แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
พลังงาน ดิจิ ทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนทาให้ มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศที่ ครอบคลุมพื้นที่
รวมถึง สามารถรองรั บความต้องการของประชาชนทั้งในระดับ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นจากอันดับ
ที่ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๔๘ ในปี ๒๕๖๑ และต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ที่ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๒ ในปี ๒๕๕๗ เหลือร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งมีอันดับด้านประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๕ ในปี ๒๕๕๙ เป็นอันดับที่ ๓๒ ในปี ๒๕๖๑
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของแรงงาน
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ สั งคมสู งวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจ เติ บ โตอย่ า งมี เสถีย รภาพและยั่ ง ยืน จาเป็ นต้ องให้ ความส าคั ญกั บ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร
จั ดการระบบโลจิ ส ติส์ ที่มีก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยีส มัยใหม่เพิ่มขึ้ น ตลอดจนการพัฒ นายกระดับศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่อ งหลายรูปแบบอย่าง
ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒนาให้เกิด
การใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การควบคุมสั่งการ
และบริ ห ารจั ด การจราจรอั จ ฉริ ย ะทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ ประเทศ ตลอดจนการปฏิ รู ป องค์ ก ร
ปรับโครงสร้างการกากับดูแล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
๒) โครงสร้ างพื้นฐานด้า นพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลั งงาน
ให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศและมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริ ห ารจั ดการพลั ง งานอั จ ฉริ ยะ เพื่อนาไปสู่ ก ารผลิ ตและการใช้พลั งงานที่มีป ระสิ ท ธิภ าพ
-๑-

มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับ
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนา
ระบบกากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิด
การนาเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงและสามารถจูงใจให้มีการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศและการเป็ น ศูน ย์ กลางด้านดิจิทัล ของภูมิภ าคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้ เกิด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนกาหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุก คามไซเบอร์
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
๒.๑ บทนา
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ ประการหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่ องจากจะช่ว ยให้ เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่
ซึ่งจะกระตุ้น ให้ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในส่ว นภูมิภาค ยกระดับผลิ ตภาพของภาคการผลิ ต
และบริ การ ลดต้น ทุน การผลิ ตและบริ การที่แข่ งขันได้ในระดับ สากล สนั บสนุน ให้ เ กิดความเชื่อมโยงกั บ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแ ก่
การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศสามารถ
สนับสนุนการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์

-๓-

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความสามารถใน อัน ดับความสามารถ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น ในการแข่ ง ขั น ด้ า น
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
อันดับที่ ๔๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่ ๓๘
อันดับที่ ๓๑

-๕-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๒๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะเป็นปัจจัย
สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ศั ก ยภาพการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
และการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาค
การผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบ
การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น และแรงงาน การค้ า ตลอดจนมาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้ว ย
๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ประเทศไทยมีโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ
พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและทาให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ทาให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อน
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพื่อให้เป็นโครงข่ายการเดินทางและขนส่ งหลัก
ของประเทศที่ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า การพั ฒ นาเมื อ งและพื้ น ที่ พิ เ ศษ พื้ น ที่
เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน
ของระบบขนส่งทางราง
๒) การขนส่งทางน้า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บารุงรักษาร่องน้า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้าในภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดนาเข้า -ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม
และเป็ น ท่ า เรื อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ ท่ า เรื อ หลั กของประเทศโดยเฉพาะท่ า เรือ แหลมฉบั ง พร้ อมทั้ ง สนั บ สนุ น
การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ทัน สมัยและสอดรับกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
-๖-

มาตรฐานการให้บริการที่ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนาในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓) การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ และขยาย
ขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภ าคต่างๆ ให้ ส ามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ การอานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า
และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ สนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร
ทางอากาศ
๔) การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งพื้ น ที่ บ ริ เ วณด่ า นการค้ า และประตู ก ารค้ าหลั ก ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุ นการพั ฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
และเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่งรูปแบบอื่น และบารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถ
ทาหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทาง
จักรยาน เพื่อสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๕) ระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ ง พั ฒ นาระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตกรุ ง เทพฯ
และปริ ม ณฑล รวมทั้ ง เมื อ งหลั กในภูมิ ภ าคและพื้ นที่ พิ เศษ พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในสถานี
เพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพื้นที่
ภายใต้ แนวคิด การพัฒ นาพื้น ที่ โ ดยรอบสถานีขนส่ ง มวลชน รวมทั้ งส่ งเสริมให้ เกิดการใช้โ ครงสร้า งอัตรา
ค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุ กรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อนาไปสู่
การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมด้ า นคมนาคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและศู น ย์ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริ หารจัดการทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนพัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
-๗-

