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ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
 
รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวน
เป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จะเป็นปัจจัย

สนับสนุนที่ส าคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออ านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ  โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบการเคลื่อนย้ายทุนและ
แรงงาน การค้า ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับ 
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 
เป้าหมาย “ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 

“อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทลั 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิ สติ กส์  
และดิจิทัล 

ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

07000101 อันดับที่ 45 อันดับที่ 38 อันดับที่ 31 อันดับที่ 25 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย 
ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และ  
(3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
 

1) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
ประเทศไทยมีโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง

สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ
พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและท าให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ท าให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมาย 1 “ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)” 
เป้าหมาย 2 “ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)” เป้าหมาย 3 “การขนส่งสินค้า
ทางรางเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 4 “การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” และ
เป้าหมาย 5 “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
(คนต่อประชากร 1 แสนคน)” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตรและรถไฟ 

ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อน 
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพื่อให้เป็นโครงข่ายการเดินทางและขนส่งหลัก 
ของประเทศที่สอดรับกับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามี  
ส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของระบบ 
ขนส่งทางราง  

1.2) การขนส่งทางน้ า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บ ารุงรักษาร่องน้ า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ าในภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดน าเข้า-ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
เป็นท่าเรือสนับสนุนให้กับท่าเรือหลักของประเทศโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการพื้นที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดรับกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการที่ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นน าในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   

1.3) การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ และขยายขีด
ความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภาคต่าง ๆ ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพื่อรักษา
คุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า และการเผชิญ
เหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรทางอากาศ 

1.4) การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาโครงข่ายถนน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและเชื่อมต่อกัน  
ระบบการขนส่งรูปแบบอื่น และบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถท าหน้าที่เป็น
ระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น  ๆ รวมทั้งสนับสนุน 
การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทางจักรยาน 
เพื่อสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะ 
ที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจาก
การเกิดอบุัติเหตุทางถนน 

1.5) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับ 
การเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่ภายใต้แนวคิด 
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและ  
บัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจาก  
รถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น    

1.6) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อน าไปสู่ 
การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ  พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้านคมนาคม เพื่อ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ
ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 

โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ  ระบบการบริหารจัดการขนส่ง  
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ตลอดจนพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์     

1.8) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มี 
ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลิต
ภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  

1.9) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐาน 
การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

1.10) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
มาใช้ในกระบวนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบ last mile 
delivery เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น  

1.11) ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยแยกบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ  
ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
 

2) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิด

ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับ
ดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
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เป้าหมาย 1 “การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนของ 
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)” เป้าหมาย 3 
“ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท)” และเป้าหมาย 4 “การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนแผนงาน และ/หรือ
โครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคง 

ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

2.2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุน 
การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อน าไปสู่
การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ด้านพลังงานในอนาคต 

2.3) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและ
เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตและ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยค านึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ 
ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการก ากับดูแลให้สามารถควบคุม 
และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน
ระบบไฟฟ้าของประเทศ   

2.4) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

2.5) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.6) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการก ากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหาร
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จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
 

3) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากรดิจิทัล 
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ 
การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชนที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและน าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

เป้าหมาย 1 “ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ

และโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเช่ือมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเช่ือมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

3.2) ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้ าและระบบดาวเทียมส าหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้มีความจุเพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารองเพื่อให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง  
มีเสถียรภาพ และสอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศและของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อย่างเสรีและเป็นธรรม 

3.3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

3.4) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งานโมบายคอมเมิร์ซหรือสมาร์ทโฟน 
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แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในอนาคต ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน  
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน 
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล   

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

07010101 น้อยกว่า ร้อยละ 12 น้อยกว่า ร้อยละ 11 น้อยกว่า ร้อยละ 10 น้อยกว่า ร้อยละ 9 

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ หรือ คะแนน) 

07010201 25 ล าดับแรก 25 ล าดับแรก 20 ล าดับแรก 20 ล าดับแรก 
คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.50 คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.60 คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.70 คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.80 

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

07010301 ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

07010401 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 30 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 40 

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
ไม่น้อยกว่า 50 

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
ไม่น้อยกว่า 60 

   เมืองหลักในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่า 5 

เมืองหลักในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่า 10 

เมืองหลักในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่า 20 

เมืองหลักในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่า 20 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร  
1 แสนคน) 

07010501 12 คน ต่อประชากร  
1 แสนคน 

12 ต่อประชากร  
1 แสนคน 

8 ต่อประชากร  
1 แสนคน 

5 ต่อประชากร  
1 แสนคน 

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) 07020101 ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 50 

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายใน 
ประเทศเพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ย
ร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)  

07020201 ร้อยละ 15-18 ร้อยละ 19-22 ร้อยละ 23-25 ร้อยละ 26-30 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 

ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศเพิ่มขึ้น 

ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

07020301 7.40 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันลา้นบาท 

6.93 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันลา้นบาท 

6.45 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันลา้นบาท 

5.98 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันลา้นบาท 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา / 
โครงการน าร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่ มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
(แผนงาน/โครงการ) 

07020401 พัฒนาและสาธิต 
น าร่องการใช้งาน 

ระบบสมาร์ท 
กริดอย่างน้อย 8 

แผนงาน / โครงการ 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบสมาร์ทกริด  

