัวที่มีข้อมูล 
4. เป้าหมายจะถูกให้สีตามช่วงคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (เขียว, เขียวอ่อน, เหลือง, ส้ม และแดง) 
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ตัวอย่างการประเมิน SDG แต่ละเป้าหมายของประเทศไทย 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

SDG index  อันดับและ
คะแนน 

/  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- รายป ี

SDG index ในกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อันดับและ
คะแนน 

/*   - - 

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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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลก 

เป้ าห ม าย  ต าม แผน แม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน ประเด็นการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

     
อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 

ประเทศแรก 
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 40
ประเทศ

แรกของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 30 

ประเทศแรก
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 20 
ประเทศแรก 

ของโลก 
ผลการด าเนินงาน (อันดับ) (SDG index)    61 55 59 40 41      
ผลการด าเนินงาน (คะแนน) (SDG index)    62.2 69.5 69.2 73.0 74.54      

 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

SDGs (อันดับ)    61 55 59 40 41 
SDGs (คะแนน)    62.2 69.5 69.2 73.0 74.54 
 

การแสดงค่า 
อันดับ  1) ค่าประจ าปี  2) อันดับที่เปลี่ยนแปลง = อันดับปีนี้ - อันดับปีก่อน 
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ตัวชี้วัดที่ 152 - ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 Environmental Performance Index (EPI) เป็นดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่ งแวดล้อม  ถูกพัฒนาขึ้น โดยทีมนักวิชาการจาก 
มหาวิทยาลัยเยลล์ ที่จัดอันดับ 180 ประเทศ ในตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด ใน 10 กลุ่ม ที่ค านึงถึงการด าเนินงานในระดับรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นด้านการฟ้ืนฟูคุณภาพของอากาศ ปกป้องความหลาก หลายทางชีวภาพ  
ลดการสร้างมลภาวะเพ่ิมเติม (นิยามก าหนดและให้คะแนนโดย Yale) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 
ร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมดมาจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ซึ่งเป็นการวัดในด้านที่มีผลต่อสุขภาพของ

มนุษย์ และร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดมาจากด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งเป็นการวัดในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและประโยชน์ 
ที่มนุษย์ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ ท าให้มนุษย์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสูตรทั่วไปส าหรับกา รค านวณตัวบ่งชี้ความเข้าใกล้
เป้าหมายของค่า EPI ทั่วโลก สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

{[(ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก) – (ระยะห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้)] / ค่าเฉลี่ยคะแนน EPI ทั่วโลก} x 100 
และด้านย่อยและค่าสัดส่วนของการค านวณในแต่ละด้านย่อย แสดงได้ดังตารางและรูปต่อไปนี้ 
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ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมและด้านย่อย 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) 
1. ภาวะโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อมนุษย์ 
3. ผลกระทบเรื่องน้ าต่อมนุษย์ 

1. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อระบบนิเวศ 
2. ผลกระทบเรื่องน้ าต่อระบบนิเวศ 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย 
4. การเกษตร 
5. การประมง 
6. ป่าไม้ 
7. ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
(คะแนน) 

Environmental Performance Index (EPI) อันดับและ 
คะแนน 

/  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- ราย 2 ปี  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
)คะแนน((  

เป้ าหมาย  ต ามแผนแม่ บทภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

     50 คะแนน 
55 

คะแนน 
60 

คะแนน 
65 

คะแนน 

ผลการด าเนินงาน EPI Rank (อันดับ)    91  121  78      
ผลการด าเนินงาน EPI Score (คะแนน)    69.54  49.88  45.40      

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

EPI Rank (อันดับ)    91  121  78 
EPI Score (คะแนน)    69.54  49.88  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) ค่าประจ าปี  2) ดัชนีที่เปลี่ยนแปลง = ดัชนีปีนี้ - ดัชนีปีก่อน 

https://epi.envirocenter.yale.edu/sites/default/files/2018-tha.pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/THA
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ตัวชี้วัดที่ 153 - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง  
และชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 พื้นที่สีเขียวทุกประเภท ประกอบด้วย พ้ืนทีเ่ป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ เพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

สัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ =  
พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ

พ้ืนที่ทั้งประเทศ
 x 100 

 

สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ =  
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ

พ้ืนที่ทัง้ประเทศ
 x 100 

 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท =  
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท

พ้ืนที่ทัง้ประเทศ
 x 100 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย 

มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

153 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว ทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีเป็น
ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้
ประโยชน์  พื้นที่สี เขียวในเมืองและชนบท 
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ท้ังประเทศ) 

พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ  / ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
n/a n/a 

พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท 
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชน 

ร้อยละ  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ทุกประเภท 
ได้แก่ พื้นที่ เป็นป่าธรรมชาติ 
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้
ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท รวมทั้งป่าในเมือง
แ ล ะ ชุ ม ชน เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ท้ัง ประเทศ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภาย ใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 18 การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

     

- สัดส่วนพ้ืนท่ีสเีขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ 32 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 10 

- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท  
ร้อยละ 2 

- สัดส่วน
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ 
ร้อยละ 33 
- พืน้ท่ีป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 12 

- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท 
ร้อยละ 3 

- สัดส่วน
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ 
ร้อยละ 34 
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ
เพื่อการใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ 15 
- พื้นที่สี

เขียวในเขต
เมืองและ
ชนบท  

ร้อยละ 4 

- สัดส่วน
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ 
ร้อยละ 35 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 15 

- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน (พื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ) 

    31.58 31.68 31.68       
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ )ร้อยละ(  31.57 31.62 31.60 31.58 31.58 31.68 31.68  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ )ร้อยละ(          
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท )ร้อยละ(          
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ตัวชี้วัดที่ 154 - ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) หมายถึง เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ติดตามและประเมินผลสุขภาพของระบบนิเวศ 
คน - มหาสมุทร โดยมีกรอบแนวคิดที่บูรณาการระหว่าง ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
ประเมิน OHI ทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย  

 ศักยภาพด้านอาหารจากการท าประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (Food Provision)  
 ศักยภาพและโอกาสในการท าประมงพ้ืนบ้านส าหรับชุมชนท้องถิ่น (Artisanal Fishing Opportunities) 
 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้มาจากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน (Natural Products)  
 ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งอาศัยชายฝั่ง (Carbon Storage)  
 ศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง (Coastal Protection)  
 คุณค่าด้านประสบการณ์และความพึงพอใจจากการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล (Tourism and Recreation)  
 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง (Coastal Livelihoods and Economics) 
  ความพิเศษด้านสถานที่ซ่ึงมีคุณค่าโดยเฉพาะต่อวัฒนธรรมในชุมชนและความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Sense of Places)  
 ระดับความสะอาดของน้ าและชายหาดในท้องถิ่นที่ปราศจากมลพิษ (Clean Waters)  
 ศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และแหล่งอาศัย (Biodiversity) 
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ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย  
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี (Trends) 
 แรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ (Pressure) เช่น มลพิษ แหล่งที่อยู่อาศัยถูกท าลาย สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น แรงกดดันจากการประมง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

แรงกดดันจากมนุษย์ เป็นต้น  
 การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resilience) เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นต้น  
 สถานะปัจจุบัน (Current Status) 
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จากนั้นคะแนนรวมส าหรับแต่ละภูมิภาค/ประเทศ (I) สามารถค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนทั้งหมด (G) ส าหรับแต่ละเป้าหมาย (g) 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

154 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร คะแนน /  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(คะแนน(  

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     70 72 75 77 

ผลการด าเนินงาน     66 66 66       

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน(  71 69 69 68 66 66 66  
ที่มา: http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings 

 

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 ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลก 
ให้คงท่ี ซึ่งอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซีเอฟซี (CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด์ (SF6) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
เนื่องจากประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใต้กรอบความตกลงปารีส  

ซึ่งครอบคลุมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ  20 - 25  
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขาเศรษฐกิจ แล้ว โดยวิธีการค านวณที่ใช้ 
การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็น 367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในกรณีปกติ เป็นวิธีประเมินจากแผนการลด 
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง โดย 

ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =  
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

367.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
× 100 

ส าหรับข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (NDC) ได้ศึกษาศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2573 
เป็น 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในกรณีปกติ จึงใช้วิธีการค านวณเดิม แต่จะเปลี่ยนจาก 367.44 เป็น 555 แทน เนื่องจากเพ่ิมสาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย 
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ร้อยละก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง =  
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
× 100 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

155 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก โ ด ย ร ว ม ใ น ส า ข า
พลั ง ง านและขนส่ ง ส า ข า
กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขา
การจัดการของเสียลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงาน 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการจัดการของเสีย 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด ์

/  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซ เ รื อนกระจก
โ ด ย ร วม ใน ส าขา
พลังงานและขนส่ง
สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
กา ร ใ ช้ผลิ ตภัณฑ์  
และสาขาการจัดการ
ของเสียลดลง 

เป้ าหมาย ตามในแผนแม่บท
ภาย ใต้ แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

     
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย 

ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ  

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 15 จาก

กรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 จาก

กรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 20 จาก

กรณีปกติ 

ผลการด าเนินงาน 

   

ร้อยละ 
12.45 
(เฉพาะ
ภาค

พลังงาน) 

ร้อยละ 
14.09 
(เฉพาะ
ภาค

พลังงาน) 

ร้อยละ 
15 

(เฉพาะ
ภาค

พลังงาน) 
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา                                    หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) 

ภาคกิจกรรม 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พ.ศ. 
2547 

พ.ศ. 
2548 

พ.ศ. 
2549 

พ.ศ. 
2550 

พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2552 

พ.ศ. 
2553 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

ภาคพลังงาน 204.01 209.21 210.75 215.96 218.18 218.65 230.36 229.89 240.00 236.94 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ 17.42 19.24 20.09 20.01 18.80 18.65 18.70 18.69 19.04 18.98 
ภาคการเกษตร 44.93 46.29 46.40 50.98 51.00 52.24 52.32 52.93 55.68 50.92 
ภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้ -17.25 -51.55 -53.47 -60.52 -65.34 -66.69 -65.26 -70.94 -84.84 -86.10 
ภาคของเสีย 12.77 12.99 13.75 14.11 15.05 14.93 13.54 12.77 10.06 11.83 

ทั้งหมด 
279.13 287.73 290.98 301.06 303.03 304.46 314.92 314.27 324.78 318.66 

(ไม่รวมภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้) 
ทั้งหมด 

261.88 236.18 237.52 240.54 237.69 237.77 249.66 243.33 239.94 232.56 
(รวมภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ดินและป่าไม้) 

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

ภาคกิจกรรม ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 2559  2560 2561 2562  2563 

ภาคการผลติไฟฟ้า 98.4 94.7 93.9 94.3 
 

ภาคการขนส่ง 66.2 73.6 75.1 71.5 
 

ภาคอุตสาหกรรม 78.0 75.2 78.4 69.6 
 

ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ (ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ) 16.1 15.0 15.9 15.0 
 

ทั้งหมด 258.7 258.5 263.4 250.4 
 

 

http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_73/
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ตัวชี้วัดที่ 156 - คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 แหล่งน้้าผิวดิน1 หมายความว่า แม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า และแหล่งน ้าสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึง
แหล่งน ้าสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน ้าบาดาลและในกรณีที่แหล่งน ้านั นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึ งแหล่งน ้าที่อยู่ภายใน 
ปากแม่น ้าหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น ้าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามท่ีกรมเจ้าท่าก้าหนด 

 แหล่งน้้าใต้ดิน2 หมายความว่า น ้าที่อยู่ใต้ดิน และให้หมายความรวมถึงน ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล 
 แหล่งน ้ำทะเล3 หมายความว่า น ้าทั งหมดในเขตน่านน ้าไทย แต่ไม่รวมถึง น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน โดย “น่านน ้าไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านน ้าไทย 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี  

แหล่งน้้าประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหล่งน ้าที่คุณภาพน ้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน ้าทิ งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
 การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน 
 การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 
 การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
2 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าใต้ดิน 
3 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (23 พฤศจิกายน 2560) 
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แหล่งน้้าประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
 การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
 การอนุรักษ์สัตว์น ้า 
 การประมง 
 การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า 

แหล่งน้้าประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
 การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
 การเกษตร 

แหล่งน้้าประเภทท่ี 4 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
 การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน 
 การอุตสาหกรรม 

แหล่งน้้าประเภทท่ี 5 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

การก้าหนดมาตรฐานดัชนีคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 
 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม แหล่งน ้าประเภทที่ 4 ส่วนที่ 1 
 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี  

 ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ซึ่งจะท้าให้ สี กลิ่น และรสของน ้าเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ 
 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 
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (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 และค่ามาตรฐานอ่ืน ๆ อ้างอิงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที่ 2 เว้นแต่ 

 ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 
 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 4,000 เอ็ม พี เอ็น/100 มิลลิลิตร 

 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่4 ต้องมีมาตรฐานตามประเภทที ่ 2 ข้อ 1 – 5 และ 8 เป็นต้นไป เว้นแต่ 
 ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่้ากว่าคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าประเภทที่ 4 
 
แหล่งที่มา: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ISBN 74-9879-92-9 

 
  



 

156-4 

การประเมินคุณภาพของแหล่งน ้าจะใช้ Water Quality Index (WQI) ที่มีระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินทั่วประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ โดย 
มีการจัดเก็บตัวอย่างน้า เพ่ือน้าไปตรวจสอบคุณภาพน ้า จะด้าเนินการปีละ 4 ครั ง (รายไตรมาส) โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค จะจัดเก็บในช่วงเดือน พ.ย. ก.พ. พ.ค. และ ส.ค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

156 คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าทะเล 
และแหล่งน ้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ประโยชน์ 

คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าทะเล 
และแหล่งน ้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ประโยชน์ 

n/a  / กรมควบคุมมลพิษ n/a n/a 

 
 
 

เกณฑ์ WQI ช่วงคะแนน WQI 

เสื่อมโทรมมาก 0-30 

เสื่อมโทรม 31-60 

พอใช้ 61-70 

ดี 71-90 

ดีมาก 91-100 



 

156-5 

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้า
ผิวดิน แหล่งน ้าทะเล และ
แหล่งน ้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

     ร้อยละ 35 ของพื นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 ของ
พื นที่

เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 ของ
พื นที่

เป้าหมาย 

ร้อยละ  
90 ของ
พื นที่

เป้าหมาย 

ผลการด้าเนินงาน              

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าทะเล และแหล่งน ้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
กับประเภทของการใช้ประโยชน์ 

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 เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด  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 เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง 
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม ่หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

3. ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ 
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พ้ืนดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและ  
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจท างานหนักข้ึน 

5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น  
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
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6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้ าได้ด ีสามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้ 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อ 
สุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า 
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

AQI ความหมาย สีที่ใช ้ ค าอธิบาย 
0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
26 - 50 คุณภาพอากาศด ี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนท่ัวไป: สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
101- 200 เริ่มมผีลกระทบต่อสุขภาพ ส้ม ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม

กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ข้ึนไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง  หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น  
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย ์
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ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI 
PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) PM10 (มคก./ลบ.ม.) O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
0 - 25 0 - 25 0 - 50 0 - 35 0 - 4.4 0 - 60 0 - 100 
26 - 50 26 - 37 51 - 80 36 - 50 4.5 - 6.4 61 - 106 101 - 200 
51 - 100 38 - 50 81 - 120 51 - 70 6.5 - 9.0 107 - 170 201 - 300 
101 - 200 51 - 90 121 - 180 71 - 120 9.1 - 30.0  171 - 340 301 - 400 
201 ข้ึนไป 91 ขึ้นไป 181 ข้ึนไป 121 ข้ึนไป 30.1 ขึ้นไป 341 ข้ึนไป 401 ข้ึนไป 

 
เกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพเสียงโดยทั่วไป คือ ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
 ดัชนีคุณภาพอากาศ 

ซึ่งการค านวณดัชนีคุณภาพอากาศภายในช่วงระดับ สามารถค านวณได้จากสมการเส้นตรง ดังนี้ 

𝐼 =
 𝐼𝑗 − 𝐼𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

(𝑋 − 𝑋𝑖) + 𝐼𝑖  

โดยที่ I  คือ ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ 
X  คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด 
Xi , Xj  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X 
Ii , Ij  คือ ค่าต่ าสุด, สูงสุด ของช่วงดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น X จากค่าดัชนีย่อยที่ค านวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภท

ใดมีค่าดัชนีสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้น 
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 มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ค่ามาตรฐานระดับเสียง การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

1. ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่ 
2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ 
3. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่ง อ่ืนใดที่มีคุณส มบัติ 
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 
4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดย
ในรัศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อน
เสียงกีดขวางอยู่และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร 

2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

 การวัดการสั่นสะเทือน 
การวัดการสั่นสะเทือนจะเป็นการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนว่า มีความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการสั่นสะเทือน โดยปกตินิยมวัด

เป็นมิลลิเมตร/วินาที (mm/s) และนิ้ว/วินาที (inch/sec) ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS ซึ่งเหมาะกับการวัดการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ระหว่าง 20Hz -
1,000Hz ซึ่งข้อก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ: 

 f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ 
 * = ก าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 
 ** = ก าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง 
 การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดส าหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นที่มีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 
 การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร 

 อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ ส านักงาน คลังสินค้า อาคารพิเศษและอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย อาคารชุด หอพัก อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษา อาคารที่ ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา 

 อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ โบราณสถาน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

 ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ท าให้เกิดการล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร 

 ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ท าให้เกิดการล้าหรือการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

157 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 

 
ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด 

 / กรมควบคุมมลพิษ   

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

คุณภาพอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโต
อย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

     ร้อยละ 35 ของพื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 ของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 ของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 ของ
พื้นที่

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน              

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย 
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ตัวชี้วัดที่ 158 - ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ หมายถึง การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ = 

  
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์+ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง+ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด และปริมาณกากอุตสาหกรรมท้ังหมด 
  × 100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

158 ดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ล้านตัน /  กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ปริมาณกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด ล้านตัน  / กรมควบคุมมลพิษ/กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- - 
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 18 
การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

     0.74 0.81 0.89 0.95 

ผลการด าเนินงาน     - - - - -     

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
น าไปใช้ประโยชน์ 

12.4 12.7 13.3 15.8 19.57 21.48 24.09  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 26.8 26.2 26.8 27.1 26.45 27.48 27.95  
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง         
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด  0.58 0.59 0.61 0.62 0.64   
ปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
(*เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง) 

    2.132 2.5 1.33 1.24 

ที่มา: - http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 
  - http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm 

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 

 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปัจจุบันอยู่

ระหว่างการจัดท าตัวชี้วัด 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

159 ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม n/a  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีการตระหนักรู้  
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 18 การ เติบโตอย่ างยั่ งยืน  แผนย่อย 
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

     ร้อยละ 20 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

20 

ผลการด าเนินงาน              
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีการตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 160 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ (ระดับ/คะแนน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ความม่ันคงด้านน้้า หมายถึง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงน ้าที่สะอาด ปลอดภัยใน  ปริมาณเพียงพอ โดยมีค่าใช้จ่ายในระดับราคาที่สามารถจ่ายได้  
เพ่ือท้าให้ชีวิตมีสุขอนามัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการปกป้องรักษา (Global Water Partnership (GWP), 2000) 

