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5. แผนภาพเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

  ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม ระบบโลจิสติกส ์พลงังานและดจิิทลั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
และมปีระสทิธิภาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏิรูป 

ประเทศ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจิสตกิส ์และดจิทิลั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 
ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
เป้าหมายที่ 1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ในภาพรวม 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 1.1 สดัส่วนการใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ยต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พนัตนั 
เทียบเท่าน า้มนัดิบ/พนัลา้นบาท ในปี 2564 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 1.2 สดัส่วนตน้ทุนโลจสิติกสล์ดลงจากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
โดยในส่วนของตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ต า่กว่ารอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 2 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นระบบขนส่ง 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 2.1 สดัส่วนปริมาณการขนส่งสินคา้ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 1.4 
เป็นรอ้ยละ 4 และสดัส่วนปริมาณการขนส่งสินคา้ทางน า้ต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ 12  
เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 2.2 สดัส่วนของผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากรอ้ยละ 5 
เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 2.3 ความสามารถในการรองรบัปริมาณผูโ้ดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยาน 
ในภมูภิาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี ตามล าดบั ในปี 2564 
เป้าหมายที่ 3 การพฒันาระบบโลจสิติกส ์

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 3.1 อนัดบัดชันีความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจสิติกส ์และประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการคา้ดีขึ้น 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 3.2 จ านวนธุรกรรมการใหบ้ริการการน าเขา้และส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสเ์ป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2564 
ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 3.3 ปริมาณสินคา้ที่ผ่านเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนที่ส าคญัเพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 : การบริหารจดัการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 
และการอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และไดม้าตรฐานสากล 

เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพขดีความสามารถการขนส่งเพือ่
สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ (SEZ) และการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) 

อยู่ในแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
และแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

แผนปฏรูิปประเทศ 
ดา้น : เศรษฐกิจ การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 
ของประเทศ 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ  109,023.7907 ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ  49,376.0260    ลา้นบาท 
ภารกจิสนับสนุน    21,470.7013    ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ  339.1466    ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ     
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน – เทีย่วต่อวนั 
ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั  
ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ต า่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
ในปี 2564 / การขนส่งทางน า้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสาร 
ในแม่น า้เจา้พระยา  ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จ านวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถ 
ในการรองรบัผูโ้ดยสาร  ทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง 
ตวัช้ีวดั  
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 1,865.040 กม.
2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง
1,057.440 กม.
3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางน า้ 45 แห่ง
และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แห่ง
4. พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยานในภมูภิาค 21 แห่ง

แนวทางที่ 1.2 : การก ากบัดูแลและพฒันามาตรฐาน
การคมนาคมขนส่ง 
ตวัช้ีวดั 
1. โครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและ
มมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 6 โครงการ

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมการขนส่งทางบก
2. กรมเจา้ท่า
3. กรมทางหลวง
4. กรมทางหลวงชนบท
5. กรมท่าอากาศยาน
รฐัวิสาหกจิ
1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3. การรถไฟแหง่ประเทศไทย

รวมงบประมาณรายจา่ย    108,354.4389  ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ     49,348.0260  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอ านวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขี ึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) / 
สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต่์อ GDP ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปลีย่นกระบวนการน าเขา้ส่งออกดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ ์
ตวัช้ีวดั  
1. หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ
B2G จ านวน 2 โครงการ

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่า 
ระบบห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้ 
สู่รูปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
ตวัช้ีวดั  
1. ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน
ของสถานประกอบการ เป้าหมาย
ในปี 2564 ลดลงไม่นอ้ยกวา่ 800 ลา้นบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง
กระทรวงคมนาคม
1. กรมเจา้ท่า

รวมงบประมาณรายจา่ย  28.1036  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      -      ลา้นบาท

 

กระทรวงคมนาคม 
1. ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม
2. กรมการขนส่งทางราง
3. กรมทางหลวงชนบท
4. ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

รฐัวิสาหกจิ 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

 รวมงบประมาณรายจา่ย  277.4779  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ    1.5000  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิารและขยาย
เครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(LSPs) 
ตวัช้ีวดั  
1. จ านวนการจบัคู่ธุรกิจระหวา่ง
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ
และผูป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศ
ไม่นอ้ยกวา่ 600 คู่ และเกิดมลูค่า
เจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท
 

