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คำำ�นำำ�
	 	 แผนปฏิบัิัติกิารด้า้นการพัฒันาระบับัโลจิสิติิกสข์องประเทศไทย	พั.ศ.	2566-2570	จัิด้ทำข้�นภายใติย้ทุธศาสติรช์าติ ิ
20	 ปี	 (พั.ศ.	 2561-2580)	 และแผนพััฒนาเศรษฐกิจิและสังคมแห่่งชาติิ	 ฉบัับัท่�	 13	 (พั.ศ.	 2566-2570)	 และ 
ได้้พิัจิารณาถ้ึงความสอด้คล้องกับัเป้าห่มายการพััฒนาท่�ยั�งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals	 :	 SDGs)	 
แห่่งสห่ประชาชาติิรวมถึ้งแผนอื�นๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	โด้ยม่ความติ่อเนื�องจิากแผนยุทธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของ
ประเทศไทย	ฉบัับัท่�	3	(พั.ศ.	2561-2565)	ติามกรอบัแนวทางการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์	ระยะ	20	ปี	ซึ่้�งได้้ปรับัเปล่�ยน
ชื�อแผนจิาก	“แผนยุทธศาสติร์”	เป็น	“แผนปฏิิบััติิการ”	ติามแนวทางของค่่มือการจิัด้ทำแผนระด้ับัท่�	3
  
	 แผนปฏิิบััติิการฉบัับัน่�ม่เป้าห่มายเพัื�อให่้	“ระบับัโลจิิสติิกส์เป็นกลไกสำคัญในการผลักด้ันให่้ประเทศไทยเป็นประติ่
การคา้ท่�สำคญัในอนภุ่มภิาคและภ่มภิาค”	ประกอบัด้ว้ย	5	แนวทางการพัฒันา	ได้้แก	่1)	การพัฒันาโครงสรา้งพัื�นฐานและ 
สิ�งอำนวยความสะด้วก	2)	การยกระด้ับัมาติรฐานและเพัิ�มม่ลค่าโซึ่่อุปทาน	3)	การพััฒนาพัิธ่การศุลกากร	กระบัวนการ
นำเข้า-ส่งออกท่�เก่�ยวข้อง	และการอำนวยความสะด้วกในการขนส่งระห่ว่างประเทศ	4)	การพััฒนาศักยภาพัผ่้ให่้บัริการ 
โลจิสิติกิสไ์ทย	(Logistics	Service	Providers	:	LSPs)	และ	5)	การสง่เสรมิการวจิิยัและพัฒันานวตัิกรรม	การพัฒันาบัคุลากร	และ 
การติดิ้ติามผลด้า้นโลจิสิติกิส	์โด้ยมเ่ปา้ห่มายติวัช่�วดั้ให่ส้ดั้สว่นติน้ทนุการขนสง่สนิคา้ติอ่	GDP	และสดั้สว่นติน้ทนุการเกบ็ั
รกัษาสนิคา้คงคลงัติอ่	GDP	ลด้ลง	และประสทิธภิาพัระบับัโลจิสิติิกสข์องประเทศด้้านพัธิก่ารศลุกากรและด้้านสมรรถึนะ 
ผ่้ให่้บัริการโลจิิสติิกส์ทั�งภาครัฐและธุรกิจิด้่ข้�น	

	 ทั�งน่� 	 ในการจิัด้ทำแผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย	 พั.ศ.	 2566-2570	
สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจิและสังคมแห่่งชาติิ	 (สศช.)	 ในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณะกรรมการพััฒนา
ระบับัการบัริห่ารจิัด้การขนส่งสินค้าและบัริการของประเทศ	 (กบัส.)	 ได้้ด้ำเนินการร่วมกับัห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
ทั�งจิากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาควิชาการ	 รวมถึ้งม่การรับัฟัังความคิด้เห่็นจิากภาคส่วนท่� เก่�ยวข้อง 
ในภ่มิภาคทั�วประเทศเพัื�อนำความเห่็นและข้อเสนอแนะมาประกอบัการจิัด้ทำแผนปฏิิบััติิการให่้ม่ความชัด้เจินและ
สมบั่รณ์	 โด้ยคณะรัฐมนติร่ได้้ม่มติิให้่ความเห่็นชอบัแผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย	 
พั.ศ.	2566-2570	เมื�อวันท่�	13	ธันวาคม	2565	สำนักงานฯ	จิ้งจิัด้พัิมพั์เอกสารฉบัับัน่�ข้�น	เพัื�อเผยแพัร่และสร้างการรับัร่้
แนวทางการพัฒันาระบับัโลจิสิติกิสใ์นชว่งป	ีพั.ศ.	2566-2570	ซึ่้�งนำไปส่ก่ารปฏิบิัตัิอิยา่งมท่ศิทางและเกดิ้ประสทิธภิาพั
สามารถึเพัิ�มข่ด้ความสามารถึในการแข่งขันของประเทศติ่อไป		

สำนัักงานัสภาพััฒนัาการเศรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ
มกราคม 2566
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แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของ
ประเทศไทย	พั.ศ.	2566-2570	ม่ฐานะเป็นแผนระด้ับัท่�	3 
ซึ่้�งเป็นกลไกในการถึ่ายทอด้เป้าห่มายแผนแม่บัทภาย
ใติ้ยุทธศาสติร์ชาติิท่�เก่�ยวข้องไปส่่การปฏิิบััติิในช่วง	 5	 ปี 
ท่�สองของยุทธศาสติร์ชาติิเพัื�อให่้ห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 
ด้า้นการพัฒันาระบับัโลจิสิติกิส์สามารถึสนับัสนุนการบัรรลุ
เป้าห่มายยุทธศาสติร์ชาติิและแผนแม่บัทท่�เก่�ยวข้อง

การจิัด้ทำแผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ 
ของประเทศไทย	 พั.ศ.	 2566-2570	 ม่เป้าห่มายเพัื�อให้่ 
“ระบับัโลจิิสติิกส์เป็นกลไกสำคัญในการผลักดั้นให้่ 
ประเทศไทยเป็นประติ่การค้าท่�สำคัญในอนุภ่มิภาคและ 
ภ่มิภาค”	 ท่�สอด้คล้องกับัเป้าห่มายของยุทธศาสติร์ชาติิ 
และแผนแม่บัทท่�เก่�ยวข้อง	และแผนพััฒนาเศรษฐกิจิและ
สังคมแห่่งชาติิ	ฉบัับัท่�	13	(พั.ศ.	2566-2570)	โด้ยอาศัย
ห่ลักการและแนวคิด้	4	ประการ	ด้ังน่�

คำว�มต่อเนำ่องของ

กั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบโล้จิสติกัส์

ท่�ผ่�นำม�

พัิ จิ า รณ า ผ ล ก า ร พัั ฒ น า ร ะ บับั 
โลจิิ สติิ กส์ ท่� ผ่ านมาและนำ ไปส่่ 
การกำห่นด้ทิศทางการพััฒนาท่�ต่ิอเนื�อง
โด้ยคำน้ ง ถ้ึงความสอด้คล้องกับั
สถึานการณ์ในปัจิจุิบัันและอนาคติ
เพืั�อให่้การพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์
ของไทยม่ความต่ิอเนื�องและบัรรลุ 
เป้าห่มายการพััฒนาในระยะยาว
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กั�ร์ปร์ะยุุกัต์ใช้เทคำโนำโล้ยุ่

สมัยุให่ม่ 

กำห่นด้ทิศทางการพััฒนากิจิกรรม 
โลจิิสติิกส์ใ ห้่ม่การนำเทคโนโลย ่
และนวัติกรรมมาใช้ประโยชน์ใน 
ภาคส่วนติ่าง	 ๆ	 อย่างครอบัคลุม	 
เพัื�อเพัิ�มประสิทธิภาพัการบัริห่าร
จิดั้การและการให้่บัรกิารด้้านโลจิสิติกิส์ 
ติลอด้โซึ่อ่ปุทาน	และรองรบััการเติบิัโติ 
ของอุติสาห่กรรม

กั�ร์พัฒันำ�เศร์ษฐกิัจชว่ภ�พั

เศร์ษฐกัิจห่มุนำเว่ยุนำ แล้ะ

เศร์ษฐกัิจส่เข่ยุว (BCG)

ให่้ความสำคัญกับัการประยุกติ์ใช้
องค์ความร้่ทางด้้านวิทยาศาสติร์
เทคโนโลย่สมัยให่ม่	 และความคิด้
สร้างสรรค์ 	 เพัื� อสร้างม่ลค่า เพัิ�ม	 
ทางเศรษฐกิจิ	 ควบัค่่กับัการรักษา 
ความสมดุ้ลระห่ว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จิากฐานทรัพัยากร 
ธรรมชาติิและความห่ลากห่ลาย 
ทางช่วภาพัรวมถึ้งการปรับัเปล่�ยน 
ร่ปแบับัการผลิติการให้่บัริการและ 
การบัริโภคเพัื�อลด้ผลกระทบัต่ิอ 
สิ�งแวด้ล้อม

เป้�ห่ม�ยุกั�ร์พััฒนำ�

อยุ่�งยัุ�งยุนืำของสห่ปร์ะช�ช�ติ 

(SDGs)

กำห่นด้ ทิศทา งกา ร พััฒนา ท่� มุ่ ง
เสริมสร้างคุณภาพัช่วิติท่�ด้่ ให่้ กับั
ประชาชนทุกกลุ่ม	 ทั�งในมิติิส่งเสริม 
การเจิริญเติิบัโติทางเศรษฐกิจิท่� 
ติ่อเนื�อง	 การสร้างโครงสร้างพืั�นฐาน
ท่�ม่ความยืด้ห่ยุ่นต่ิอการเปล่�ยนแปลง
ครอบัคลุม	 และยั�งยืน	 การส่งเสริม
นวัติกรรม	 และการม่สภาพัแวด้ล้อม
ท่�ด้่	

2 3 4
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กั�ร์พััฒนำ�ส่่กั�ร์เป็นำปร์ะต ่

กั�ร์คำ้�ในำอนำุภ่มิภ�คำแล้ะภ่มิภ�คำ 

แผนำยุุทธศ�สตร์์กั�ร์พััฒนำ�

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ฉบับท่� 1-2

แผนำยุุทธศ�สตร์์กั�ร์พััฒนำ�

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ฉบับท่� 3

การพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทยได้้ด้ำเนินการ 
ภายใติ้แผนยุทธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ 
ฉบัับัท่�	1–2	ในช่วงระยะเวลาระห่ว่าง	พั.ศ.	2550-2559 
ภายใติ้กรอบัภารกิจิห่ลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให่้กับัผ่้ประกอบัการไทยในการเก็บัเก่�ยวม่ลค่าเพัิ�ม 
จิากโซึ่่อุปทาน	 การยกระดั้บัประสิทธิภาพัระบับัอำนวย
ความสะด้วกทางการค้า	 และการพััฒนาปัจิจิัยสนับัสนุน 
ซึ่้�งสามารถึขับัเคลื�อนยทุธศาสติร์ไปส่ก่ารปฏิบิัตัิไิด้ใ้นระด้บัั 
ท่�น่าพัอใจิ

พ.ศ. 2550 - 2559 พ.ศ. 2566 - 2570

พ.ศ. 2560 - 2565

และติ่อมาภายใติ้กรอบัยุทธศาสติร์ชาติิ	พั.ศ.	2561-2580 
ได้้ม่กรอบัแนวทางการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ระยะ	20	ปี	 
โด้ยในระยะ	5	ปีแรก	(พั.ศ.	2561-2565)	เปน็การวางพืั�นฐาน 
พัร้อมขับั เคลื� อนการพััฒนาติามแผนยุทธศาสติร์ 
การพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทยฉบัับัท่�	 3 
ม่แนวทางการพััฒนาท่�สำคัญในการกำห่นด้ติำแห่น่ง 
ทางยุทธศาสติร์เพืั�อการเชื�อมโยงในอนุภ่มิภาคและเป็น 
ประติ่การค้า	 การยกระด้ับัการบัริห่ารจิัด้การโซึ่่อุปทาน 
การพััฒนาระบับั	NSW	ให่้เชื�อมโยงสมบั่รณ์	การปรับัปรุง 
กฎห่มายให่้รองรับัการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
และการพััฒนามาติรฐานวิชาช่พัโลจิิสติิกส์และบัุคลากร
ด้้านโลจิิสติิกส์ให่้ม่คุณภาพัติามมาติรฐานสากล

ระยะ	 5	 ปีถึัด้มาเป็นการพััฒนาเพัื�อผลักดั้นส่่การเป็น
ศ่นย์กลางการค้าในอนุภ่มิภาคและภ่มิภาค	 เชื�อมโยง 
การประกอบัธุรกรรมทางการค้าร่ปแบับัอิเล็กทรอนิกส์	
และพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์ส่่ร่ปแบับัการเชื�อมโยงข้อม่ล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบั่รณ์

กั�ร์พััฒนำ�ส่่กั�ร์เป็นำศ่นำยุ์กัล้�ง

ด้�นำกั�ร์ขนำส่งแล้ะโล้จสิตกิัส์ของ

ภ่มิภ�คำ พ.ศ. 2571 - 2580
ระยะ	 10	 ปีต่ิอไปเป็นการพััฒนาส่่การเป็นประต่ิและ
ศ่นย์กลางด้้านการขนส่งและโลจิิสติิกส์ของภ่มิภาค	 
มุ่งส่่ความเป็นชาติิการค้าและการบัริการ	 เป็นแห่ล่งผลิติ
สินค้าเกษติรยั�งยืน	 แห่ล่งอุติสาห่กรรมสร้างสรรค์และ
นวัติกรรมส่งท่�เป็นมิติรติ่อสิ�งแวด้ล้อม	ผ่้ประกอบัการไทย 
มค่วามเข้มแขง็สามารถึแข่งขนัได้้บันเวทโ่ลก	สร้างประโยชน์
จิากโซึ่่ม่ลค่าในภ่มิภาคและใช้ฐานเศรษฐกิจิด้ิจิิทัลและ
พััฒนานวัติกรรม	

    

ห่ล้ักักั�ร์
แล้ะเห่ตุผล้

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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เพั่อกัำ�ห่นำดแนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบโล้จิสติกัส์ในำช่วงปี พั.ศ. 2566-2570 ซึ่่�งต่อเนำ่องจ�กัแผนำ

ยุุทธศ�สตร์์กั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบโล้จิสติกัส์ฉบับท่� 3 (พั.ศ. 2560-2565) ต�มกัร์อบแนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ ร์ะยุะ 20 ปี

    

เชื�อมโยงการประกอบัธุรกรรมทางการค้าร่ปแบับั 
พัาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 พััฒนา 
ระบับัโลจิิสติิก ส์ส่่ ร่ปแบับัการเชื� อมโยงข้อม่ล 
ทางอเิล็กทรอนิกส์อย่างสมบัร่ณ์	และเพิั�มประสิทธภิาพั
การทำธุรกิจิของผ้่ประกอบัการทั�งด้้านการผลิติ 
การบัรกิาร	การค้าการลงทนุ	และกจิิกรรมโลจิิสติิกส์

“ให่้ร์ะบบโล้จิสติกัส์

เป็นำกัล้ไกัสำ�คำัญในำกั�ร์ผล้ักัดันำ 

ให่้ปร์ะเทศไทยุเป็นำปร์ะต่กั�ร์คำ้�

ในำอนำุภ่มิภ�คำแล้ะภ่มิภ�คำ”

    

 วัตถุุปร์ะสงคำ์ 
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตรหลัก   ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมาย 

1 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570  

(รางฉบับเผยแพร) เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ 
แผนแมบ่ท และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

หมุดหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
หมุดหมายที่ 1   ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
หมุดหมายที่ 2   ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3   ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สําคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 6   ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สําคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 7   ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง  

  และสามารถแขงขันได  
หมุดหมายที่ 8    ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  
หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย  

  การพัฒนาแหงอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 

ประเด็นหลัก   

ยุทธศาสตรร์อง  
• ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

•ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

• ดานการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ยุทธศาสตร์หลัก   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เปาหมาย - ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  
 การเกษตรสร้างมูลค่า 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
(เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ และสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  

พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

• การเกษตร  
• อุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต  
• ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมยุคใหม  
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
• การเติบโตอยางยั่งยืน  
• การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั  
• กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

เปาหมาย  
ความสามารถในการแขงขนั 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  
เปาหมายระดับแผนยอย  
- ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง  
- ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส 

ระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

ประเดน็รอง   

การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
ของประเทศกําหนดไวในมิติ 
ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป�นประตูการค้าการลงทุน 
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ สําคัญของภูมิภาค  

เปาหมายหลัก ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
และเปลี่ยนผานสูความยั่งยืน  

โดยทําใหประเทศมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุน สามารถเปนฐานการคาการลงทุน 
ที่สําคัญของภูมิภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก มุงเนนเชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมและโลจิสติกสอยางไรรอยตอ เพิ่มโอกาสผูประกอบการไทยใหเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ํา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

  

ใหความสามารถในการแขงขัน
ดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผ
นแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การเกษตรสรางมูลคา