อย่างน้อย 3 แผนงาน/
โครงการ (รวมเป็น 11 
แผนงาน/โครงการ) 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบสมาร์ทกริด 

อย่างน้อย 3 แผนงาน/
โครงการ (รวมเป็น 14 
แผนงาน/โครงการ) 

ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสมาร์ทกริด 
อย่างน้อย 4 แผนงาน/
โครงการ (รวมเป็น 18 
แผนงาน/โครงการ) 

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 07030101 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

 

Y2  แผนแม่บทฯ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้อง คือ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
องค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศที่เสนอแนะโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International 
Institute for Management Development: IMD) โดยให้คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 
จาก 4 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป 
(Basic Infrastructure) ประกอบด้วย 21 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งรวมถึงด้านการขนส่งและจราจร กลุ่มย่อยที่ 4.2 โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) ประกอบด้วย 18 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.3 โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(Scientific Infrastructure)ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่  4.4 สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (Health and Environment) ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.5 การศึกษา (Education) 
ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ชี้วัด 

 รายละเอียดตัวชี้วัด “อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน” 
 ค านยิาม ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
 หน่วยวัด อันดับ (Rank) การจัดอันดับคะแนน จาก 63 ประเทศทั่วโลก 
 วิธีการค านวณ การจัดอันดับความสามารถจากค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลในตัวชี้วัด

ต่างตั้งแต่ 0 คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไม่ดีที่สุด ถึง 10 คือการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
 การจัดเก็บ รายป ี

 

Y1.1  แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)  
มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด “logistics costs as a percentage of the gross domestic product (GDP)”  
ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ เช่น International Transport Forum (ITF)  

รายละเอียดตวัชี้วัด “สัดส่วนต้นทนุโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” 
ของหน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย ITF 

 ค านิยาม อัตราส่วนของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนการบริการจัดการต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
 การจัดเก็บ รายป ี
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เป้าหมายที่ 2 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) มีความสอดคล้องโดย
คล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Logistics Performance Index: LPI)” 
ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ ธนาคารโลก (World Bank)  

รายละเอียดตวัชี้วัด “ดัชนีชี้วัดประสิทธภิาพด้านโลจสิติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย” ของ
หน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย ธนาคารโลก (World Bank) 

 ค านิยาม อันดับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย  และ
คะแนนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย  

 หน่วยวัด อันดับ/คะแนน 
 วิธีการค านวณ ประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แบ่งเป็นคะแนน 6 ด้าน ประกอบด้วย ศุลกากร 

(Customs) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การขนส่งระหว่างประเทศ (International Shipments) ความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Competence) การติดตาม (Tracking & Tracing) ความตรงเวลา (Timeliness) 

 การจัดเก็บ รายปี  
เป้าหมายที่ 3 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า

ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ 
เป้าหมายที่ 4 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) มีความ
สอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “Proportion of population that has convenient access to public 
transport, by sex, age and persons with disabilities” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
UNSDGS ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ 11.2.1 ซึ่งเป็น 1 ในตัวช้ีวัดหลัก 11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการขนส่ง
สาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 

รายละเอียดตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค” ของหน่วยงานนานา
ประเทศ และที่เสนอแนะโดย UNSDGS 

 ค านิยาม สัดส่วนของประชากรที่มีความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ  
โดยพิจารณาจากระยะทาง 0.5 กิโลเมตร โดยรอบจากสถานที่ส าคัญ เช่น ที่พักอาศัย โรงเรียน พื้นที่ท างาน 
ตลาด โดยรูปแบบของระบบขนส่งจะต้องพิจารณาทั้ง รูปแบบที่ให้บริการครอบคลุมบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ เช่น ผู้พิการ ระบบขนส่งที่ให้บริการเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน และความปลอดภัยในบริเวณที่ขึ้น-ลง 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ อัตราส่วนระหว่างประชากรที่มีความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 

ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที ่
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 การจัดเก็บ รายปี  
เป้าหมายที่ 5 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด “ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ UNSDGS  

รายละเอียดตัวชี้วัด “อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)” ของ
หน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย UNSDGS, WHO 

 ค านิยาม จ านวนผู้ที่เสียชีวิตขณะเดินทางบนโครงข่ายถนน หรือมีสาเหตุมาจากการเดินทาง
โดยระบบขนส่งทางถนน เทียบกับจ านวนประชากรในประเทศ  

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ อัตราส่วนระหว่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ ต่อจ านวน

ประชากรในประเทศ 
 การจัดเก็บ รายปี  
 

Y1.2  แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 1 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนของการใช้

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) ยังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ เนื่องจากไม่ใช่ 
ทุกประเทศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหน่วยงานนานาประเทศ ให้ความส าคัญกับ
การใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้ทรัพยากรอื่น ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังตัวชี้วัดที ่7.2.1 Renewable energy 
share in the total final energy consumption ที่เสนอโดยหน่วยงานนานาชาติ UNSDGS 

เป้าหมายที่ 2 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) พบว่า ความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “Renewable energy 
share in the total final energy consumption” ที่เสนอโดยหน่วยงานนานาชาติ UNSDGS 

รายละเอียดตัวชี้วัด “Renewable energy share in the total final energy consumption 
หรือสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573” ของหน่วยงาน
นานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย UNSC  