แนวทางที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุน        
ดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
คุณภาพบุคลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ี
พฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 

ตวัช้ีวดั  
1. จ านวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้น
โลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ
บุคลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ี
พฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 8 โครงการ
 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
1. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย  36.5500 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ    -   ลา้นบาท

กระทรวงพาณิชย ์ 
1. กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ

รวมงบประมาณรายจา่ย     25.1369  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ 25.0000  ลา้นบาท 
 

ส านกันายกรฐัมนตรี 
1. ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
2. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
1. ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
รฐัวิสาหกจิ
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

รวมงบประมาณรายจา่ย 302.0834 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ   1.5000 ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนบัสนุน แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางบก  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  กรมท่าอากาศยาน 

รวมงบประมาณรายจา่ย      4,674.6984   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ                 -   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงกลาโหม : กองทพัเรือ 
กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
รฐัวิสาหกจิ : การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมภิาค  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : กรุงเทพมหานคร 

รวมงบประมาณรายจา่ย       16,796.0029   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ           339.1466   ลา้นบาท 
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กระทรวงคมนาคม 
สว่นราชการ 
1. กรมการขนสง่ทางบก

1) โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน
2) โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร

2. กรมทางหลวง
1) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
2) โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ
3) โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่
4) โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค
5) โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ
6) โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิ
7) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการจราจรและขนส่ง
8) โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ
9) โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั
10) โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั
11) โครงการก่อสรา้งทางยกระดบัทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2)
12) โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง
13) โครงการยกระดบัมาตรฐานการป้องกนัอนัตรายขา้งทางหลวง
14) โครงการยกระดบัความปลอดภยัจดุกลบัรถในระดบัเดยีวกนั
15) โครงการก่อสรา้งจดุพกัรถเพือ่ยกมาตรฐานงานทาง

3. กรมทางหลวงชนบท
1.โครงการพฒันาทางและสะพาน โครงขา่ยทางหลวงชนบท
สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

2. โครงการอ านวยความปลอดภยั สนบัสนุนดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิตกิส์

 รฐัวิสาหกจิ 
1. การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย
1) โครงการทางพเิศษสายศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
2) โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

รวมงบประมาณรายจา่ย   95,333.2142   ลา้นบาท 
  รวมเงนินอกงบประมาณ    5,353.1270   ลา้นบาท 

 

รฐัวิสาหกจิ 
1. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ
และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิ ช่วงหวัล  าโพง - บางแค
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิ ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
4) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ช่วงลาดพรา้ว - ส าโรง
5) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง – สมทุรปราการ
6) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี
7) โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ
8) โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงตลิง่ชนั – ศูนยว์ฒันธรรม
9) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ - สะพานใหม ่- คูคต

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย
1) โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ
2) โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
3) โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ
4) โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้
5) โครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย และรฐับาลแหง่
สาธารณรฐัประชาชนจนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)
6) โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่2
ช่วงนครราชสมีา -หนองคาย)
7) โครงการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางเชื่อม skywalk ระหวา่งโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
กบัสถานีหลกัสี ่ตามพระด าริ
8) โครงการส ารวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เพือ่เตรียมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแมส่อด - ตาก - ก าแพงเพชร - นครสวรรค์

รวมงบประมาณรายจา่ย   7,920.1293    ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ  43,994.8990    ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 

 

 
 

 

แนวทางที่ 1.1. พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

หน่วยงาน / 
โครงการ 

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที ่1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 1,865.040 กม. 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

เป้าหมายท่ี 1 : โครงข่ายคมนาคมขนสง่มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัช้ีวดัท่ี 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนสง่ทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ 
การขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้ต า่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนสง่ทางน า้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ า้เจา้พระยา 
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จ านวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่า่อากาศยานในภูมภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัที ่2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางราง 1,057.440 กม. 
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กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า
1) โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจิสติกส์

รวมงบประมาณรายจา่ย  1,220.6960   ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ        -        ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทา่อากาศยาน

1) โครงการพฒันาศกัยภาพท่าอากาศยานเพือ่เชื่อมโยงเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง
2) โครงการเพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพท่าอากาศยาน