 ความม่ันคงด้านน้้า หมายถึง ความพอเพียงของทรัพยากรน ้าทั งในด้านปริมาณและ คุณภาพเพ่ือสุขอนามัย การด้ารงชีวิต รักษาระบบนิเวศและใช้เป็น
ปัจจัยในการผลิต รวมทั งเพียงพอที่จะใช้ส้าหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากน ้าที่กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007:545) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: 
AWDO เสนอแนวคิดการประเมินความม่ันคงด้านน ้าที่ครอบคลุมหลายมิติ เพ่ือสะท้อนความมั่นคงด้านน ้า 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 

 ความมั่นคงน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (Household Water Security)  
 ความมั่นคงน ้าเพื่อเศรษฐกิจ (Economic Water Security)  
 ความมั่นคงน ้าส้าหรับเมือง (Urban Water Security)  
 ความมั่นคงน ้าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Water Security)  
 ความมั่นคงน ้าด้านการฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติจากน ้า (Resilience to Water-Related Disasters) 

ในการประเมินความมั่นคงด้านน ้าภายใต้กรอบ AWDO 2016 ในแต่ละมิติจะประเมินคะแนนระหว่าง 1 (คือ มีความมั่นคงด้านน ้าน้อย มีความเสี่ยงสูง) ถึง 20  
(มีความม่ันคงด้านน ้ามาก มีความเสี่ยงต่้า) โดยท้าการประเมินในระดับประเทศ และมีการแบ่งระดับความมั่นคงด้านน ้าเป็น 5 ระดับ 



 

160-2 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

160 ดัชนีความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 
(Water Security Index) 

ดัชนีความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 
(Water Security Index) 

คะแนน /   สศช. (กองฯทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม หรือ กองฯ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน) 

n/a ราย 2 ป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 
(Water Security Index) (คะแนน) 

เป้ าห ม าย  ต าม แ ผน แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ 

     
ระดับ 2 

(60 คะแนน) 

ระดับ 3 
(70 

คะแนน) 

ระดับ 3 
(75 

คะแนน) 

ระดับ 4 
(80 

คะแนน) 
ผลการด้าเนินงาน 

   54.4    
ระดับ 

2 
(58.6) 

     

 

ผลการด้าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ (Water Security Index) 47.9   54.4    58.6 
ที่มา: รายงาน Asian Development Water Outlook 2013, 2016 และ 2020 
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ตัวชี้วัดที่ 161 - ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภาพของการใช้น้้า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน ้าหนึ่งหน่วยสามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ้านวนเงินเท่าไร โดยวัดจากมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณการใช้น ้าของประเทศ (Water total use) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: 
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น ้า = ผลิตภาพจากการใช้น ้า ปีที่ n / ผลิตภาพจากการใช้น ้า ปี 2561 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

161 ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพ
จากการใช้น ้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลิตภาพจากการใช้น ้า (บาท/ลบ.ม.)  /    

ผลิตภาพจากการใช้น ้าภาคเกษตร (บาท/ลบ.ม.)  /    

ผลิตภาพจากการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรม (บาท/ลบ.ม.)  /    

ผลิตภาพจากการใช้น ้าภาคบริการ (บาท/ลบ.ม.)  /    

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ระดับความมั่นคง และ/
หรือผลิตภาพจากการใช้
น ้า (ตามแต่ละด้าน เทียบ

เ ป้ าหมาย  ตามแผนแม่ บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ 

     3 เท่า  5 เท่า  7 เท่า  10 เท่า  

ผลการด้าเนินงาน      1 เท่า        
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ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

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

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น ้า 

     

150 บาท/ลบ.ม. 
(ภาคเกษตร 14.7 บาท/ลบ.ม. 

ภาคอุตสาหกรรม 1,572 บาท/ลบ.ม. 
ภาคบริการ 4,891 บาท/ลบ.ม.) 

  

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 - มีสัดส่วนของแม่น้้ำล้ำคลอง และแหล่งน้้ำธรรมชำติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้้ำล้ำคลองและพื้นที่ชุ่มน้้ำ ทั้งประเทศ) 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 พื้นที่ชุ่มน้้ำ หมายถึง พ้ืนที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขั ง หรือท่วมอยู่ถาวรและ
ชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั่งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณเมื่อน้้าลงต่้าสุดของระดับ 
ไม่เกิน 6 เมตร (อนุสัญญาแรมซาร์) 

 พื้นที่ชุ่มน้้ำ (wetlands) หมายถึง พ้ืนที่ระหว่างสังคมระบบนิเวศในน้้าและระบบนิเวศบนบกซึ่งมีระดับน้้าในทางนิเวศ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้น้้า  
ดินที่อ่ิมตัวด้วยน้้า ช่วงเวลาการท่วมขังของน้้า (ค้าจัดความในทางนิเวศ) 

วิธีกำรวัด และวิธีค้ำนวณ: 

ร้อยละของแม่น้้าล้าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศ =
(พ้ืนทีแ่ม่น้้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ และพ้ืนที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศท่ีไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย)

พ้ืนที่แม่น้้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ + พ้ืนที่ชุ่มน้้า ทั้งประเทศ
 

 
โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

162 มีสัดส่วนของแม่น้้าล้าคลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ
ของแม่น้้าล้าคลองและพื้นที่ชุ่มน้้า ท้ังประเทศ) 

พืน้ท่ีแม่น้้าล้าคลองที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ไร ่  /    
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ไร ่  /    
พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ไร ่  /    
พื้นที่แม่น้้าล้าคลอง ไร ่  /    
พื้นที่ชุ่มน้้า ไร ่  /    
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ระดับความมั่นคง และ/หรือ
ผลิ ตภ าพจากการใช้น้้ า 
(ตามแต่ละด้านเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี 2561) 

เป้ ำหม ำย  ตาม แผน แม่ บ ทภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน้้าท้ังระบบ 

     20 60 80 90 

ผลกำรด้ำเนินงำน              

 
ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

พื้นที่แม่น้้าล้าคลองที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย         

แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย         

พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย         

พื้นที่แม่น้้าล้าคลอง         

พื้นที่แหล่งน้้าธรรมชาติ         

พื้นที่ชุ่มน้้า         
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ตัวชี้วัดที่ 163 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (ระดับ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (KD1 – Household Water Security) เป็นดัชนีชี้วัดในทางภายใต้รายงาน Asian Water Development 
Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยจัดให้มีน้้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้้าชุมชน
ที่เหมาะสม (KD1 ตามเกณฑ์ ADB: ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค) กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  

 



 

163-3 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

163 ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค  ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค (ระดับ) ระดับ   กระทรวงมหาดไทย   

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า
อุปโภคบริโภค 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 

     3.25 3.5 3.75 4.00 

ผลการด้าเนินงาน 3   3    3      

ผลการด้าเนินงาน 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค )ระดับ(  3   3    3 
ที่มา: รายงาน  Asian Water Development Outlook 2013, 2016 และ 2020 
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ตัวชี้วัดที่ 164 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม (ระดบั) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (KD4 – Economic Water Security) เป็นดัชนีชี้วัดในทางภายใต้รายงาน Asian Water Development 
Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยเป็นการควบคุมปริมาณน้้า การดูแลคุณภาพน้้าในล้าน้้า และการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานและก้าหนดกติกาดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีจ้าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบ้าบัดน้้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้้าน่านน้้า) (KD4 ตามเกณฑ์ ADB) 
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วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  

 



 

164-3 

 



 

164-4 

 



 

164-5 

 



 

164-6 

 
 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

164 ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ) ระดับ /  กระทรวงมหาดไทย   
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ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 

     2.5 3.0 3.5 4.0 

ผลการด้าเนินงาน 1   2    2      

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม )ระดับ(  1   2    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  
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วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  

 



 

165-3 

 



 

165-4 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

165  ดัชนีการรับมือกับพิบัตภิัยดา้นน ้า ดัชนีการรับมือกับพิบตัิภัยด้านน ้า ระดับ /  กระทรวงมหาดไทย   

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้า 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 ประเด็นการบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ      3.0 3.5 4.0 4.0 

ผลการด้าเนินงาน 2   2    2      

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013 
 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดัชนีการรับมือกับพิบตัิภัยด้านน้้า  2   2    
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ตัวชี้วัดที่ 166 - ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า  
 
นิยามของตัวชี้วัด   

จัดการบริหารน ้าเชิงลุ่มน ้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) จัดการให้มีการจัดหาและใช้น ้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการ
ทั งทาง โครงสร้าง กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น ้าที่ได้สมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน ้า การก้าหนดโควตาน ้าที่จ้าเป็นและเป็นธรรม 
เพ่ือการยกระดับผลิตภาพการใช้น ้าให้เทียบเท่าระดับสากล (3) การพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน ้าในพื นที่ และลุ่มน ้า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงาน 
ของเสีย ตามแนวคิด Circular Economy) และการผันน ้าในพื นที่ที่มีความส้าคัญ (4) การเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
เครื่องมือการจัดการ (5) การหาแหล่งทุนต่าง ๆ (6) การด้าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น ้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั ง  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การด้าเนินการร่วมใช้น ้ากับแม่น ้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนินการโครงการบูรณาการ  
และเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืน การพัฒนาด้านอ่ืนร่วมกับระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า พร้อมทั งการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุน การสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  
หลักสามประการ ตามกรอบแนวทางการประเมินของ OECD ซึ่งเป็นหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างกันขององค์ประกอบส้าคัญของธรรมาภิบาลน ้า (Water Governance)  

ที่สะท้อนร่วมกัน นับตั งแต่การพัฒนาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการใช้น ้าทุกระดับ รวมทั งการกeหนดบทบาท ความรับผิดชอบการบริหารจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ธรรมาภิบาลน ้าต้องแสดงให้เห็นนับตั งแต่การก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการใช้น ้าทุกระดับ โดยต้องมี 

การก้าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ การจัดการบริหาร ขอบเขต-ระดับของนิเวศลุ่มน ้าในระดับที่เหมาะสม (เน้นความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม) ระบบนิเวศลุ่มน ้า เอื อให้มี
นโยบายที่โยงใยสัมพันธ์กัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของกลไกเชิงสถาบันระดับต่าง ๆ ให้สามารถรับมือกับ ความซับซ้อนของปัญหาที่ท้าทายของการใช้
น ้าในอนาคตและผลกระทบ ได้แก่ 

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 
 ขีดความสามารถ (Capacity) 
 เชื่อมโยงภาคนโยบาย (Policy Coherent) มีการประสานงานข้ามลุ่มน ้า/ภาค 
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 ขนาดขอบเขตเหมาะสม (Appropriate scales within basin systems) 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางการจัดการที่มุ่งก่อประโยชน์สูงสุดให้กับกระบวนการพัฒนาสังคม ซึ่งมีเงื่อนไขขึ นกับการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารที่ทันเวลา ทันเหตุการณ์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมทั งการบังคับใช้กฎระเบียบ และส่งเสริมนวัตกรรมทา งสังคมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

 ระบบข้อมูลด้านน ้า (Data & Information) 
 การเงินด้านน ้า (Water Finance) 
 กฎ-กติกา (Regulatory Frameworks) 
 นวัตกรรม (Innovation) 
 หลักการไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพัน (Trust & Engagement) เป็นการสร้างให้เกิดความไว้เนื อเชื่อใจกันและเปิดโอกาสให้มีกระบวนการสร้าง  

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เปิดให้มีการเจรจา หารือกัน (Dialogue) ที่ยืนบนหลักการประชาธิปไตยพื นฐานร่วมกันมุ่งการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
ด้วยการเปิดใจกว้าง การยอมรับซึ่งกันและกัน บนฐานความโปร่งใส เชื่อมั่นกัน มีการต่อรองแลกเปลี่ยนประโยชน์กันอย่างเปิดเผย เคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั งฐานการรวมกลุ่ม ฐานภูมนิิเวศและนิเวศลุ่มน ้า ได้แก่ 

 การต่อรอง ร่วมมือ ข้ามกลุ่มหรือในพื นที่ (Trade-offs across users, Rural and Urban, Generations) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน (Stakeholders’ Engagement) 
 ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency) 
 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

166 ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้า ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้า คะแนน  / ส้านักทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ 

 รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการน ้า 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 

     70 75 80 80 

ผลการด้าเนินงาน              

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้า         
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ตัวชี้วัดที่ 167 - ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (ระดับ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าในเขตเมือง (KD3 - Urban water Security) เป็นดัชนีชี้วัดในทางภายใต้รายงาน Asian Water Development Outlook 
ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการน้้าในเขตเมือง โดย (1) จัดให้มีน้้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยู่อาศัย การพาณิชย์และ
บริการ พร้อมระบบจัดการน้้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้้า ระบบกระจายน้้าดี ระบบรวบรวมน้้าเสีย ระบบป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้า คุณภาพในท างน้้า ส้าหรับ 
ภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้้าส้าหรับผู้มีรายได้ต่้าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง 
มีแหล่งน้้าส้ารอง ทบทวนและจัดท้าแผนตามความส้าคัญของแต่ละพ้ืนที่ และใช้น้้าจากหลายแหล่ง การใช้น้้าซ้้าในพ้ืนที่วิกฤติ (KD3 ตามเกณฑ์ ADB) และ (2) สร้างระบบ
ระบายน้้า ระบบกักเก็บน้้าในเมืองรวมถึงเมืองซับน้้า (Sponge City) 
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วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

167  ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง ระดับ /  กระทรวงมหาดไทย   
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ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้า
ในเขตเมือง 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 
การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของ
น้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

     1.5 2.0 3.0 4.0 

เป้าหมาย ผลการค้านวณทางสถิติโดยที่ปรึกษา แต่จะต้อง
น้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     2 2 2 2 

ผลการด้าเนินงาน 2   1    2  

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ดัชนีความมัน่คงด้านน้้าในเขตเมือง 2   1    2 
ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013 
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ตัวชี้วัดที่ 168 - ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ดัชนีความม่ันคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (KD2 – Economic Water Security) เป็นดัชนีชี้วัดในทางภายใต้รายงาน Asian Water 
Development Outlook ของ ASIAN DEVELOPMENT BANK โดยพิจารณา (1) จัดให้มีน้้าอย่างเพียงพอส้าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโต
แบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้้าภายในพ้ืนที่ส้าหรับผู้ใช้น้้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้้าฝน 
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุ ตสาหกรรม 
ที่เปลี่ยนไป (2) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้้า (3) ก้าหนดสัดส่วนการใช้น้้าในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (4) มีระบบการขออนุญาตใช้น้้า โดยพิจารณา 
ตามเกณฑ์ความส้าคัญและผลิตภาพการใช้น้้า และ (5) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ:  
ดัชนีเศรษฐกิจทั่วไป สามารถค้านวณจาก 4 ดัชนี ได้แก่  

 ความแปรปรวนของปริมาณฝน โดยความแปรปรวนของปริมาณฝนค้านวณจาก 3 ดัชนี ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ ของความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation) ระหว่างปี  ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนภายในปี  และสัดส่วนของปริมาณน้้าที่ เก็บกักในอ่างเก็บน้้าต่อปริมาณทรัพยากรน้้าหมุนเวียน  
(Total Renewable Water Resources) 

 ความตึงเครียดด้านน้้า สามารถค้านวณได้จากสัดส่วนปริมาณการใช้น้้าต่อปริมาณทรัพยากรน้้าหมุนเวียน 
 สัดส่วนของช่วงเวลาที่มีน้้าใช้ต่อช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้้า (Storage-Drought Duration) ค้านวณจากจ้านวนเดือนที่มีน้้าใช้จากปริมาณน้้าที่เก็บกัก  

ในอ่างเก็บน้้าต่อจ้านวนเดือนที่มีการขาดแคลนน้้าโดยเฉลี่ย  
 ดัชนีการมีข้อมูล (Storage-Drought Duration) สามารถพิจารณาจากจ้านวนข้อมูลที่มีจากข้อมูล 8 ชุดดังนี้ (1) ข้อมูลปริมาณน้้าที่เก็บกัก (2) ข้อมูล

ปริมาณการใช้น้้าใต้ดินและน้้าผิวดิน (3) ข้อมูลการใช้น้้าภาคอุตสาหกรรม (4) ข้อมูล GDP ของแต่ละภาคส่วน (5) ข้อมูล Water Footprint (6) ข้อมูลปริมาณไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้ทั้งหมด (7) ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตแยกตามประเภทแหล่งพลังงาน และ (8) ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนในระดับประเทศ  
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ดัชนีความม่ันคงน้้าภาคเกษตรกรรม ค้านวณจาก 2 ดัชนีได้แก่ ผลิตภาพน้้าภาคเกษตรกรรม และ สัดส่วนการพ่ึงตนเองในภาคเกษตรกรรม (Self-Sufficiency 
of Agricultural Production) โดยผลิตภาพน้้าภาคเกษตรกรรมค้านวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคเกษตรกรรมหารด้วยปริมาณน้้า คายระเหยจาก 
ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Evapotranspiration) และสัดส่วนการพ่ึงตนเอง ในภาคเกษตรกรรมค้านวณจากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์รายปีของปริมาณการบริโภคผลิตผล
ภาคเกษตรกรรมต่อวอเตอร์ฟุตพริ้นท์รายปีของปริมาณการผลิตภาคเกษตรกรรม  

ดัชนีความม่ันคงน้้าภาคพลังงาน พิจารณาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยค้านวณจาก 2 ดัชนี ได้แก่ ผลิตภาพน้้าด้านพลังงาน และปริมาณขั้นต่้าของการผลิต
กระแสไฟฟ้า (Minimum Platform for Electricity Production) ผลิตภาพน้้าด้านพลังงานค้านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดหารด้วยปริมาณน้้าทั้งหมด 
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ค้านวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณกระแสไฟฟ้าระดับประเทศที่ผลิตต่อประชากรของประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก ลบด้วยปริมาณกระแสไฟฟ้า
ระดับประเทศที่ผลิตต่อประชากร  

ดัชนีความม่ันคงน้้าภาคอุตสาหกรรม พิจารณาจากผลิตน้้าภาคอุตสาหกรรม โดยค้านวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคอุตสาหกรรมหารด้วย 
ปริมาณน้้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

168  ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ ระดับ /  ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ แผนย่อย
การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

     4.2 4.4 4.8 5.0 

เป้าหมาย ผลการค้านวณทางสถิติโดยที่ปรึกษา  
แต่จะต้องน้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     3 4 4 5 

ผลการด้าเนินงาน 3   4    3      

ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ที่มา: รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 และ 2013 

 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดัชนีความมั่นคง ด้านน้้าเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ  3   2    
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ตัวชี้วัดที่ 169 - ผลิตภาพจากการใช้น้้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
 
นิยามของตัวชี้วัด  

 ผลิตภาพของการใช้น้้า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน ้าหนึ่งหน่วยสามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ้านวนเงินเท่าไร โดยวัดจากมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณการใช้น ้าของประเทศ (Water Total Use) 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: 
การค้านวณความต้องการใช้น ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษาบริบทของประเทศไทย ประกอบด้วยน ้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม 

และภาคบริการและอ่ืน ๆ โดยท้าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งผลิตภาพจากการใช้น ้า สามารถค้านวณได้จาก  