 ค านิยาม สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน เทียบกับการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน 
ทุกแหล่ง เพื่อด าเนินการกิจกรรมในการบริโภคขั้นสุดท้าย รวมถึงการผลิตไฟฟ้า ภายในปี 2573 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เทียบกับการใช้พลังงานอื่น ๆ ทั้งหมด  
 การจัดเก็บ รายปี  
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เป้าหมายที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ค่าความเข้ม 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท) พบว่า มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับ
ตัวชี้วัด "Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP" ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7.3 เพิ่มอัตรา
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก ให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573 โดยหน่วยงาน UNSDGS  

รายละเอียดตัวชี้วัด “Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP”  
ที่จัดท าโดย UNSDGS  

 ค านิยาม สัดส่วนความเข้มของการใช้พลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) จากทุกแหล่ง
พลังงาน ตามขั้นตอนการค านวณ International Recommendations for Energy Statistics (IRES) โดย 
UN Statistical Commission ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 หน่วยวัด บาท หรือสกุลเงิน 
 วิธีการค านวณ ความเข้มการใช้พลังงานขั้นปฐมภูมิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 การจัดเก็บ รายปี/รายไตรมาส 

เป้าหมายที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการ 
น าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/
โครงการ) พบว่า มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “Annual smart grid investment” หรือมูลค่า
การลงทุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ซึ่งแบ่งประเภทการลงทุนเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย (1) งานด้านสมาร์ทกริด ประกอบด้วย งานบริหารจัดการระบบ การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ระบบเฝ้าติดตามโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการตรวจวัดข้อมูล การออกใบเสร็จ และระบบการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า (2) งานนอกเหนือจากสมาร์ทกริด ประกอบด้วย การอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบ วิศวกรรม 
สถานที่ปฎิบัติการ ข้อมูลสนับสนุน (CAD, GIS) และงานด้านบริหาร 

 รายละเอียดตัวชี้วัด “มูลค่าการลงทุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทกริด”  
ที่จัดท าโดยหน่วยงานส านักงานพลังงานของรัฐ Washington, DC  

 ค านิยาม มูลค่าการลงทุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทกริด  
 หน่วยวัด บาท หรือสกุลเงิน 
 วิธีการค านวณ ผลรวมของมูลค่าในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า พัฒนา และด าเนินการ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสมาร์ทกริด ในการด าเนินการใดๆ ในประเทศ 
 การจัดเก็บ รายป/ีรายไตรมาส 

 

Y1.3   แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “การเป็นสมาชิก
อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน แยกตามความเร็ว หรือ Fixed Internet broadband 
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subscriptions per 100 inhabitants, by speed” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
UNSDGS ภายใต้ตัวชี้วัดหลัก 17.6 “เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่ เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก” 

รายละเอียดตัวชี้วัด “การเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน แยกตาม
ความเร็ว” ของหน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย UNSDGS 

 ค านิยาม การวัดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของประชากร โดยแบ่งตาม
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน เพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพในการเข้าถึงข้อมูล   

 หน่วยวัด สัดส่วน 
 วิธีการค านวณ สัดส่วนของประชากรผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง โดยแบ่งประเภท

ความเร็วเป็น 3 กลุ่ม (1) ความเร็วระหว่าง 256 kbit/s แต่ไม่เกิน 2 Mbit/s (2) ความเร็วระหว่าง 2 Mbit/s 
แต่ไม่เกิน 10 Mbit/s และ (3) ความเร็วสูงกว่า 10 Mbit/s ต่อ ประชากร 100 คน 

 การจัดเก็บ รายป/ีรายไตรมาส 
 

 ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ 
มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับนานาชาติ โดยบางส่วนเป็นใช้ตามตัวชี้วัดระดับนานาชาติ และบางส่วน  
มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณตัวชี้วัดแตกต่างกัน และในบางตัวชี้วัดเป็น
ตัวชี้วัดที่เป็นนโยบายเฉพาะในประเทศไทย เช่น การเพิ่มสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งทางราง ซึ่งยังมีข้อก าจัดใน
การผลักดัน จึงไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในต่างประเทศ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ ต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ที่
เหมอืนกนั หรอื คล้ายกัน 

เป้าหมายของตา่งประเทศ
ที่ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 
วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ เปน็ต้น 

ประเด็นโครงสร้ าง
พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

07000101 อันดับ  / / คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 
จาก 4 กลุ่ มหลั ก โดยกลุ่ มโครงสร้ างพื้ นฐาน 
(Infrastructure) ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้าง
พื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure) จราจร กลุ่มย่อยที่ 
4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological 
Infrastructure) กลุ่มย่อยที่ 4.3 โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) กลุ่มย่อยที่ 4.4 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) 
กลุ่มย่อยที่ 4.5 การศึกษา (Education) 

สถาบนัการจัดการ
นานาชาติ (International 

Institute for 
Management 

Development: IMD) 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส ์

ต้ นทุ นโลจิ สติ กส์ ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ย 
ร้อยละ) 

07010101 สัดส่วน ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิ

x / 
logistics costs as a 

percentage of the gross 
domestic product (GDP) 

อัตราส่วนของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ 

International Transport 
Forum (ITF) 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส ์

ประสิ ทธิ ภาพด้ านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

ดั ชนี วั ดประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านโลจิสติกส์ ระหว่ าง
ประเทศของประเทศไทย 
(อันดับ) 