ประเด็นยุทธศาสตร

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

โครงสรางพื้นฐาน เชื�อมไทย เชื�อมโลก 
(เช�อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ และสรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

ยุทธศาสตรรอง

ประเด็นหลัก

โครงสรางพื้นฐาน 

ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุน

และยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค 

หมุดหมายอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

       ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

       ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

       ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

พ
ัฒ

นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นรอง

เปาหมาย 

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง 

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส

ระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

แผนเปาหมายระดับยอย

เปาหมายหลัก 

ประเด็นการเกษตร

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมยุคใหม

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน

ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาระบบโลจิสติกส

ของประเทศกำหนดไว ในมิติ

ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการ
สูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเปลี่ยนผานไป
สูความยั่งยืน

โดยทำใหประเทศมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุนสามารถเปนฐานการคา

การลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช�อมไทย เช�อมโลก 

มุงเนนเช�อมโยงโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสอยางไรรอยตอ เพิ่มโอกาส

ผูประกอบการไทยใหเช�อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ

สรางสังคมคารบอนต่ำ

ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน 

ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก 

ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สำคัญของโลก 

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถแขงขันได 

ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน�อง ตอบโจทย 

การพัฒนาแหงอนาคต 

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน

หมุดหมายที่ 1

หมุดหมายที่ 2

หมุดหมายที่ 3

หมุดหมายที่ 6

หมุดหมายที่ 7

หมุดหมายที่ 8

หมุดหมายที่ 10

หมุดหมายที่ 12

หมุดหมายที่ 13 

 

    

02

คำว�มสอดคำล้้องกัับยุุทธศ�สตร์์ช�ติ 

แผนำแม่บทภ�ยุใต้ยุุทธศ�สตร์์ช�ติ

แล้ะแผนำพััฒนำ�เศร์ษฐกัิจ

แล้ะสังคำมแห่่งช�ติ

ยุุทธศ�สตร์์ช�ติ พั.ศ. 2561–2580 

แผนำแม่บทภ�ยุใต้ยุุทธศ�สตร์์ช�ติ 

แผนำพััฒนำ�เศร์ษฐกัิจแล้ะสังคำมแห่่งช�ติ 

ฉบับท่� 13 (พั.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
12



ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตรหลัก   ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมาย 

1 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570  

(รางฉบับเผยแพร) เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ 
แผนแมบ่ท และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

หมุดหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
หมุดหมายที่ 1   ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
หมุดหมายที่ 2   ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3   ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สําคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 6   ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สําคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 7   ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง  

  และสามารถแขงขันได  
หมุดหมายที่ 8    ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  
หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย  

  การพัฒนาแหงอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน 

ประเด็นหลัก   

ยุทธศาสตรร์อง  
• ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

•ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

• ดานการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ยุทธศาสตร์หลัก   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เปาหมาย - ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  
 การเกษตรสร้างมูลค่า 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
(เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ และสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  

พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

• การเกษตร  
• อุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต  
• ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมยุคใหม  
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
• การเติบโตอยางยั่งยืน  
• การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั  
• กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

เปาหมาย  
ความสามารถในการแขงขนั 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  
เปาหมายระดับแผนยอย  
- ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง  
- ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส 

ระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

ประเดน็รอง   

การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
ของประเทศกําหนดไวในมิติ 
ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป�นประตูการค้าการลงทุน 
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ สําคัญของภูมิภาค  

เปาหมายหลัก ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
และเปลี่ยนผานสูความยั่งยืน  

โดยทําใหประเทศมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุน สามารถเปนฐานการคาการลงทุน 
ที่สําคัญของภูมิภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก มุงเนนเชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมและโลจิสติกสอยางไรรอยตอ เพิ่มโอกาสผูประกอบการไทยใหเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและสรางสังคมคารบอนต่ํา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

  

ใหความสามารถในการแขงขัน
ดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผ
นแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การเกษตรสรางมูลคา

ประเด็นยุทธศาสตร

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

โครงสรางพื้นฐาน เชื�อมไทย เชื�อมโลก 
(เช�อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ และสรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

ยุทธศาสตรรอง

ประเด็นหลัก

โครงสรางพื้นฐาน 

ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุน

และยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค 

หมุดหมายอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

       ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

       ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

       ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

พ
ัฒ

นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นรอง

เปาหมาย 

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง 

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส

ระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

แผนเปาหมายระดับยอย

เปาหมายหลัก 

ประเด็นการเกษตร

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมยุคใหม

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน

ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาระบบโลจิสติกส

ของประเทศกำหนดไว ในมิติ

ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการ
สูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเปลี่ยนผานไป
สูความยั่งยืน

โดยทำใหประเทศมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคาการลงทุนสามารถเปนฐานการคา

การลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช�อมไทย เช�อมโลก 

มุงเนนเช�อมโยงโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสอยางไรรอยตอ เพิ่มโอกาส

ผูประกอบการไทยใหเช�อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับภูมิภาคและระดับโลก ยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ

สรางสังคมคารบอนต่ำ

ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน 

ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก 

ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สำคัญของโลก 

ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 

และสามารถแขงขันได 

ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 

ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน�อง ตอบโจทย 

การพัฒนาแหงอนาคต 

ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน

หมุดหมายที่ 1

หมุดหมายที่ 2

หมุดหมายที่ 3

หมุดหมายที่ 6

หมุดหมายที่ 7

หมุดหมายที่ 8

หมุดหมายที่ 10

หมุดหมายที่ 12

หมุดหมายที่ 13 
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สำำ�นัักง�นัสำภ�พััฒนั�ก�รเศรษฐกิจ
และสำังคมแห่่งช�ติิ



    

    

พั.ศ. 2566-2570

เป้�ห่ม�ยุแล้ะตัวช่�วัด

เป้าหม่ายุแลัะตุัวช่�วัดรวม่

ตุัวช่�วัดแลัะคิ่าเป้าหม่ายุระดับแนวทางการพัฒนา

แผนำท่�แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

รูปภาพแผนท่�แนวทางการพัฒนา

แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

การพัฒนาโคิรงสร้างพื�นฐานแลัะสิ�งอำานวยุคิวาม่สะดวก

 

การยุกระดับม่าตุรฐานแลัะเพิ�ม่มู่ลัคิ่าโซ่่อุปทาน 

การพัฒนาพิธ่การศุลักากร กระบวนการนำาเขั้า-ส่งออก

ท่� เ ก่�ยุวขั้องแลัะการอำานวยุคิวาม่สะดวกในการขันส่ง 

ระหว่างประเทศ

การพัฒนาศักยุภาพผู้ให้บริการโลัจิสตุิกส์ไทยุ

การส่งเสริม่การวิจัยุแลัะพัฒนานวัตุกรรม่ 

การพฒันาบคุิลัากร แลัะการตุดิตุาม่ผลัด้านโลัจสิติุกส์

แผนำปฏิิบัติกั�ร์

ด้�นำกั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบ

โล้จิสติกัส์ของปร์ะเทศไทยุ

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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แนำวท�งพััฒนำ�

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ของปร์ะเทศ5

4

เพั่อให่้ “ร์ะบบโล้จิสติกัส์เป็นำกัล้ไกัสำ�คำัญในำกั�ร์ผล้ักัดันำให่้ปร์ะเทศไทยุ

เป็นำปร์ะต่กั�ร์คำ้�ท่�สำ�คำัญในำอนำุภ่มิภ�คำแล้ะภ่มิภ�คำ”

วัตถุุปร์ะสงคำ์

เป้�ห่ม�ยุ

กั�ร์พััฒนำ�

โคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ

แล้ะสิ�งอำ�นำวยุ

คำว�มสะดวกั

กั�ร์พััฒนำ�ศักัยุภ�พั

ผ่้ให่้บร์ิกั�ร์

โล้จิสติกัส์ไทยุ

กั�ร์ยุกัร์ะดับ

ม�ตร์ฐ�นำแล้ะเพัิ�ม

ม่ล้คำ่�โซึ่่อุปท�นำ

กั�ร์ส่งเสร์ิมกั�ร์วิจัยุ

แล้ะพััฒนำ�นำวัตกัร์ร์ม 

กั�ร์พััฒนำ�บุคำล้�กัร์

 แล้ะกั�ร์ติดต�มผล้

ด้�นำโล้จิสติกัส์

กั�ร์พัฒันำ�พิัธก่ั�ร์

ศลุ้กั�กัร์ กัร์ะบวนำกั�ร์ 

นำำ�เข้�-ส่งออกั 

ท่�เกั่�ยุวข้อง แล้ะ 

กั�ร์อำ�นำวยุคำว�มสะดวกั

ในำกั�ร์ขนำส่งร์ะห่ว่�ง

ปร์ะเทศ

ต้้นทุุนการขนส่่งส่ินค้้า
ต้่อ GDP ลดลง

ต้้นทุุนการเก็บรักษาส่ินค้้า
ค้งค้ลังต้่อ GDP ลดลง

LPI ด้านพิธีีการศุลกากร
ดีข้�น

LPI ด้านส่มรรถนะ
ผู้้้ให้้บริการ

โลจิิส่ต้ิกส่์ทุั�งภาค้รัฐ
และธีุรกิจิดีข้�น

4ตัวช่�วัดคำว�มสำ�เร์็จ

สัดส่วนำต้นำทุนำกั�ร์ขนำส่งสินำคำ้�ต่อ GDP ล้ดล้งเห่ล้ือร์้อยุล้ะ 5

สัดส่วนำต้นำทุนำกั�ร์เกั็บร์ักัษ�สินำคำ้�คำงคำล้ังต่อ GDP ล้ดล้งเห่ล้ือร์้อยุล้ะ 5

อันำดับ LPI ด้�นำพัิธ่กั�ร์ศุล้กั�กัร์ อยุ่่ในำอันำดับ 25 ห่ร์ือคำะแนำนำไม่ตำ��กัว่� 3.20

อันำดับ LPI ด้�นำสมร์ร์ถุนำะ LSPs ทั�งภ�คำร์ัฐแล้ะภ�คำธุร์กัิจ อยุ่่ในำอันำดับ 25 ห่ร์ือ 

คำะแนำนำไม่ตำ��กัว่� 3.60

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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  เป้�ห่ม�ยุแล้ะตัวช่�วัด

เป้�ห่ม�ยุแล้ะตัวช่�วัดร์วม 

โด้ยกำห่นด้เป้าห่มายและติวัช่�วดั้รวมภายใต้ิแผนปฏิบิัตัิกิารฯ	
ให่้ม่ส่วนช่วยในการบัรรลุเป้าห่มายของแผนระด้ับัท่�	 2 
ได้แ้ก	่แผนแมบ่ัทประเด้น็โครงสรา้งพัื�นฐานระบับัโลจิสิติกิส์ 
และด้ิจิิทัล	 (แผนย่อยโครงสร้างพัื�นฐานด้้านคมนาคมและ 
โลจิสิติกิส์)	 ซึ่้�งมเ่ป้าห่มายระด้บััแผนย่อยท่�เก่�ยวข้อง	 ได้้แก่ 
1)	ติน้ทนุโลจิสิติกิสข์องประเทศไทยติอ่ผลติิภณัฑ์์มวลรวม 
ในประเทศลด้ลง	 และ	 2)	 ประสิทธิภาพัด้้านโลจิิสติิกส์ 
ระห่ว่างประเทศของประเทศไทยด้่ข้�น	 (ประเด็้นห่ลัก) 
และเปา้ห่มายของแผนพัฒันาเศรษฐกจิิและสงัคมแห่ง่ชาติิ 
ฉบับััท่�	13	ในห่มุด้ห่มายท่�	5	ไทยเปน็ประติก่ารคา้	การลงทนุ 

และยุทธศาสติร์ทางโลจิิสติิกส์ท่�สำคัญของภ่มิภาค	 ซึ่้�งม่
เปา้ห่มายระด้บััห่มดุ้ห่มายท่�เก่�ยวขอ้ง	ได้แ้ก	่ไทยเปน็ประติ่
และทางเชื�อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสิติกิส์ของภมิ่ภาค	
และบัรรลุเปา้ห่มายของแผนระดั้บัท่�	1	ในยทุธศาสติร์ด้า้น
การสร้างความสามารถึในการแข่งขัน	 (ยุทธศาสติร์ห่ลัก)	
ได้้แก่	 ประเทศไทยเป็นประเทศท่�พััฒนาแล้ว	 เศรษฐกิจิ
เติิบัโติอย่างม่เสถึ่ยรภาพัและยั�งยืน	 และประเทศไทย 
ม่ความสามารถึในการแข่งขันส่งข้�น	 โด้ยม่เป้าห่มายและ 
ติัวช่�วัด้ภายใติ้แผนปฏิิบััติิการฯ	ด้ังน่�

ต�ร์�งเป้�ห่ม�ยุแล้ะตัวช่�วัดภ�ยุใต้แผนำปฏิิบัติกั�ร์ฯ

คำ่�เป้�ห่ม�ยุ

ส่ัดส่่วนต้้นทุุนการขนส่่งส่ินค้้า
ต้่อ GDP ลดลง

ส่ัดส่่วนต้้นทุุนการเก็บรักษาสิ่นค้้า
ค้งค้ลังต้่อ GDP ลดลง

ประส่ทิุธีภิาพระบบโลจิสิ่ต้กิส่ร์ะห้วา่ง
ประเทุศ ด้านพิธีีการศุลกากรดีข้�น

ประส่ทิุธีภิาพระบบโลจิสิ่ต้กิส่ร์ะห้วา่ง
ประเทุศ ด้านส่มรรถนะผู้้้ให้้บริการ
โลจิิส่ต้ิกส่์ทุั�งภาค้รัฐและธีุรกิจิดีข้�น

ส่ัดส่่วนต้้นทุุนการขนส่่งส่ินค้้า
ต้่อ GDP

ส่ัดส่่วนต้้นทุุนการเก็บรักษาส่ินค้้า
ค้งค้ลังต้่อ GDP

อันดับประส่ิทุธีิภาพระบบโลจิิส่ต้ิกส่์
ของประเทุศ ด้านพิธีีการศุลกากร

อันดับประส่ิทุธีิภาพระบบโลจิิส่ต้ิกส่์
ของประเทุศ ด้านส่มรรถนะ 

ผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ทุั�งภาค้รัฐ 
และธีุรกิจิ

ลดลงเห้ลือร้อยละ 5

ลดลงเห้ลือร้อยละ 5

อย้่ในอันดับ 25  
ห้รือค้ะแนนไม่ต้ำ�ากว่า 3.20

อย้่ในอันดับ 25  
ห้รือค้ะแนนไม่ต้ำ�ากว่า 3.60

เป้�ห่ม�ยุ ตัวช่�วัด
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คำว�มเช่อมโยุงเป้�ห่ม�ยุของแผนำปฏิิบัติกั�ร์ฯ กัับเป้�ห่ม�ยุของยุุทธศ�สตร์์ช�ต ิ

(ยุุทธศ�สตร์์ห่ล้ักั) แผนำแม่บท (ปร์ะเด็นำห่ล้ักั) แล้ะแผนำพััฒนำ�เศร์ษฐกัิจแล้ะ 

สังคำมแห่่งช�ติ ฉบับท่� 13 

ยุุทธศ�สตร์์ช�ติด้�นำกั�ร์สร์้�งคำว�มส�ม�ร์ถุในำกั�ร์แข่งขันำ

เป้�ห่ม�ยุร์ะดับปร์ะเด็นำ

070001 ค้วามส่ามารถในการแข่งขัน 
ด้านโค้รงส่ร้างพื�นฐานของประเทุศทุี�ดีข้�น

เป้�ห่ม�ยุร์ะดับห่มุดห่ม�ยุ

ไทุยเป็นประต้้และทุางเชื่ื�อมโค้รงข่าย 
ค้มนาค้มและโลจิิส่ต้ิกส่์ของภ้มิภาค้

ไทุยเป็นประต้้การค้้าการลงทุุนและ 
ยุทุธีศาส่ต้ร์ทุางโลจิิส่ต้ิกส่์ทุี�ส่ำาค้ัญ 
ของภ้มิภาค้

เป้�ห่ม�ยุร์ะดับแผนำยุ่อยุ

070101 ต้้นทุุนโลจิิส่ต้ิกส่์ของประเทุศไทุย
ต้่อ GDP ลดลง
070102 LPI ของประเทุศไทุยดีข้�น

ประเทุศไทุยเป็นประเทุศทุี�พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจิเต้ิบโต้อย่างมีเส่ถียรภาพ 
และยั�งยืน ประเทุศไทุยมีขีดค้วามส่ามารถในการแข่งขันส่้งข้�น

เป้�ห่ม�ยุ

แผนำแม่บทปร์ะเด็นำโคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ 

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ แล้ะดิจิทัล้

แผนำยุ่อยุโคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำด้�นำคำมนำ�คำม

แล้ะร์ะบบโล้จิสติกัส์

แผนำปฎิิบัติกั�ร์ด้�นำกั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบโล้จิสติกัส์ของปร์ะเทศไทยุ พั.ศ. 2566-2570