ผลิตภาพจากการใช้น ้า (Productivity)(บาท ต่อ ลบ.ม.)= 
Gross domestic Product (GDP) รายภาคส่วน

การใช้น ้าในภาคส่วนนั น 
 

โดยการวัดผลิตภาพการใช้น ้าตามเป้าหมายจะเทียบเป็นจ้านวนเท่าจากปีฐาน ดังนั น  

ผลิตภาพจากการใช้น ้า (เท่า)= 
ผลิตภาพจากการใช้น ้า ปีที่ n

ผลิตภาพจากการใช้น ้า ปีฐาน
 

* ข้อมูลในปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ถูกเลือกใช้เป็นปีฐาน 
ปัจจุบันยังคงใช้ปีฐานเป็นเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลการใช้น ้าและข้อมูล GDP ของประเทศ ปกติมีการจัดท้ารายงานประจ้าปี ซึ่งการติดตามค่าความมั่นคงและผลิตภาพ 

การใช้น ้าก็จะสรุปเป็นรายปี เพ่ือดูสถานะของความมั่นคงและผลิตภาพการใช้น ้าได้ และสามารถหาแนวโน้มเป็นช่วง ๆ ได้ (เช่น ทุก  5 ปี) ซึ่งปัจจุบันประเทศจะมี 
การรายงานสถานะทางเศรษฐกิจและตัวเลขการใช้น ้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ในเป้าหมายที่ 6 ซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้ 
มีการผันผวนมากในกรณีการใช้น ้า แต่สภาพเศรษฐกิจอาจมีปีผิดปกติจากกรณีวิกฤต เช่น ปีวิกฤติการเงิน ปีน ้าท่วม น ้าแล้ง ได้ ในกรณีของ ADB มีการติดตาม และจัดท้า
รายงานในปี 2013, 2016, 2020 เพ่ือติดตามสภาพเป็นช่วง ๆ จึงใช้รายงานก่อนจัดท้ารายงาน 1 ปี เป็นฐานในการประเมินของรายงานปีนั น ๆ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยง
ข้อมูล 

ความถี่ 

169 ผลิตภาพจากการใช้น ้า 
)บาท/ลูกบาศก์เมตร(  

GDP ภาคการเกษตร บาท /  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิ - รายป ี
การใช้น ้าภาคเกษตร ลบ .ม.   / - 
GDP ภาคอุตสาหกรรม  บาท /  - 
การใช้น ้าภาคอุตสาหกรรม (ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม) ลบ .ม.   / - 
GDP ภาคบริการ บาท /  - 
การใช้น ้าภาคบริการ ลบ .ม.   / - 

ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

ผ ลิ ต ภ าพจาก
การใช้น ้า (บาท/
ลูกบาศก์เมตร) 

เ ป้ า หม าย  ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ แผนย่อยการเพิ่มผลิต
ภาพของน ้าทั งระบบ ในการใช้น ้าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

     
เพิ่ม 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2561 

เพิ่ม 5 เท่า
จากค่าเฉลีย่ 

ปี พ.ศ. 
2561 

เพิ่ม 7 เท่า
จากค่าเฉลีย่ 

ปี พ.ศ. 
2561 

เพิ่ม 10 เท่า
จากค่าเฉลี่ย 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลการด้าเนินงาน      1 เท่า        
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ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น ้า      150 บาท/ลบ.ม. 
(ภาคเกษตร 14.7 บาท/ลบ.ม. 

ภาคอุตสาหกรรม 1,572 บาท/ลบ.ม. 
ภาคบริการ 4,891 บาท/ลบ.ม.) 

  

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 - สดัส่วนพื้นที่ล ำคลองที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย) 
 
นิยำมของตัวชี้วัด  

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน ้าเสียออกสู่แหล่งน ้าที่ ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส้าหรั บ แม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ และส้ารวจและรื อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้ว ในแม่น ้า ล้าคลอง 

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: 

สัดส่วนพื นที่ล้าคลอง ที่ได้รับการฟื้นฟู = (
พื นที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฟื้นฟู 

พื นที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
) × 100 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

170  สัดส่วนพื นท่ีลา้คลอง ท่ีไดร้ับการฟื้นฟู พื นที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร   / กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  
พื นที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการฟื้นฟ ู

  /   
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่ วนพื นที่ ล้ าคลองที่
ได้รับการฟื้นฟู 

เ ป้ ำ ห ม ำ ย  ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ แผนย่อยการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแม่น ้ าล้ าคลองและแหล่งน ้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

     50 75 90  

ผลกำรด ำเนินงำน              

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

พื นที่คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการฟื้นฟู         
พื นที่เป้าหมาย         
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ตัวชี้วัดที่ 171 - สดัส่วนพื้นที่ล้ำน้้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย) 
 
นิยำมของตัวชี้วัด   

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน ้าเสียออกสู่แหล่งน ้าที่ ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส้าหรับ แม่น ้า  ล้าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ และส้ารวจและรื อถอนสิ่งก่อสร้างเก่าที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้ว ในล้าน ้าสายหลักใน 25 ลุ่มน ้า  ประกอบด้วย (1) ลุ่มน ้าสาละวิน (2) ลุ่มน ้าโขง  
(3) ลุ่มน ้ากก (4) ลุ่มน ้าชี (5) ลุ่มน ้ามูน (6) ลุ่มน ้าปิง (7) ลุ่มน ้าวัง (8) ลุ่มน ้ายม (9) ลุ่มน ้าน่าน (10) ลุ่มน ้าเจ้าพระยา (11) ลุ่มน ้าสะแกกรัง (12) ลุ่มน ้าป่าสัก (13) ลุ่มน ้า 
ท่าจีน (14) ลุ่มน ้าแม่กลอง (15) ลุ่มน ้าปราจีนบุรี (16) ลุ่มน ้าบางปะกง (17) ลุ่มน ้าโตนเลสาป (18) ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (19) ลุ่มน ้าเพชรบุรี (20) ลุ่มน ้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ (21) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (22) ลุ่มน ้าตาปี (23) ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (24) ลุ่มน ้าปัตตานี และ (25) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ: 

สัดส่วนพื นที่ล้าน ้า ที่ได้รับการฟื้นฟู = (
พื นที่ล้าน ้าสายหลักใน 25 ลุ่มน ้า ที่ได้รับการฟื้นฟู

พื นที่ล้าน ้าสายหลักใน 25 ลุ่มน ้า 
) × 100 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

171  สัดส่วนพื นท่ีล้าน ้าที่ได้รับการฟื้นฟ ู พื นที่ล้าน ้าสายหลักใน 25 ลุ่มน ้า  ไร ่  / กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

  
พื นที่ล้าน ้าสายหลักใน 25 ลุ่มน ้า ที่ได้รับการฟื้นฟู ไร ่  /   
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนพื นที่ล้าน ้าที่ได้รับ
การฟื้นฟู 

เป้ ำหมำย  ตามแผนแม่บทภาย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ แผนย่อยการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

     20 50 75  

ผลกำรด้ำเนินงำน              

ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

พื นที่ล้าน ้าที่ได้รับการฟื้นฟ ู         
พื นที่เป้าหมาย         
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ตัวชี้วัดที่ 172 - สดัส่วนพื้นที่ชุ่มน้้ำและแหล่งน้้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย) 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 พื้นที่ชุ่มน้้ำ หมายถึง พ้ืนที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขั ง หรือท่วมอยู่ถาวรและ 
ชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั่งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลและพ้ืนที่ ของทะเลในบริเวณเมื่อน้้าลงต่้าสุดของระดับ 
ไม่เกิน 6 เมตร (อนุสัญญาแรมซาร์) 

 พื้นที่ชุ่มน้้ำ (Wetlands) หมายถึง พ้ืนที่ระหว่างสังคมระบบนิเวศในน้้าและระบบนิเวศบนบกซึ่งมีระดับน้้าในทางนิเวศ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้น้้า  
ดินที่อ่ิมตัวด้วยน้้า ช่วงเวลาการท่วมขังของน้้า (ค้าจัดความในทางนิเวศ) 

วิธีกำรวัดและวิธีค้ำนวณ: 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู = (
พ้ืนที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้า ที่ได้รับการฟื้นฟู 

พ้ืนที่เป้าหมาย
) × 100 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

172  สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้้าและแหล่งน้้าท่ีได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าท่ีได้รับการฟื้นฟู   / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  
พื้นที่เป้าหมาย   /   
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด้ำเนินงำนของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 
2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้า Ramsar 
Site ที่ได้รับการฟื้นฟู 

เป้ำหมำย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 19 การบริหาร
จั ด ก า ร น้้ า ทั้ ง ร ะ บ บ  
แผนย่อยการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและ
แหล่ งน้้ า ธ ร รมชาติ ทั่ ว
ประเทศ 

     พื้นที่ชุ่มน้้า Ramsar Site  
ความส้าเร็จ ร้อยละ 90 

   

สั ด ส่ ว น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้้ า ที่ มี
ความส้ าคัญระดับชาติที่
ได้รับการฟื้นฟู 

     พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคญัระดับชาติ 
ความส้าเร็จร้อยละ 90 

   

ล้าน้้าสาขาใน 20 ลุ่มน้้า 
     

ล้าน้้าสาขาใน 20 ลุ่มน้้า  
ความส้าเร็จ ร้อยละ 20 

   

แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพื้นที่
ผิวน้้าเกิน 1,000 ไร่ 

     
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนท่ีผิวน้้าเกิน 1,000 ไร่ 

ความส้าเร็จร้อยละ 90 
   

ล้าน้้าสาขาใน 25 ลุ่มน้้า 
      ล้าน้้าสาขาใน 25 ลุ่มน้้า 

ความส้าเร็จ ร้อยละ 50 
  

ผลกำรด้ำเนินงำน              

 
ผลกำรด้ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
พื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าท่ีได้รับการฟื้นฟู         
พื้นที่เป้าหมาย         
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ตัวชี้วัดที่ 173 - สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 
 
นิยามของตัวชี้วัด  

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

วิธีการวัดและวิธีค้านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

173  สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. 
ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า  
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่) 
ริมแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติที่ มีระบบ
นิเวศและทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  / กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

  

พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่) 
ริมแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

  /    

 
ค่าเป้าหมายและผลการด้าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต 
กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) 
ริมแม่น้้าล้าคลอง และแหล่ง
น้้าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ แผนย่อย
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

     ความส้าเร็จร้อยละ 50 
ความส้าเร็จ
ร้อยละ 90 

  

ผลการด้าเนินงาน              
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ผลการด้าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า 
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีระบบนิเวศและทัศนียภาพ
ที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

        

พื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า 
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 174 - การลงทนุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ จัยและพัฒนา 
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 
1. ภาคเอกชน 
2. ภาคอ่ืน ๆ ได้แก่ ได้แก่ รัฐบาล อุดมศึกษา หน่วยงานไม่ค้าก าไร และรัฐวิสาหกิจ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา = ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน + ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

174 การลงทุนวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน  

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐ 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา 

เป้ าห ม าย  ต าม แผน แม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

              

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

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  - 26,768 34,445 59,442 82,701 123,942 - - 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ - 30,270 29,045 25,229 30,826 31,201 - - 
ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-rd/rd-t001/ 

การแสดงผล:   การลงทุนรวม   1) คา่ประจ าปี   2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100% 
  การลงทุนภาคเอกชน  1) คา่ประจ าปี   2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100% 
  การลงทุนภาคอ่ืน ๆ  1) คา่ประจ าปี   2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง = (ค่าปีนี้ - ค่าปีก่อน)/ค่าปีก่อน x 100% 
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ตัวชี้วัดที่ 175 - มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่อยู่ในเมืองเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ ประกอบด้วย  

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลาง ดังนี้ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และพ้ืนที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นเมืองเป้าหมายปีปัจจุบัน

=  (
ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนทื่องเป้าหมายปีปัจจุบัน − ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพื้นทื่องเป้าหมายปีฐาน

ผลรวมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนทื่องเป้าหมายปีปัจจุบัน 
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

175 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในกรุงเทพฯ 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมจังหวัดนครปฐม 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดนนทบุรี 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดปทุมธานี 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี
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ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดสมุทรสาคร 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดขอนแก่น 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดสงขลา 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตร
ส่งเสริมในจังหวัดภูเก็ต 

ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ล้าน
บาท 

/  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการลงทุน
ในเมืองเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- - - - -  เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

15 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

15 

ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในกรุงเทพฯ     14,845.2   27,891.7  136,229.7 36,050.9  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมจังหวัดนครปฐม     1,118.3 2,528.5   4,311.5 1,717.6  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดนนทบุรี    561.7  2,433.7 6,467.6 2,288.9  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดปทุมธานี    3,254.5 13,364.6 5,625.7 15,559.7  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรปราการ      5,988.3 14,652.9 26,654.4 20,982.1  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสมุทรสาคร    5,645.7 7,502.2 7,175.1 7,402.6  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดเชียงใหม่    867.7   2,514.7  5,877.1  2,727.6  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดขอนแก่น    165.0 564.0   1,008.5   1,962.4  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดสงขลา    2,791.0 4,319.1 7,755.1  8,582.5  
มูลค่าการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดภเูก็ต      2,898.7  4,464.2 10,399.8   11,097.8  
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก    72,060 270,310 288,110 683,910 167,930a 
หมายเหตุ: aข้อมูลถึงเดือนกันยายน 

ที่มา: https://www.boi.go.th/index.php?page=procedures_projectprogress&language=th 

https://www.boi.go.th/index.php?page=procedures_projectprogress&language=th
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ตัวชี้วัดที่ 176 - แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค หมายถึง กรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

176 แผนผังภมูินิเวศระดับภาค  แผนผังภมูินิเวศระดับภาค จ านวน  / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 1 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

แผนผังภมูินิเวศระดับภาค         
 



 

177-1 

ตัวชี้วัดที่ 177 - สดัส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สดุท้ายทีร่วยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita) ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุดต่อ GPP Per Capita ของจังหวัด
ร้อยละ 20 ที่จนที่สุด หมายถึง อัตราส่วนของการน ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด หาร มูลค่าผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด มาเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อบ่งชี้การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ
การวัดช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เป็นข้อมูล
ตัวเลขที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของจังหวัดหรือผลรวมของมูลค่าเพ่ิม (Value Added: VA) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด
ในขอบเขตพ้ืนที่จังหวัดในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยกิจกรรมการผลิตหมายถึงการด าเนินงานของหน่วยผลิตโดยการน าปัจจัยการผลิตขั้นปฐมมาใช้ในการเปลี่ยนรูปเป็นสินค้า
และบริการต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตในรูปสินค้าหรือบริการชนิดใหม่ เช่น การแปรรูปสินค้า การท าเกษตรกรรม การให้บริการ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น   

แหลง่ข้อมูล: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 
วิธีการวัดและการค านวณ:   

ใช้การแบ่ง GPP Per Capita ของทุกจังหวัดในประเทศไทยในปีปัจจุบัน เป็น 5 กลุ่ม เป็นสัดส่วนเท่ากัน (5 ควินไทล์) โดยเรียงล าดับกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per 
Capita ต่ าที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) ถึงกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5)  

จากนั้น หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita ต่ าที่สุด (ควินไทล์ที่ 1) และหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มี GPP Per Capita สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5)  
น าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ควินไทล์ที่ 1 ไปหารค่าเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดควินไทล์ที่ 5 โดยจะได้ค่าสัดส่วน GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด

ต่อ GPP Per Capita ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 แรกท่ีจนที่สุด (ก าหนดให้เป็นค่า X) แล้วน าไปเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.48  
กรณีท่ี X = 2.48 แสดงค่าดัชนี้เท่ากับ 100 
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กรณีท่ี X > 2.48 แสดงค่าดัชนีมากกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน) 
กรณีท่ี X < 2.48 แสดงค่าดัชนีน้อยกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง) 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

177 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัด
ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP 
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรก
ที่จนที่สุด 

ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 
20% แรก 

เท่า /  กองพัฒนาข้อมูล
และตัวช้ีวัดสังคม 

n/a ราย 2 ป ี

ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่าย
มากสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด 20%  

เท่า /  กองพัฒนาข้อมูล
และตัวช้ีวัดสังคม 

n/a รายป ี

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัดส่วน GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่สุด ต่อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนท่ีสุด 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  6 พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็น 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

       
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ /จดัท าคา่

เป้าหมาย 
ไม่เกิน 
3 เท่า 

ไม่เกิน 
3 เท่า 

ไม่เกิน 
3 เท่า 

ผลการด าเนินงาน (ด้านรายได้) 11.81  12.64  10.31  10.158  n/a       
ผลการด าเนินงาน (ด้านรายจ่าย) 6.26 6.97 6.51 6.3 5.85 6.13 6.079 6.054 n/a       

 
  



 

177-3 

ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุม่รวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก 11.81  12.64  10.31  10.158  n/a 
ความเหลื่อมล้ าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภคกลุ่มรายจ่ายมากสดุ 20% แรก 6.26 6.97 6.51 6.3 5.85 6.13 6.079 6.054 n/a 
 



 

178-1 

ตัวชี้วัดที่ 178 - จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัย และพื้นที่เฉพำะ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะ หมายถึง เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy และ Living 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

178 จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

จ านวน เมื องศู นย์ กลางทางเศรษฐกิจที่ ได้ รับ 
การประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็น
เมืองอัจฉริยะ ด้าน Economy และ Living 

จ านวน  / ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล) 

 - 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวน เมื อ งศู นย์ ก ล างทาง
เศรษฐกิจที่มี การพัฒนาศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่เฉพาะ 

เป้ ำหมำย  ตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อยการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- - - - -  
6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) 

- - - 

ผลกำรด ำเนินงำน - - - - - - - - - - 



 

178-2 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
ด้าน Economy และ Living 

   
    

 
 

 
 
 



 

179-1 

ตัวชี้วัดที่ 179 - จ ำนวนเมืองขนำดกลำงที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนเมืองขนำดกลำงที่ได้รับกำรพัฒนำ หมายถึง จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของการประเมิน
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 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

179 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับ
การพัฒนา 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
การประเมินให้ผ่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของ 
การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

จ านวน  / ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล) 

 - 

 



 

179-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

จ านวนเมืองขนาดกลาง
ที่ได้รับการพัฒนา 

เป้ ำหม ำย  ตาม
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 6 พื้นที่
แ ละ เมื อ งน่ าอยู่
อัจฉริยะ แผนย่อย
การพัฒนาเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ 

- - - - -  - 

7 เมือง (เชียงราย 
กาญจนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พิษณุโลก 

นครราชสมีา 
หนองคาย และ

มุกดาหาร) 

7 เมือง (สรุาษฎร์ธานี 
น่าน อุดรธานี 

อุบลราชธานี บรุีรมัย์ 
นครสวรรค ์และ

สระบรุี) 

6 เมือง 
(ร้อยเอ็ด 
สกลนคร 

กระบี่ ยะลา 
ราชบุรี และ

ล าปาง) 

ผลกำรด ำเนินงำน - - - - - - - - - - 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีได้รับการประเมินใหผ้่านเกณฑ์บางเกณฑ์ของการประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ         
 

 
 
 



 

180-1 

ตัวชี้วัดที่ 180 - จ ำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หมายถึง จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 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 

 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: (n/a) 
 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

180 จ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน 

จ านวน  / ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล) 