07010201 อันดับ/
คะแนน 

 x / 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย 

แบ่งเป็นคะแนน 6 ด้าน ประกอบด้วย ศุลกากร 
(Customs) โค ร งสร้ า งพื้ น ฐาน  ( Infrastructure)  
การขนส่งระหว่างประเทศ (International shipments) 
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics competence) 
การติดตาม (Tracking & tracing) ความตรงเวลา 
(Timeliness) 

ธนาคารโลก (World Bank) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ ต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ที่
เหมอืนกนั หรอื คล้ายกัน 

เป้าหมายของตา่งประเทศ
ที่ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 
วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ เปน็ต้น 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส ์

การขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้ งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

07010301 ร้อยละ ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 

x x x x 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส ์

การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมื อง
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองต่อการเดินทางในเมือง
ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

07010401 สัดส่วน ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 

 Proportion of 
population that has 
convenient access to 

public transport, by sex, 
age and persons with 

disabilities 

สัดส่วนของประชากรที่มีความสะดวกในการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะ โดยพิจารณาจากระยะทาง 0.5 
กิโลเมตร โดยรอบจากสถานที่ส าคัญ เช่น ที่พักอาศัย 
โรงเรียน พื้นที่ท างาน ตลาด โดยรูปแบบของระบบขนสง่
จะต้องพิจารณาทั้ง รูปแบบที่ให้บริการครอบคลุม
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้พิการ ระบบขนส่ง
ที่ให้บริการเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน และความปลอดภัย
ในบริเวณที่ขึ้น-ลง 

UNSDGS 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส ์

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

อั ต ร า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบัติเหตุทางถนน (คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน) 

07010501 สัดส่วน กระทรวง
สาธารณสขุ 

50% อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (คนต่อ

ประชากร 1 แสนคน) 

จ านวนผู้ที่เสียชีวิตขณะเดินทางบนโครงข่ายถนน หรือ
มีสาเหตุมาจากการเดินทางโดยระบบขนส่งทางถนน 
เทียบกับจ านวนประชากรในประเทศ 

UNSDGS, WHO 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

การใช้ก๊ าซธรรมชาติ ใน 
การผลิตไฟฟ้าลดลง 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ย 
ร้อยละ) 

07020101 ร้อยละ กระทรวงพลังงาน x x x x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ ต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ที่
เหมอืนกนั หรอื คล้ายกัน 

เป้าหมายของตา่งประเทศ
ที่ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึ

กับของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 
วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ เปน็ต้น 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

การใช้พลังงานทดแทนที่
ผลิตภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น 

สั ดส่ วนการใช้ พลั งงาน
ท ด แ ท น ที่ ผ ลิ ต ไ ด้
ภายในประเทศ ในการผลิต
ไฟฟ้ า ความร้ อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อย
ละของพลังงานขั้นสุดท้าย)  

07020201 ร้อยละ กระทรวงพลังงาน x สัดส่วนของพลังงาน
ทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก 

ภายในป ี

สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน เทียบกับการใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานทุกแหล่ง เพื่อด าเนินการ
กิจกรรมในการบริโภคขั้นสุดท้าย 

UNSC 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

ประสิ ท ธิ ภ าพการ ใช้
พลั ง งานของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

ค่าความเข้มการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

07020301 สัดส่วน กระทรวงพลังงาน x Energy intensity 
measured in terms of 
primary energy and 

GDP 

สัดส่วนความเข้มของการใช้พลังงานปฐมภูมิ (Primary 
energy) จากทุกแหล่งพลังงาน ตามขั้นตอนการค านวณ 
International Recommendations for Energy 
Statistics (IRES) โดย UN Statistical Commission ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

UNSDGS 

แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้าของประเทศให้
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด้ ว ย
เทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด 

จ านวนแผนงาน และ/หรือ
โครงการที่ก าลังพัฒนา / 
โครงการน าร่อง / โครงการ
ที่มีการใช้งานที่เก่ียวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
(แผนงาน/โครงการ) 

07020401 จ านวน
แผนงาน/
โครงการ 

กระทรวงพลังงาน 

 

Annual smart grid 
investment 

มูลค่าการลงทุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด 

ส านักงานพลังงานของรัฐ 
Washington, DC 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ ต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตวัชี้วัด หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ที่
เหมอืนกนั หรอื คล้ายกัน 

เป้าหมายของตา่งประเทศ
ที่ทบทวนมีความ

คล้ายคลงึกับของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 
วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ เปน็ต้น 

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล 

ประชาชนมีความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ ใช้
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 

07030101 สัดส่วน ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

 

การเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต
บ้านความเร็วสูงต่อประชากร 
100 คน แยกตามความเร็ว 

การวัดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตของประชากร โดยแบ่งตามความเร็ว
ของอินเทอร์ เน็ตที่ ใช้งาน เพื่อให้สะท้อนถึง
คุณภาพในการเข้าถึงข้อมูล 

UNSDGS 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวช้ีวัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม  
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์  
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย
อีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และ 
เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะ 
ท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 7 โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
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ตารางที่ 4 ผลตัวช้ีวัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจทิัล 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน 
เขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อย
ละ) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

/  /  

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 
ในเขตเมืองอื่น ๆ  

/   / 

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อัตราผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน (คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