แผนำพััฒนำ�เศร์ษฐกัิจแล้ะสังคำมแห่่งช�ติ

ฉบับท่� 13

ห่มุดห่ม�ยุท่� 5 : 

ต้้นทุุนการขนส่่งส่ินค้้า
ต้่อ GDP ลดลง

ต้้นทุุนการเก็บรักษาส่ินค้้า
ค้งค้ลังต้่อ GDP ลดลง

LPI ด้านพิธีีการศุลกากรดีข้�น LPI ด้านส่มรรถนะผู้้้ให้้บริการ
โลจิิส่ต้ิกส่์ทุั�งภาค้รัฐและธีุรกิจิดีข้�น

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�แล้ะเป้�ห่ม�ยุร์ะดับแนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

ตัวช่�วัด คำ่�เป้�ห่ม�ยุ

1.การพัฒนาโค้รงส่ร้าง
พื�นฐานและส่ิ�งอำานวย
ค้วามส่ะดวก

2.การยกระดับมาต้รฐาน
และเพิ�มม้ลค้่าโซ่่อุปทุาน
 

3.การพัฒนาพิธีีการ
ศุลกากร กระบวนการ
นำาเข้า-ส่่งออกทุี�เกี�ยวข้อง
และการอำานวยค้วามส่ะดวก 
ในการขนส่่งระห้ว่างประเทุศ

 

4.การพัฒนาศักยภาพ
ผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ไทุย
    

5.การส่่งเส่ริมการวิจิัย
และพัฒนานวัต้กรรม 
การพัฒนาบุค้ลากร 
และการต้ิดต้ามผู้ล
ด้านโลจิิส่ต้ิกส่์

ต้้นทุนุการขนส่่งสิ่นค้้า
ในกจิิกรรมโลจิิส่ต้กิส์่ลดลง

ต้้นทุุนโลจิิส่ต้ิกส่์ส่ินค้้า
เกษต้รและอุต้ส่าห้กรรม
ลดลง

ประส่ิทุธีิภาพด้านพิธีีการ
ศุลกากรและการอำานวย
ค้วามส่ะดวกในการขนส่่ง
ส่ินค้้าดีข้�น

ผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ไทุย
มีศักยภาพในการดำาเนิน
ธีุรกิจิทุั�งออนไลน์และ
ออฟไลน์เพิ�มข้�น

ผู้ลงานวิจิัยและพัฒนา
นวัต้กรรมและเทุค้โนโลยี
ดา้นโลจิิส่ติ้กส่ไ์ดร้บัการนำา
ไปใชื่้ในเชื่ิงพาณิิชื่ย์เพิ�มข้�น

ส่ัดส่่วนการขนส่่งส่ินค้้า
ทุางรางต้่อปริมาณิ
การขนส่่งส่ินค้้าทุั�งห้มด

ต้้นทุุนโลจิิส่ต้ิกส่์ส่ินค้้า
เกษต้รส่ำาค้ัญต้่อยอดขาย

ต้้นทุุนโลจิิส่ต้ิกส่์ส่ินค้้า
กลุ่มอุต้ส่าห้กรรมส่ำาค้ัญ 
ต้่อยอดขาย

ระยะเวลาทุี�ใชื่้ในการต้รวจิ
ปล่อยส่ินค้้า (Time  
Release Study: TRS)  
ณิ ทุ่าเรือแห้ลมฉบัง

จิำานวนธีุรกรรมการให้้
บริการนำาเข้าและส่่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทุรอนิกส่์

ม้ลค้่าเพิ�มทุางเศรษฐกิจิ
ของธีุรกิจิให้้บริการ
โลจิิส่ต้ิกส่์

มล้ค่้าพาณิชิื่ย์อเิลก็ทุรอนกิส์่
ส่าขาขนส่่งและโลจิิส่ต้ิกส่์

จิำานวนโค้รงการวิจิัยและ
พัฒนานวัต้กรรมและ
เทุค้โนโลยีด้านโลจิิส่ต้ิกส่ ์
ทุี�นำาไปใชื่้ในเชื่ิงพาณิิชื่ย์

เฉลี�ยร้อยละ 7

ลดลงเฉลี�ยร้อยละ 3-5 ต่้อปี

ลดลงเฉลี�ยร้อยละ 3-5 ต่้อปี

ลดลงเฉลี�ยร้อยละ 5 ต้่อปี 

เป็นร้อยละ 100

เพิ�มข้�นเฉลี�ยร้อยละ 5 ต้่อปี

เพิ�มข้�นเฉลี�ยร้อยละ 10 ต่้อปี

เพิ�มข้�นทุุกปี

แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ� เป้�ห่ม�ยุ

	 ภายใติ้แผนปฏิิบััติิการฯ	 กำห่นด้ให้่ม่แนวทางการพััฒนาจิำนวน	 5	 แนวทาง	 รวมถึ้งได้้กำห่นด้เป้าห่มาย 
ของแต่ิละแนวทางการพััฒนา	 เพัื�อให่้บัรรลุเป้าห่มายรวมภายใติ้แผนปฏิิบััติิการฯ	 และเป้าห่มายของยุทธศาสติร์ชาติิ	 
แผนแม่บัท	และแผนพััฒนาเศรษฐกิจิและสังคมแห่่งชาติิ	ฉบัับัท่�	13	ด้ังน่�

ตัวช่�วัดแล้ะคำ่�เป้�ห่ม�ยุร์ะดับ

แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ� 
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แนวทางการพัฒันาทั�ง	5	แนวทาง
ม่ลักษณะเชื�อมโยงระห่ว่างกัน 
ซึ่้�งสามารถึสนับัสนุนเป้าห่มาย
รวมได้้มากกว่าห่น้�งเป้าห่มาย
ด้ังน่�

 แผนำท่�แนำวท�ง

กั�ร์พััฒนำ�
ต้นำทุนำโล้จิสติกัส์ของปร์ะเทศไทยุ

ต่อ GDP ล้ดล้ง

สดัสว่นำกั�ร์ขนำส่งสนิำคำ�้ท�งร์�งตอ่

ปร์ิม�ณกั�ร์ขนำส่งสินำคำ้�ทั�งห่มด

ต้นำทุนำโล้จิสตกิัส์สนิำค้ำ�เกัษตร์สำ�คำญั

ต่อยุอดข�ยุ

ต้นำทุนำโล้จิสติกัส์สินำคำ้�กัลุ้่ม

อุตส�ห่กัร์ร์มสำ�คำัญต่อยุอดข�ยุ

เฉล่�ยร้อยละ	7 ลด้ลงเฉล่�ยร้อยละ	3-5	ติ่อปี

ลด้ลงเฉล่�ยร้อยละ	3-5	ติ่อปี

สร้างโครงข่ายการเชื�อมโยง
การขนส่งและระบับัโลจิิสติิกส์
ระห่ว่างท่าเรือ	รถึไฟั	ถึนน	และ
ท่าอากาศยานอย่างครอบัคลุม
เชื�อมโยงพัื�นท่�เศรษฐกิจิ	พัื�นท่�
อุติสาห่กรรมและด้่านชายแด้น
สำคัญ

พััฒนาศ่นย์บัริการโลจิิสติิกส์และ
ปรับัปรุงด้่านชายแด้นท่�สำคัญ

บัริห่ารจิัด้การโครงสร้างพัื�นฐาน
และศ่นย์บัริการโลจิิสติิกส์

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จิาก 
ความก้าวห่น้าด้้านเทคโนโลย่
ด้ิจิิทัล

พััฒนากระบัวนการบัริห่ารจิัด้การ
โลจิิสติิกส์	และโซึ่่อุปทาน
ภาคการเกษติร

พััฒนาระบับันิเวศ	(Ecosystem)
ท่�เห่มาะสมติ่อการเติิบัโติของ 
ผ่้ประกอบัการภาคอุติสาห่กรรม

การด้ำเนินการท่�เป็นมิติร
ติ่อสิ�งแวด้ล้อม

กั�ร์พััฒนำ�

โคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ

แล้ะสิ�งอำ�นำวยุคำว�มสะดวกั

กั�ร์ยุกัร์ะดับม�ตร์ฐ�นำ

แล้ะเพัิ�มม่ล้คำ่�

โซึ่่อุปท�นำ

ลัดลังเหลัือร้อยุลัะ 5

สัดส่วนำต้นำทุนำกั�ร์ขนำส่ง

สินำคำ้�ต่อ GDP

ลัดลังเหลัือร้อยุลัะ 5

สัดส่วนำต้นำทุนำกั�ร์เกั็บ

ร์ักัษ�สินำคำ้�คำงคำล้ัง 

ต่อ GDP

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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อยุู่ในอันดับ 25 หรือคิะแนนไม่่ตุำ�ากว่า 3.60อยุู่ในอันดับ 25 หรือคิะแนนไม่่ตุำ�ากว่า 3.20

อันำดับ LPI ด้�นำพัิธ่กั�ร์ศุล้กั�กัร์
อันำดับ LPI ด้�นำสมร์ร์ถุนำะผ่้ให่้บร์ิกั�ร์ 

โล้จิสติกัส์ทั�งภ�คำร์ัฐแล้ะธุร์กัิจ

LPI ของปร์ะเทศไทยุ ด่ข่�นำ

จำ�นำวนำโคำร์งกั�ร์วิจัยุแล้ะพััฒนำ�

นำวัตกัร์ร์มแล้ะเทคำโนำโล้ยุ่ด้�นำ

โล้จิสติกัส์ท่�นำำ�ไปใช้ในำเชิงพั�ณิชยุ์

ร์ะยุะเวล้�ท่�ใช้ในำกัร์ะบวนำกั�ร์ตร์วจ

ปล้่อยุสินำคำ้� ณ ท่�เร์ือแห่ล้มฉบัง

ม่ล้คำ่�เพัิ�มท�งเศร์ษฐกัิจของธุร์กัิจ

ให่้บร์ิกั�ร์โล้จิสติกัส์

จำ�นำวนำธุร์กัร์ร์มกั�ร์ให่้บร์ิกั�ร์นำำ�เข้�

แล้ะส่งออกัด้วยุร์ะบบอิเล้็กัทร์อนำิกัส์

ม่ล้คำ่�พั�ณิชยุ์อิเล้็กัทร์อนำิกัส์

ส�ข�ขนำส่งแล้ะโล้จิสติกัส์

เพัิ�มข้�นทุกปี
ลด้ลงเฉล่�ยร้อยละ	5	ติ่อปี เพัิ�มข้�นเฉล่�ยร้อยละ	5	ติ่อปี

เป็นร้อยละ	100 เพัิ�มข้�นเฉล่�ยร้อยละ	10	ติ่อปี

เสริมสร้างศักยภาพัผ่้ให่้บัริการ 
โลจิิสติิกส์

ยกระด้ับัผ่้ให่้บัริการโลจิิสติิกส์ไทย
ส่่เวท่สากล

พััฒนาการเชื�อมโยงข้อม่ลและ
ใช้ประโยชน์จิากระบับั	NSW

พััฒนากระบัวนการโลจิิสติิกส์ 
ในร่ปแบับัอิเล็กทรอนิกส์

พััฒนาการอำนวยความสะด้วก 
การขนส่งสินค้าผ่านแด้นและ 
ข้ามแด้น	ณ	ประติ่การค้าท่�สำคัญ

เร่งพััฒนาความร่วมมือและแก้ไข
อุปสรรคการขนส่งสินค้าระห่ว่าง
ประเทศ

ปรับัปรุงและพััฒนากฎห่มายและ
ระเบั่ยบัท่�เก่�ยวข้องกับัการขนส่ง
และโลจิิสติิกส์ระห่ว่างประเทศ

ส่งเสริมการวิจิัยและนำผลงาน
วิจิัยไปประยุกติ์ใช้ในการพััฒนา
เทคโนโลย่และนวัติกรรม
ด้้านโลจิิสติิกส์ท่�ทันสมัย
ภายในประเทศ

ส่งเสริมการลงทุนอุติสาห่กรรม 
ท่�ใช้เทคโนโลย่และนวัติกรรม
ในการพััฒนากิจิกรรมโลจิิสติิกส์

พััฒนาบัุคลากรด้้านโลจิิสติิกส์

ติิด้ติามและประเมินผลการพััฒนา
ด้้านโลจิิสติิกส์

กั�ร์พััฒนำ�พัิธ่กั�ร์ศุล้กั�กัร์

กัร์ะบวนำกั�ร์นำำ�เข้�-ส่งออกั

ท่�เกั่�ยุวข้อง แล้ะกั�ร์อำ�นำวยุคำว�มสะดวกั

ในำกั�ร์ขนำส่งร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ

กั�ร์พััฒนำ�ศักัยุภ�พั

ผ่้ให่้บร์ิกั�ร์

โล้จิสติกัส์ไทยุ (LSPs)

กั�ร์ส่งเสร์ิมกั�ร์วิจัยุแล้ะ

พััฒนำ�นำวัตกัร์ร์ม กั�ร์พััฒนำ�

บุคำล้�กัร์ แล้ะกั�ร์ติดต�มผล้

ด้�นำโล้จิสติกัส์
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 กั�ร์พััฒนำ�โคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ

แล้ะสิ�งอำ�นำวยุคำว�มสะดวกั0
1

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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 แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

 กั�ร์พััฒนำ�โคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ

แล้ะสิ�งอำ�นำวยุคำว�มสะดวกั
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กัล้ยุุทธ์ท่� 1

สร์้�งโคำร์งข่�ยุกั�ร์เช่อมโยุงกั�ร์ขนำส่งแล้ะร์ะบบโล้จิสติกัส์ร์ะห่ว่�งท่�เร์ือ 

ร์ถุไฟ ถุนำนำ แล้ะท่�อ�กั�ศยุ�นำอยุ่�งคำร์อบคำลุ้ม เช่อมโยุงพัื�นำท่�เศร์ษฐกัิจ 

พัื�นำท่�อุตส�ห่กัร์ร์ม แล้ะด่�นำช�ยุแดนำสำ�คำัญ

พัฒนาเส้่นทุางขนส่่งระห้ว่างเมืองและถนนเลี�ยงเมือง	 อาทิ	 การพััฒนาเส้นทางเชื�อมโยงระห่ว่าง 
จิังห่วัด้ระนอง–ชุมพัรให่้ม่ความสมบั่รณ์	 และพััฒนาทางห่ลวงพัิเศษระห่ว่างเมือง	 เพืั�อให่้สามารถึ 
ส่งติ่อสินค้าไปยังภาคติ่าง	ๆ	รวมทั�งการสร้างสะพัานเชื�อมติ่อประเทศเพัื�อนบั้าน	

เร่งพัฒนาโค้รงการก่อส่ร้างรถไฟทุางค้้	่ระยะท่�	1	และระยะท่�	2	และโครงการก่อสร้างรถึไฟัทางค่ ่
สายให่ม	่ให่เ้ปน็โครงขา่ยห่ลกัในการขนส่งสนิคา้	โด้ยจิดั้ลำด้บััความสำคญัของการลงทนุแต่ิละเสน้ทาง
ติามความเร่งด้่วน	 โด้ยให่้ความสำคัญกับัโครงข่ายการเชื�อมโยงกับัประเทศในภ่มิภาค	พัร้อมทั�งจิัด้ห่า 
ห่ัวรถึจิักร	 แคร่บัรรทุก	 และอุปกรณ์ยกขนให้่เพั่ยงพัอกับัความติ้องการ	 รวมถึ้งพััฒนาความเชื�อมโยง 
เส้นทางรถึไฟักับัประเทศเพัื�อนบั้านและภ่มิภาค	

พัฒนาและใช้ื่ประโยชื่น์ทุ่าเรือให้้เกิดประส่ิทุธิีภาพส่้งสุ่ด และจิัด้การความแออัด้บัริเวณพัื�นท่�ห่ลังท่า
เพัื�ออำนวยความสะด้วกแก่ผ่้ประกอบัการ	อาทิ	ท่าเรือกรุงเทพั	และท่าเรือแห่ลมฉบััง	พัร้อมทั�งลงทุน
พััฒนาและจิัด้ห่าอุปกรณ์การยกขนสินค้าและสิ�งอำนวยความสะด้วกติ่าง	 ๆ	 เพืั�อเพัิ�มประสิทธิภาพั 
การใชป้ระโยชน์ของทา่เรอื	อาท	ิทา่เรือเอนกประสงค์ระนอง	และทา่เรือสงขลา	ติลอด้จินการพััฒนาและ
ขุด้ลอกร่องน�ำเศรษฐกิจิเพัื�อสนับัสนุนการขนส่งชายฝ่ั�งภายในประเทศและการขนส่งระห่ว่างประเทศ

พัฒนาทุ่าอากาศยานในภ้มิภาค้ทุี�มีศักยภาพ ให่้สามารถึรองรับัการเป็นศ่นย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ	
อาทิ	ท่าอากาศยานเช่ยงให่ม่	แม่สอด้	อุด้รธาน่	อุบัลราชธาน่	ห่าด้ให่ญ่	และระนอง	