 - 

 
  



 

180-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองอัจฉริยะ 

เป้ำหมำย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนย่อย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- - - - -  
5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น สงขลา และภเูก็ต) 
4 เมือง 4 เมือง 4 เมือง 

ผลกำรด ำเนินงำน - - - - - - - - - - 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน - - - - - - - - 
 

 
 
 



 

181-1 

ตัวชี้วัดที่ 181 - จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
 
นิยำมของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีกำรวัด และวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

181 จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

จ ำนวนเมือง  / กรมควบคุมมลพิษ   

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

เป้ำหมำย ตำมแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 6 พื้นที่
และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 

5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลำ ภูเก็ต) 

12 เมือง (เมืองระยะ
ที่ 1 และ 2) 

19 เมือง (เมือง
ระยะที่ 1 – 3) 

25 เมือง (เมือง
ระยะที่ 1 - 4) 

ผลกำรด ำเนินงำน     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน         
 

 



 

182-1 

ตัวชี้วัดที่ 182 - พื้นที่ทีม่กีารด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
 
นิยามของตัวชี้วัด: (n/a) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

182 พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก 
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

n/a  / ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐาน
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 6 พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

อย่างน้อยใน 3 จังหวัด
ของ 1 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 
ใน 3 จังหวัดของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 
ใน 6 จังหวัดของ 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 
ใน 6 จังหวัดของ 2 ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a 
 



 

182-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่
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ตัวชี้วัดที่ 183 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด   
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ
ผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้งหมด หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
วิธีการวัด/การค านวณ  

 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 
 
 
 
 
 

 



 

183-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

183 อั ต ร าก ารขย าย ตั ว ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 

(เฉลี่ยร้อยละ)  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
)ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง( 

ล้านบาท /  สศช.  
)กองบัญชีฯ( 

n/a รายป ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ )ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช( 

ล้านบาท /  สศช.  
)กองบัญชีฯ( 

n/a รายป ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน )ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี( 

ล้านบาท /  สศช.  
)กองบัญชีฯ( 

n/a รายป ี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องท าการประมวลผลใหม่ 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

อั ต ราการขยายตั วขอ ง
ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของ
พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
ทั้งหมด 

ค่ าเป้ าหมาย ตามแผนแม่ บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

     
ขยายตัวอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน              

 
  



 

183-3 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (ล้านบาท) 

1,889,056 1,955,573 1,982,413 2,142,051 2,286,563 2,463,248 n/a n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

421,922 404,208 408,667 454,665 483,996 487,004 n/a n/a 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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ตัวชี้วัดที่ 184 - มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง (2) พ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง 
พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเ ศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 
90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก = มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รับบัตรส่งเสริม 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

184 มูลค่ าการส่งเสริม
การลงทุนในพื้ นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปี
แรก 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี



 

184-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มู ล ค่ า ก า รส่ ง เ ส ริ ม 
การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 
ในช่วง 5 ปีแรก 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- - - - -  600,000 ล้านบาท 
600,000 
ล้านบาท 

600,000 
ล้านบาท 

600,000 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน - - - 288,194.90 215,230.80 244,484.30 397,959.30     - - - 

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    253,366.60 174,097.10 215,235.30 372,482.70   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้     12,046.1 6,923.70 10,627.1 14,578.3   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน     22,782.20 34,210.00 18,621.90 10,898.30   

ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
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ตัวชี้วัดที่ 185 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท้ังหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

วิธีการวัดและการค านวณ: ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

185 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 

ล้านบาท /  สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องท าการประมวลผลใหม่ 

 

 



 

185-2 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) 

เป้ าห ม าย  ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

      
ขยายตัว 
6.3% 

ขยายตัว 
6.3% 

ขยายตัว 
6.3% 

ขยายตัว 
6.3% 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a 4% 1% 8% 7% 8% n/a       
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง) (ล้านบาท) 

n/a 1,889,056 1,955,573 1,982,413 2,142,051 2,286,563 2,463,248 n/a 

ที่มา: ** จากการหารือกบั สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแตจ่ะต้องท าการประมวลผลใหม่ - รอประมวลผลจากกองบัญชปีระชาชาต ิ

 

การแสดงค่า 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง (รายปี) (รายไตรมาส)  

 



 

186-1 

ตัวชี้วัดที่ 186 - มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพ้ืนที่ฯ ที่ได้รับบัตรส่งเสริม 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

186 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุรี ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

 
 
 
 



 

186-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566 -
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 9 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ แผนย่อยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

     500,000 ล้านบาท 
500,000 
ล้านบาท 

500,000 
ล้านบาท 

500,000 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน  253,366 174,097 355,698 372,482         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ล้านบาท)   24,766.4 35,942.7 30,309.5 16,418.9   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดชลบุรี (ล้านบาท)   78,889.1 52,691.1 120,462.8 224,118.6   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในจังหวัดระยอง (ล้านบาท)   149,711.1 85,463.3 184,925.8 131,945.2   
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 

 

https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php


 

187-1 

ตัวชี้วัดที่ 187 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้หรือ
ผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ 

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคใต้ทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

วิธีการวัดและการค านวณ: ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

187 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

(ร้อยละต่อปี)  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ )ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช( 

ล้านบาท /  สศช. )กองบัญชีฯ( n/a รายป ี

หมายเหตุ: ** จากการหารือกับ สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแต่จะต้องท าการประมวลผลใหม่ 

 



 

187-2 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (ร้อยละต่อปี) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็ น  9 เขต เศรษฐกิ จพิ เศษ  แผนย่ อย 
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

     อย่างน้อยร้อยละ 5 
อย่างน้อย
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน  -4% 1% 11% 6% 1% n/a n/a      

 
ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

421,922 404,208 408,667 454,665 483,960 487,004 n/a n/a 

ที่มา: ** จากการหารือกบั สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแตจ่ะต้องท าการประมวลผลใหม่ - รอประมวลผลจากกองบัญชปีระชาชาต ิ

 

การแสดงค่า 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ แสดงค่าเปน็ร้อยละการเปลี่ยนแปลง )รายปี( (รายไตรมาส) 



 

188-1 

ตัวชี้วัดที่ 188 - มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หมายถึง มูลค่าการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย  
o ชุมพร  
o ระนอง  
o สุราษฏร์ธานี  
o นครศรีธรรมราช 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

188-2 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

188 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดชุมพร 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดระนอง 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่
ร ะ เบี ย ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
ภาคใต้ (ล้านบาท) 

เป้ าห ม าย  ต าม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจภาคใต้ 

     100,000 ล้านบาท 
100,000 
ล้านบาท 

100,000 
ล้านบาท 

100,000 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน   12,046.1 6,923.7 11,914.9 14,578.3        

 
  



 

188-3 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดชุมพร (ล้านบาท)   413.9 2,523.3 1,051.5 236.0   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดระนอง (ล้านบาท)   - - 1,287.8 -   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ล้านบาท)   4,872.6 1,457.4 8,348.7 11,828.7   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล้านบาท)   6,759.6 2,943.0 1,226.9 2,513.6   
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
 
 



 

189-1 

ตัวชี้วัดที่ 189 - จ ำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 จ ำนวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ หมำยถึง จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ได้แก่ 
o จังหวัดชุมพร 
o จังหวัดระนอง 
o จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 
o จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: (n/a) 
 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

189 จ ำน วน เมื อ งใน พื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ 

จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ในจังหวัดชุมพร 

จ ำนวน  / ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 - 

จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ในจังหวัดระนอง 

จ ำนวน  / ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 - 

จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ในจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

จ ำนวน  / ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 - 

จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

จ ำนวน  / ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 - 



 

189-2 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571 - 2575 2576 - 2580 

จ ำน วน เมื อ ง ใน
พื้ น ที่ ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐกิจภำคใต้ 
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 

เป้ ำหมำย ตำมแผนแม่ บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ แผนย่อยกำรพัฒนำเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 

     2 เมือง (ระนอง และชุมพร) - 
1 เมือง 

(สุรำษฎร์ธำนี) 
1 เมือง 

(นครศรีธรรมรำช) 

ผลกำรด ำเนินงำน      3 8       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดชุมพร n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1  
จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดระนอง n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2  
จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี n/a n/a n/a n/a n/a 1 1  
จ ำนวนเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช n/a n/a n/a n/a n/a 2 4  
 

 



 

190-1 

ตัวชี้วัดที่ 190 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แสดงยอดรายได้จากกิจกรรมการผลิตของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งหมดในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุก ดาหาร หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
วิธีการวัดและการค านวณ: ด าเนินการโดยสภาพัฒน์ฯ (ต้องจัดเก็บข้อมูลและค านวณใหม่) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

190 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน )ร้อยละต่อปี(  

ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของพื้ นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตาก สระแก้ว ตราด 
สงขลา มุกดาหาร  หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) 

ล้านบาท  / สศช. (กองบัญชีฯ) n/a รายป ี



 

190-2 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อั ต ร าก ารขย ายตั วข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ พิ เศ ษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี) 

เป้ า ห ม าย  ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท ภ าย ใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

      ขยายตัวร้อยละ 3.0 
ขยายตัว

ร้อยละ 3.0 
ขยายตัว

ร้อยละ 3.0 
ขยายตัว

ร้อยละ 3.0 

แผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a       

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) (ล้านบาท) 

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

ที่มา: ** จากการหารือกบั สศช. ได้บทสรุปว่ามีข้อมูลแตจ่ะต้องท าการประมวลผลใหม่ – รอประมวลผลจากกองบัญชปีระชาชาต ิ

 

การแสดงค่า 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แสดงค่าเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง (รายปี) (รายไตรมาส) 



 

191-1 

ตัวชี้วัดที่ 191 - การลงทนุในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง มูลค่าการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย 

สงขลา ตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส และตราด 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท) = ผลรวมมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

191 การลงทุน ในพื้ นที่ เศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดน 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี



 

191-2 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม 
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

การลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิ จพิ เศษ
ชายแดน 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แผนย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

- - - - -  10,000 ล้านบาท 
10,000 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน - - - 22,782.20 34,210.00 18,621.90 10,898.30     - - - 
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา    12,962.10 5,210.80 7,403.40 5,175.20   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก    275.8 1,753.90 381.2 147.4   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว    5,475.60 15,936.70 5,012.90 4,769.8   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย    561.5 3,369.60 2,092.90 440.5   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุร ี    3770.5 3,873.70 3,210.50 3,443.80   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย     588     
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร     2,576.20 332 860.2   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม     616.1  831.2   
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส    80  144    
มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด    218.2 285 45    
หน่วย: ล้านบาท 
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 
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ตัวชี้วัดที่ 192 - จ ำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ (จ ำนวนเมือง) 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมถึงให้
สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือ กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก 

 เมืองน่ำอยู่ หมายถึง เมืองที่มีสภาพแวดล้อมเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม  
เช่น การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไ ด้มาตรฐาน
รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการจัดผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน  

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: 
ใช้การตรวจสอบเมืองในระดับ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามผลการประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

อ านวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จะประกาศผลเป็นประจ าทุกปี  

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

192 จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

จ านวนเมือง  / n/a n/a  
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ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

เป้ำหมำย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 เมือง (สงขลา) 
6 เมือง (ตาก สระแก้ว เชียงราย* 

กาญจนบุรี* หนองคาย* มุกดาหาร*) 
 

3 เมือง (นครพนม 
นราธิวาส และตราด) 

ผลกำรด ำเนินงำน     
หมำยเหตุ: * เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่         
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ตัวชี้วัดที่ 193 - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง   
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Regional Product: GRP) หารจ านวนประชากรในภาคนั้น  
 ภาค หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยตามการจัดแบ่งของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประกอบด้วย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค (ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการประเมินผลผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค)  

แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

วิธีการวัดและการค านวณ:  ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดวิธีการวัด 
แนวทางท่ีสามารถพิจารณาด าเนินการค านวณ สามารถด าเนินการดังนี้ 

(1) ก าหนดค่ามาตรฐานสัดส่วน GRP per Capita ของภาคที่มีค่า GRP per Capita มากที่สุดต่อภาคท่มีค่า GRP Per Capita น้อยที่สุด (เป็นค่า A ที่แสดง
อัตราส่วนของปีฐาน และมีดัชนีเท่ากับ 100)  

(2) น าสัดส่วน GRP per capita ของภาคที่มีค่าน้อยท่ีสุดไปหาร GRP per capita ของภาคที่มีค่ามากที่สุด (เป็นค่า X เป็น Real Term) 
(3) กรณีท่ี X>A แสดงค่าดัชนีมากกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างภาคเพ่ิมขึ้น) 
(4) กรณทีี่ X< A แสดงค่าดัชนีน้อยกว่า 100 (แสดงถึงการมีช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างภาคลดลง) 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

193 
 
 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ระหว่างภาคลดลง 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้ บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
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ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP)  ภาคตะวันตก บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพและปริมณฑล บาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคเหนือ พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคใต้ พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคตะวันออก พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคตะวันตก พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคกลาง พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร กรุงเทพและปริมณฑล พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ระหว่างภาคลดลง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      ลดลง    
ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a       

หมายเหตุ: จากข้อมูลในปัจจุบันท าให้ทราบถึง “ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว” แต่ยังไม่พบวิธีการประเมินผล “ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค” ซ่ึงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในล าดับถัดไป 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ภาค ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 1,275,649 1,373,003 1,319,175 1,363,568 1,438,846 1,496,072 n/a n/a 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 18,874 18,828 18,779 18,728 18,674 18,619 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 67,588  72,925  70,247  72,810  77,049  80,352  n/a n/a 
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ภาค ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 1,100,607 1,123,905 1,112,844 1,099,323 1,137,351 1,182,872 n/a n/a 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 11,589 11,557 11,521 11,483 11,443 11,400 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 94,966  97,253  96,593  95,735  99,391  103,760  n/a n/a 

ภาคใต ้ ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 1,163,358 1,174,022 1,154,008 1,193,832 1,306,019 1,371,184 n/a n/a 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 8,985 9,044 9,101 9,157 9,210 9,261 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 129,481  129,811  126,798  130,380  141,805  148,067  n/a n/a 

ภาคตะวันออก ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 2,252,714 2,295,904 2,370,995 2,392,951 2,589,824 2,857,300 n/a n/a 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 5,329 5,406 5,483 5,559 5,633 5,707 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 422,760  424,665  432,420  430,496  459,728  500,676  n/a n/a 

ภาคตะวันตก ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 462,107 462,635 475,977 495,771 521,515 539,111 n/a n/a 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 3,581 3,586 3,591 3,594 3,597 3,598 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 129,050  128,996  132,557  137,939  144,985  149,827  n/a n/a 

ภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 719,792 797,494 760,724 810,358 814,020 838,307 n/a n/a 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 3,127 3,131 3,134 3,137 3,138 3,138 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 719,792 797,494 760,724 810,358 814,020 838,307 n/a n/a 

กรุงเทพและปริมณฑล ผลิตภัณฑ์ภาค (ล้านบาท) 5,383,116 5,688,197 6,036,582 6,387,663 6,746,994 7,167,114 n/a n/a 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 15,007 15,203 15,394 15,579 15,759 15,931 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 358,704  374,158  392,151  410,013  428,137  449,881  n/a n/a 

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional 

 
การแสดงค่า 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง แสดงค่าเป็น ดัชนี 

 

 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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ตัวชี้วัดที่ 194 - สมัประสทิธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) หรือ “ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค” เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล ้าของ 
การกระจายรายได้ในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ น โดยค้านวณ  
จากการใช้ค่าของพื นที่ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็นตัวตั ง และค่าของพื นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์
ทั งหมดเป็นตัวหาร  

 รายได้ หมายถึง รายได้ประจ้าปี ที่ไม่รวมรายรับอ่ืนๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต 
ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินได้จากการพนัน)  

 ภาค หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพื นที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยตามการจัดแบ่งของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  

 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคที่ลดลง หมายถึง สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ในภาคท่ีลดลง  
แหล่งข้อมูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

วิธีการวัดและการค านวณ:   
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การกระจายของภาคใดภาคหนึ่งที่เกิดขึ นในปีนี เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

194 สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ 
การกระจายรายได้
ระดับภาคลดลง 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ทั่วประเทศ ร้อยละ /  สศช. 
(กองพัฒนาข้อมูล
และตัวชี วัดสังคม) 

n/a ทุก 2 ปี 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ของ กทม. ร้อยละ /  n/a ทุก 2 ปี 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคกลาง ร้อยละ /  n/a ทุก 2 ปี 
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ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคเหนือ ร้อยละ /  n/a ทุก 2 ปี 
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ /  n/a ทุก 2 ปี 
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ในภาคภาคใต้ ร้อยละ /  n/a ทุก 2 ปี 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า /ผล  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ระดับภาคลดลง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     ลดลง    

ผลการด าเนินงาน               
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ทั่วประเทศ 

 
ลดลง 
0.019 

 
ลดลง 
0.020 

 
เพิ่มขึ น 
0.008 

 n/a       

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
ของ กทม. 