/  /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวช้ีวัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจทิัล (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ

เพิ่มมากขึ้น 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ย
ร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)  

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา / 
โครงการน าร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
(แผนงาน/โครงการ) 

/  /  

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) /  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุ นิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ   
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (7) 
เป้าหมาย: ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
Code 07000101: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

นิยามของตัวชี้วัด  
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาจากข้อมูลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในกลุ่มย่อยที่ 4.1 จากกลุ่มหลักที่ 4 

โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้ให้คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 จาก  
4 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure) ประกอบด้วย 21 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งรวมถึง 
ด้านการขนส่งและจราจร กลุ่มย่อยที่ 4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) ประกอบด้วย 18 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.3 โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์(Scientific Infrastructure)ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด  
กลุ่มย่อยที่ 4.5 การศึกษา (Education) ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ชี้วัด 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 58 42 0 
Measurable 61 39 0 
Controllable 50 45 5 
Affordable 55 45 0 
Comparable 80 20 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ของ สถาบันการจัดการนานาชาติ  ( International 
Institute for Management Development: IMD) 

อันดับ /  กระทรวงคมนาคม 
 

IMD 
 

รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน   46 49 49 48 45 44 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่ าเป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 
โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล  

     

อันดับ 45 อันดับ 38  อันดับ 31 อันดับ 25 

ผลการด าเนินงาน   46 49 49 48 45 44 43     
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แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย: ต้นทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
Code 07010101: ตัวชี้วัด สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจ าปี  
 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริการจัดการ ประจ าปี  

- มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าการขนส่งสินค้าทางท่อ ทางราง ทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ บริการเกี่ยวเนื่องกับ  
การขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร  

- มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้า และต้นทุนบริหารคลังสินค้า  
- มูลค่าต้นทุนการบริหารจัดการของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและมูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 90 10 0 
Measurable 75 25 0 
Controllable 65 30 5 
Affordable 58 42 0 
Comparable 70 30 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย   
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า พันล้านบาท /  สศช. สศช. รายปี 
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง พันล้านบาท /  สศช. สศช. รายปี 
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการ พันล้านบาท /  สศช. สศช. รายปี 
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ พันล้านบาท /  สศช. สศช. รายปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้านบาท /  สศช. สศช. รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย 953.3 994.9 1,016.4 1,078.3 1,140.1 1,189.0 n/a n/a 
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย 713.9 711.1 724.1 743.1 774.9 802.3 n/a n/a 
มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของประเทศไทย 166.7 170.6 174.0 182.1 191.5 199.1 n/a n/a 
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 1,833.9 1,876.6 1,914.5 2,003.5 2,106.5 2,190.4 n/a n/a 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 12,915.2 13,230.3 13,743.5 14,554.6 15,452.0 16,316.4 n/a n/a 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 7 
โครงสร้ างพื้ นฐานระบบ 
โลจิสติกส์และดิจิทัล แผนย่อย
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ 

     

น้อยกว่าร้อยละ 12 น้อยกว่า 
ร้อยละ 11 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 9 

ผลการด าเนินงาน 14.2 14.2 13.9 13.8 13.6 13.4        
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เป้าหมาย: ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
Code 07010201: ตัวชี้วัด ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อนัดับ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

อันดับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย และคะแนนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

จากการส ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ และรายงานผลการจัดอันดับทุก 2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการจัดอันดับใช้ข้ อมูลปฐมภูมิจากแบบส ารวจ LPI  
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และการขนส่งด่วน (Express Carrier) ที่มีการด าเนินการในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ 
เกณฑ์ชี้วัดของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) เกณฑ์ชี้วัดที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input) หรือ ปัจจัยด้านนโยบาย (Policy Regulation) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
 ด้านพิธีการศุลกากร (Customs)  
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) 
 ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence)  

2) เกณฑ์ชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หรือ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการให้บริการ (Service Delivery Performance) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
 ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ (International Shipments) 
 ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing)   
 ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness)  
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ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) โดย ธนาคารโลก1 ถูกพัฒนาขึ้นโดยธนาคารโลก ได้ท าการวัดประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผ่าน 6 ปัจจัย และในการจัดท าตัวชี้วัดนี้ ธนาคารโลกได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจ และประเมินจ ากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
ทั้งภาครัฐและธุรกิจทั่วโลก มีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

 

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าส าหรับการวัดประสิทธิภาพ LPI ของแต่ละประเทศ 
 กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้ง
ภาครัฐและธุรกิจ ส าหรับ
ประเทศที่มีชายฝั่งทะเล 

คู่ค้าของผู้ส่งออกรายใหญ่ 5 อันดับแรกของประเทศ  
+ คู่ค้ารายใหญ่ 3 อันดับแรกของประเทศ 
 

คู่ค้าของผู้ส่งออกรายใหญ่ 3 อันดับแรกของประเทศ 
+ คู่ค้าของผู้น าเข้ารายใหญ่ของประเทศ 
+โดยสุ่มเลือกจาก 4 ประเทศจากกลุ่มประเทศ โดยเลือก 1 ประเทศ
จากแต่ละกลุ่มดังนี้ 
a. Africa 
b. East, South, and 
Central Asia 
c. Latin America 
d. Europe less Central 
Asia และ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) 