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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พฒันาศน้ย์บรกิารโลจิสิ่ติ้กส่ส์่นบัส่นนุการเป็นศน้ยข์นส่ง่และเปลี�ยนถา่ยรป้แบบการขนส่ง่ในภมิ้ภาค้
อาทิ	 ศ่นย์รวบัรวมและกระจิายสินค้า	 ศ่นย์เปล่�ยนถึ่ายร่ปแบับัการขนส่งสินค้า	 คลังปลอด้ภาษ่อากร 
สถึานข่นส่งสนิคา้	ท่าเรือบัก	(Dry	Port)	ห่รือสถึานข่นส่งสนิคา้คอนเทนเนอร์	(Container	Yard)	ในพัื�นท่� 
ท่�ม่ศักยภาพัท่�จิะพััฒนาเป็นจิุด้เชื�อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั�งในระด้ับัประเทศและระดั้บัภ่มิภาค 
รวมถึ้งจิุด้จิอด้พัักรถึบัรรทุกเพัื�อความปลอด้ภัยในการขนส่งสินค้า

ปรับปรุงด่านศุลกากรห้รือพัฒนาจุิดผู่้านแดนทุี�มีศักยภาพทุางการค้้า	 อาทิ	 ด่้านศุลกากร 
เช่ยงของ	ด้่านศุลกากรแม่สอด้	ด้่านศุลกากรห่นองคาย	ด้่านศุลกากรนครพันม	ด้่านศุลกากรมุกด้าห่าร	 
ด้่านศุลกากรสะเด้า	 และด้่านศุลกากรปาด้ังเบัซึ่าร์ให่้สามารถึรองรับัการอำนวยความสะด้วก 
การขนส่งสินค้าผ่านแด้นและข้ามแด้นในแติ่ละร่ปแบับัการขนส่งโด้ยครอบัคลุมทุกกิจิกรรม 
ของการติรวจิปล่อยสินค้า	อาทิ	พิัธก่ารศุลกากร	การติรวจิพืัชและสัติว์	การติรวจิคนเข้าเมือง	การติรวจิ
ควบัคุมโรค	และการชั�งน�ำห่นักรถึบัรรทุก

 

กัล้ยุุทธ์ท่� 2

พััฒนำ�ศ่นำยุ์บร์ิกั�ร์โล้จิสติกัส์แล้ะปร์ับปร์ุงด่�นำช�ยุแดนำท่�สำ�คำัญ 
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กัล้ยุุทธ์ท่� 3

บร์ิห่�ร์จัดกั�ร์โคำร์งสร์้�งพัื�นำฐ�นำ

แล้ะศ่นำยุ์บร์ิกั�ร์โล้จิสติกัส์ 

จิัดทุำาแนวทุางการบริห้ารจัิดการโค้รงส่ร้างพื�นฐาน และศ่นย์บัริการโลจิิสติิกส์ต่ิางๆ	 ในพัื�นท่� 
ให้่มค่วามสอด้คล้องกนั	และสามารถึเชื�อมโยงการขนส่งสินค้าได้้อย่างติ่อเนื�อง

ส่ง่เส่ริมการขนส่ง่ทุางรางและทุางลำานำ�า อาท	ิการให่ส้ทิธปิระโยชนท์างภาษอ่ากรติามความเห่มาะสมสำห่รับั
ผ่้ประกอบัการท่�ขนส่งสินค้า	โด้ยใช้ระบับัรางห่รือลำน�ำ	การพัิจิารณาปรับัปรุงอัติราค่าใช้บัริการท่าเรือ	
(Port	Tariff/Port	Charge)	ของท่าเรือแต่ิละแห่ง่ติามประเภทสินค้าและประเภทห่รือขนาด้ของเรือท่�เข้าใช้บัริการ

ส่่งเส่ริมให้้ภาค้รัฐและภาค้เอกชื่นในทุ้องถิ�นมีส่่วนร่วมพัฒนาโค้รงการ ด้้านคมนาคมขนส่งและ 
โลจิิสติิกส์มากข้�น	เพัื�อให่้เกิด้การพััฒนาท่�สอด้คล้องกับัการพััฒนาพัื�นท่�และติรงติามความติ้องการของ
ผ่้ใช้บัรกิาร	อาทิ	การทำงานรว่มกนัระห่วา่งภาครฐัและภาคเอกชนในการพัิจิารณาความเห่มาะสมและ
ความติ้องการลงทุนของภาคเอกชนติั�งแติ่เริ�มติ้นโครงการ

ส่่งเส่ริมให้้ภาค้เอกชื่นมีส่่วนร่วมในการเป็นผู้้้ให้้บริการ โด้ยใช้โครงสร้างพัื�นฐานท่�ภาครัฐได้้ลงทุนไว้ 
โด้ยม่การประเมินประสิทธิภาพัและความสำเร็จิท่�ชัด้เจิน	 อาทิ	 การเปิด้โอกาสให้่ผ้่ประกอบัการ 
ภาคเอกชนสามารถึให้่บัริการเด้ินรถึไฟัขนส่งสินค้าได้้	 โด้ยม่การเติร่ยมการเพืั�อบัริห่ารจัิด้การเส้นทาง 
การจิัด้สรรเวลาการเดิ้นรถึ	 การพัิจิารณาอัติราค่าใช้ทางและโครงสร้างพัื�นฐานอื�นๆ	 ท่�เห่มาะสม	 
รวมถึ้งการกำห่นด้มาติรฐานติ่างๆ	ท่�เก่�ยวข้อง

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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กัล้ยุุทธ์ท่� 4

ส่งเสร์มิกั�ร์ใช้ปร์ะโยุชน์ำจ�กัคำว�มกั้�วห่นำ้�

ด้�นำเทคำโนำโล้ยุ่ดิจิทัล้ 

ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้้ผู้้้ให้้บริการโค้รงส่ร้างพื�นฐานและห้น่วยงานของรัฐใช้ื่ประโยชื่น์จิาก 
ค้วามก้าวห้น้าของเทุค้โนโลยดีจิิิทุลัในการพฒันาและปรบัปรงุบรกิารทุี�เกี�ยวข้องกบักจิิกรรมโลจิสิ่ต้กิส์่ 
เพัื�อลด้ติน้ทุนและยกระด้บััประสทิธภิาพัระบับัโลจิสิติิกสข์องประเทศในภาพัรวม	อาท	ิการใช้ประโยชน์
จิากยานยนติ์ไร้คนขับั	 และการพััฒนา	 Digital	 Platform	 ให่้เป็นระบับัห่ลัก	 (Backbone	 System) 
ในการบัริห่ารจิัด้การการขนส่งและติิด้ติามสินค้า	 (Tracking)	 สำห่รับัผ้่ประกอบัการขนาด้กลาง 
และขนาด้ย่อม
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 กั�ร์ยุกัร์ะดับม�ตร์ฐ�นำ

แล้ะเพัิ�มม่ล้คำ่�โซึ่่อุปท�นำ0
2

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
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แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

 กั�ร์ยุกัร์ะดับม�ตร์ฐ�นำ

แล้ะเพัิ�มม่ล้คำ่�โซึ่่อุปท�นำ
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ให้้ค้วามชื่่วยเห้ลือแก่เกษต้รกรและส่ถาบันเกษต้ร ทั�งในด้้านวิชาการและเงินทุนในการนำเทคโนโลย่
และนวัติกรรมมาใช้ในกระบัวนการผลิติและบัริห่ารจิัด้การโลจิิสติิกส์	อาทิ	การใช้ระบับับัริห่ารจิัด้การ
โลจิิสติิกส์ด้้วยระบับัอิเล็กทรอนิกส์	(e-Logistics)	

ส่่งเส่ริมให้้เกษต้รกรลดค้วามส้่ญเส่ยีในกจิิกรรมโลจิสิ่ติ้กส์่ อาทิ	 พััฒนาให่้ม่กระบัวนการคัด้แยก
และติัด้แติ่งผลผลิติติั�งแติ่ในระดั้บัพัื�นท่�เพัาะปล่ก	 และใช้ระบับัโซ่ึ่ความเย็น	 (Cold	 Chain	 System)	 
ผ่านสถึาบัันเกษติรกร

ส่นบัส่นุนให้้เกษต้รกรส่ามารถเข้าถ้งช่ื่องทุางการต้ลาด ท่�ห่ลากห่ลายและมป่ระสทิธภิาพั	อาท	ิชอ่งทาง 
การจิำห่น่ายในร่ปแบับัพัาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)	และศ่นย์กระจิายห่รือศ่นย์จิำห่น่าย	

เส่ริมส่ร้างศักยภาพส่ถาบนัเกษต้รกรให้้เป็นกลไกห้ลัก ในการบัริห่ารจัิด้การเชิงธุรกิจิและเชื�อมโยง 
เครือข่ายการผลิติ	การรวบัรวมและกระจิายสินค้า	การติลาด้	การเงิน	และภาคการผลิติอื�นท่�เก่�ยวข้อง
ให่้แก่เกษติรกร	

กำาห้นดห้น่วยงานเจ้ิาภาพห้ลัก เพัื�อกำกับัด้่แลติลอด้โซึ่่อุปทานภาคการเกษติรท่�สำคัญและบั่รณาการ 
การทำงานระห่ว่างห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้องให่้เป็นทิศทางเด้่ยวกันอย่างม่เอกภาพั	

กัล้ยุุทธ์ท่� 1

พััฒนำ�กั�ร์บร์ิห่�ร์จัดกั�ร์โล้จิสติกัส์

แล้ะโซ่ึ่อุปท�นำภ�คำกั�ร์เกัษตร์

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา

ระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศไทย พั.ศ. 2566 - 2570
30



ส่นับส่นุนผู้้้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต้์ใชื่้เทุค้โนโลยี นวัต้กรรม และระบบส่ารส่นเทุศ 
เพัื�อการบัริห่ารจิัด้การติลอด้ทั�งโซ่ึ่อุปทาน	 โด้ยเฉพัาะในการเพัิ�มประสิทธิภาพัการผลิติ	 การบัริห่าร 
จิัด้การคลังสินค้า	 การติิด้ติามและติรวจิสอบัย้อนกลับั	 และการพััฒนาร่ปแบับัธุรกิจิท่�ติ้องคำน้งถ้ึง 
สิ�งแวด้ล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบัาล	 อาทิ	 การให่้สิทธิประโยชน์ทางภาษ่อากรติามความเห่มาะสม 

ส่นับส่นุนการพัฒนาช่ื่องทุางต้ลาดให้ม่ๆ โดยเฉพาะช่ื่องทุางการต้ลาดพาณิิชื่ย์อิเล็กทุรอนิกส์่ 
(e-Commerce) อาทิ	 ช่องทางการติลาด้ท่�สามารถึเชื�อมต่ิอระห่ว่างติลาด้ภายในประเทศและ 
ติลาด้ติ่างประเทศ	

ส่นับส่นนุการเข้าถง้แห้ล่งเงนิทุนุและการใช้ื่นวตั้กรรมทุางการเงินอย่างเห้มาะส่มและต่้อเนื�อง อาทิ	
การสนับัสนุนให่้ผ่้ประกอบัการสามารถึใช้ข้อม่ลทางเลือกติ่างๆ	เช่น	ใบัยืนยันการสั�งซืึ่�อสินค้า	เป็นติ้น
เพัื�อยื�นขอสถึาบัันการเงินพัิจิารณาการให่้สินเชื�อได้้	 ซึ่้�งจิะช่วยให่้ผ้่ประกอบัการท่�ม่ศักยภาพัสามารถึ 
เข้าถึ้งสินเชื�อได้้มากข้�น	

ส่่งเส่ริมผู้้้ประกอบการไทุยลงทุุนในต่้างประเทุศ โดยเฉพาะประเทุศในอนุภ้มิภาค้ลุ่มนำ�าโขง
อาทิ	 อุติสาห่กรรมท่�ใช้แรงงาน	 เนื�องจิากประเทศไทยกำลังก้าวส่่สังคมผ่้ส่งอายุและสนับัสนุน 
การปรับัโครงสร้างอุติสาห่กรรมในประเทศส่่อุติสาห่กรรมม่ลค่าส่ง

กัล้ยุุทธ์ท่� 2

พัฒันำ�ร์ะบบนิำเวศ (Ecosystem) ท่�เห่ม�ะสม 

ต่อกั�ร์เตบิโตของผ่ป้ร์ะกัอบกั�ร์ภ�คำอุตส�ห่กัร์ร์ม 

กัล้ยุุทธ์ท่� 3

กั�ร์ดำ�เนำนิำกั�ร์ท่�เป็นำมติร์ต่อสิ�งแวดล้้อม 

ผู้ลักดันให้้มีการดำาเนินมาต้รการต่้างๆ	 อาทิ	 การใช้พัลังงานเชื�อเพัลิงช่วภาพัและก๊าซึ่ธรรมชาติิ 
ในโซึ่่การผลิติ	รวมถึ้งการสนับัสนุนมาติรการทางเงินห่รือภาษ่เพัื�อส่งเสริมให่้ผ่้บัริโภคปรับัเปล่�ยนมาใช ้
พัลังงานทางเลือก	 เพัื�อสนับัสนุนให่้ใช้พัลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพัและลด้ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซึ่เรือนกระจิก	และสอด้คล้องติามแนวทาง	BCG
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แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

 กั�ร์พััฒนำ�พัิธ่กั�ร์ศุล้กั�กัร์ 

กัร์ะบวนำกั�ร์นำำ�เข้� - ส่งออกั

ท่�เกั่�ยุวข้อง แล้ะกั�ร์อำ�นำวยุ

คำว�มสะดวกัในำกั�ร์ขนำส่ง

ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ
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พัฒนาระบบ NSW ให้้ส่ามารถรองรับการเชื่ื�อมโยงข้อม้ลกับระบบทุี�เกี�ยวข้อง อาทิ	แพัลติฟัอร์ม 
การค้าด้ิจิิทัลระห่ว่างประเทศของไทย	(National	Digital	Trade	Platform	:	NDTP)	และระบับั 
Port	Community	System	(PCS)	

ผู้ลักดันให้้มีการเชื่ื�อมโยงข้อม้ลอิเล็กทุรอนิกส่์ผู้่าน ASEAN Single Window (ASW) 
กับัประเทศสมาชิกอาเซึ่่ยนเพัิ�มเติิม	 รวมถึ้งประเทศอื�นๆ	 ภายนอกอาเซึ่่ยน	 อาทิ	 การเชื�อมโยงข้อม่ล
ใบัขนสินค้าอาเซึ่่ยน	 (ASEAN	 Customs	 Declaration	 Document:	 ACDD)	 และข้อม่ลใบัรับัรอง 
สุขอนามัยพัืช	(e-Phyto	Certificate)	

ส่ง่เส่ริมการใช้ื่ประโยชื่น์จิากระบบ NSW	ทั�งในรป่แบับัธรุกจิิกบััธรุกจิิด้ว้ยกนั	(Business-to-Business 
:	 B2B)	 ร่ปแบับัธุรกิจิและผ่้บัริโภค	 (Business-to-Customer:	 B2C)	 และร่ปแบับัธุรกิจิในลักษณะ	
Business-to-Business-to-Customer	(B2B2C)

กัล้ยุุทธ์ท่� 1

พััฒนำ�กั�ร์เช่อมโยุงข้อม่ล้แล้ะใช้ปร์ะโยุชนำ์

จ�กัร์ะบบ NSW

เร่งปรับลดขั�นต้อนกระบวนการนำาเขา้-ส่ง่ออก	และเชื�อมโยงข้อมล่ใบัอนญุาติและใบัรับัรองของสินคา้
ยุทธศาสติร์ท่�สำคัญผ่านระบับั	NSW

เร่งรัดการกำาห้นดพิกัดศุลกากรและรห้ัส่ส่ถิต้ิเพื�อค้วบคุ้มการนำาเข้า การส่่งออก	 และการนำผ่าน
ของทกุห่นว่ยงานให่ค้รบัถึว้นและสอด้คลอ้งกบััพักิดั้ศลุกากรระบับัฮารโ์มไนซ์ึ่	(Harmonized	System 
:	HS	Code)	เพัื�อใช้และจิัด้ทำฐานข้อม่ลสินค้าควบัคุมและเชื�อมโยงข้อม่ลผ่านระบับั	NSW	

เร่งรัดการเชืื่�อมโยงข้อม้ลกระบวนงานทุี�เกี�ยวข้องกับการนำาเข้า ส่่งออกระห้ว่างห้น่วยงาน  
สำห่รับัประกอบัการผ่านพัิธ่การศุลกากรท่�ให่้บัริการผ่านระบับั	NSW	ให่้ครบัถึ้วนทุกกระบัวนงาน

พัฒนาแบบฟอร์มกลางการขอใบอนุญาต้และใบรับรองอิเล็กทุรอนิกส่์ (Single e-Form)   
ให่้สามารถึเชื�อมโยงและแลกเปล่�ยนข้อม่ล	(ผ่านระบับั	NSW)	ได้้อย่างม่ประสิทธิภาพั	

ห้น่วยงานภาค้รัฐทุี�เกี�ยวข้องเร่งรัดปรับปรุงกฎห้มาย และระเบั่ยบัของห่น่วยงานให้่สามารถึ
ด้ำเนินกระบัวนการนำเข้า	 -	 ส่งออก	 การออกใบัอนุญาติและใบัรับัรอง	 และการให้่บัริการในร่ปแบับั
อิเล็กทรอนิกส์	และเชื�อมโยงกับัระบับั	NSW	