 
ลดลง 
0.063 

 
ลดลง 
0.054 

 
เพิ่มขึ น 
0.008 

 n/a       

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ภาคกลาง 

 
เพิ่มขึ น 
0.002 

 
ลดลง 
0.001 

 
เพิ่มขึ น 
0.007 

 n/a       

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ภาคเหนือ 

 
ลดลง 
0.008 

 
ลดลง 
0.045 

 
เพิ่มขึ น 
0.029 

 n/a       

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ลดลง 
0.022 

 
ลดลง 
0.01 

 
เพิ่มขึ น 
0.014 

 n/a       

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
ภาคใต้ 

 
ลดลง  
0.019 

 
เพิ่มขึ น 
0.008 

 
ลดลง 
0.006 

 n/a       
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ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ ทั่วประเทศ 0.484  0.465  0.445  0.453  n/a 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ของ กทม. 0.514  0.451  0.397  0.405  n/a 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ ภาคกลาง 0.395  0.397  0.396  0.403  n/a 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ ภาคเหนือ 0.441  0.433  0.388  0.417  n/a 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ ภาคอสีาน 0.464  0.442  0.432  0.446  n/a 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ ภาคใต้ 0.462  0.443  0.451  0.445  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) 

 

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=685&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=68
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ตัวชี้วัดที่ 195 - จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวดัที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพ่ิมขึ้น 
 
นิยำมของตัวชี้วัด 

 เมืองน่ำอยู่ หมายถึง เมืองที่มีสภาพแวดล้อมเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น  
การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูป การที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการจัดผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน  

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

195 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

จ านวนเมือง  / n/a n/a  

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 

จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

     เพิ่มขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
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ตัวชี้วัดที่ 196 - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบรเิวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในบรรยากาศในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตควบคุมมลพิษและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง จ านวน 10 จุด 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด วัดมาบชะลูด โรงเรียนวัดหนองแฟบ เมืองใหม่มาบตาพุด ที่ว่าการชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน 
ชุมชนเนินพะยอม วัดปลวกเกตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 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) 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  
ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 9 ชนิด น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 12 เดือน (Moving Average) และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

196 ค่ า เ ฉลี่ ย ส ารอิ นทรี 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 

1) สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) มคก./ลบ.ม. /  กรมควบคุม
มลพิษ 

n/a รายเดือน 
2) สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
3) สารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
4) สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
5) สาร 1,2 ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
6) สารเบนซีน (Benzene) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
7) สารไตรคลอโรเอธลีีน (Trichloroethylene) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
8) สาร 1,2 ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 
9) สารเตตระคลอโรเอธิลีน (Tetrachloroethylene) มคก./ลบ.ม. /  n/a รายเดือน 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่ า เฉลี่ ยสารอินทรีย์ ระ เหย ง่ายในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

n/a n/a n/a n/a n/a 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.7  

ไมโครกรมั/ลูกบาศก์เมตร 
ผลการด าเนินงาน (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 2.5 2.4 2.8 2.4 2.3 2.6 2.76 n/a n/a n/a 

 
  



 

196-3 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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)         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

   
สารไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) สาร 1,3 บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) สารไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 



 

196-4 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

   
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 

 

http://www.pcd.go.th/Info_serv/pol_maptapoot_airVOCs_detail.cfm


 

197-1 

ตัวชี้วัดที่ 197 - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง เป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบการจัดท าตัวชี้วัดและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

197 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การประกอบการในพื้นที่ลดลง  

ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการประกอบการในพื้นที่ 

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

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการประกอบการในพื้นที ่

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

      ลดลง 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a    

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 



 

198-1 

ตัวชี้วัดที่ 198 - มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 มูลค่าการลงทุน หมายถึง มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ครอบคลุม 90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา มุก ดาหาร หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 
 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่พิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น

=  (
มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รบับัตรส่งเสริมปปีัจจุบัน −  มมููลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ที่ได้รบับัตรสง่เสริมปีฐาน

มูลค่าการลงทุนของโครงการลงทุนในพื้นที่ฯ ทีไ่ดร้ับบัตรสง่เสรมิปีฐาน
) 𝑥100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

198 มู ลค่ าการล งทุ น ใน
พื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี



 

198-2 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสริม ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 

ล้านบาท /  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

- - - - - เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - - - 

ผลการด าเนินงาน - - - 50.16 -45.56 -41.47 - - - - - - - - 
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา    12,962.10 5,210.80 7,403.40 5,175.20  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก    275.8 1,753.90 381.2 147.4  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว    5,475.60 15,936.70 5,012.90  4,769.8  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย     561.5 3,369.60 2,092.90 440.5  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุร ี    3770.5 3,873.70 3,210.50 3,443.80  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย      588      

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร      2,576.20 332 860.2  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม      616.1   831.2  

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส    80   144    

มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการออกบัตรส่งเสรมิ ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด    218.2 285 45    
ที่มา: https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php 

 
 
 
 

https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/index.php
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ตัวชี้วัดที่ 199 - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ หมายถึง พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ

เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี 
เชียงราย และนราธิวาส 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ =  
จ านวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีปัจจุบัน− จ านวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีฐาน

จ านวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนทั้งหมดในปีฐาน
 × 100 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

199 สถานประกอบการที่จดทะเบียน
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด จ านวน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รายป ี



 

199-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สถานประกอบการที่จดทะเบียน
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

- - - - - - - - - - - - - - 

ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส - - - - - - - - 
จ านวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด - - - - - - - - 
 
 
 



 

200-1 

ตัวชี้วัดที่ 200 - รายได้การท่องเที่ยวระดับภาคเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 รายได้จากการท่องเที่ยว หมายถึง รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย  

รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน = (
รายได้จากการท่องเที่ยวปีปัจจุบัน − รายได้จากการท่องเที่ยวปีฐาน

รายได้จากการท่องเที่ยวปีฐาน
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

200 ร าย ได้ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว
ระดับภาคเพิ่มขึ้น 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ล้านบาท /  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รายป ี

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ล้านบาท /  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รายป ี

 
  



 

200-2 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

รายได้การท่องเที่ยว
ระดับภาคเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออก 

       
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20 
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 
   

ผลการด าเนินงาน    19.82 39.65 15.75 9.85        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคกลาง        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15 

   

ผลการด าเนินงาน    10.84 7.95 11.35 8.74        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 

   

ผลการด าเนินงาน    17.11 16.95 12.8 8.24        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

   

ผลการด าเนินงาน               
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

   

ผลการด าเนินงาน    11.84 11.47 17.36 12.14        



 

200-3 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคเหนือ        

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 

   

ผลการด าเนินงาน    12.93 7.39 10.51 8.52        
 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคกลาง (ไมร่วมกรุงเทพฯ)   35,180.27 38,880.48 42,243.00 46,817.76 50,897.59  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)   8,044.75 9,028.05 9,475.38 10,768.46 11,719.53  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร   250,931.26 297,331.03 321,746.59 351,002.97 376,379.92  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ กรุงเทพมหานคร   383,871.90 432,987.28 500,707.62 596,281.33 664,129.59  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคเหนือ   97,084.33 109,338.66 114,925.15 126,664.22 137,099.91  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคเหนือ   33,832.82 38,507.24 43,846.29 48,790.00 53,310.93  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   56,463.65 63,265.41 70,651.35 82,881.16 92,769.41  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2,806.26 3,022.03 3,241.35 3,840.46 4,482.24  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคตะวันออก    68,972.35 77,698.27 99,622.52 112,376.85 122,901.18  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคตะวันออก    94,846.18 118,594.89 174,501.11 204,927.35 225,668.50  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคใต้   139,588.77 155,161.77 166,734.43 183,986.15 198,771.22  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคใต ้   365,969.11 436,912.74 525,709.59 597,092.81 646,704.14  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาคใต้ ชายแดน   723.38 1,427.63 1,517.96 2,413.06 2,560.84  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชายต่างชาติ ภาคใต้ ชายแดน   1,608.87 4,015.18 4,241.13 4,617.20 4,979.32  

ที่มา: https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411 

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411


 

201-1 

ตัวชี้วัดที่ 201 - มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita) ของภาคกลาง 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per Capita) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Reginal Product: GRP) หาร จ านวนประชากรในภาคนั้น ๆ 
 ภาค หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทย ตามแผนพัฒนาภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานรับผิดชอบ การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

201 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per capita)  
ของภาคกลาง 

ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง ล้านบาท /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี
จ านวนประชากร ภาคกลาง พันคน /  กองบัญชีฯ n/a รายป ี

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ระดับภาคลดลง 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาภาคกลาง      เพิ่มขึ้น     
ผลการด าเนินงาน 9.37% 10.65% -4.71% 6.45% 0.41% 2.99% n/a n/a       

 
  



 

201-2 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ภาค ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคกลาง ผลิตภณัฑ์ภาค (ล้านบาท) 719,792 797,494 760,724 810,358 814,020 838,307 n/a n/a 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 3,127 3,131 3,134 3,137 3,138 3,138 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์ภาคต่อหัว (บาท) 719,792 797,494 760,724 810,358 814,020 838,307 n/a n/a 

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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ตัวชี้วัดที่ 202 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Reginal Product: GRP) หมายถึง การกระจายมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จาก
ระดับภาพรวมพื้นที่ท้ังประเทศ จ าแนกย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ภาค เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาค 

 ภาค หมายถึง อ้างอิงตามแผนพัฒนาภาคต่าง ๆ ในที่นี้ประกอบไปด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางและกรุงเทพฯ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: 

 
 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

202 
 
 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวม
ภาคเพิ่มขึ้น 

ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคเหนือ ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคใต ้ ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคใต้ชายแดน ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคตะวันออก ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) ภาคกลาง ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
ผลิตภณัฑ์ภาค (GRP) กรุงเทพและปริมณฑล ล้านบาท /  สศช.(กองบัญชีฯ) n/a รายป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

       
เพิ่มขึ้น 

ไม่ต่ ากว่า 
3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่่ ากว่า 

3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่่ ากว่า 

3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไมต่่ ากว่า 

3.5% 
   

ผลการด าเนินงาน 10.85% 7.63% -3.92% 3.37% 5.52% 3.98% n/a        
เป้าหมาย 
ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.0% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.0% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.0% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.0% 
   

ผลการด าเนินงาน 18.84% 2.12% -0.98% -1.22% 3.46% 4.00% n/a        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ 
 

       
เพิ่มขึ้น 

ไม่ต่ ากว่า 
4.8% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

4.8% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

4.8% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

4.8% 
   

ผลการด าเนินงาน -1.85% 0.92% -1.70% 3.45% 9.40% 4.99% n/a        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 
3.02% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 
3.02% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 
3.02% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 
3.02% 

   

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันออก        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

6.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

6.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

6.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

6.5% 
   

ผลการด าเนินงาน 11.08% 1.92% 3.27% 0.93% 8.23% 10.33% n/a        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคกลาง และกรุงเทพฯ        

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.5% 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

3.5% 
   

 ผลการด าเนินงาน 9.56% 10.80% -4.61% 6.52% 0.45% 2.98% n/a        
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional 
 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,275,649 1,373,003 1,319,175 1,363,568 1,438,846 1,496,072 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคเหนือ 1,100,607 1,123,905 1,112,844 1,099,323 1,137,351 1,182,872 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคใต ้ 1,163,358 1,174,022 1,154,008 1,193,832 1,306,019 1,371,184 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคใต้ชายแดน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคตะวันออก 2,252,714 2,295,904 2,370,995 2,392,951 2,589,824 2,857,300 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคกลาง  719,792 797,494 760,724 810,358 814,020 838,307 n/a n/a 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม กรุงเทพและปริมณฑล 4,291,870 4,472,915 4,626,599 4,814,629 4,980,140 5,204,233 n/a n/a 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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ตัวชี้วัดที่ 203 - สดัส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด  

 พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง  
ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต
หลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม  เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก 
 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ:  

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของภาค =  
พ้ืนที่ป่าไม้ของภาค

พ้ืนที่ทั้งหมดของภาค
 x 100 

 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/ 

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

203 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาค
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่ป่าไมภ้าคเหนือ ร้อยละ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
สัดส่วนพื้นที่ป่าไมภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
สัดส่วนพื้นที่ป่าไมภ้าคกลางและพืน้ท่ี กทม. ร้อยละ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
สัดส่วนพื้นที่ป่าไมภ้าคตะวันออก ร้อยละ /  กรมป่าไม ้ n/a รายป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2562 - 2565 
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
ภาคเหนือ 

เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคเหนือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 58.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 58.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 58.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 58.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 58.0 
ของพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a     
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 
ของพื้นที่ภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 
ของพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a     
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.5 
ของพื้นที่ภาค 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
35.0 ของพื้นที่ภาค 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
35.5 ของพื้นที่ภาค 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
36.0 ของพื้นที่ภาค 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
36.0 ของพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a     
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
ภาคตะวันออก 

เป้าหมาย แผนพัฒนาภาคตะวันออก ร้อยละ 25  
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 27  
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 29  
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 31  
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ 31  
ของพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน n/a     

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคเหนือ n/a 52.36 52.60 52.56 52.50 52.45 52.55 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n/a 15.09 15.02 14.94 14.93 14.94 15.03 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร n/a 32.79 32.86 33.02 32.98 33.01 33.02 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคตะวันออก n/a 22.45 22.18 22.25 22.32 22.34 22.40 
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ตัวชี้วัดที่ 204 - คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศ (ปริมาณก๊าซโอโซน) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชม.สูงสุดไม่เกิน 100 ppb 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ: (n/a) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

204 คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ppb  / กรมควบคุมมลพิษ n/a  

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1256  2562 2563 2564 2565 

คุณภาพอากาศภาคตะวันออก 
(ปริมาณก๊าซโอโซน) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565        ไม่เกิน ค่ามาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน            

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน)         
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ตัวชี้วัดที่ 205 - อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง (ต่อประชากรแสนคน) 
 

นิยามของตัวชี้วัด 
 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภทลดลง หมายถึง เป็นตัวชี้วัดการเกิดอาชญากรรม อันประกอบด้วย คดีอาญา และ พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา  

ในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง หมายถึง จ านวนการรับแจ้งคดีอาญาและ พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา ในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จ านวนประชากร หมายถึง จ านวนประชากรตามข้อมูลการส ารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 มีเป้าหมายระดับจังหวัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ระยะ 20 ปี 2556 - 2575) แผนพัฒนาสมุทรปราการ (2561 - 2564) และ แผนพัฒนาภูเก็ต 

(2561 - 2564)   

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราการเกิดอาชญากรรม =  
จ านวนคดีอาญารวมทั้ง 4 กลุ่มท่ีรับแจ้ง

จ านวนประชากร (แสนคน)
 

 

อัตราหรือ ร้อยละการเกิดอาชญากรรมที่ลดลง หรืออัตราการลดลงของ 

ปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน   =   (
อัตรา/ร้อยละการเกิดอาชญากรรมปีปัจจุบัน−อัตรา/ร้อยละการเกิดอาชญากรรมปีฐาน

อัตราการเกิดอาชญากรรมปีฐาน
)  × 100 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

205 อัตราการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท
ลดลง (ต่อประชากรแสนคน) 

จ านวนคดีอาญาที่รับแจ้ง (กรุงเทพมหานคร) จ านวน  / ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนประชากร (กรุงเทพมหานคร) แสนคน /  กรมการปกครอง - รายป ี
จ านวนคดียาเสพติดและอาชญากรรม (สมุทรปราการ) จ านวน  / ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี
จ านวนอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภูเก็ต) จ านวน  / ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - รายป ี

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการเกิดอาชญากรรมทุก
ประเภทลดลง (ต่อประชากร
แสนคน) 

เป้ าหมาย  ตามแผนพัฒ นา
กรุงเทพมหานคร 

      ยังไม่ได้ก าหนด 
ยังไม่ได้
ก าหนด 

ยังไม่ได้
ก าหนด 

- 

ผลการด าเนินงาน       - - - - 
ร้อยละของคดียาเสพติดและ
อาชญากรรมลดลง 

เป้ าหมาย  ตามแผนพัฒ นา
จังหวัดสมุทรปราการ 

      
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

10 
    

ผลการด าเนินงาน       - - - -     
อัตราการลดลงของปัญหา
อาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้ าหมาย  ตามแผนพัฒ นา
จังหวัดภูเก็ต 

      

ลดลง 
4% 

(1,166 
ครั้ง) 

ลดลง 
6% 

(1,142 
ครั้ง) 

ลดลง 
8% 

(1,117 
ครั้ง) 

ลดลง 
10% 

(1,093 
ครั้ง) 

    

ผลการด าเนินงาน       - - - -     
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล (กรุงเทพมหานคร) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนคดีอาญาทีร่ับแจ้ง (กรุงเทพมหานคร) - - - - - - - - 
จ านวนประชากร (กรุงเทพมหานคร) - - - 5,696,409 5,686,646 5,682,415 5,676,648 - 
จ านวนคดียาเสพตดิและอาชญากรรม (สมุทรปราการ) - - - - - - - - 
จ านวนอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ภเูก็ต) - - - - - - - - 
ที่มา: http://pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/crimes/2561 
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ตัวชี้วัดที่ 206 - จ ำนวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี)  
 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยอาศัยข้อมูลข้อมูลการตายจากข้อมูล 3 ฐาน ได้แก่ ข้อมูลจากมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย เป็นระบบลงทะเบียนการตายของผู้เสียชีวิตทุกรายที่มีการแจ้งตาย ข้อมูลจากระบบ POLIS เป็นระบบบันทึกข้อมูลคดี และข้อมูลจากระบบ E-Claim 

วิธีกำรวัดและวิธีกำรค ำนวณ: 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแต่ละปีลดลง = 
จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีท่ี (𝑛) − จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีท่ี (𝑛−1)

จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนนปีท่ี (𝑛−1)
 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กำรรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ควำมถี่ 

206 จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลงเฉลี่ย 4% ต่อปี) จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน* คน /  กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Web service รายไตรมาส 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

จ านวนผู้เสียชีวิต (ลดลง
เฉลี่ย 4% ต่อปี) 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (2556-2575)* 

 309 309 309 309 309 237 237 237 237 237 189 143  

ผลกำรด ำเนินงำน** 833 861 805 722 852 875 837        
หมำยเหตุ: - * อา้งอิงข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- **ข้อมูลจาก 3 ฐานการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมำยเหตุ 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 833 861 805 722 852 875 837  ต่างจากฐานข้อมูลในแผน กทม. 
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ตัวชี้วัดที่ 207 - ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
เวลาในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ จากบ้านไปยังสถานีต้นทางของระบบขนส่งมวลชนที่มีก าหนดเวลาในการเดินทางที่แน่นอน ภายใน 10 นาที โดยข้อมูลจะได้

จากการสุ่มส ารวจประชากร หรือการท าแบบจ าลองการจราจร 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที = (1)/(2) *100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

207 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

(1) จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

คน/วัน  / ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 

n/a n/a 

(2) จ านวนของชาวกรุงเทพฯ ที่เดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนท่ีก าหนดเวลาเดินทางได้  

คน/วัน  / ส านักงานปลัด  
กระทรวงคมนาคม 

n/a n/a 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนท่ีก าหนดเวลา
เดินทางได้ ภายใน 10 นาที 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (2556 - 2575)* 

 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 60  

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a        

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 
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ตัวชี้วัดที่ 208 - ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานลดลงจาก 60 นาที เป็น 30 นาที 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เวลาในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ จากบ้านไปยังแหล่งท างานที่แน่นอน โดยข้อมูลจะได้จากการสุ่มส ารวจประชากร หรือการท าแบบจ าลองการจราจร 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

208 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย

กับแหล่งงานลดลง 

ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับ

แหล่งงาน 

นาที  / ส านักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย 
ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย
กับแหล่งงานลดลง 

เป้ าหมาย ตามแผนพัฒนากรุ ง เทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี (2556 - 2575)* 

 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 30  

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a        

 

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด: (n/a) 
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ตัวชี้วัดที่ 209 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) หมายถึง การกระจายมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) จากระดับภาพรวมพ้ืนที่ทั้งประเทศ จ าแนกย่อยเป็นผลิตภัณฑ์จังหวัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด 

 จังหวัด หมายถึง การแบ่งอาณาเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตประเทศไทย ในที่นี้ประกอบไปด้วย 77 จังหวัด  

 เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
o จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่: อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
o จังหวัดสมุทรปราการ: ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจ านวน 1,000 คน 

 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด =  (
ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีปัจจุบัน − ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีฐาน

ผลิตภัณฑ์จังหวัดปีฐาน
) 𝑥100 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจ านวน 1,000 คน

=  (
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีปัจจุบัน − ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีฐาน

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรพันคนปีฐาน
) 𝑥100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การรับส่ง/
เชื่อมโยงข้อมลู 

ความถี่ 

209 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ล้านบาท /  กองบัญชีฯ  รายป ี
จ านวนประชากร (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ) พันคน /  กรมการปกครอง  รายป ี
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตราการขยายตั ว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม จั ง ห วั ด 
(GPP) 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 4 ปี 2560 - 2564 

      1.00 1.10 1.15 1.20     

ผลการด าเนินงาน 11.17% 5.30% 0.28% 2.28% 4.06% 4.93%         
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ 4 ปี 2560 - 2564 