สุ่มเลือกประเทศ จ านวน 2 ประเทศที่เป็นคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญและ
สุ่ ม เ ลื อกประ เทศ จ านวน  2  ประ เทศที่ เป็ นคู่ ค้ าส่ งออก 
ที่ส าคัญ 
+ โดยสุ่มเลือกจาก 4 ประเทศจากกลุ่มประเทศ โดยเลือก 1 
ประเทศจากแต่ละกลุ่มดังนี้ 
a. Africa 
b. East, South, and 
Central Asia 
c. Latin America 
d. Europe less Central 
Asia และ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) 
+สุ่มเลือก 2 ประเทศจากประเทศในกลุ่ม  
a, b, c, และ d 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้ง
ภาครัฐและธุรกิจ ส าหรับ
ประเทศที่ ไม่มีชายฝั่ ง
ทะเล (Land lock) 

คู่ค้าของผู้ส่งออกรายใหญ่ 3 อันดับแรกของประเทศ  
+ คู่ค้าของผู้น าเข้ารายใหญ่ของประเทศ  
+ 2 ประเทศ Land-Bridge  

คู่ค้าของผู้ส่งออกรายใหญ่ 3 อันดับแรกของประเทศ 
+ คู่ค้าของผู้น าเข้ารายใหญ่ของประเทศ 
+2 ประเทศ Land-Bridge 
+โดยสุ่มเลือก 4 ประเทศจากกลุ่มประเทศ, โดยเลือก 1 ประเทศ
จากแต่ละกลุ่มดังนี้ 
a. Africa 
b. East, South, and Central Asia 

                                                            
1 World Bank, Logistics Performance Index (LPI), https://datacatalog.worldbank.org/dataset/logistics-performance-index (20 February 2019) 
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 กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
c. Latin America 
d. Europe less Central 
Asia และ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
Logistics Performance Index เป็นการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปีของแต่ละประเทศ โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

 

ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญขององค์ประกอบในแต่ละด้าน 
องค์ประกอบ ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ 

ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (Customs) 0.40 
คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 0.42 
ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence)  0.42 
ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ (International Shipments) 0.40 
ด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking & Tracing)   0.41 
ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) 0.40 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 87 13 0 
Measurable 86 14 0 
Controllable 42 42 16 
Affordable 47 37 16 
Comparable 84 11 5 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็น 7 ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 

ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
(อันดับ) 

อันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย 

อันดับ /  กระทรวงคมนาคม  
 

กระทรวงคมนาคม  ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับ)  35  45  32   

ที่มา: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย 
(อันดับ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

     

25 ล าดับแรก 25 ล าดับแรก 20 ล าดับแรก 20 ล าดับแรก 

ผลการด าเนินงาน  35  45  32        
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เป้าหมาย: ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
Code 07010201: ตัวชี้วัด ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (คะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด  

คะแนนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย และคะแนนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ แบ่งเป็นคะแนน 6 ด้าน ประกอบด้วย ศุลกากร (Customs) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การขนส่งระหว่างประเทศ 
(International Shipments) ความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Competence) การติดตาม (Tracking & Tracing) ความตรงเวลา (Timeliness) 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 87 13 0 
Measurable 86 14 0 
Controllable 42 42 16 
Affordable 47 37 16 
Comparable 84 11 5 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหวา่ง
ประเทศของประเทศไทย (คะแนน) 

คะแนนประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศไทย 

คะแนน /  กระทรวงคมนาคม 
 

กระทรวงคมนาคม 
 

ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
คะแนนประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย  3.43  3.26  3.41   

ที่มา: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

     

คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า  

3.60 

คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 

3.70 

คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 

3.80 

ผลการด าเนินงาน  3.43  3.26  3.41        
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เป้าหมาย: การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
Code 07010301: ตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณการขนส่งสนิค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง หมายถึง ปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาศัยระบบรางภายในประเทศในการขนส่ง (หน่วย: ล้านตัน)  
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ หมายถึง ผลรวมปริมาณการขนส่งสินค้า ทางถนน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หน่วย: ล้านตัน)  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 64 32 5 
Measurable 62 29 10 
Controllable 61 28 11 
Affordable 65 35 0 
Comparable 71 29 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็น 7 ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางใน
เมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง พันตัน /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม รายป ี
ปริมาณการขนสง่สินค้าทัง้หมด พันตัน / 

 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  

รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง 11,889 10,802 11,388 11,937 11,695 10,232   
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 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 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทาง
ในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

     

ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน      1.67 1.66       
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เป้าหมาย: การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 
Code 07010401: ตัวชี้วัด สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม 
(Universal Design) และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพื้นที่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ปริมาณการเดินทางรวมของระบบขนส่งในเขตเมือง ในที่นี้ประกอบไปด้วย  

• ปริมาณการเดินทางรวมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ  
- ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้า

มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL) รถไฟชานเมือง รถโดยสาร BRT รถโดยสารประจ าทาง และเรือ  
- ปริมาณการเดินทางส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์ประกอบของข้อมูล คือ ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล ซึ่งประมาณจาก