กัล้ยุุทธ์ท่� 2

พััฒนำ�กัร์ะบวนำกั�ร์โล้จิสติกัส์ในำร์่ปแบบอิเล้็กัทร์อนำิกัส์

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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บร้ณิาการค้วามร่วมมือระห้ว่างห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้องกับการนำาเข้า-ส่ง่ออกสิ่นค้า้ ให่เ้กดิ้การอำนวย 
ความสะด้วกในการด้ำเนินพัิธ่การแบับัเบั็ด้เสร็จิ	ณ	จิุด้เด้่ยว	(Single	Stop	Inspection:	SSI)	ณ	ประติ่
การค้าท่�สำคัญ	

ผู้ลักดันและพัฒนาค้วามร่วมมือด้านพิธีีการศุลกากรระห้ว่างประเทุศ สำห่รับัการด้ำเนินการพัื�นท่�
ควบัคมุรว่มกนั	(Common	Control	Area:	CCA)	อาท	ิด้า่นศลุกากรมกุด้าห่าร	ด้า่นศลุกากรห่นองคาย	
ด้่านศุลกากรนครพันม	และด้่านศุลกากรเช่ยงของ	

พิจิารณิาปรับปรุงกฎห้มายการขนส่่งส่ินค้้าผู้่านแดนและถ่ายลำา	อาทิ	พัระราชบััญญัติิและประกาศ
ด้า้นศลุกากรเก่�ยวกบััการกำห่นด้ระยะเวลาและเอกสารในการขนสง่สนิคา้ผา่นแด้นและถึา่ยลำ	รวมถึง้ 
การพัจิิารณาปรบััปรงุกฎห่มายและระเบัย่บัของห่น่วยงานต่ิาง	ๆ 	ท่�เก่�ยวขอ้งในขั�นติอนการปฏิบิัตัิสิำห่รับั
การขนส่งสินค้าผ่านแด้นห่รือสินค้าถึ่ายลำ

กัล้ยุุทธ์ท่� 3

พััฒนำ�กั�ร์อำ�นำวยุคำว�มสะดวกักั�ร์ขนำส่งสินำคำ้�

ผ่�นำแดนำแล้ะข้�มแดนำ ณ ปร์ะต่กั�ร์คำ้�ท่�สำ�คำัญ 
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กัล้ยุุทธ์ท่� 4

เร่์งพัฒันำ�คำว�มร่์วมมอืแล้ะแก้ัไขอปุสร์ร์คำกั�ร์ขนำส่ง

สนิำค้ำ�ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ

เร่งรดัการเจิรจิาเชื่งิรุกทุั�งในระดับทุวภิาคี้และระดับพห้ภุาคี้	เพัื�อพัฒันาความร่วมมือและขจัิด้อุปสรรค
ด้้านการขนส่งสินค้าระห่ว่างประเทศและการปรับัเปล่�ยนร่ปแบับัการขนส่งและการขนส่งติ่อเนื�อง 
ห่ลายรป่แบับัติลอด้เสน้ทางท่�มผ่ลติอ่การคา้ชายแด้นและผา่นแด้น	อาท	ิการขยายโควติา	CBTA	ภายใติ้
ความติกลงวา่ด้ว้ยการขนส่งขา้มพัรมแด้นในอนภุม่ภิาคลุ่มแมน่�ำโขง	(GMS	Cross-Border	Transport	
Agreement:	CBTA)	พัิธ่สารว่าด้้วยข้อกําห่นด้ในการกักกันโรคและติรวจิสอบัสําห่รับัการส่งออกและ
นําเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศท่�สามเข้าส่่สาธารณรัฐประชาชนจิ่น	 การจิัด้สรรโควติาติ่้คอนเทนเนอร ์
ท่�ขนส่งผ่านรถึไฟัจิ่น	-	ลาว	

เร่งรัดการดำาเนินการต้ามกรอบค้วามต้กลงทุางการค้า้และโลจิสิ่ติ้กส์่โดยเฉพาะค้้ค่้า้ห้ลัก	ทั�งในระดั้บั 
อนุภ่มิภาค	 ภ่มิภาคและระด้ับัโลกท่�จิะช่วยเสริมสร้างสภาพัแวด้ล้อมท่�เอื�อติ่อการด้ำเนินธุรกิจิให่้ม่ 
ความสะด้วกและคล่องตัิวในการขนส่งสินค้าระห่ว่างประเทศและช่วยลด้ต้ินทุนโลจิิสติิกส์ให่้แก ่
ผ่้ประกอบัการ	

จิัดทุำาแผู้นบริห้ารค้วามเส่ี�ยงรองรับการขนส่่งส่ินค้้าในส่ถานการณิ์ฉุกเฉิน อาทิ	 การปิด้ด้่าน
พัรมแด้นชั�วคราว	การห่า้มไมใ่ห่เ้รอืขนสง่จิากติา่งประเทศเทย่บัทา่	การบังัคบััให่เ้ปล่�ยนคนขบััรถึบัรรทกุ 
เป็นคนสัญชาติิตินเองรับัช่วงติ่อในการขนส่งสินค้าข้ามพัรมแด้น	โด้ยม่การระบัุขั�นติอนการด้ำเนินงาน	
และการกำห่นด้ห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้องในการด้ำเนินการ

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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กัล้ยุุทธ์ท่� 5

ปร์บัปร์งุแล้ะพัฒันำ�กัฎิห่ม�ยุแล้ะร์ะเบ่ยุบท่�เกั่�ยุวข้อง

กัับกั�ร์ขนำส่งแล้ะโล้จสิตกิัส์ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ 

พิจิารณิาพันธีกรณีิระห้ว่างประเทุศ และมาต้รฐานส่ากลทุี� เกี�ยวข้องกับการขนส่่งสิ่นค้้า 
ระห้ว่างประเทุศ	และนำมาปรับัใช้ในการปรับัปรุงกฎห่มายของไทยท่�ล้าห่ลังห่รือยังไม่สอด้คล้อง	

พัฒนากฎห้มายและระเบียบทีุ�เกี�ยวข้อง รองรับการขนส่่งและกิจิกรรมโลจิิส่ติ้กส์่ส่มัยให้ม่ อาทิ	 
กฎระเบัย่บัท่�เก่�ยวข้องกับัพัาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)	พัาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ข้ามพัรมแด้น	
(Cross-Border	e-Commerce)	กฎห่มายเก่�ยวกับัการขนส่งสินค้าระห่ว่างประเทศห่ลายร่ปแบับั

ส่ร้างการรับร้้ห้รือประชื่าส่ัมพันธี์เกี�ยวกับการปรับปรุงห้รือเพิ�มเต้ิมกฎห้มายและระเบียบให้้แก่ผู้้้ประกอบการ
อย่างทุั�วถ้ง
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แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

 กั�ร์พััฒนำ�ศักัยุภ�พั

ผ่้ให่้บร์ิกั�ร์โล้จิสติกัส์ไทยุ 

(Logistics Service 

Providers: LSPs)
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ส่นับส่นุนการใชื่้เทุค้โนโลยี นวัต้กรรม และ Digital Platform	ในการให่้บัริการขนส่งและโลจิิสติิกส์
ติลอด้กระบัวนการ	อาท	ิพัฒันาการให่บ้ัรกิารผา่น	Platform	Online	แบับัครบัวงจิร	การใช	้Smart	GPS	
และ	QR	Code	Tracking	สำห่รับัติิด้ติามการจิัด้เก็บัและการขนส่งสินค้าจิากติ้นทางถึ้งปลายทางและ
การใช	้Digital	Sensors	สำห่รบััการขนส่งสินคา้ท่�จิำเปน็ต้ิองควบัคุมอณุห่ภมิ่	ความชื�น	และการสั�นสะเทอืน

ส่นับส่นุนการพัฒนาและยกระดับการให้้บริการขนส่่งและโลจิิส่ต้ิกส่์ส่ำาห้รับส่ินค้้าทุี�มีลักษณิะเฉพาะ 
อาทิ	การขนส่งยาและเวชภัณฑ์์	การขนส่งสินค้าอันติราย	

ส่นบัส่นนุการปรบัเปลี�ยนรป้แบบการดำาเนนิธีรุกจิิไปส่้แ่นวค้ดิเศรษฐกจิิแบง่ปนั (Sharing Economy) 
ท่�มุง่เน้นให้่เกิด้การใช้ทรัพัยากรร่วมกันและลด้ต้ินทุนในการด้ำเนินธุรกิจิ	อาทิ	พัฒันา	Platform	ให่บ้ัริการ 
ร่วมกันเพัื�อลด้การขนส่งเท่�ยวเปล่า	(Backhauling)	

ส่นับส่นนุการเขา้ถง้ฐานขอ้มล้	อาท	ิข้อมล่สำห่รบััการพัฒันาบัคุลากร	ขอ้มล่ด้า้นเทคโนโลย	่และขอ้มล่
ด้้านกฎระเบั่ยบั	โด้ยเฉพัาะผ่้ให่้บัริการโลจิิสติิกส์รายย่อย	เพัื�อให่้สามารถึนำมาใช้ประโยชน์เพัื�อพััฒนา
ศักยภาพัการให่้บัริการ

ส่นับส่นุนการดำาเนินธีุรกิจิทุี�เป็นมิต้รต่้อส่ิ�งแวดล้อม	 เกิด้การใช้พัลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพั	 
และลด้ปริมาณการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจิก	 อาทิ	 การใช้ยานพัาห่นะท่�ขับัเคลื�อนด้้วยพัลังงานไฟัฟั้า 
ในการขนส่งสินค้า

กัล้ยุุทธ์ท่� 1

เสร์มิสร้์�งศกััยุภ�พัผ่ใ้ห้่บริ์กั�ร์โล้จิสตกิัส์
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กัล้ยุุทธ์ท่� 2

ยุกัร์ะดบัผ่ใ้ห้่บริ์กั�ร์โล้จสิตกิัส์ไทยุส่่เวท่ส�กัล้

พัฒนาผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ติ้กส์่ไทุยทุี�ส่ามารถให้้บริการแบบค้รบวงจิรและได้รับการรับรอง 
ต้ามมาต้รฐานส่ากล อาท	ิการรบััรอง	AEO	(Authorized	Economic	Operator)	และการรับัรองมาติรฐาน	
ISO	9001	(มาติรฐานบัรหิ่ารงานคณุภาพัองค์กร)	และ	ISO	23412	(มาติรฐานการจิดั้การขนส่งแบับัเย็น)	

ผู้ลักดันผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ไทุยพัฒนาโมเดลธีุรกิจิ (Business Model) ทุี�ทุันส่มัย 
อาทิ	การให่้บัริการโลจิิสติิกส์ข้ามแด้นและผ่านแด้น	(Cross	Border	Logistics)	การจิัด้การการติลาด้	 
การบัริห่ารจิัด้การความเส่�ยง	การจิัด้การคลังสินค้าอัจิฉริยะ	การให่้บัริการขนส่งติ่อเนื�องห่ลายร่ปแบับั 
(Multimodal	 Transport)	 การให่้บัริการขนส่งขั�นสุด้ท้าย	 (Last-mile	 Delivery)	 และการจิัด้การ 
โซึ่่ความเย็น	(Cold	Chain	Management)	

ส่่งเส่ริมการลงทุุนอุต้ส่าห้กรรมและธุีรกิจิโลจิิส่ติ้กส่์ ในระดั้บัพัื�นท่�ให่้สามารถึเก็บัเก่�ยวม่ลค่าเพัิ�ม 
จิากกิจิกรรมการขนส่งสินค้า	เพัื�อสร้างชุมชนโลจิิสติิกส์	(Logistics	Community)	

ส่นบัส่นนุผู้้ใ้ห้บ้รกิารโลจิสิ่ต้กิส่ไ์ทุยส่รา้งเค้รอืขา่ยค้วามรว่มมอืและลงทุนุดำาเนนิธีรุกจิิทุั�งในประเทุศ
และภ้มิภาค้	 โด้ยเฉพัาะผ่้ประกอบัการขนาด้กลางและขนาด้ย่อม	 และ	 Startup	 เพัื�อลด้การแข่งขัน 
และให่้บัริการได้้ครบัวงจิร
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แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ�

 กั�ร์ส่งเสร์มิกั�ร์วจิยัุแล้ะ

พัฒันำ�นำวัตกัร์ร์ม กั�ร์พัฒันำ�

บคุำล้�กัร์ แล้ะกั�ร์ติดต�มผล้

ด้�นำโล้จสิตกิัส์
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กำาห้นดกลไกการให้้ทุุนวิจิัยแก่ข้อเส่นองานวิจิัยทุี�มีแนวโน้มส่ามารถนำาผู้ลงานวิจิัยไปใชื่้ได้จิริง 
ในเชื่ิงพาณิิชื่ย์ อาทิ	การม่ข้อติกลงร่วมกันระห่ว่างผ่้ประกอบัการและสถึาบัันการศ้กษาห่รือผ่้วิจิัย	

ส่ร้างเค้รือข่ายค้วามร่วมมือทุั�งในประเทุศและต้่างประเทุศในการแลกเปลี�ยนข้อม้ล	 ถึ่ายทอด้ 
องคค์วามร่	้เพัื�อบัร่ณาการงานวิจิยัให้่สามารถึประยุกติใ์ชใ้นกิจิกรรมโลจิสิติกิส์	อาท	ิการพัฒันาบัรรจุิภณัฑ์ ์
(Packaging)	 ในการจิัด้เร่ยงและลด้ความเส่ยห่ายในการขนส่งสินค้า	 การใช้เทคโนโลย่ปัญญา 
ประด้ิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	 AI)	 ในการบัริห่ารจัิด้การคลังสินค้า	 และการใช้เทคโนโลย่ระบัุ
ลักษณะของวัติถึุด้้วยคลื�นความถึ่�วิทยุ	 (Radio	 Frequency	 Identification:	 RFID)	 ในการกระจิาย
และขนส่งสินค้า	

ส่่งเส่ริมการเข้าถ้งผู้ลงานวิจิัยเพื�อผู้ลักดันการนำาเทุค้โนโลยีและนวัต้กรรมทุี�ได้จิากการวิจิัยไปใชื่้
ต้่อยอดการพัฒนากิจิกรรมโลจิิส่ต้ิกส่์อย่างเป็นร้ปธีรรม	 อาทิ	 การจัิด้แสด้งนิทรรศการเผยแพัร่ 
ผลงานวิจิัย	และการบั่รณาการความเชื�อมโยงระบับัฐานข้อม่ลงานวิจิัย

กัล้ยุุทธ์ท่� 1

ส่งเสร์มิกั�ร์วจัิยุแล้ะนำำ�ผล้ง�นำวจิยัุไปปร์ะยุุกัต์ใช้

ในำกั�ร์พัฒันำ�เทคำโนำโล้ยุ่แล้ะนำวตักัร์ร์มด้�นำโล้จสิตกิัส์

ท่�ทนัำสมยัุภ�ยุในำปร์ะเทศ

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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กำาห้นดนโยบาย มาต้รการจิ้งใจิและส่ิทุธิีประโยชื่น์ เพื�อด้งด้ดนักลงทุุนจิากทุั�งในประเทุศ 
และต้่างประเทุศ	อาทิ	สนับัสนุนเงินทุนอัติราด้อกเบั่�ยติ�ำ	การให่้สิทธิประโยชน์ด้้านภาษ่และไม่ใช่ภาษ่	

ส่นบัส่นนุให้ภ้าค้รฐัดำาเนนิการจิดัซ่ื�อจิดัจิา้งทุี�ส่ง่เส่รมิผู้้ป้ระกอบการ และอุติสาห่กรรมท่�ใช้เทคโนโลย่
และนวัติกรรมจิากผลงานวิจิัยด้้านโลจิิสติิกส์ในประเทศ

กัล้ยุุทธ์ท่� 2

ส่งเสริ์มกั�ร์ล้งทนุำอุตส�ห่กัร์ร์มท่�ใช้เทคำโนำโล้ยุ่

แล้ะนำวตักัร์ร์มในำกั�ร์พัฒันำ�กิัจกัร์ร์มโล้จิสตกิัส์
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กัล้ยุุทธ์ท่� 3

พััฒนำ�บุคำล้�กัร์ด้�นำโล้จิสติกัส์

ส่นับส่นุนการดำาเนินงานร่วมกันระห้ว่างภาค้รัฐและภาค้เอกชื่น	 (ผ่้ประกอบัการอุติสาห่กรรม	 
ผ่ใ้ห่บ้ัรกิารโลจิสิติกิส)์	ในการกำห่นด้และปรบััปรงุห่ลกัสต่ิรการฝ่กึอบัรมเพัื�อให่ไ้ด้ห้่ลกัสต่ิรท่�เห่มาะสม 
กับัอุติสาห่กรรมโลจิิสติิกส์ในปัจิจิุบัันท่�มุ่งเน้นการนำเทคโนโลย่มาใช้งาน	 อาทิ	 ส่งเสริมให่้บัุคลากร 
ด้้านโลจิิสติิกส์ท่�ม่ความเช่�ยวชาญห่รือผ่้ประกอบัการเข้ามาม่ส่วนร่วมในการปรับัห่ลักส่ติรการเร่ยน 
การสอน	 และสร้างความร่วมมือระห่ว่างสถึาบัันการศ้กษาและผ้่ประกอบัการเพืั�อให่้นักศ้กษาเข้ามา
ปฏิิบััติิงานจิริงในสถึานประกอบัการ	