      2.4 2.6 2.8 3     

ผลการด าเนินงาน 13.23% 0.62% 7.11% 4.02% 7.24% 4.45%         
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ 4 ปี 2560 - 2564 

      2 2 2 2     

ผลการด าเนินงาน  -7.86 -0.15 1.79 -0.05 1.96         

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา 233,088 245,447 246,146 251,753 261,973 274,898 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ 184,510 185,660 198,862 206,866 221,845 231,726 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ 701,201 655,753 665,303 686,743 694,035 717,053 
จ านวนประชากร (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ) (คน) 1,223,302 1,241,610 1,261,530 1,279,310 1,293,553 1,310,766 

ที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional 

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional
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ตัวชี้วัดที่ 210 - จ ำนวนวนัที่มีคุณภำพอำกำศเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ลดลง 
 

นิยำมของตัวชี้วัด 
 ดัชนีคุณภำพอำกำศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด  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 เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 

2. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง 
กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม ่หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ 

3. ก๊ำซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับ 
ชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พ้ืนดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและ  
เยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

4. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้
สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และ
หัวใจท างานหนักข้ึน 

5. ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น  
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ 
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6. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน้ าได้ด ีสามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้ 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต ่0 ถึง 201 ขึ้นไป ซ่ึงแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลกัษณ์เปรยีบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า 
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

AQI ควำมหมำย สีที่ใช ้ ค ำอธิบำย 
0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
26 - 50 คุณภาพอากาศด ี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนท่ัวไป: สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
101 - 200 เริ่มมผีลกระทบต่อสุขภาพ ส้ม ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม

กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น ถ้ามีอาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ข้ึนไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง  หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น  
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย ์
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ค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษทำงอำกำศที่เทียบเท่ำกับค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ 

AQI 
PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) PM10 (มคก./ลบ.ม.) O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
0 - 25 0 - 25 0 - 50 0 - 35 0 - 4.4 0 - 60 0 - 100 
26 - 50 26 - 37 51 - 80 36 - 50 4.5 - 6.4 61 - 106 101 - 200 
51 - 100 38 - 50 81 - 120 51 - 70 6.5 - 9.0 107 - 170 201 - 300 
101 - 200 51 - 90 121 - 180 71 - 120 9.1 - 30.0  171 - 340 301 - 400 
201 ข้ึนไป 91 ขึ้นไป 181 ข้ึนไป 121 ข้ึนไป 30.1 ขึ้นไป 341 ข้ึนไป 401 ข้ึนไป 

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ 
 

วิธีกำรวัดและวิธีค ำนวณ: (n/a) 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวชี้วัด หน่วย 
มี

ข้อมูล 
ไม่มี

ข้อมูล 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กำรรับส่ง/ 
เชื่อมโยงข้อมลู 

ควำมถี่ 

210 จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน วัน  / กรมควบคุมมลพิษ n/a  

ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ชื่อตัวชี้วัด เป้ำ/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ 
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 

เป้ำหมำย ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 จังหวัดเชียงใหม่       18 15 13 10 
ผลกำรด ำเนินงำน           

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีลดลง         
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ตัวชี้วัดที่ 211 - รายได้การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 รายได้จากการท่องเที่ยว หมายถึง รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 เฉพาะกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดคือ รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 มีเป้าหมายระดับจังหวัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ระยะ 20 ปี 2556 - 2575) แผนพัฒนาสมุทรปราการ (2561 - 2564) แผนพัฒนาเชียงใหม่ 

(2561 - 2564) และแผนพัฒนาภูเก็ต (2561 - 2564)   

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
รายได้จากการท่องเที่ยว =รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด = (
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย + รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
) 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

211 รายได้การท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ล้านบาท /  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - รายป ี
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ล้านบาท /  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - รายป ี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉพาะกรุงเทพมหานคร ล้านบาท /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

รายได้ จาก
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวต่อ 
GDP 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ) 

 เพิ่มขึ้น 5.86 เพิ่มขึ้น 8 
เพิ่มขึ้น 

9 
เพิ่มขึ้น 

10 
 

ผลการด าเนินงาน 
   8.19 5.51 8.71         

ร าย ได้ ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ) 

      เพิ่มขึ้น 10 
เพิ่มขึ้น 

10 
เพิ่มขึ้น 

10 
เพิ่มขึ้น 

10 
    

ผลการด าเนินงาน    21.18 7.43 16.70 7.60 - - -     
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท) 

      83,570 94,570 95,570 86,570     

ผลการด าเนินงาน   73,757.45 82,570.24 90,137.28 99,070.42 107,625.32 - - -     
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ) 

      เพิ่มขึ้น 25 
เพิ่มขึ้น 

27 
เพิ่มขึ้น 

29 
เพิ่มขึ้น 

30 
    

ผลการด าเนินงาน    20.72 20.73 18.85 -5.81 - - -     
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร   250,931.26 297,331.03 321,746.59 351,002.97 376,379.92  
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานคร   383,871.90 432,987.28 500,707.62 596,281.33 664,129.59  
ผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) กรุงเทพมหานคร 3,630,913.42 3,926,347.10 4,176,339.96 4,440,948.84 4,740,090.01 5,022,016.00   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จงัหวัดสมุทรปราการ   2,120.14  2,538.61  2,750.71  3,189.49  3,426.32   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดสมุทรปราการ       1,924.36  2,362.55  2,514.65  2,955.16  3,185.12   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จงัหวัดเชียงใหม่     48,559.98  53,690.39  56,217.49  61,320.38  66,309.57   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดเชียงใหม ่   25,197.47  28,879.85  33,919.79  37,750.04  41,315.75   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย จงัหวัดภูเก็ต     36,375.26  40,473.95  43,991.21  51,850.72  48,111.24   
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดภูเกต็   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 

 
 
 
 

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
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ตัวชี้วัดที่ 212 - ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
 
นิยามของตัวชี้วัด 

 เส้นความยากจน (Poverty Line) หมายถึง เป็นเครื่องมือส าหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยค านวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคล 
ในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต หรือค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่ าสุดที่เพียงพอที่จะท าให้คนสามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสังคม 

 จ านวนคนจน หมายถึง จ านวนประชากรที่มีรายได้ของครัวเรือนต่ ากว่าเส้นความยากจน 
 ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) (สัดส่วนคนจน: Poverty Incidence) หมายถึง สัดส่วนของคนทั้งหมดที่มีรายได้ของครัวเรือน

เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ ากว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) บางครั้งเรียกว่า อัตราส่วนความยากจน (Headcount Ratio) 
 มีเป้าหมายระดับภาคจาก แผนตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับทบทวน 2562 - 2565) ภาคใต้ชายแดน (ฉบับทบทวน 2562 - 2565) และภาคเหนือ  

(ฉบับทบทวน 2562 - 2565) ระดับจังหวัดจากแผนพัฒนาเชียงใหม่ (2561 - 2564) และแผนพัฒนานครราชสีมา (2561 - 2564)   

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 

สัดส่วนคนจน =      (
จ านวนคนจน

จ านวนประชากร
) x100 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับส่ง/

เชื่อมโยงข้อมลู 
ความถี่ 

212 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) 

พันคน /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ

 รายป ี

จ านวนประชากร  พันคน /  กรมการปกครอง  รายป ี
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ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

ร้อยละของประชากร 
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
 

เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ        

ลดลงเหลือ
ร้อยละ 
12.2 

ลดลงเหลือ
ร้อยละ 11.5 

ลดลงเหลือ
ร้อยละ 10.8 

ลดลงเหลือ
ร้อยละ 
10.0 

   

ผลการด าเนินงาน 17.2 15.0 14.7 8.8 11.0 9.7         
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน        

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

30.9 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

30.0 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

29.0 

ลดลงน้อย
กว่าร้อยละ 

28.0 
   

ผลการด าเนินงาน 34.9 29.2 35.3 22.3 28.7 25.1         
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
ภาคเหนือ 

       
ไม่เกิน 

ร้อยละ 8.0 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 8.0 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 8.0 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 8.0 
   

ผลการด าเนินงาน 17.1 16.4 12.8 8.3 9.3 9.3         
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 

      6.24 5.74 5.24 4.74     

ผลการด าเนินงาน 18.3 22.4 6.9 5.1 6.6 6.3 8.5%        
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

      17.0 16.8 16.6 16.4     

ผลการด าเนินงาน 15.5 16.8 16.3 11.0 8.5 12.8 14.2        
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ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล (พันคน) 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,735.2 3,271.2 3,200.6 1,929.8 2,419.7 2,126.5 2,468.0 - 
จ านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,697.4 21,775.4 21,845.2 21,916.0 21,945.3 21,989.5 - - 
จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) ภาคใต้ชายแดน 672.9 570.0 696.8 445.2 577.4 510.7 562.0 - 
จ านวนประชากร ภาคใต้ชายแดน 1,929.8 1,951.1 1,972.9 1,995.2 2,012.9 2,033.3 - - 
จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) ภาคเหนือ 2,017.0 1,937.1 1,519.9 1,007.8 1,124.4 1,119.7 1,388.8 - 
จ านวนประชากร ภาคเหนือ 11,802.6 11,826.0 11,846.7 12,072.4 12,079.1 12,098.2 - - 
จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) จังหวัดเชียงใหม่ 302.9 372.8 116.1 88.7 114.1 109.6 149.9 - 
จ านวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ 1,656 1,667 1,678 1,728 1,736 1,747 1,764 - 
จ านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน (จ านวนคนจน) จังหวัดนครราชสีมา 403.2 437.2 427.0 288.8 223.8 338.5 375.2 - 
จ านวนประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2,601 2,610 2,621 2,629 2,631 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) 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งภำครัฐ และเอกชน ต่อจ ำนวนประชำกรในจังหวัดนครรำชสีมำ 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ: 
อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร = จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์: จ ำนวนประชำกร 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ที ่ ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ การรับส่ง/เชื่อมโยงข้อมูล ความถี่ 

213 อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ คน /  ส ำนักงำนสถิติจังหวดันครรำชสีมำ PDF  
จ ำนวนประชำกร คน /  ส ำนักงำนสถิติจังหวดันครรำชสีมำ PDF  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2566-
2570 

2571-
2575 

2576-
2580 

อัตรำส่วนแพทย์
ต่อประชำกร 

เป้าหมาย ตำมแผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
4 ปี (2561-2564) 

      
1:4150 1:4100 1:4050 1:4000     

ผลการด าเนินงาน  1:3115  1:4525 1:4201          

ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์     626     
จ ำนวนประชำกร     2,629,979     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูล 

ภายใต้ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-1 

ข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน ข้อมูล 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (สสว.) 

GDP SME 
จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ดัชนีช้ีวัดภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ภำคบริกำร 
ดัชนีควำมเช่ือมั่น SMEs ภำคกำรค้ำและบริกำร 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

ข้อมูลโรงงำน 
ข้อมูลเครื่องจักร 
ข้อมูลวัตถุอันตรำย 
ข้อมูลวัตถุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย 
ข้อมูลโรงงำนแยกตำมพื้นท่ี 
รำยชื่อโรงงำนท่ีได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร 
รำยชื่อโรงงำนท่ีถูกจ ำหน่ำยทะเบียน 
รำยชื่อเขตชุมชนอุตสำหกรรมที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมสนับสนุน 
รำยชื่อเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรประกำศตำม ม.30 แห่ง พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535 
สถิติโรงงำนอุตสำหกรรม 
สถิติร้องเรียนโรงงำนอุตสำหกรรม 
สถิติกำรรับแจ้งรับกำกของเสีย 
รำยกำรวัตถุอันตรำยที่เป็นสำรเคมีที่มีกำรแจ้งน ำเข้ำ - ส่งออก 
สถำนประกอบกำรเฉพำะด้ำนวัตถุอันตรำย 
สถำนประกอบกำรที่แจ้งมีบุคลำกรเฉพำะ 

ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ 
กำรเหมืองแร่ 

ข้อมูลกำรใช้แร่ของประเทศ 
ข้อมูลกำรผลิตแร่ของประเทศ 
ข้อมูลกำรน ำเข้ำแร่ 
ข้อมูลกำรส่งออกแร่ 
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงแต่งแร่ 
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตประทำนบัตร 

ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ 
กำรเหมืองแร่ 

ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงโม่บดและย่อยหิน 
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตอำชญำบัตร 
ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตโรงงำนผลิตเกลือสินเธำว์ 
รำยงำนใบอนุญำตโรงประกอบโลหกรรม 
ข้อมูลแหล่งหินเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-2 

หน่วยงาน ข้อมูล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ ำหนักมูลค่ำเพิ่ม) 

ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ ำหนักมูลค่ำผลผลิต) 
ดัชนีกำรส่งผลิตภัณฑ์ 
ดัชนีสินค้ำส ำเร็จรูปคงคลัง 
ดัชนีอัตรำส่วนผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปคงคลัง 
ดัชนีแรงงำนอุตสำหกรรม 
ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 
อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
สถิติอุตสำหกรรม 
ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย 
รำยงำนผลิตภำพอุตสำหกรรม TFP 
สรุปภำวะกำรผลิต 
สรุปภำวะกำรส่งออก 
ค้นหำโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม 

กรมศุลกำกร มูลค่ำน ำเข้ำส่งออกสินค้ำ 
ข้อมูลวันเรือเข้ำ - ออก 
ข้อมูลระบบ National Single Window ของประเทศ 
ข้อมูลระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES - NSW) 
ข้อมูลระบบใบอนุญำตและใบรับรอง (License - NSW) 
Customs Turn Around Time 

กรมพัฒนำพลั งงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนทดแทน 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำน 
ดุลยภำพพลังงำนของประเทศไทย 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยจ ำแนกตำมสำขำเศรษฐกิจ 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำเกษตรกรรม 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำเหมืองแร่ 

กรมพัฒนำพลั งงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำก่อสร้ำง 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำบ้ำนอยู่อำศัย 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำธุรกิจกำรค้ำ 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในสำขำขนส่ง 

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กำรผลิต น ำเข้ำ และใช้พลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ 
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (หน่วย) 
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-3 

หน่วยงาน ข้อมูล 
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe) 
กำรน ำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (หน่วย) 
กำรน ำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรน ำเข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe) 
กำรใช้พลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรใช้เข้ำพลังงำนขั้นต้นเชิงพำณิชย์ (ktoe) 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (หน่วย) 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (ktoe) 
กำรส ำรองพลังงำน 
กำรผลิตน้ ำมันดิบ 
กำรผลิตคอนเดนเสท 
กำรน ำเข้ำน้ ำมันดิบตำมแหล่งที่มำ 
ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ก ำลังกำรผลิตของโรงกลั่นน้ ำมัน 
ปริมำณกำรใช้วัตถุดิบของโรงกลั่น 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร) 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร) 
กำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรขำยก๊ำซ LPG 
กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร) 

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร) 
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน) 
กำรส่งออกสุทธิผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ล้ำนลิตร) 
กำรส่งออกสุทธิผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (บำร์เรลต่อวัน) 
อุปสงค์และอุปทำนของน้ ำมันดิบและผลิตภัฑ์น้ ำมัน 
อุปสงค์และอุปทำนของ LPG, Propane และ Butane 
กำรผลิตและน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ 
กำรกระจำยของก๊ำซธรรมชำติ 
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติจ ำแนกรำยสำขำ 
สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติจ ำแนกรำยสำขำ 
กำรผลิตและกำรใช้ลิกไนต์ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-4 

หน่วยงาน ข้อมูล 
กำรใช้ลิกไนต์และถ่ำนหินจ ำแนกรำยสำขำ (พันตัน) 
กำรใช้ลิกไนต์และถ่ำนหินจ ำแนกรำยสำขำ (ktoe) 
กำรน ำเข้ำถ่ำนหิน 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำตำมประเภทเช้ือเพลิง (ระบบ EGAT) 
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT) 
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทเชื้อเพลิงหลัก (ระบบ EGAT) 
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทรำยละเอียดเชื้อเพลิง (ระบบ EGAT) 
ค่ำควำมต้องกำรสูงสุด กำรผลิต ค่ำประกอบกำรใช้ไฟ้ำ (ระบบ EGAT) 
กำรใช้ไฟฟ้ำของ MEA จ ำแนกตำมสำขำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของ PEA จ ำแนกตำมสำขำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำโดยตรงจ ำแนกตำมสำขำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจ ำแนกตำมสำขำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของ MEA จ ำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของ PEA จ ำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจ ำแนกตำมค่ำไฟฟ้ำ 
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจ ำแนกตำม TSIC 2 digit 
กำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศจ ำแนกตำม TSIC 3 digit 
กำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตกระเเสไฟฟ้ำของ EGAT 

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กำรน ำเข้ำไฟฟ้ำ 
กำรส่งออกไฟฟ้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำพลังงำน 
มูลค่ำกำรส่งออกพลังงำน 
รำยได้รัฐบำลจำกพลังงำน 
รำยได้รัฐบำลจำกค่ำภำคหลวงพลังงำน 
ค่ำใช้จ่ำยของกำรใช้พลังงำนช้ันต้น ต่อ GDP 
ค่ำใช้จ่ำยของกำรน ำเข้ำพลังงำนช้ันต้น ต่อ GDP 
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้พลังงำน 
กำรใช้พลังงำนช้ันสุดท้ำยต่อประชำกร 
กำรใช้ไฟฟ้ำต่อประชำกร 
อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน 
รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รำยอำทิตย์) 
รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รำยเดือน) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-5 

หน่วยงาน ข้อมูล 
กำรส ำรองเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันของประเทศไทย (รำยอำทิตย์) 
กำรส ำรองเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันของประเทศไทย (รำยเดือน) 
รำคำขำยส่งของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ โรงกลั่น 
รำคำขำยปลีกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ภำษีและกองทุนน้ ำมันของประเทศไทย 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตำมประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรใช้พลังงำนจ ำแนกตำมสำขำ 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรผลิตพลังำนตำมประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรขนส่งตำมประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อื่น ๆ ตำมประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในอุตสำหกรรมตำมประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตำมสำขำและประเภทพลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อกำรใช้พลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อประชำกร 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP 

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ kWh 
กำรผลิตพลังงำนขั้นต้น 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย 
อัตรำส่วนส ำรองต่อกำรผลิต 
ควำมเพียงพอของพลังงำนขั้นต้น 
ควำมเพียงพอของพลังงำนตำมประเภทพลังงำน 
สัดส่วนกำรน ำเข้ำน้ ำมันดิบตำมแหล่งที่มำ 
สัดส่วนกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซหุงต้ม 
สัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตพลังงำน 
กำรผลิต B100 
กำรผลิตเอทำนอล 
สัดส่วนกำรน ำเข้ำพลังงำนต่อกำรน ำเข้ำทั้งหมด 
สัดส่วนกำรส่งออกพลังงำนต่อกำรส่งออกท้ังหมด 
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้พลังงำน 
ควำมยืดหยุ่นกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ควำมเข้มพลังงำน 
กำรใช้พลังงงำนไฟฟ้ำต่อ GDP 
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อประชำกร 
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อประชำกร 