แบบจ าลอง eBUM โดย สนข.  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
   สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = ปริมาณการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะ/ปริมาณการเดินทางรวม 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 82 18 0 
Measurable 67 33 0 
Controllable 32 58 11 
Affordable 32 53 16 
Comparable 65 29 6 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสรุปแนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เมืองอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ 
การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลต่อการเดินทางใน
เมืองทั้งหมด 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กทม. กระทรวงคมนาคม รายป ี
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (ARL)  ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี
รถไฟชานเมือง ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี
รถโดยสาร BRT ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี
รถโดยสารประจ าทาง ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี
ค่าเฉลี่ยเที่ยวต่อคนของการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล 

เที่ยวต่อคน /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม รายป ี

ปริมาณการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลใน
กรุงเทพและปริมณฑล 

ล้านคน-เที่ยวต่อป ี /  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  รายป ี

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ 
การเดินทางในเมืองทั้งหมด 

ปริมาณการเดินทางรวมระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล) 

ล้านคน-เที่ยวต่อป ี  / กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  n/a 

ปริมาณการเดินทางรวมยานพาหนะส่วน
บุคคลในเขตเมือง (ยกเว้น กรุงเทพและ
ปริมณฑล) 

ล้านคน-เที่ยวต่อป ี  / กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  n/a 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร/ ผู้เดินทาง 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

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   
รถโดยสารประจ้าทาง (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)     2924.74 2227.50   
รถตู้โดยสารประจ้าทาง(ล้านคน-เที่ยวต่อปี)     211.20 204.60   
เรือโดยสาร (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)     71.90 69.28   
รถส่วนบุคคล     8568.06 8989.75   
ค่าเฉลี่ยของจ านวนเที่ยวต่อของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง     1.32 1.49   
ที่มา: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2562-06/25620614-ReportTransportInfrastructure-2561.pdf  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนของผู้ใช้ระบบ
รถไฟฟ้าต่อปริมาณการ
เ ดิ น ท า ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส ์

     

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
ไม่น้อยกว่า 30 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 40 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 50 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 60 

ผลการด าเนินงาน n/a n/a n/a 20.55 17.90 17.9 19.42       
สัดส่วนการเดินทาง
ด้ ว ย ร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมือง
ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส ์

     

เมืองหลักในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่า 5 

เมืองหลักใน
ภูมิภาค 

ไม่น้อยกว่า 10 

เมืองหลักใน
ภูมิภาค 

ไม่น้อยกว่า 20 

เมืองหลักใน
ภูมิภาค 

ไม่น้อยกว่า 20 

ผลการด าเนินงาน  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a       
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เป้าหมาย: ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
Code 07010501: ตัวชี้วัด อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน) 
นิยามของตัวชี้วัด   

เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้อัตรา “จ านวนผู้เสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน” ทั้งนี้ แม้ข้อมูลฐาน “การเดินทาง
คัน-กิโลเมตร” จะสะท้อนถึงปริมาณการเดินทาง ที่แตกต่างกันในแต่ละปี แต่มีประเทศในกลุ่ม IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) เพียง 22 ประเทศ
เท่านั้นที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้ “จ านวนประชากร” เป็นข้อมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันตัวช้ีวัดนี้ถูกใช้เปรียบเทียบในระดับสากลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ United Nations (UN) และ World Health Organization (WHO) ในประเทศไทยมีการเก็บรวมรวบข้อมูลอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยหลาย
หน่วยงาน ซี่งการรวบรวมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องเป็นการบูรณาการจากฐานข้อมูลทั้ง 3 แหล่ง ประกอบด้วย หน่วยงานด้านสาธารณะสุข หน่วยงานต ารวจ และหน่วยงาน
ประกันภัย ภายใต้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูล 3 ฐานที่มีกระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบฐานข้อมูลหลัก 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน/ประชากรแสนคน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 71 25 4 
Measurable 78 17 4 
Controllable 75 25 0 
Affordable 75 20 5 
Comparable 68 26 5 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นค่าตามเป้าหมายของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
(คนต่อประชากร 1 แสนคน) 

จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน คน /  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงสาธารณะสุข กรมต ารวจ 

กองควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณะสุข 

รายไตรมาส 

จ านวนประชากร คน /  - กรมการปกครอง รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนผู้เสียชีวิตบนถนน (คน) 26312 20,790 19,960 21,745 21,607 19,931   
จ านวนประชากร (คน) 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 66,413,979   

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
(คน ต่อประชากร 1 
แสนคน) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

     

12 คน ต่อประชากร 1 แสนคน 12 คน ต่อ
ประชากร 1 

แสนคน 

8 คน ต่อ
ประชากร 1 

แสนคน 

5 คน ต่อ 
ประชากร 1 

แสนคน 

ผลการด าเนินงาน     32.7 31.22 30.53 26.98      
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แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย: การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 
Code 07020101: ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าต่อการใช้พลังงานทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า  
 พลังงานทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผลรวมของพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อันประกอบไปด้วยก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ าในประเทศ 

พลังงานจากการน าเข้า พลังงานจากถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ พลังงานหมุนเวียน น้ ามันเช้ือเพลิง และน้ ามันดีเซล  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 74 21 5 
Measurable 61 33 6 
Controllable 67 27 7 
Affordable 60 40 0 
Comparable 67 33 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็น 7 ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

สัดส่ วนการใช้ก๊ าซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า กิกะวัตต์-
ชั่วโมง
(GWH) 

/  ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน 

รายเดือน 
และรายป ีปริมาณการใช้พลังงานน้ าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า /  

ปริมาณการใช้พลังงานจากการน าเข้าในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า /  
ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า /  