พัฒนาทุักษะ (Up-skill) และส่ร้างทุักษะให้ม่ (Re-skill ห้รือ New-skill)	และยกระด้ับัทักษะแรงงาน
ด้้านโลจิิสติิกส์ให่้เป็นไปติามมาติรฐานฝี่มือแรงงานและม่ทักษะท่�จิำเป็นเพัื�อเข้าส่่ติลาด้แรงงานสากล
สอด้คล้องกับัความติ้องการของผ่้ประกอบัการและความก้าวห่น้าทางเทคโนโลย่

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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ปรับปรุงข้อม้ลห้รือต้ัวชื่ี�วัดด้านโลจิิส่ต้ิกส่์ให้้เป็นปัจิจิุบันและพัฒนาให้้ส่อดค้ล้องกับบริบทุ 
การเปลี�ยนแปลง

ผู้ลักดันให้้ห้น่วยงานเจ้ิาของข้อม้ลพัฒนาระบบการจัิดเก็บข้อม้ลทุี�เกี�ยวข้องกับโลจิิส่ติ้กส์่ 
เพื�อเชื่ื�อมโยงและแลกเปลี�ยนข้อม้ลร้ปแบบอิเล็กทุรอนิกส่์ระห้ว่างห้น่วยงาน เพัื�อให้่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถึนำข้อม่ลมาใช้ประโยชน์ในการพััฒนาและวางแผนการขนส่งสินค้าได้้อย่างม่
ประสิทธิภาพั

ต้ิดต้ามประเมินผู้ลการดำาเนินงานของห้น่วยงานต้ามแผู้นการพัฒนาระบบโลจิิส่ต้ิกส่์

กัล้ยุุทธ์ท่� 4

ตดิต�มแล้ะปร์ะเมินำผล้กั�ร์พัฒันำ�ด้�นำโล้จิสติกัส์
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04

1. ร์ะดับนำโยุบ�ยุ

2. ร์ะดับกั�ร์ขับเคำล้่อนำแผนำ

กั�ร์นำำ�แผนำปฏิิบัติกั�ร์ฯ

ไปดำ�เนำินำกั�ร์

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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04
ห่นำ่วยุง�นำท่�เกั่�ยุวข้องกัับกั�ร์นำำ�แผนำปฏิิบัติกั�ร์ฯ ไปดำ�เนำินำกั�ร์

ห่นำ่วยุง�นำห่ล้ักั ห่นำ่วยุง�นำสนำับสนำุนำ

การพัฒนาโค้รงส่ร้าง 
พื�นฐานและส่ิ�งอำานวย
ค้วามส่ะดวก

การยกระดับมาต้รฐาน 
และเพิ�มม้ลค้่าโซ่่อุปทุาน

การพัฒนาพิธีีการ
ศุลกากรและกระบวนการ
นำาเข้า-ส่่งออกทุี�เกี�ยวข้อง
และการอำานวยค้วามส่ะดวก
ในการขนส่่งระห้ว่าง
ประเทุศ

การพัฒนาศักยภาพ 
ผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ไทุย 
(Logistics Service  
Providers: LSPs)

การส่่งเส่ริมการวิจิัยและ
พัฒนานวัต้กรรม  
การพัฒนาบุค้ลากร  
และการต้ิดต้ามผู้ล 
ด้านโลจิิส่ต้ิกส่์

ต้้นทุุนการขนส่่งส่ินค้้า
ในกิจิกรรมโลจิิส่ต้ิกส่์
ลดลง

ต้้นทุุนโลจิิส่ต้ิกส่์ส่ินค้้า
เกษต้รและอุต้ส่าห้กรรม
ลดลง

ประส่ิทุธีิภาพด้านพิธีีการ
ศุลกากรและการอำานวย
ค้วามส่ะดวกในการขนส่่ง
ส่ินค้้าดีข้�น

ผู้้้ให้้บริการโลจิิส่ต้ิกส่์ไทุย
มีศักยภาพในการดำาเนิน
ธีุรกิจิทุั�งออนไลน์และ 
ออฟไลน์เพิ�มข้�น

ผู้ลงานวิจิัยและพัฒนา
นวัต้กรรมและเทุค้โนโลยี
ด้านโลจิิส่ต้ิกส่์ได้รับ
การนำาไปใชื่้ในเชื่ิงพาณิิชื่ย์
เพิ�มข้�น

กระทุรวงค้มนาค้ม

กระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ิ 
กระทุรวงอุต้ส่าห้กรรม

กระทุรวงการค้ลัง

กระทุรวงพาณิิชื่ย์

กระทุรวงการอุดมศ้กษา
วิทุยาศาส่ต้ร์ วิจิัยและ
นวัต้กรรม
กระทุรวงแรงงาน

กระทุรวงการค้ลัง 
กระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ิ 
กระทุรวงดิจิิทุัลเพื�อเศรษฐกิจิและส่ังค้ม 
กระทุรวงมห้าดไทุย และภาค้เอกชื่น

กระทุรวงการค้ลัง 
กระทุรวงค้มนาค้ม 
กระทุรวงพลังงาน  
กระทุรวงพาณิิชื่ย์ 
กระทุรวงดิจิิทุัลเพื�อเศรษฐกิจิและส่ังค้ม 
กระทุรวงมห้าดไทุย 
กระทุรวงการอดุมศก้ษาวทิุยาศาส่ต้ร์ วจิิยั
และนวตั้กรรม และภาค้เอกชื่น

กระทุรวงการต่้างประเทุศ กระทุรวงกลาโห้ม 
กระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ิ 
กระทุรวงค้มนาค้ม 
กระทุรวงดจิิทิุลัเพื�อเศรษฐกิจิและส่งัค้ม 
กระทุรวงทุรพัยากรธีรรมชื่าต้แิละส่ิ�งแวดล้อม 
กระทุรวงพาณิชิื่ย์ 
กระทุรวงส่าธีารณิส่ขุ
ส่ำานกังานส่ภาค้วามมั�นค้งแห่้งชื่าต้ิ 
และภาค้เอกชื่น

กระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ิ
กระทุรวงค้มนาค้ม 
กระทุรวงดจิิทิุลัเพื�อเศรษฐกิจิและส่งัค้ม 
กระทุรวงพลงังาน
กระทุรวงแรงงาน 
กระทุรวงส่าธีารณิส่ขุ 
กระทุรวงอตุ้ส่าห้กรรม 
กระทุรวงการอดุมศก้ษา วทิุยาศาส่ต้ร์ วจิิยั
และนวตั้กรรม และภาค้เอกชื่น 

กระทุรวงการค้ลงั 
กระทุรวงเกษต้รและส่ห้กรณ์ิ 
กระทุรวงพาณิชิื่ย์ 
กระทุรวงส่าธีารณิส่ขุ 
กระทุรวงอตุ้ส่าห้กรรม 
และภาค้เอกชื่น

แนำวท�งกั�ร์พััฒนำ� เป้�ห่ม�ยุ

 ร์ะดับนำโยุบ�ยุ คณะกรรมการพััฒนาระบับัการบัริห่ารจัิด้การขนส่งสินค้าและบัริการของประเทศ	 (กบัส.) 
เป็นกลไกสำคัญในการกำห่นด้ยุทธศาสติร์	 ส่งเสริม	 และกำกับัด้่แลการพััฒนาระบับัการบัริห่ารจิัด้การขนส่งสินค้าและ
บัรกิารของประเทศ	ให่ค้วามเห็่นห่รือเสนอแนะในประเด็้นท่�เก่�ยวข้อง	รวมทั�งการแก้ไขปรับัปรุงกฎห่มาย	กฎระเบัย่บั	และ 
ด้ำเนินการติามมติิคณะรัฐมนติร่ท่�เก่�ยวข้องและกำห่นด้แผนยุทธศาสติร์	 (แผนปฏิิบััติิการฯ)	 ท่�สอด้คล้องกับัแผนพััฒนา 
เศรษฐกิจิและสังคมแห่่งชาติิ	 และนโยบัายของรัฐบัาล	 รวมทั�งกำห่นด้ส่วนราชการระดั้บักระทรวงเป็นห่น่วยงานห่ลัก 
ผ่้รับัผิด้ชอบัแนวทางการพััฒนาในแติ่ละด้้าน	 โด้ยม่สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจิและสังคมแห่่งชาติิทำห่น้าท่�เป็น 
สำนกังานของ	กบัส.	และพัจิิารณาเสนอความเห่น็ติอ่	กบัส.	เก่�ยวกบััความสอด้คลอ้งของแผนปฏิบิัตัิกิารฯ	และแผนแมบ่ัท 
(แนวทางการพััฒนา)	รวมถึ้งติิด้ติามและประเมินผลการด้ำเนินงานติามแผนปฏิิบััติิการและรายงานติ่อ	กบัส.

 ร์ะดับกั�ร์ขับเคำล่้อนำแผนำ ห่น่วยงานห่ลักและห่น่วยงานสนับัสนุนม่ห่น้าท่�ด้ำเนินการติามภารกิจิ 
ท่�กำห่นด้ไว้ในแผนปฏิิบััติิการฯ	 และด้ำเนินการติามนโยบัายท่�	 กบัส.	 มอบัห่มาย	 โด้ยม่สำนักงานสภาพััฒนาการ 
เศรษฐกจิิและสงัคมแห่ง่ชาติเิปน็ห่น่วยงานในการบัร่ณาการรว่มกบััห่นว่ยงานของแติล่ะแนวทางการพัฒันาเพัื�อด้ำเนนิงาน 
ขับัเคลื�อนและวัด้ผลการด้ำเนินงาน	ด้ังน่�
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ผล้กั�ร์พััฒนำ�ร์ะบบโล้จิสติกัส์ท่�ผ่�นำม�

บร์บิทกั�ร์เปล้่�ยุนำแปล้งภ�ยุนำอกั 

แล้ะภ�ยุในำปร์ะเทศ

คำว�มสอดคำล้้องกัับ

เป้�ห่ม�ยุกั�ร์พััฒนำ�ท่�ยุั�งยุืนำ (SDGs) 

แห่่งสห่ปร์ะช�ช�ติ

มติคำณะร์ัฐมนำตร์่

ภ�คำผนำวกั

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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05 51

สำำ�นัักง�นัสำภ�พััฒนั�ก�รเศรษฐกิจ
และสำังคมแห่่งช�ติิ



    

ติน้ทนุโลจิสิติกิส์ของประเทศไทยม่มล่ค่า	2,199.3	พันัล้านบัาท	คิด้เปน็สดั้ส่วนรอ้ยละ	14.0	
ของผลิติภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ	ณ	ราคาประจิำปี	 (Nominal	GDP)	โด้ยม่ม่ลค่าลด้ลง
จิากปี	2562	ห่รือลด้ลงเล็กน้อยคิด้เป็นร้อยละ	1.2	เป็นไปในทิศทางเด้่ยวกันกับัภาพัรวม 
เศรษฐกิจิภายในประเทศท่�ห่ด้ติัว	 โด้ยม่ปัจิจิัยห่ลักจิากสถึานการณ์การแพัร่ระบัาด้ของ 
โรคติิด้เชื�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ต้นำทุนำโล้จิสติกัส์ของปร์ะเทศไทยุ

 ผล้กั�ร์พััฒนำ�

ร์ะบบโล้จิสติกัส์ท่�ผ่�นำม� 

ในำปี  2564

ในำปี  2563

ติ้นทุนโลจิิสติิกส์ของประเทศไทยคาด้ว่าม่ม่ลค่าประมาณ	 2,238.8	 พัันล้านบัาท	 
คิด้เป็นสัด้ส่วนร้อยละ	13.8	ติ่อ	GDP	โด้ยม่ม่ลค่าเพัิ�มข้�นจิากปี	2563	ห่รือเพัิ�มข้�นคิด้เป็น
ร้อยละ	 1.8	 ติามการฟั้�นติัวของกิจิกรรมทางเศรษฐกิจิภายในประเทศจิากการผ่อนคลาย
มาติรการ	 COVID-19	 และแรงขับัเคลื�อนจิากมาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจิและการส่งเสริม
การท่องเท่�ยว	 ประกอบักับัการฟ้ั�นตัิวของเศรษฐกิจิโลกส่งผลให่้การบัริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน	รวมถึ้งการส่งออกกลับัมาขยายติัว

1
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2 ดัชน่ำวัดปร์ะสิทธิภ�พัด้�นำโล้จิสติกัส์ 

โดยุองคำ์กัร์ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ

ดัชนำ่วัดปร์ะสิทธิภ�พัร์ะบบโล้จิสติกัส์ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ 

(International Logistics Performance Index: LPI) 

กั�ร์จัดอันำดับคำว�มยุ�กัง่�ยุในำกั�ร์ปร์ะกัอบธุร์กัิจ (Ease of Doing Business)

จิากข้อม่ลการจิัด้อันด้ับัด้ัชน่วัด้ประสิทธิภาพัระบับัโลจิิสติิกส์ระห่ว่างประเทศ	 (LPI)	 
จิัด้ทำโด้ยธนาคารโลก	ประจิำปี	2561	(2018)	พับัว่า	

จิากขอ้ม่ลการจิดั้อนัด้บััความยากงา่ยในการประกอบัธรุกจิิ	จิดั้ทำโด้ยธนาคารโลกประจิำป	ี2563	(2020)	พับัวา่	

ปัจจุบันำ

45

32

ปัจจุบันำ

21

2559

2562

ประเทศไทยอย่ ่อันด้ับัท่�	32	จิาก	160	ประเทศทั�วโลก		ด่้ข้�นจิากอันดั้บั	ท่�	45	ในป ี	2559	(2016) 
โด้ยม่คะแนนอย่่ท่�	3.41	เลื�อนข้�นมาอย่่ในกลุ่มแรก	(Logistics	friendly)	ของกลุ่มท่�สอง	(Consistent 
performance)	สะทอ้นให่เ้ห่น็ถึง้การรบััร่แ้ละความพัง้พัอใจิในประสทิธภิาพัระบับัโลจิสิติกิสข์องประเทศ
ท่�ด้่ข้�น	

ประเทศไทยอย่่ในอันด้บััท่�	21	ด้ข่้�นจิากอนัด้บััท่�	27	ในป	ี2562	โด้ยด้า้นท่�มอ่นัด้บััด้ข่้�นและคะแนนสง่ข้�น	ได้แ้ก่	

เป็นเกณฑ์์ช่�วัด้ท่�ม่พััฒนาการ
ด้้านอันด้ับัมากท่�สุด้	อันด้ับั
ด้่ข้�นมาอย่่ในอันด้ับัท่�	28	

จิากอันด้ับัท่�	52	ในปี	2559	

เป็นเกณฑ์์ช่�วัด้ท่�ม่อันด้ับั
ด้่ข้�นมาอย่่ในอันด้ับัท่�	32	

จิากอันด้ับัท่�	49	ในปี	2559	

เป็นเกณฑ์์ช่�วัด้ท่�ม่อันด้ับั
ด้่ข้�นมาอย่่ในอันด้ับัท่�	33	

จิากอันด้ับัท่�	50	ในปี	2559

ด�้นำคำว�มตร์งต่อเวล้�

ของกั�ร์บร์ิกั�ร์  

จากอันดับท่� 52 ในปี 2559 

จากอันดับท่� 67 ในปี 2562 

จากอันดับท่� 15 ในปี 2562 

จากอันดับท่� 49 ในปี 2559 จากอันดับท่� 50 ในปี 2559

ด้�นำสมร์ร์ถุนำะผ่้ให่้บร์ิกั�ร์โล้จิสติกัส ์

ทั�งภ�คำร์ัฐแล้ะภ�คำธุร์กัิจ

ด้�นำร์ะบบติดต�ม

แล้ะตร์วจสอบสินำคำ้� 

(Timeliness)   (Logistics quality and competence) (Tracking and Tracing)

อันำดับท่� 28

อันำดับท่� 34

อันำดับท่� 3

ด้�นำกั�ร์ขออนำุญ�ตกั่อสร์้�ง

ด้�นำกั�ร์คำุ้มคำร์องผ่้ล้งทุนำ

เส่ยุงข้�งนำ้อยุ

อันำดับท่� 32 อันำดับท่� 33

     

ทั้ั�งนั้� ติัวช้�วัดทั้้�เก้�ยวข้้องกับการพััฒนัาระบบโลจิสติิกส์ คือ

โดยในัปีี 2563 อันัดับการค้าระห่ว่างปีระเทั้ศข้องไทั้ยอย่่ในัอันัดับทั้้� 62 
ลดลงจากอันัดับทั้้� 59 ในัปีี 2562

 กั�ร์คำ้�ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ (Trading Across Borders) 
27

 (Dealing with Construction Permits)

(Protecting Minority Investors)