กรมธุรกิจพลังงำน รำยชื่อผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-6 

หน่วยงาน ข้อมูล 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 พิเศษ 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 
รำยชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลส ำหรับเครื่องยนต์กำรเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรน้ ำมันหล่อลื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
ข้อมูลกำรช ำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 
ข้อมูลกำรช ำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 
ข้อมูลกำรช ำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11 
ข้อมูลกำรช ำระค่ำธรรมเนียมของผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 

กรมธุรกิจพลังงำน ข้อมูลสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
ข้อมูลสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ 
ข้อมูลคลังก๊ำซธรรมชำติเหลว 
ข้อมูลสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนศูนย์ติดตั้ง NGV 
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบในกิจกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน 
สถำนีบรรจุก๊ำซ 
ลำนบรรจุก๊ำซ 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 
ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ 
สถำนท่ีใช้ก๊ำซ 
สถำนท่ีร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 
โรงบรรจุก๊ำซทั่วประเทศ 
ข้อมูลสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รถขนส่ง และรถไฟขนส่ง 
สถำนีบริกำรจ ำหน่ำยแก๊สโซฮอล์ 
สถำนีบริกำรที่ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 
สถำนีบริกำรที่ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 
สถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 
ข้อมูลสถำนีบริกำรคุณภำพน้ ำมันเช้ือเพลิง ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรองระบบกำรควบคุม
คุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ปริมำณกำรน ำเข้ำน้ ำมันดิบ 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำน้ ำมันดิบ 
ปริมำณกำรน ำเข้ำน้ ำมันส ำเร็จรูป 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำน้ ำมันส ำเร็จรูป 
ปริมำณกำรส่งออกน้ ำมันส ำเร็จรูป 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
มูลค่ำกำรส่งออกน้ ำมันส ำเร็จรูป 
สถิติปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงต่อวัน 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซแอลพีจี 
ระบบฐำนข้อมูลสรุปกำรผลิต น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยและส่งออกเช้ือเพลิง 
ปริมำณกำรค้ำน้ ำมันเครื่อง 

กรมธุรกิจพลังงำน เปรียบเทียบกำรผลิตน้ ำมันเช่ือเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562 
เปรียบเทียบกำรน ำเข้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562 
เปรียบเทียบกำรจ ำหน่ำยเชื้อเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562 
เปรียบเทียบกำรส่งออกเช้ือเพลิงระหว่ำง ปี 2561 - 2562 
สถิติปริมำณกำรผลิตน้ ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
สถิติปริมำณกำรใช้น้ ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
สถิติปริมำณกำรผลิตเอทำนอล 
สถิติปริมำณกำรใช้เอทำนอล 
ข้อมูลเลขทะเบียนน้ ำมันหล่อลื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบของผู้ค้ำน้ ำมันหล่อลื่น 
แผนภูมิสถิติจ ำนวนผู้ค้ำน้ ำมันหล่อลื่น จ ำนวนเลขทะเบียนท่ีได้รับควำมเห็นชอบ 
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
รำยชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
รำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
รำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ 
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ 
รำยชื่อผู้ได้รับใบรับรองเป็นวิทยำกรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนก๊ำซธรรมชำติิ 
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน 
รำยชื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมบุคลำกรเฉพำะ 
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
รำยชื่อผู้ฝึกอบรมร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ปริมำณกำรขนถ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวและน้ ำมันดิบในอ่ำวไทย/ปริมำณกักเก็บคงเหลือ 
ปริมำณส ำรองปิโตรเลียม 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

รำยได้ประชำชำติของประเทศไทย แบบปริมำณลูกโซ่ 
จ ำนวนประชำกร กำรเกิด และกำรตำย ท่ัวรำชอำณำจักร 
ประชำกร จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุและเขตกำรปกครอง 
ควำมหนำแน่นของประชำกร สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล และสัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น 
ประมำณกำรประชำกร จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
ประมำณกำรประชำกร จ ำแนกตำมเพศ และภำค 
ประมำณกำรประชำกร จ ำแนกตำมเพศและจังหวัด 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
จ ำนวนผู้ย้ำยถิ่น จ ำแนกตำมสำเหตุของกำรย้ำยถิ่น 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

อัตรำเจริญพันธ์ุรวม (Total Fertility Rates - TFR) ทั่วประเทศและรำยภำค 
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) (Life Expectancy at Birth) จ ำแนกรำย ภำค และเพศ 
ประชำกรรวม 
อัตรำส่วนเพศ (ชำยต่อหญิง 100 คน) 
อำยุมัธยฐำน (ปี) 
ประชำกรตำมหมวดอำยุ 
อัตรำส่วนกำรเป็นภำระ (ต่อประชำกรอำยุ 15 - 59 ปี 100 คน) 
อำยุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส 
ประชำกรที่มีสัญชำติไทย (%) 
ประชำกรนับถือศำสนำพุทธ (%) 
ประชำกรนับถือศำสนำอิสลำม (%) 
จ ำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย (ต่อสตรีเคยสมรสอำยุ 15 - 49 ปี) 
ควำมหนำแน่นของประชำกร (คนต่อตำรำงกิโลเมตร) 
ประชำกรในเขตเทศบำล (%) 
อัตรำเพิ่มของประชำกรในช่วง 10 ปี 
ประชำกรที่ย้ำยถิ่นภำยใน 5 ปี (%) 
ประชำกรที่ไม่ได้อำศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (%) 
จ ำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ส ำเร็จกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป 
ประชำกรอำยุ 6 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (%) 
จ ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล (พันครัวเรือน) 
ครัวเรือนคนเดียว (%) 
ขนำดครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 
ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้ำครัวเรือนเป็นหญิง (%) 
ที่อยู่อำศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถำวรหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งอยู่ในสภำพผุพัง (%) 
ครัวเรือนท่ีเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยหรือเช่ำซื้อท่ีอยู่อำศัย (%) 
เส้นควำมยำกจน (Poverty line) จ ำแนกตำมภำคและเขตพื้นที่ 
สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมภำคและพื้นท่ี 
จ ำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมภำคและพื้นท่ี 
เส้นควำมยำกจน (Poverty line) จ ำแนกตำมจังหวัด 
สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมจังหวัด 
จ ำนวนคนจน เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมจังหวัด 

ส ำนักงำนสภำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 

สัดส่วนคนจน และจ ำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (เฉพำะประชำกรที่มีอำยุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
สัดส่วนคนจนและจ ำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค  จ ำแนกตำมสถำนภำพ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 
สัดส่วนประชำกรที่มีรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร 
จ ำนวนประชำกรที่มีรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนด้ำนอำหำร 
จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยำกจน และครัวเรือนไม่ยำกจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค จ ำแนกตำมเขตพื้นที ่
เปรียบเทียบหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนและจ ำนวนครัวเรือน ระหว่ำงครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยำกจน กับ 
ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยำกจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมประเภทของหนี้และ
วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน 
เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนเป็นหนี้ที่ยำกจน กับ  ครัวเรือนเป็นหนี้ไม่ยำกจน เมื่อวัด 
ด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค จ ำแนกตำมประเภทของหนี้ วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน และตำมเขตพื้นที ่
สัมประสิทธ์ิควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยได้ จ ำแนกตำมภำค และจ ำแนกตำมเขตพื้นท่ี 
สัดส่วนรำยได้ของประชำกร จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยได้ (Quintile by income) 
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ย จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยได้ทั่วประเทศ (Quintile by income) 
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยจ ำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับ
รำยได้ทั่วประเทศ (Decile by Income) 
สัดส่วนรำยได้ของประชำกร จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกร ตำมระดับรำยได้ (Decile by Income) 
สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จ ำแนกตำมภำค 
และจ ำแนกตำมเขตพื้นที ่
สัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำกร จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย 
(Quintile by expenditure) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 
 

รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยจ่ำยเฉลี่ยจ ำแนกตำม 
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย (Quintile by expenditure) 
รำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยคนต่อเดือน และกำรเปลี่ยนแปลงของรำยจ่ำยเฉลี่ย จ ำแนกตำม 
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยจ่ำย 
สัดส่วนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำกร  จ ำแนกตำมกลุ่มประชำกร ตำมระดับรำยจ่ำย 
(Decile by Consumption) 
รำยได้ประจ ำเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน และรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ ำแนกตำม 
กลุ่มประชำกรตำมระดับรำยได้ (Quintile by income) 
ช่องว่ำงควำมยำกจน 
ควำมรุนแรงปัญหำควำมยำกจน 
เส้นควำมยำกจน (บำท/คน/เดือน) 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 
จ ำนวนคนจน (ล้ำนคน) 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
สัดส่วนครัวเรือนยำกจน (ร้อยละ) 
จ ำนวนครัวเรือนยำกจน (พันครัวเรือน) 
สัมประสิทธ์ิควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยได้ 
สัมประสิทธ์ิควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ของรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
ควำมเหลื่อมล้ ำในรำยได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ำยต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่ำ) 
ควำมเหลื่อมล้ ำในรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคกลุ่มรำยจ่ำยมำกสุด  20% สุดท้ำย ต่อกลุ่มรำยจ่ำย 
น้อยสุด 20% แรก (เท่ำ) 
ประชำกรทั่วประเทศ (ล้ำนคน) 
จ ำนวนครัวเรือนท้ังหมด (พันครัวเรือน) 
จ ำนวนและอัตรำเกิดมีชีพ ต่อประชำกร 1,000 คน จ ำแนกรำยภำคและเพศ 
จ ำนวนกำรเกิดมีชีพทั้งประเทศ จ ำแนกตำมน้ ำหนักเด็กแรกเกิด กลุ่มอำยุมำรดำและเพศ 
จ ำนวนและอัตรำเจริญพันธ์ุ ต่อประชำกรหญิง 1,000 คน จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุมำรดำ 
จ ำนวนและอัตรำมำรดำตำยต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จ ำแนกรำยภำค 
จ ำนวนและอัตรำตำยทำรก (อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี) ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน จ ำแนกรำยภำคและเพศ 
จ ำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกร 100,000 คน จ ำแนกตำมสำเหตุที่ส ำคัญ 

ส ำนักงำนสภำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 

อัตรำกำรตำยด้วยโรคส ำคัญ ต่อประชำกรแสนคน จ ำแนกรำยภำค 
อัตรำเกิดมีชีพ อัตรำตำย และอัตรำเพิ่มตำมธรรมชำติต่อประชำกร 1,000 คน ประเทศไทย 
จ ำนวนประชำกรอำยุ 11 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกำรออกก ำลังกำย กลุ่มอำยุ เพศ เขตกำรปกครอง และภำค 
จ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่ท ำกิจกรรมทำงกำย กำรเล่นกีฬำ/ออกก ำลังกำย หรือท ำกิจกรรม
นันทนำกำร จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ เขตกำรปกครอง และภำค 
จ ำนวนและอัตรำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคส ำคัญ 
จ ำนวนและอัตรำผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวัง 
จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
จ ำนวนประชำกรต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1 คน 
จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ รำยภำค 
จ ำนวนประชำกรต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1 คน จ ำแนกรำยภำค 
จ ำนวนครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ ำแนกตำมรำยภำค 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ (ค่ำยำ ค่ำรักษำ) ต่อค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนทั้งหมด (GDP) 
งบประมำณที่ได้รับของกระทรวงสำธำรณสุข (ล้ำนบำท) 
จ ำนวนแพทย์ จ ำแนกตำมสังกัด รำยภำค 
จ ำนวนทันตแพทย์ จ ำแนกตำมสังกัด รำยภำค 
จ ำนวนเภสัชกร จ ำแนกตำมสังกัด รำยภำค 
จ ำนวนพยำบำลวิชำชีพ จ ำแนกตำมสังกัด รำยภำค 
จ ำนวนพยำบำลเทคนิค จ ำแนกตำมสังกัด รำยภำค 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
จ ำนวนเตียง สัดส่วนเตียงต่อประชำกร จ ำนวนผู้ป่วยใน จ ำนวนวันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตรำกำรครองเตียง 
จ ำแนกรำยภำค 
สถำนกำรณ์อุทกภัยของประเทศไทย 
สถำนกำรณ์ภัยแล้งของประเทศไทย 
สถำนกำรณ์อัคคีภัยของประเทศไทย 
สถำนกำรณ์ภัยหนำวของประเทศไทย 
สถำนกำรณ์วำตภัยของประเทศไทย 
จ ำนวนและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย 
โครงสร้ำงของครัวเรือน อัตรำกำรจดทะเบียนสมรสและอัตรำกำรจดทะเบียนกำรหย่ำ 
จ ำนวนคดีและร้อยละคดทีี่เด็กและเยำวชนถูกจับกุมส่งสถำนพินิจฯ ทั่วประเทศ จ ำแนกตำมฐำนควำมผดิ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

จ ำนวนและร้อยละของคดีที่เด็กและเยำวชนที่เป็นกำรกระท ำผิดซ้ ำเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุม  
ส่งสถำนพินิจฯ ทั่วประเทศ 
จ ำนวนคดีอำญำประเภทควำมผิดคดีชีวิต ร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ และคดียำเสพติด 
ทั่วประเทศ 
จ ำนวนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงคดีอำญำประเภทคดีชีวิต ร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์  
และคดียำเสพติด 
คดีอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและมูลค่ำควำมเสียหำยทั่วประเทศ รำยเดือน 
คดีอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและมูลค่ำควำมเสียหำย ทั่วรำชอำณำจักร 
ควำมครอบคลุมของกำรมีสิทธิในระบบประกันสุขภำพของคนไทย 
ร้อยละควำมครอบคลุมของกำรมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพของประชำชนชำวไทย 
จ ำนวนสถำนประกอบกำรและจ ำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ทั่วรำชอำณำจักร 
จ ำนวนกำรใช้บริกำรของผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม 
จ ำนวนนำยจ้ำงข้ึนทะเบียนจ่ำยเงินสมทบและจ ำนวนลูกจ้ำงในข่ำยคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนท่ีประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนจ ำแนกตำมกำรประสบอันตรำย ทั่วรำชอำณำจักร 
จ ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33 มำตรำ 39 และ มำตรำ 40 ปี 
จ ำนวนผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกำรว่ำงงำนจำกกำรถูกเลิกจ้ำงและลำออก 
จ ำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนและจ ำนวนเงินประโยชน์ทดแทนกำรว่ำงงำน  
จำกกรณีต่ำง ๆ 
กองทุนเพื่อกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
จ ำนวนและเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ปวยเอดส์ 
ค่ำจ้ำงเฉลี่ยของผู้ที่ท ำงำนเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ  และเอกชน และผู้รับจ้ำงท ำงำนหลำยเจ้ำ 
จ ำแนกตำมเพศ และ สถำนภำพกำรท ำงำน 
สัดส่วนค่ำจ้ำงเฉลี่ยหญิงต่อชำย (เฉพำะผู้ที่ท ำงำนเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และเอกชน) จ ำแนก
ตำมสถำนภำพกำรท ำงำน และช่องว่ำงรำยได้ (ค่ำจ้ำง) ระหว่ำงหญิง - ชำย 
อัตรำกำรมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำน จ ำแนกตำมเพศ 
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หน่วยงาน ข้อมูล 
อัตรำกำรมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
จ ำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ 
อัตรำส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชำยในระบบโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

จ ำนวนและอัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้หญิงต่อชำยของเยำวชนไทย 
จ ำนวนและอัตรำกำรไม่รู้หนังสือของประชำกรที่มีอำยุ 40 - 59 ปี 
จ ำนวนและร้อยละของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และสมำชิกสภำเขต 
จ ำนวนและสัดส่วนผู้หญิงในคณะรัฐมนตรี 
สัดส่วนผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งในระดับต่ำง ๆ 
จ ำนวนและอัตรำผู้สูงอำยุ 
จ ำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมเพศ 
ดัชนีกำรสูงอำยุ และอัตรำกำรเป็นภำร 
จ ำนวนผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับกำรศึกษำที่ส ำเร็จ และเพศ 
จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
จ ำนวนผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมภำวะกำรมีงำนท ำ สถำนภำพกำรท ำงำน และเพศ 
จ ำนวนผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมกำรออม และเพศ 
จ ำนวนและร้อยละของผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมลักษณะกำรอยู่อำศัย 
จ ำนวนผู้สุงอำยุ จ ำแนกตำมกำรประเมินสุขภำพตนเอง และเพศ 
จ ำนวนผู้สูงอำยุ จ ำแนกตำมสวัสดิกำรรักษำพยำบำลหลัก 

ส ำ นั ก ง ำ น พั ฒ น ำ ธุ ร ก ร ร ม ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รำยอุตสำหกรรม จ ำแนกตำมช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงออนไลน์ของ
ผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย อัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงิน 
SET & External Stock Market Indexes  

ยอดคงค้ำงเงินลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุนรวม จ ำแนกตำมประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  
มูลค่ำกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับลูกค้ำ 
ดัชนีควำมเช่ือมั่นทำงธุรกิจ 
ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป 
ดุลกำรค้ำ 
ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ดุลเงินสด 
เงินส ำรองทำงกำร 

ศูนย์ข้อมูลวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร รม  ส ำ นั ก ง ำนสภำ
นโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 

กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม 
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย 
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำแบบท ำงำนเต็มเวลำในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม 
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำแบบรำยหัวในภำคเอกชน รำยอุตสำหกรรม 

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=132&language=TH
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โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-13 

หน่วยงาน ข้อมูล 
จ ำนวนนักศึกษำใหม่ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และสำยวิชำ 
จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำใหม่ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ระดับปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ระดับสูงกว่ำปริญญำตรใีนสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำมสำยวิชำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจ ำแนกตำมกลุ่มสำขำหลัก 
จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรีในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
จ ำนวนครั้งของบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนบทควำมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด  
ในวำรสำรวิชำกำรภำยในประเทศ 
บทควำมที่ตีพิมพ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกวำรสำรไทยในฐำนข้อมูล  TCI จ ำแนกตำม
มหำวิทยำลัยที่มีผลงำนตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก 

กรมกำรปกครอง จ ำนวนประชำกรและบ้ำน 
จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ 
จ ำนวนกำรเกิด 
จ ำนวนกำรตำย 
จ ำนวนกำรย้ำยเข้ำ 
จ ำนวนกำรย้ำยออก 

ก ร ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ 
กำรเหมืองแร่ 

มูลค่ำกำรผลิต กำรใช้ กำรน ำเข้ำ และกำรส่งออกแร่ของประเทศไทย 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ 

จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ 
สถิติผู้เดินทำงเข้ำ - ออกรำชอำณำจักร 5 ท่ำอำกำศยำน 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จ ำนวนคดีจรำจร 
จ ำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 
สำเหตุของอุบัติเหตุ 
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ (คน) 
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ (เงิน) 
จ ำนวนผู้ต้องหำในคดีอุบัติเหตุ 
จ ำนวนครั้งในกำรรับแจ้งคดีอำญำ 
จ ำนวนจับกุม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน 

กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ขั้นขอส่งเสริม) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ข้ันอนุมัติ) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุนแยกตำมหมวดกิจกำร (ข้ันออกใบ) 
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นขอส่งเสริม) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-14 