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 119,217.90 120,314.16 128,525.00 126,149.59 121,044.16 116,265.18   
ปริมาณการใช้พลังงานน้ าในประเทศในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 5,412.08 5,163.57 3,760.73 3,543.08 4,687.19 7,597.01   
ปริมาณการใช้พลังงานจากการน าเข้าในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 12,571.79 12,259.71 14,414.49 19,825.36 24,427.42 26,669.44   
ปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 35,352.19 37,571.92 34,582.11 37,107.16 35,732.45 35,796.42   
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 7,233.91 9,045.51 10,041.49 12,537.20 14,944.02 17,800.32   
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 1,238.45 1,606.43 796.91 317.81 132.52 65.43   
ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า (GWH) 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 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วนการใช้
ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้า 
 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 7 โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้ างพื้นฐานด้ าน
พลังงาน 

     

ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกิน 
ร้อยละ 60 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 

ผลการด าเนินงาน 65.79 64.68 66.85 63.18 60.17 56.91 57.46 56.35      
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เป้าหมาย: การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
Code 07020201: ตัวชี้วัด สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) 
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 ได้แก ่แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 79 21 0 
Measurable 59 35 6 
Controllable 57 43 0 
Affordable 50 50 0 
Comparable 57 43 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ktoe /  กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน 

รายป ี
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตความร้อน ktoe /  รายป ี
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ktoe /  รายป ี
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ktoe /  รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
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 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วนการใช้ พลั งงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน 

     

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

ผลการด าเนินงาน 10.94 11.91 12.94  13.83  14.53  15.48  16.49 16.22      
หมายเหต:ุ * ตัวชี้วัดชื่อ สัดส่วนของการใช้พลงังานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) 
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เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 
Code 07020301: ตัวชี้วัด ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Energy Intensity: EI) หมายถึง สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ การใช้พลังงาน
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 1 หน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึงมีการใช้
พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 71 24 6 
Measurable 73 20 7 
Controllable 60 33 7 
Affordable 50 43 7 
Comparable 73 20 7 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ (ktoe) 

/  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

รายปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้านบาท /  สศช. (กองบัญชฯี) สศช. (กองบัญชฯี) รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe/พันล้านบาท) 8.75 8.96 8.92 8.71 8.53 7.87 7.85 7.8 
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe) 79,988 82,747 84,821 85,598 86,640 - - - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท) 9,142 9,232 9,511 9,823 10,207 - - - 

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

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
( พั น ตั น เ ที ย บ เ ท่ า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน 

     

7.40 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พนัล้านบาท 6.93 พันตัน
เทียบเท่า
น้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

6.45 พันตัน
เทียบเท่า
น้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

5.98 พันตัน
เทียบเท่า
น้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 8.75 8.96 8.92 8.71 8.53 7.87 7.85 7.8      
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เป้าหมาย: การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
Code 07020401: ตัวชี้วัด จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า  
ในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ด้วยสมาร์ทกริด 
(Smart Grid) คือระบบโครงข่ายส าหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งท าหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบการสื่อสาร
สองทางเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตาม
เวลาจริง (Real Time) ในแต่ละครัวเรือนเพื่อตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยค านวณกระจายกระแสไฟของเมือง ท าให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียร ลดปัญหา
ไฟดับในช่วงที่มีการใช้ไฟสูง  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 75 19 6 
Measurable 80 20 0 
Controllable 67 25 8 
Affordable 75 25 0 
Comparable 58 25 17 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการทีก าลัง
พัฒนา/ โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
ในแต่ละระยะ 

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่
ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่
มีการใช้ งานที่ เกี่ ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

แผนงาน/
โครงการ 

/ 

 

กระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา/โครงการน าร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ไ ฟ ฟ้ า 
ในแต่ละระยะ 

  2 5 - 10 19  

ที่มา: https://drive.google.com/file/d/1i7L2YzgfvLCNKONgndu6_-hMXvfWiLRR/view 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนแผนงาน และ/
หรือโครงการที่ก าลั ง
พัฒนา/ โครงการน า
ร่อง/โครงการที่มีการใช้
ง านที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้ าในแต่ละ
ระยะ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน 

     พัฒนาและสาธิตน าร่องการใช้งานระบบ
สมาร์ทกริดอย่างน้อย 8 แผนงาน/โครงการ 

อย่างน้อย 3 
แผนงาน/
โครงการ 

อย่างน้อย 3 
แผนงาน/ 
โครงการ 

อย่างน้อย 4 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน   2 5 - 10 19       
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แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั 
เป้าหมาย: ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
Code 07030101: ตัวชีว้ัด อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง สัดส่วนระหว่างจ านวนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ตต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

 
1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 88 6 6 
Measurable 75 19 6 
Controllable 57 36 7 
Affordable 62 31 8 
Comparable 71 21 7 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน /  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ รายปี 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด จ านวน /  กรมการปกครอง กรมการปกครอง รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4,732,421 7,126,407 10,767,727 12,785,203 13,850,287 14,502,549   
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 20,121,364 20,564,691 20,642,895 21,367,200 21,513,403 21,418,737   
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราส่วนของครัวเรือน
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านดิจิทัล 

     

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

ผลการด าเนินงาน 23.52 34.65 52.16 59.84 64.38 67.71 67.71 74.6      
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