รวมงบประมาณรายจา่ย  3,880.3994   ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ         -       ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 

 
 

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางน า้ 45 แห่ง และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แห่ง 

หน่วยงาน / 
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัช้ีวดัที่ 4 : พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยาน 21 แห่ง 

แนวทางที่ 1.1. พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายท่ี 1 : โครงข่ายคมนาคมขนสง่มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัช้ีวดัท่ี 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนสง่ทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้ต า่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนสง่ทางน า้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ า้เจา้พระยา
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จ านวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่า่อากาศยานในภูมภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 
 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

ภารกจิสนบัสนุน 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนสง่ทางบก
1) โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม

2. กรมทางหลวง
1) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษ

3. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน (SEZ)

4. กรมท่าอากาศยาน
1) โครงการพฒันาท่าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพเิศษ

รวมงบประมาณรายจา่ย  4,674.6984    ลา้นบาท 
          รวมเงนินอกงบประมาณ  - ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพัเรอื
1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง

1) โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
2. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

รฐัวิสาหกจิ 
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นที่ท่าเรือจกุเสมด็
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ

โครงการรื้อยา้ยสาธารณูปโภค  
(โครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเช่ือม 3 สนามบิน) 
รฐัวิสาหกจิ 
1) การประปานครหลวง
2) การประปาส่วนภมูภิาค
3) การไฟฟ้านครหลวง
4) การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
1) กรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณรายจา่ย 16,796.0029  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ    339.1466  ลา้นบาท 
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กระทรวงคมนาคม 
1. ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม

1) โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้นการบนิพลเรอืน
ตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)
2) โครงการศึกษาแนวทางและจดัต ัง้องคก์รพเิศษเพือ่ก ากบัการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

2. กรมการขนสง่ทางราง
1) โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ

3. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการอ านวยความปลอดภยั สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

4. ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร
1) โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

รฐัวสิาหกจิ 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
1) โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง

รวมงบประมาณรายจา่ย 277.4779   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ    1.5000   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 6 โครงการ 

แนวทางที่ 1.2 การก ากบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายท่ี 1 : โครงข่ายคมนาคมขนสง่มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัช้ีวดัท่ี 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนสง่ทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้ต า่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนสง่ทางน า้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ า้เจา้พระยา
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จ านวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่า่อากาศยานในภูมภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 
 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน / 
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง

1) โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า

1) โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน
   ระบบโลจสิตกิส ์

รวมงบประมาณรายจา่ย   28.1036   ลา้นบาท 
  รวมเงนินอกงบประมาณ       -       ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
1.กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

1) โครงการเพิ่มขดีความสามารถในการบริหาร
จดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานภาคอุตสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย    36.5500  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ        -      ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้ริการเชื่อมโยงขอ้มลูกบั
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  
จ านวน 2 โครงการ 

หน่วยงาน /
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
ส านกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ตน้ทุนดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
ของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2564  
ลดลงไมน่อ้ยกว่า 800 ลา้นบาท 

กระทรวงพาณิชย ์
1.กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ
1) โครงการส่งเสริมการพฒันาบริการและ
ขยายเครือขา่ยของผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส์

รวมงบประมาณรายจา่ย     25.1369  ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ    25.0000  ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนการจบัคู่ธุรกิจระหว่าง 
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไมน่อ้ยกว่า 
600 คู่ และเกิดมลูค่าเจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ 
และคุณภาพบุคลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 
8 โครงการ 

ส านักนายกรฐัมนตรี 
1. ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
1) โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ
1) โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

2. ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)
1) โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั
1) โครงการแผนพฒันา Thailand Smart Mobility

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ
2) โครงการพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

รฐัวิสาหกจิ 
1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
1) โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง

รวมงบประมาณรายจา่ย   302.0834    ลา้นบาท    
  รวมเงนินอกงบประมาณ     1.5000    ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยงแลกเปลีย่นกระบวนการ
น าเขา้ส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่าง
สมบูรณ ์

แนวทาง 

ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอ านวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขี ึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) /สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต่์อ GDP 
ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่าระบบ 
ห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้สู่รูปแบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิาร 
และขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์(LSPs)

แนวทางที่ 2.4 พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ  
และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตาม
ประเมนิผล)