ม่อันด้ับัด้่ข้�นมาอย่่ในอันด้ับัท่�	 34	 (77.30	 คะแนน)	 จิากอันด้ับัท่�	 67 
(71.86	 คะแนน)	 ในปี	 2562	 เป็นผลมาจิากการด้ำเนินการลด้ขั�นติอน 
ในการขออนุญาติก่อสรา้ง	(Procedures)	ลงจิาก	19	ขั�นติอน	เห่ลือ	14	ขั�นติอน 
และลด้ระยะเวลาด้ำเนินการ	(Time)	ลงจิาก	118	วัน	เห่ลือ	113	วัน

ม่อันด้ับัท่�ด้่ข้�นมาอย่่ในอันด้ับัท่�	3	(86.00	คะแนน)	จิากอันด้ับัท่�	15	(75.00	
คะแนน)	ในปี	2562
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  บร์ิบทกั�ร์เปล้่�ยุนำแปล้ง

ภ�ยุนำอกัแล้ะภ�ยุในำปร์ะเทศ

ภ�ยุนำอกัปร์ะเทศ

คำว�มกั้�วห่นำ้�ท�งเทคำโนำโล้ยุ่ 

ปัจิจุิบัันโลกอย่่ในยุคของการติ่อยอด้และผสานเทคโนโลย่
ติ่างๆ	 เข้าด้้วยกัน	 ส่งผลให้่เกิด้การเร่งความเร็วและ
ความครอบัคลุมของการเปล่�ยนแปลงในห่ลากห่ลายมิติิ	 
โด้ยเฉพัาะอย่างยิ� งการเปล่�ยนแปลงของโลกเข้า ส่่ 
ยุคดิ้จิิทัล	 ท่�ม่การนำเทคโนโลย่ดิ้จิิทัลมาใช้ประโยชน์ 
ในภาคส่วนติ่างๆ	 อย่างกว้างขวาง	 อาทิ	 การใช้ระบับั
อตัิโนมตัิใินกระบัวนการผลติิเพัื�อเพัิ�มผลติิภาพั	การใชข้อ้มล่ 
ขนาด้ให่ญ่	(Big	Data	Analytics)	ในการกำห่นด้ทิศทางธุรกิจิ 
เพัื�อติอบัสนองติอ่ความติอ้งการผ่บ้ัริโภคได้อ้ยา่งเฉพัาะเจิาะจิง 
สำห่รับัการพััฒนาเทคโนโลย่ในอุติสาห่กรรมโลจิิสติิกส์	 
ได้้ม่การนำเทคโนโลย่	 อาทิ	 อินเทอร์เน็ติของสรรพัสิ�ง 

(Internet	of	Things:	IoT)	การระบัุลักษณะของวัติถึุด้้วย
คลื�นความถึ่�วทิย	ุ(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	
และการช่�เฉพัาะอัติโนมัติิและจิัด้เก็บัข้อม่ล	 (Automatic 
Identification	and	Data	Capture:	AIDC)	มาพัฒันา 
การบัรหิ่ารจิดั้การคลงัสนิค้า	ห่รือการนำอากาศยานไร้คนขบัั 
ท่�ควบัคุมการบัินจิากภายนอก	 (Drone)	 ห่รือพัาห่นะ 
ขับัด้้วยตินเอง	(Driverless	Vehicles)	มาใช้ในการขนส่ง
สินค้าในเมือง	 โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งในช่วงท่�ม่การระบัาด้
ของโรคติิด้เชื�อโคโรนาไวรัส	2019	ได้้เร่งการเปล่�ยนแปลง 
ส่่ยุคด้ิจิิทัลมากยิ�งข้�น	ส่งผลติ่อภาคเศรษฐกิจิ	สังคม	และ 
การด้ำรงช่วิติของประชาชนอย่างม่นัยสำคัญ

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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กั�ร์ขยุ�ยุตัวของคำว�มเป็นำเมือง

ด้้วยความสะด้วกรวด้เร็วด้้านคมนาคมขนส่ง	 การเข้าถึ้ง
ขอ้ม่ลขา่วสารและบัรกิารสาธารณะ	และการเขา้ถึง้โอกาส
ทางเศรษฐกิจิ	 ส่งผลให่้พืั�นท่�ส่วนให่ญ่ของโลกม่การย้าย
ถึิ�นฐานของประชากรเข้ามาอาศัยและด้ำเนินกิจิกรรม 
ทางเศรษฐกิจิและสังคมในเขติเมืองและม่การขยายตัิว
ของเมืองท่�รวด้เร็วมากข้�น	 ทั�งน่�	 ความเป็นเมืองม่ส่วน 

ในการสนับัสนุนการเจิริญเติิบัโติทางเศรษฐกิจิ	 อันเป็น
ผลจิากข้อได้้เปร่ยบัของความเป็นเมืองผ่านการรวมกลุ่ม
ของกิจิกรรมทางเศรษฐกิจิ	 โด้ยเฉพัาะในภาคบัริการและ 
ภาคการผลิติ	 และการประห่ยัด้ติ่อขนาด้	 จิากการลงทุน 
ในโครงสรา้งพัื�นฐาน	และสาธารณป่โภค	เชน่	ทา่อากาศยาน	
โครงข่ายรถึไฟัฟั้าในเขติเมือง	และสถึาน่รถึไฟัความเร็วส่ง 
เป็นติ้น
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แนำวโน้ำมเศร์ษฐกิัจร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ 

การเจิริญเติิบัโติทางเศรษฐกิจิอย่างก้าวกระโด้ด้ของ
ประเทศในทว่ปเอเช่ย	 โด้ยเฉพัาะประเทศจิ่นท่�ม่บัทบัาท
สำคัญในการกำห่นด้ระเบ่ัยบัเศรษฐกิจิการเมือง	 รวมถึ้ง 
การปรับัเปล่�ยนทิศทางไปส่่การสร้างความเชื�อมโยง
การพั้�งพัาเศรษฐกิจิระห่ว่างกันภายในภ่มิภาคมากข้�น	 
(Regionalization)	ทำให่้เกิด้การพััฒนาฐานการผลิติให่ม่
และโซึ่อ่ปุทานให่มใ่นภม่ภิาค	นำไปส่ก่ารขยายความเจิรญิ

ด้้านโครงสร้างพัื�นฐาน	 การพััฒนาอุติสาห่กรรมการผลิติ	
การค้า	การลงทุน	และการขนส่งติลอด้เส้นทางเศรษฐกิจิ
ซึ่้�งจิะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการเข้าถึ้งติลาด้ให่ม่	
ทำให้่ยทุธศาสติร์การพัฒันาระบับัโลจิสิติิกส์ในระยะต่ิอไป
จิะติอ้งเชื�อมโยงเสน้ทางส่ป่ระเทศเพัื�อนบัา้น	พัฒันาระบับั
อำนวยความสะด้วกทางการค้าเพัื�อเพัิ�มข่ด้ความสามารถึ 
ในการแข่งขันของประเทศ
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กั�ร์เปล้่�ยุนำแปล้งสภ�พัภมิ่อ�กั�ศ

การเปล่�ยนแปลงของสภาพัภมิ่อากาศเกิด้ข้�นอย่างรวด้เร็ว 
และรุนแรงข้�น	 ส่งผลให้่ห่ลายภ่มิภาคต้ิองเผชิญกับั
ความผันผวนของภ่มิอากาศท่�มากข้�นและบั่อยครั�งข้�น 
ซึ่้�งส่งผลกระทบัติามสภาพัภ่มิศาสติร์ของแติ่ละพัื�นท่� 
ทั�งน่�	 คาด้การณ์ว่าภาคการเกษติรจิะได้้รับัผลกระทบั
มากกว่าภาคการผลิติอื�นๆ	 ส่งผลให้่ปริมาณผลผลิติลด้ลง 

ระยะเวลาการให่้ผลผลิติเปล่�ยนแปลงไป	 ห่รือพัื�นท่�
เกษติรบัางพัื�นท่�ไม่สามารถึทำการเพัาะปล่กได้้	 ทำให่ ้
โซึ่่อุปทานภาคการเกษติรได้้รับัผลกระทบัอย่างห่ล่กเล่�ยง
ไม่ได้้	 นอกจิากน่�	 สภาพัอากาศท่�เปล่�ยนแปลงท่�ก่อให่้เกิด้
ภัยธรรมชาติิจิะเป็นอุปสรรคต่ิอการคมนาคมขนส่งและ 
โลจิิสติิกส์ในพัื�นท่�นั�นๆ	เพัิ�มข้�นด้้วย
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ภ�ยุในำปร์ะเทศ

กั�ร์ปร์ับตัวของภ�คำกั�ร์ผล้ิต

ของไทยุ 

แม้ว่าในช่วงห่ลายปีท่�ผ่านมาภาคการเกษติรจิะม่แนวโน้ม
สดั้สว่นมล่ค่าเพัิ�มติอ่	GDP	ลด้ลง	แติภ่าคการเกษติรยงัคงม่
สดั้สว่นการจิา้งงานในระด้บััสง่จิากการจิา้งงานทั�งห่มด้ของ
ประเทศ	สะทอ้นให่เ้ห่น็ถึง้ความสำคญัของภาคการเกษติร 
ท่�ยังคงเป็นแห่ล่งรายได้้ของประชากรจิำนวนมาก	อย่างไรกด่็้ 
เมื�อเปร่ยบัเท่ยบัสัด้ส่วนของม่ลค่าเพัิ�มกับัสัด้ส่วน 
การจิ้างงานในภาคการเกษติร	 กลับัพับัว่าผลิติภาพั
ของแรงงานในภาคการเกษติรยังอย่่ในระด้ับัติ�ำ	 อน้�ง	 
ภาคการเกษติรในปัจิจิุบัันยังม่จิุด้อ่อนห่ลายประการ	 
ซึ่้�งเปน็อปุสรรคติอ่การเพัิ�มผลติิภาพั	การสรา้งและเกบ็ัเก่�ยว 
ม่ลค่าเพัิ�มจิากโซ่ึ่คุณค่าโด้ยเฉพัาะเกษติรกรทั�วไปยังม่
ข้อจิำกัด้ในการบัริห่ารกิจิการเชิงธุรกิจิและเชื�อมโยง 
กับัติลาด้	 รวมถึ้งการขาด้แคลนทุนท่�เพั่ยงพัอสำห่รับั 

การปรับัเปล่�ยนกิจิการและพััฒนาติวัเองเขา้ส่่กระบัวนการ
ผลิติและธุรกิจิด้ิจิิทัล	 ทั�งน่�	 แนวโน้มท่�คนรุ่นให่ม่ห่รือ
ติ่างอาช่พัได้้ห่ันมาสนใจิทำการเกษติรมากข้�น	 โอกาส 
การเข้าถ้ึงองค์ความร่้มากข้�น	 และสถึาบัันภาควิชาการ 
ม่การปรับัทิศทางสนับัสนุนการเพัิ�มผลิติภาพัและสร้าง 
ม่ลค่าเพัิ�มให่้กับัภาคการเกษติร	 การแพัร่ห่ลายของ 
การเข้าถ้ึงอินเทอร์เน็ติและติลาด้ออนไลน์ได้เ้พัิ�มโอกาสให้่
เกษติรกรรายเด่้�ยวและกลุม่เกษติรกรสามารถึเขา้ถ้ึงติลาด้
และผ้่บัริโภคโด้ยติรงได้้มากข้�น	 เห่ล่าน่�เป็นสญัญาณท่�ช่วย 
ผลักด้ันให้่ภาคการเกษติรปรับัเปล่�ยนร่ปแบับัเพัื�อเพัิ�ม
ม่ลค่าในโซ่ึ่การผลิติได้้เพัิ�มข้�น	 ส่งผลต่ิออุติสาห่กรรม 
ติ่อเนื�องท่�เชื�อมโยงกับัภาคการเกษติร	 ซึ่้�งจิะเป็นโอกาส 
ในการสร้างม่ลค่าเพัิ�มติลอด้โซึ่่อุปทาน

ภ�คำกั�ร์เกัษตร์

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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ในช่วงท่�ผ่านมาโครงสร้างการผลิติม่การเปล่�ยนผ่านจิาก
ภาคการเกษติรไปส่่ภาคอุติสาห่กรรมและบัริการมากข้�น	
ซึ่้�งมแ่นวโนม้ในการพัฒันาและเสริมสรา้งขด่้ความสามารถึ
ในการแข่งขันและสามารถึเติิบัโติอย่างเข้มแข็ง	 โด้ยม ่
ความพัยายามในการปรับัโครงสร้างภาคการผลิติส่่
อุติสาห่กรรมท่�ใช้เทคโนโลย่ขั�นส่ง	 รวมถ้ึงการสนับัสนุน
การพััฒนาเทคโนโลยส่ารสนเทศของประเทศอยา่งติอ่เนื�อง 
ซึ่้�งจิะเป็นปัจิจัิยสำคัญติ่อการสนับัสนุนการบัริห่ารจิัด้การ

โซึ่่อุปทาน	 การวางแผนบัริห่ารจิัด้การระบับัโลจิิสติิกส์
อิเล็กทรอนิกส์	 (E-logistics)	 การพััฒนาระบับัธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส	์อาท	ิพัาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส	์(e-Commerce) 
และระบับัการชำระเงนิแบับัอเิลก็ทรอนิกส	์(E-payment)	
ซึ่้�งจิะเป็นการรองรับัการปรับัเปล่�ยนส่่อุติสาห่กรรมท่�ใช้ 
เทคโนโลย่ขั�นส่งให้่สามารถึติอบัสนองความต้ิองการ 
ของภาคการผลิติร่ปแบับัให่ม่ได้้	

ภ�คำอุตส�ห่กัร์ร์ม
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บทบ�ทของไทยุในำกั�ร์เป็นำ

ศ่นำยุ์กัล้�งด้�นำโล้จิสติกัส์

ในำร์ะดับภ่มิภ�คำ 

ท่�ผ่านมาประเทศไทยได้้ลงทุนด้้านการพััฒนาโครงสร้าง
พัื�นฐานด้้านการขนส่งเป็นจิำนวนมาก	 ทำให่้ปัจิจุิบััน
ประเทศไทยเป็นประเทศท่�ม่ความพัร้อมด้้านโครงสร้าง
พืั�นฐานสำห่รับัการคมนาคมขนส่งส่งเป็นอันดั้บัต้ิน	 ๆ	 
ในภมิ่ภาค	ประกอบักับัจุิด้แข็งด้า้นท่�ติั�งทางภมิ่ศาสติร์และ
การเติิบัโติทางเศรษฐกิจิอย่างรวด้เร็วของห่ลายประเทศ
เพัื�อนบั้านและการพััฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจิ
ภายในอาเซึ่่ยนและภ่มิภาคอื�น	รวมถึ้งแนวโน้มการห่ันมา
ลงทุนภายในภ่มิภาคเด้่ยวกันแทนการลงทุนในประเทศ 
ท่�อย่่ห่่างไกล	 ทำให่้ประเทศไทยม่โอกาสท่�จิะเป็นเส้นทาง 
การขนส่งสินค้าผ่านแด้นและจิุด้กระจิายสินค้าเพัิ�มมาก

ยิ�งข้�น	 จ้ิงม่ความจิำเป็นต้ิองสร้างความเชื�อมโยงและ 
ใชป้ระโยชน์โครงสร้างพืั�นฐานและสิ�งอำนวยความสะด้วก
ท่�ม่อย่่โด้ยเฉพัาะระบับัรางและการขนส่งต่ิอเนื�องห่ลาย
ร่ปแบับั	รวมถึ้งจิะติ้องม่การพััฒนาบัุคลากรโลจิิสติิกส์ท่�ม่
ทกัษะสง่	(Advance	Skills)	และการสรา้งความยดื้ห่ยุน่ของ
ระบับัการขนส่งในทุกสถึานการณ์	 เพัื�อสร้างความเชื�อมั�น 
ด้้านประสิทธิภาพัระบับัโลจิิสติิกส์ของประเทศให่้แก่ 
ผ่้ประกอบัการ	 และสร้างสภาพัแวด้ล้อมท่�ด้่ต่ิอการพััฒนา 
ระบับัโลจิิสติิกส์ให้่สามารถึสนับัสนุนการพััฒนาส่่ 
การเป็นศ่นย์กลางทางการค้าของประเทศ

แผนปฏิิบััติิการด้้านการพััฒนา
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คำว�มร์่วมมือท�งด้�นำเศร์ษฐกัิจ

ร์ะห่ว่�งปร์ะเทศ 

ประเทศไทยม่การพัฒันาความร่วมมอืกบััประเทศเพัื�อนบ้ัาน 
และภ่มิภาคเอเช่ยภายใต้ิการด้ำเนินนโยบัายส่งเสริม 
การค้าและการลงทุนมาอย่างติ่อเนื�อง	อาทิ	ความร่วมมือ
ระห่วา่งไทยกบัักมัพัช่าในการพัฒันาพัื�นท่�เศรษฐกจิิบัรเิวณ
ชายแด้นระห่ว่างกัน	การพััฒนาความเชื�อมโยงพัื�นท่�ชายฝ่ั�ง
ทะเลติะวันออกและติะวันติกเพัื�อพััฒนาฐานเศรษฐกิจิ 
ท่�สำคัญเชื�อมติ่อกับักลุ่มประเทศบัริเวณอ่าวเบังกอล	 
ทั�งน่�	 จิากความเชื�อมโยงของเศรษฐกิจิระห่ว่างประเทศ 
ท่�ยังคงม่ความสำคัญ	 โด้ยเฉพัาะในกลุ่มอนุภ่มิภาคและ
ภ่มิภาคเอเชย่ท่�มพ่ัลงัมากข้�นจิากการเติบิัโติของเศรษฐกจิิ 