หน่วยงาน ข้อมูล 
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นอนุมัติ) 
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสุทธิ แยกประเภทกิจกำรย่อย (ขั้นออกใบ) 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงถนน (Road)  
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงรำง (Railway)  
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงแม่น้ ำ (River)  
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงทะเล (Sea)  
ปริมำณขนส่งสินค้ำในประเทศทำงอำกำศ (Air)  
โครงข่ำยสำยทำงของกรมทำงหลวงตำมประเภททำงหลวง 
โครงข่ำยสำยทำงของกรมทำงหลวงชนบท 
โครงข่ำยทำงพิเศษ 
ระยะทำงของทำงหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
 

ระยะทำงถนนของกรุงเทพมหำนคร  
โครงข่ำยทำงรถไฟ   
โครงข่ำยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
โครงข่ำยกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์มลิงค์ 
โครงข่ำยรถไฟฟ้ำ BTS 
เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำตำมล ำน้ ำในประเทศ 
เส้นทำงกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ ำ  
ต ำแหน่งท่ำเรือชำยฝั่ง 
ปริมำณผู้โดยสำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ ำ 
เส้นทำงกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ ำ 
ปริมำณผู้โดยสำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งทำงน้ ำ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท่ำอำกำศยำน 
สถิติกำรด ำเนินงำนท่ำอำกำศยำนของกรมท่ำอำกำศยำนปี (จ ำนวนเที่ยวบิน  จ ำนวนผู้โดยสำร จ ำนวน
สินค้ำ)  
สถิติกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
สถิติกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวง 
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงชนบท 
สถิติอุบัติเหตุบนทำงหลวง 
สถิติอุบัติเหตุบนทำงหลวงชนบท 
ทรัพย์สินในเขตทำงของกรมทำงหลวง 
ทรัพย์สินในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 

กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนครู 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-15 

หน่วยงาน ข้อมูล 
จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวนโรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้กรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนบ้ำนหนังสือ 
จ ำนวนศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนศูนย์กีฬำกรุงเทพมหำนคร 

กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนโรงพยำบำลสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหำนคร 
กำรรับแจ้งคดีต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
หน่วยจ ำหน่ำย 
จ ำนวนกำรเกิดสำธำรณภัย 
รำยได้จริงของกรุงเทพมหำนคร 
ประมำณกำรรำยได้จริงของกรุงเทพมหำนคร 
กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 140,061,857.98 บำท 
กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 855,988,547.26 บำท 
จ ำนวนกำรรับจดทะเบียนพำณิชย์ของส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์กรุงเทพมหำนคร  
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนมูลฝอย 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) สำยเฉลิมรัชมงคล 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรลลิงค์ 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถประจ ำทำงด่วนพิเศษ (BRT) สำยสำทร - รำชพฤกษ์ 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำง 
จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรเรือโดยสำรคลองแสนแสบ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวนสวนสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร 
พื้นที่สวนสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร 
พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ ำ 
จ ำนวนคลอง  



รายงานฉบับสมบูรณ ์(ภาคผนวก) 
โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน าขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผน่ดินตามยุทธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ 

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคผนวก จ-16 

หน่วยงาน ข้อมูล 
ปริมำณมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครที่เก็บขนได้เฉลี่ย 

กระทรวงสำธำรณสุข อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย 
ร้อยละของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย 
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็ก 
เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ย 

กระทรวงสำธำรณสุข เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ 
อัตรำกำรคลอดมีชีพ 
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan 
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง 
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน 
กำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง 
จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่มีอันตรำยสูง 
จังหวัดมีระบบรับแจ้งข่ำว กำรใช้/ป่วยจำกกำรสัมผัส สำรเคมีทำงกำรเกษตร  
จังหวัดมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  (Occupational and Environmental 
Health Profile: OEHP) ด้ำนเกษตรกรรม และมีกำรรำยงำนกำรเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจำกสำรเคมี 
ทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60) 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทีด่ ำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีมำกขึ้นไป 
หน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่เปิดด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี 
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำท่ีเหมำะสม 
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 - I69) 
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60 - I62) 
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) 
กำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่ 
อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด 
กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพ 
อัตรำตำยทำรกแรกเกิด 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต 
ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำในระยะเวลำ 1 ปี 
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - Acquired 
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI  
ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผู้ป่วยตำบอดจำกต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน 
จ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย  
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หน่วยงาน ข้อมูล 
กระทรวงสำธำรณสุข ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ และ ติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

ผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน  บ ำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือ 
ตำมระดับควำมรุนแรง อย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต 
จ ำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์ 
อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภำยใน 24 ช่ัวโมง  
อัตรำตำยผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality Rate Of Severe Traumatic Brain Injury) 
ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ 
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
โรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภำพจิตมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำน 
กำรรับรอง HA ขั้น 3 
โรงพยำบำลชุมชนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 
รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 
จ ำนวนองค์กรแห่งควำมสุข  
จังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล 
หน่วยบริกำรที่เป็น Smart Hospital 
จ ำนวนโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ 
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โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลที่ใช้ในโครงการ 
 

Tableau 

 
ภาคผนวก ฉ-1 เครื่องหมายการค้า Tableau 

 

Tableau เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
ในอุตสาหกรรม BI (Business Intelligence) ซอฟต์แวร์นี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนหรือ 
แปลงข้อมูลดิบเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
 

 
ภาคผนวก ฉ-2 หน้าแรกของเว็บไซต์ https://www.tableau.com/ 

 
Tableau เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว โดยข้อมูลจะถูกสร้างเป็นแดชบอร์ด 

(Dashboards) และเวิร์กชีท (Worksheets) ซึ่ง Tableau ช่วยให้ เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถกระจาย 
การด าเนินงานด้านธุรกิจได้เร็วขึ้น  
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คุณลักษณะที่ของ Tableau ที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) สามารถสร้างภาพข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม (Great Visualizations) 

Tableau สามารถท างานได้กับข้อมูลที่ ไม่มีการเรียงล าดับและสามารถสร้างภาพข้อมูล 
ที่หลากหลายด้วยคุณลักษณะที่ถูกสร้างอยู่ในตัวน าเสนอของ Tableau นอกจากนี้ยังสามารถท าการเจาะ
ข้อมูลและส ารวจข้อมูลในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

2) ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด (Detailed Insights) 
Tableau สามารถช่วยให้องค์กรท าการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

โดยสามารถส ารวจด้วยการสร้างภาพข้อมูลและสังเกตข้อมูลจากวิธีการต่าง ๆ ด้วยการสร้างภาพตามข้อมูล
สมมุติฐาน และคุณลักษณะของการเพ่ิมส่วนประกอบส าหรับการเปรียบเทียบและการวิ เคราะห์  
จึงท าใหส้ามารถจัดท าแบบสอบถามแบบ “แล้ว - ถ้า” (What - If) และด าเนินการกับข้อมูลตามนั้นได้ 

3) มีวิธีการใช้งานที่ง่าย (User-friendly Approach) 
คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของ Tableau ผู้ใช้สามารถท างานโดยไม่มีความรู้ 

ด้านเทคนิคหรือความรู้ด้านการเข้ารหัส เนื่องจาก Tableau น าเสนอในรูปแบบการลากแล้วปล่อย  
โดยสามารถสร้างภาพโดยเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือสร้างภาพวาดตามที่ผู้ใช้ก าหนดขึ้นมาใหม่ก็ได้ จึงสามารถ
ท างานได้โดยไม่ต้องมีทักษะใด ๆ มาก่อน 

4) การท างานกับแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน (Working with the different Data Sources) 
Tableau สามารถท างานได้กับข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลหลายประเภทเท่าที่มี 

ในปัจจุบัน คุณลักษณะนี้ท าให้ Tableau มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทั่วไป ช่วยให้เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คลังข้อมูลไฟล์คลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้ อมูลสเปรดชีต 
ข้อมูล non-relational และข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้ 

5) การเพิ่มชุดข้อมูลสามารถท าได้ง่าย (Data set adding is easy) 
Tableau สามารถเพ่ิมชุดข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถรวมเข้ากับการแสดงผลข้อมูล 

ที่มีอยู่เดิมได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย 
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ตัวอย่างหน้าแสดงภาพข้อมูลจากโปรแกรม Tableau 
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POWER BI 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ-3 เครื่องหมายการค้า Power BI 
 

Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจ านวนไม่จ ากัดจากหลาย ๆ 
แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก พร้อมสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ ตาราง สรุปผล  
ด้วย Visualization กราฟในรูปแบบต่าง ๆ และยังติดตั้งเพ่ิมเติมได้จาก Marketplace โดยสามารถแสดงผล
ผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet ได้  ท าให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อม 
ในการก าหนดกลยุทธ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นย าในทางธุรกิจ 

 

 

ภาคผนวก ฉ-4 หน้าแรกของเว็บไซต์ https://powerbi.microsoft.com/ 
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จุดเด่นของ Power BI มีดังนี้ 
1) สามารถน าข้อมูลมาใช้และเข้าถึงได้ง่าย 

Power BI รองรับข้อมูลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล  (Database) ไฟล์ (File) และ
ระบบต่างๆ ได้แก่ SAP HANA, Hadoop, Google Analytics, Facebook เป็นต้น 

2) ง่ายต่อการ Implement 
ผู้ ใช้งานไม่จ า เป็นจะต้องมีความรู้ ในเชิงเทคนิคมากเ พ่ือใช้งานให้ ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

โดยหากองค์กรใช้ Office 365 แล้วจะสามารถใช้งาน Power BI ได้เลย 
3) สามารถควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยได้ 

Power BI สามารถก าหนดการเข้าถึงของข้อมูลในแต่ละระดับให้สามารถเข้าถึงได้  เช่น  
ฝ่ายวิศวกรรม ไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลยอดขายสินค้าได้ ฝ่ายขาย ไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน
พนักงานได้ แต่สามารถเข้าถึงชื่อพนักงานที่เป็นพนักงานขายได้ เป็นต้น และสามารถสร้าง Content Pack 
เพ่ือที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นจะต้องเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรงก็สามารถท าได้ 

4) ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มาก 
Power BI ถูกออกมาส าหรับผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลมาใช้เพ่ือแสดงผล 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 ให้กับเพ่ือร่วมงาน หัวหน้างานเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดหรือรายงานล่าสุดได ้
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ตัวอย่างหน้าแสดงภาพข้อมูลจากโปรแกรม Power BI 
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เปรียบเทียบความแตกต่างของ Tableau และ Power BI 
 ทั้ง Tableau และ Power BI เป็นเครื่องมือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent Tool) ที่มี
ส่วนต่อประสานผู้ใช้เพ่ือสร้างรายงาน  แดชบอร์ด และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งข้อมูล 
หลายแหล่ง มีเครื่องมือการสร้างภาพข้อมูลแบบโต้ตอบ ( Interactive) เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลและ 
ท าความเข้าใจท าให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเหมือนกัน แต่มีข้อแต่ต่างกันในทางเทคนิค ดังนี้ 
 1) ค่าใช้จ่าย (Cost) 

ราคา POWER BI ของมีรูปแบบการก าหนดราคาวิธีการเดียวกันกับท่ีใช้ใน 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 โดยไม่มีการจ ากัดปริมาณข้อมูล Tableau ยังมีรูปแบบ
การสมัครสมาชิกต่อผู้ใช้แบบง่าย ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกโดยสามารถออกใบอนุญาตที่ขึ้นอยู่กับบทบาท 
เฉพาะบุคคลที่ใช้งานภายในองค์กร เช่น ผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการใช้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าผู้ใช้ปลายทางท่ีสร้างข้อมูล 

2) ความสะดวกในการใช้ (Ease of Use) 
Power BI อาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยจากการที่เป็นพ้ืนฐานของส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีรากฐาน

ใน Microsoft Office 365 ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เมื่อพูดถึงการเจาะลึกลงไปในระดับข้อมูล 
Tableau มีข้อได้เปรียบที่รองรับประเภทข้อมูลที่หลากหลายมากกว่า โดย Tableau มีความสามารถ 
ทางภาษาธรรมชาติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับกรณีการใช้งาน BI อีกด้วย 

3) การน ามาใช้งาน (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 มีประสบการณ์กับนักพัฒนา Power BI จึงค่อนข้างง่ายส าหรับนักพัฒนาในการฝัง

รายงานการวิเคราะห์ ภายในแอปพลิเคชันอ่ืน 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 จึงท าให้ Tableau ท าให้ง่ายต่อการใช้
แบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในภาษาการเขียนโปรแกรมท่ีหลากหลายกว่า Power BI 

6) การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support) 
Microsoft มีทรัพยากรที่จ าเป็นในการให้การสนับสนุนในระดับฟรีส าหรับแอปพลิเคชันที่ให้บริการ 

แต่ Tableau ให้การสนับสนุนกับผู้ใช้งานที่จ่ายค่าใช้งานแล้วเท่านั้น โดย  Tableau มีผู้ใช้งานมากกว่า 
160,000 คนเข้าร่วมในกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 500 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีชุมชนออนไลน์ของ Tableau ด้วย 

 
สรุปวิธีการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ 

การตัดสินใจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความลึกของการวิเคราะห์ที่จ าเป็น ในแง่ของการให้การเข้าถึง  
โดยข้อดีของ Power BI คือ ความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนในราคาที่ค่อนข้างต่ า จึงเหมาะ
ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป รวมไปถึงความคุ้นเคยของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft  

แต่เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่สามารถจะสนับสนุนนักวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ 
Tableau สามารถตอบสนองและมีความสมบูรณ์มากกว่า รวมไปถึงการสนับสนุนที่ครอบคลุมมากกว่า 
จาก Tableau จึงเหมาะส าหรับองค์กรที่การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กร  ซึ่งยินด ี
จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเช่นกัน 
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รายละเอียด Hardware & Software 
 

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทีมที่ปรึกษาได้หารือกับคณะกรรมการตรวจรับเกี่ยวกับการจัดเตรียม
ระบบฐานข้อมูลกลาง ทั้งในส่วนของด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ให้รองรับการน าเข้า
ข้อมูลของโครงการ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย 

 รายละเอียดด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) โดยที่ปรึกษาได้เสนออุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เปรียบเทียบกับข้อก าหนด TOR ดังแสดงในตารางถัดไป โดยผลการน าเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ  
ที่ปรึกษารับทราบและจะด าเนินการล าดับถัดไป คือ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เนื่องจากที่ปรึกษาสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และแผนที่ฐาน  
(Base Map) ที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอทางราคา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงน าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปจัดหา 
เป็น Windows Sever DataCenter  โดยมีจ านวน Core License ไม่น้อยกว่าจ านวน Core บนเครื่องแม่ข่าย
ที่เสนอแทน เนื่องด้วยทาง IT ของส านักงานแจ้งความประสงค์ว่าจ าเป็นต้องใช้ 

 โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาได้ใช้ Tableau เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพ
ข้อมูล (data visualization) ที่ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม BI (Business Intelligence) 
ซอฟต์แวร์นี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนหรือแปลงข้อมูลดิบเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย  รายละเอียด
การส่งมอบโปรแกรมฯ ประกอบด้วย 

(1) Tableau Creator ใช้ส าหรับการสร้าง Visualization ขึ้นมาและท าการ Connect กับ 
Datasource โดยตรง เช่น Excel หรือ Database ประเภทต่าง ๆ จ านวน 3 ชุด (License) ซึ่ง 1 License มี 
3 Product  ประกอบด้วย Desktop, Prep, Server 1 User 

(2) Tableau Explorer ใช้ส าหรับการข้อมูลผ่านทาง Web และ Mobile อีกทั้งยังสามารถ edit 
รูปแบบรายงานผ่านทางบน Web ได้ด้วย จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 User 
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 อ้างถึงข้อ ข้อก าหนด TOR /อุปกรณ์ที่ต้องการ ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่น าเสนอ 
4.1.1 การจัดเตรียมระบบฐานข้อมลูกลาง  

 เป็นการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลาง ให้รองรับการน าเข้าข้อมูลที่มี
ความหลากหลาย และมีรูปแบบท่ีแตกต่าง (Variety) จากนั้นเชื่อมโยง
ข้อมูลชุดต่าง ๆ ผ่าน Integration Module ให้พร้อมใช้งาน โดย
ท างานบนระบบ Private Cloud โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem 
SE950 หรือ HPE ProLiant DL560 หรือ DELL EMC PowerEdge 
R840 หรือที่มีคุณลักษณะสูงกว่าหรือเทียบเท่าซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี ้

เสนอเป็นรุ่น HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 1 เครื่อง และ HPE ProLiant DL20 Gen10 
จ านวน 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 โดยมีจ านวน Core License ไม่น้อยกว่าจ 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 ข้อก าหนด TOR /อุปกรณ์ที่ต้องการ ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่น าเสนอ 
1. หน่วยประมวลผลกลาง สูงกว่าหรือเทียบเท่าได้กับรุ่น Intel Xeon 

Gold 6130 16C 125W 2.1GHz จ านวน 4 หน่วย 
HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 1 เครื่องที่เสนอ หน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon-Gold 
6230, 2.1GHz, 20-core 125w จ านวน 4 หน่วย 

2. หน่วยความจ าหลัก สูงกว่าหรือเทียบเท่าได้คุณลกัษณะ RDIMM 32GB 
TruDDR4 2666 MHz จ านวน 32 แผง หรือมีหน่วยความจ าหลักไม่
ต่ ากว่า 1000 GBs 

HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 1 เครื่องที่เสนอ มีหน่วยความจ าหลักไม่ต่ ากว่า 1000 GBs  

3.  รองรับฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับ SAS/SATA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 สล็อต 

HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 1 เครื่องที่เสนอสามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่า
หรือเทียบเท่ากับ SAS/SATA จ านวนไม่น้อยกว่า 4 สล็อต 

4. ฮาร์ดดิสก์ชนิด SAS หรือ SATA หรือดีกว่า มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า 
40TB แบบ Hot Swap 

HPE ProLiant DL560 Gen10 จ านวน 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) 

5. เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กด้วย 1Gb 4-port RJ45 หรือดีกว่า มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อเนต็เวริ์ก 
Gigabit Ethernert : 4 port x 1 Gb RJ45 
10 Gigabit Ethernert: 2-port SFP+   

6. รับประกันอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันท่ีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย รับประกันอยา่งน้อย 3 ปี นับจากวันท่ีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 ส าหรับระบบ Firewall มีคุณสมบัติ ดังนี้ ระบบ Firewall ที่เสนอผลิคภัณฑ์ของ Sophos เป็นรุ่น XG310 

1. IPS Throughput ไม่น้อยกว่า 400 Mbps IPS Throughput 5.5 Gbps 
2.  NGFW Throughput ไม่น้อยกว่า 250 Mbps NGFW Throughput 4.5 Gbps 
3. Threat Protection Throughput ไม่น้อยกว่า 200 Mbps เมื่อเปิดการท างาน Antivirus เพือ่ป้องกัน Threat จะมี Threat Protection Throughput 3.3 Gbps 
4. รองรับ Concurrent session ส าหรับโพรโทคัล TCP ไม่น้อยกว่า 1 ล้าน 

session 
รองรับ Concurrent session ส าหรับโพรโทคัล TCP 17,500,000 Session 

5. รองรับ switch ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย มี Interface ส าหรับรองรับเช่ือมต่อกับ Switch จ านวน 8 หน่วยเป็นแบบ 8 port GE RJ45 
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