ในภม่ภิาคซ้ึ่�งจิะเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการ 
ขยายความร่วมมือทางด้้านเศรษฐกิจิ	 การค้า	 การลงทุน 
การคมนาคมขนส่ง	 การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์และ 
เทคโนโลย่สารสนเทศ	กับัประเทศติ่าง	ๆ 	ในภ่มิภาค	ทั�งใน 
ระดั้บัทวภิาคแ่ละพัหุ่ภาค	่และขยายออกไปในระดั้บัระห่ว่าง 
ภ่มิภาค	 ทั�งน่�	 ประเทศไทยสามารถึพััฒนาความร่วมมือ 
กับัประเทศเพัื�อนบ้ัานและภ่มิภาคเพัื�อส่งเสริมการค้า 
การลงทุนเพืั�อให้่สามารถึใช้ประโยชน์จิากความเชื�อมโยง
ระห่ว่างประเทศอย่างเติ็มศักยภาพั
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แร์งขับเคำล้่อนำ

จ�กัปัจจัยุแร์งง�นำ 

เนื�องจิากการลด้ลงของกำลังแรงงานภายใต้ิสังคมส่งวัย
ของประเทศไทย	 ส่งผลให่้กำลังแรงงานของประเทศไทย
ลด้ลงติั�งแต่ิป	ี2559	ประกอบักับัปญัห่าความไม่สอด้คล้อง
ระห่ว่างความต้ิองการของติลาด้แรงงานและคุณภาพั
ของแรงงาน	 (Skill	 mismatching)	 ซึ่้�งส่วนห่น้�งเป็น
ผลจิากการขาด้ความเชื�อมโยงระห่ว่างระบับัการศ้กษา 
ในการออกแบับัห่ลกัสต่ิรเพัื�อผลติิผ่ท้่�จิะเขา้ส่ต่ิลาด้แรงงาน 
ให่้ม่ทักษะฝ่ีมือติรงกับัความต้ิองการของติลาด้โด้ยเฉพัาะ 

อย่างยิ�งภายใต้ิแนวโน้มความก้าวห่น้าทางเทคโนโลย่
ท่�เปล่�ยนแปลงอย่างรวด้เร็วท่�ส่งผลให่้ความต้ิองการ
ทักษะแรงงานเปล่�ยนแปลงไป	 รวมถึ้งความต้ิองการ
แรงงานบัางส่วนจิะลด้ลงเนื�องจิากถ่ึกแทนท่�ด้้วยการใช้ 
เทคโนโลย่มากข้�น	 ด้ังนั�น	 ด้้วยปัจิจิัยด้้านแรงงานเห่ล่าน่� 
ทั�งในด้้านขนาด้ของกำลังแรงงานและผลิติภาพัของ
แรงงานจิ้งเป็นความท้าท้ายท่�สำคัญติ่อการขับัเคลื�อน
เศรษฐกิจิของประเทศในระยะติ่อไป
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	 	 	 เป้าห่มายติามแนวทางการพััฒนาประเทศติามยุทธศาสติร์ชาติิ	 พั.ศ.	 2561–2580	 และแผนแม่บัทฯ	 และเป้าห่มาย	 (Goal) 
และเป้าห่มายย่อย	 (Target)	 ของ	 SDGs	 ม่ความสอด้คล้องกัน	 โด้ยม่ความเชื�อมโยงกับัเป้าห่มายการพััฒนาระบับัโลจิิสติิกส์และ 
โซึ่่อุปทานของประเทศไทย	ประกอบัด้้วย

 คำว�มสอดคำล้้องกัับเป้�ห่ม�ยุกั�ร์พัฒันำ�

ท่�ยุั�งยุืนำ (SDGs) แห่่งสห่ปร์ะช�ช�ติ 

เป้�ห่ม�ยุ (Goal)

ยุติิความห่ิวโห่ย	บัรรลุความมั�นคงทางอาห่าร	และยกระด้ับัโภชนาการ	และส่งเสริมเกษติรกรรมยั�งยืน
สร้างห่ลักประกันการม่สุขภาวะท่�ด้่	และส่งเสริมความเป็นอย่่ท่�ด้่สำห่รับัทุกคนในทุกช่วงวัย
สร้างห่ลักประกันว่าทุกคนม่การศ้กษาท่�ม่คุณภาพัอย่างครอบัคลุมและเท่าเท่ยม	 และสนับัสนุนโอกาส 
ในการเร่ยนร่้ติลอด้ช่วิติ
บัรรลุความเสมอภาคระห่ว่างเพัศและเสริมพัลังแก่สติร่และเด้็กห่ญิงทุกคน
ส่งเสริมการเจิริญเติิบัโติทางเศรษฐกิจิท่�ติ่อเนื�อง	 ครอบัคลุม	 และยั�งยืน	 การจ้ิางงานเต็ิมท่�และม่ผลิติภาพั 
และการม่งานท่�ม่คุณค่าสำห่รับัทุกคน	
สร้างโครงสร้างพัื�นฐานท่�ม่ความยืด้ห่ยุ่นติ่อการเปล่�ยนแปลง	 สนับัสนุนการพััฒนาอุติสาห่กรรมท่�ครอบัคลุม 
และยั�งยืน	และส่งเสริมนวัติกรรม
ลด้ความไม่เสมอภาคภายในและระห่ว่างประเทศ
ปฏิิบััติิการอย่างเร่งด้่วนเพัื�อติ่อส่้กับัการเปล่�ยนแปลงสภาพัภ่มิอากาศและผลกระทบัท่�เกิด้ข้�น	
ส่งเสริมสังคมท่�สงบัสุขและครอบัคลุมเพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืนให้่ทุกคนเข้าถึ้งความยุติิธรรม	 และสร้างสถึาบััน 
ท่�ม่ประสิทธิผล	รับัผิด้ชอบั	และครอบัคลุมในทุกระด้ับั

เพัิ�มผลติิภาพัทางการเกษติรและรายได้ข้องผ่ผ้ลิติอาห่ารรายเลก็	โด้ยเฉพัาะผ่ห้่ญงิ	คนพัื�นเมอืง	ครวัเรอืนเกษติรกร	เกษติรกร 
ผ่เ้ล่�ยงสตัิว	์และชาวประมง	ให่เ้พัิ�มข้�นเปน็	2	เทา่	โด้ยรวมถ้ึงการเขา้ถึง้ท่�ด้นิ	ทรพััยากรและปจัิจัิยการผลิติ	ความร่บ้ัริการทาง 
การเงิน	ติลาด้	และโอกาสในการสรา้งมล่ค่าเพัิ�มและการจ้ิางงานนอกภาคการเกษติรอย่างมั�นคงและเทา่เทย่มภายใน	พั.ศ.	2573 
เพัิ�มจิำนวนเยาวชนและผ่้ให่ญ่ท่�ม่ทักษะท่�เก่�ยวข้องจิำเป็น	 รวมถึ้งทักษะทางเทคนิคและอาช่พัสำห่รับัการจิ้างงาน	
การม่งานท่�ม่คุณค่า	และการเป็นผ่้ประกอบัการ	ภายในปี	พั.ศ.	2573
บัรรลุการจิ้างงานเต็ิมท่�และม่ผลิติภาพั	 และการม่งานท่�ม่คุณค่าสำห่รับัห่ญิงและชายทุกคนรวมถ้ึงเยาวชนและ 
ผ่้พัิการ	และให่้ม่การจิ่ายค่าจิ้างท่�เท่าเท่ยมสำห่รับังานท่�ม่คุณค่าเท่าเท่ยมกัน	ภายในปี	พั.ศ.	2573
สง่เสริมนโยบัายท่�มุง่เน้นการพัฒันาท่�สนบััสนุนกจิิกรรมท่�มผ่ลิติภาพั	การสร้างงานท่�ม่คณุคา่	ความเป็นผ่ป้ระกอบัการ 
ความสรา้งสรรคแ์ละนวตัิกรรม	และให่ก้ารสนบััสนนุการรวมติวัและการเติบิัโติของวสิาห่กจิิรายยอ่ย	ขนาด้เลก็	และ
ขนาด้กลาง	ผ่านการเข้าถึ้งบัริการทางการเงิน
สร้างห่ลักประกันว่าสาธารณชนสามารถึเข้าถ้ึงข้อม่ลและม่การปกป้องเสร่ภาพัขั�นพืั�นฐาน	 ติามกฎห่มาย 
ภายในประเทศและความติกลงระห่ว่างประเทศ

SDG02 
SDG03
SDG04

SDG05
SDG08

SDG09

SDG10
SDG13
SDG16

SDG0203 

SDG0404

SDG0805

SDG0803 

SDG1610

เป้�ห่ม�ยุยุ่อยุ (Target)

สอดคำล้้องโดยุตร์ง

สอดคำล้้องโดยุเสร์ิม

แกไ้ขและป้องกนัการกด่้กันและการบิัด้เบืัอนทางการค้าในติลาด้เกษติรโลก	รวมถึง้การขจัิด้การอุด้ห่นนุสินค้าเกษติร 
เพัื�อการส่งออกทุกร่ปแบับัและมาติรการเพัื�อการส่งออกท่�ให่้ผลในลักษณะเด้่ยวกัน	 โด้ยให่้เป็นไปติามอาณัติิ 
ของรอบัการพััฒนาโด้ฮา
ใช้มาติรการเพัื�อสร้างห่ลักประกันว่าติลาด้โภคภัณฑ์์อาห่ารและติลาด้อนุพัันธ์สามารถึทำงานได้้อย่างเห่มาะสม	
และอำนวยความสะด้วกในการเข้าถึ้งข้อม่ลของติลาด้	รวมถึ้งข้อม่ลคลังสำรองอาห่ารได้้อย่างทันการณ์	เพัื�อจิำกัด้ 
ความผันผวนของราคาอาห่ารท่�รุนแรง
สร้างห่ลักประกันว่าจิะม่ระบับัการผลิติอาห่ารท่�ยั�งยืนและด้ำเนินการติามแนวปฏิิบััติิทางการเกษติรท่�ม่ภ่มิคุ้มกัน
เพัื�อเพัิ�มผลติิภาพัและการผลิติ	ซึ่้�งจิะชว่ยรกัษาระบับันิเวศ	เสรมิขด่้ความสามารถึในการปรับัติวัติอ่การเปล่�ยนแปลง
สภาพัภ่มิอากาศ	สภาวะอากาศรุนแรง	ภัยแล้ง	อุทกภัย	และภัยพัิบััติิอื�น	ๆ 	และจิะช่วยพััฒนาท่�ด้ินและคุณภาพัด้ิน
อย่างติ่อเนื�อง	ภายในปี	พั.ศ.	2573

SDG020B

SDG020C

SDG0204   
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คำว�มเช่อมโยุงร์ะห่ว่�งเป้�ห่ม�ยุของแผนำแม่บทแล้ะเป้�ห่ม�ยุ SDGs

สนับัสนุนการวิจิัยและการพััฒนาวัคซึ่่นและยาสำห่รับัโรคติิด้ติ่อและไม่ติิด้ติ่อท่�ส่งผลกระทบัโด้ยติรงติ่อประเทศ 
กำลงัพัฒันา	ให่ม้ก่ารเขา้ถึง้ยาและวคัซึ่น่จิำเปน็ในราคาท่�สามารถึซึ่ื�อห่าได้	้ติามปฏิญิญาโด้ฮาในสว่นของความติกลง 
ว่าด้้วยการค้าท่�เก่�ยวข้องกับัทรัพัย์สินทางปัญญา	 (TRIPS)	 และการสาธารณสุข	 ซึ่้�งเน้นย�ำสิทธิของประเทศ 
กำลังพััฒนาท่�จิะใช้บัทบััญญัติิในความติกลง	 TRIPS	 อย่างเติ็มท่�ในเรื�องการผ่อนปรนเพัื�อคุ้มครองสุขภาพัของ
ประชาชน	โด้ยเฉพัาะการเข้าถึ้งยาโด้ยถึ้วนห่น้า
สร้างเสริมการใช้เทคโนโลย่	โด้ยเฉพัาะเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื�อสารเพัื�อส่งเสริมพัลังแก่ผ่้ห่ญิง
บัรรลุการม่ผลิติภาพัทางเศรษฐกิจิในระด้ับัท่�ส่งข้�นผ่านการสร้างความห่ลากห่ลาย	 การยกระด้ับัเทคโนโลย่และ
นวัติกรรม	รวมถึ้งการมุ่งเน้นภาคการผลิติท่�ม่ม่ลค่าเพัิ�มส่งและการผลิติท่�ใช้แรงงานเข้มข้น
ลด้สัด้ส่วนของเยาวชนท่�ไม่ม่งานทำ	ไม่ได้้รับัการศ้กษาห่รือการฝ่ึกอาช่พัลงอย่างมากภายในปี	พั.ศ.	2563
เสรมิความแขง็แกรง่ของสถึาบันัทางการเงนิภายในประเทศเพัื�อส่งเสรมิและขยายการเขา้ถึง้การธนาคาร	การประกนั
และบัริการทางการเงินแก่ทุกคน
พััฒนาโครงสร้างพัื�นฐานท่�ม่คุณภาพั	เชื�อถึือได้้	ยั�งยืนและม่ความยืด้ห่ยุ่นติ่อการเปล่�ยนแปลง	ซึ่้�งรวมถึ้งโครงสร้าง
พัื�นฐานระดั้บัภ่มิภาคและท่�ข้ามเขติแด้น	 เพัื�อสนับัสนุนการพััฒนาทางเศรษฐกิจิและความเป็นอย่่ท่�ด้่ของมนุษย์	 
โด้ยมุ่งเป้าท่�การเข้าถึ้งได้้ในราคาท่�สามารถึจิ่ายได้้และเท่าเท่ยมสำห่รับัทุกคน
เพัิ�มการเขา้ถึง้บัรกิารทางการเงนิ	โด้ยรวมถึง้เครด้ติิในราคาท่�สามารถึจิา่ยได้ข้องอตุิสาห่กรรมและวสิาห่กจิิขนาด้เลก็ 
โด้ยเฉพัาะในประเทศกำลังพััฒนา	รวมทั�งเชื�อมโยงเข้าส่่โซึ่่ม่ลค่าและติลาด้
ยกระด้ับัโครงสร้างพัื�นฐานและพััฒนาภาคอุติสาห่กรรมเพัื�อให่้เกิด้ความยั�งยืน	 โด้ยเพัิ�มประสิทธิภาพั 
การใชท้รพััยากรและการใช้เทคโนโลย่และกระบัวนการทางอุติสาห่กรรมท่�สะอาด้และเป็นมติิรติอ่สิ�งแวด้ลอ้มมากข้�น 
โด้ยด้ำเนินการติามข่ด้ความสามารถึของแติ่ละประเทศ	ภายในปี	พั.ศ.	2573
สรา้งห่ลกัประกนัให่ม้โ่อกาสท่�เทา่เทย่มและลด้ความไมเ่สมอภาคของผลลพััธ	์รวมถึง้การขจิดั้กฎห่มาย	นโยบัาย	และ
แนวปฏิบิัตัิท่ิ�เลือกปฏิบิัตัิ	ิโด้ยการส่งเสริมการออกกฎห่มาย	นโยบัาย	และการด้ำเนินการท่�เห่มาะสมในเรื�องดั้งกล่าว
ด้ำเนินการให่้เกิด้ผลติามพัันธกรณ่ท่�ผ่กพัันติ่อประเทศพััฒนาแล้ว	 ซึ่้�งเป็นภาค่ของอนุสัญญาสห่ประชาชาติ ิ
วา่ด้ว้ยการเปล่�ยนแปลงสภาพัภม่อิากาศ	ท่�มเ่ปา้ห่มายรว่มกนัระด้มทนุจิากทกุแห่ลง่ให่ไ้ด้จ้ิำนวน	1	แสนลา้นเห่รย่ญ
สห่รฐัติอ่ป	ีภายในปี	พั.ศ.	2563	เพัื�อติอบัสนองความต้ิองการของประเทศกำลังพัฒันา	ภายใติบ้ัรบิัทของการด้ำเนินการ 
ลด้ก๊าซึ่เรือนกระจิกท่�ชัด้เจินและม่ความโปร่งใส	 ติลอด้จินเร่งระด้มทุนเพัื�อให้่กองทุน	 Green	 Climate	 Fund	 
ด้ำเนินการได้้อย่างเติ็มท่�โด้ยเร็วท่�สุด้

SDG030B

SDG050B
SDG0802

SDG0806
SDG0810

SDG0901

SDG0903

SDG0904

SDG1003

SDG130A
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