๘) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้ างประโยชน์ จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการดาเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัยและเป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้ว ยการลดต้นทุน
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
๙) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เ ที ย บเคี ย งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ น
มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้ บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจากการเป็น ศูนย์ กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภ าค
และระดับโลก
๑๐) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่ งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทัน สมัย มาใช้ในกระบวนการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ
ในรูปแบบ last mile delivery เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น
๑๑) ปฏิรู ปองค์ กรและปรั บ โครงสร้ า งการก ากั บดู แ ลและการบริ หารจั ดการ โดยแยก
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง
๒. ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
๓. การขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
๔. การเดินทางด้วยระบบ
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ
เพิ่มขึ้น
การเดินทางในเมืองทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
๕. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ถนนลดลง
ทางถนน (คนต่อประชากร ๑
แสนคน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
น้อยกว่าร้อยละ ๙

๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๕๐

๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๖๐

๒๐ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๗๐

๒๐ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๘๐

ร้อยละ ๔

ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๘

ร้อยละ ๑๐

กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๓๐
ไม่น้อยกว่า ๔๐
ไม่น้อยกว่า ๕๐
เมืองหลักในภูมิภาค เมืองหลักในภูมิภาค เมืองหลักในภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า ๕
ไม่น้อยกว่า ๑๐
ไม่น้อยกว่า ๒๐
๑๒ คนต่อประชากร ๑๒ คนต่อประชากร ๘ คนต่อประชากร
๑ แสนคน
๑ แสนคน
๑ แสนคน

-๙-

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๖๐
เมืองหลักในภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า ๒๐
๕ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

๓.๒ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกากับดูแล
กลไกตลาดพลั งงานให้มีการแข่งขัน อย่ างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด หาพลั ง งานและพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านพลั งงานทั้ง ระบบให้ มีค วามมั่ น คง
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุน
การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริ หารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อนาไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
๓) สนั บ สนุ น การผลิ ตและการใช้พลั งงานทดแทนทั้ งพลั งงานไฟฟ้า พลั งงานความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต
และใช้พลังงานทดแทนอย่ างเพียงพอ โดยคานึงถึงต้นทุนค่าพลั งงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้า
สามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไข
อื่น ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกากับดูแลให้สามารถ
ควบคุ ม และตรวจสอบการผลิ ต และใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ แ บบเรี ย ลไทม์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
๕) สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกากั บดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง
๒. การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
๓. ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศ
เพิ่มขึ้น
๔. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด

ตัวชี้วัด
สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๖๐
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ร้อยละ ๑๕-๑๘
ร้อยละ ๑๙-๒๒
ร้อยละ ๒๓-๒๕
ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อย
ละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
๗.๔๐ พันตัน
๖.๙๓ พันตัน
๖.๔๕ พันตัน
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
จานวนแผนงาน และ/หรือ
พัฒนาและสาธิต
พัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้าง
โครงการที่กาลังพัฒนา /
นาร่องการใช้งาน
พื้นฐานระบบ
พื้นฐานระบบ
โครงการนาร่อง / โครงการที่มี
ระบบสมาร์ท
สมาร์ทกริด อย่าง สมาร์ทกริดอย่างน้อย
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการ
กริดอย่างน้อย ๘
น้อย ๓ แผนงาน/
๓ แผนงาน/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าใน แผนงาน / โครงการ โครงการ (รวมเป็น ๑๑ (รวมเป็น ๑๔ แผนงาน/
แต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)
แผนงาน/โครงการ)
โครงการ)

-๑๑-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๒๖-๓๐

๕.๙๘ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท
ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สมาร์ทกริด อย่างน้อย ๔
แผนงาน/โครงการ(รวม
เป็น ๑๘ แผนงาน/
โครงการ)

๓.๓ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ของประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากร
ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถให้ บ ริการได้ อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่ อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สารสนเทศ การค้ า และพาณิ ช ย์ การบริ ก ารภาครั ฐ และเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและนาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงข่ ายบรอดแบรนด์ ค วามเร็ วสู ง ให้ ครอบคลุ มทั่ วประเทศ มี เสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
๒) ส่งเสริ มให้มีการลงทุนและร่ วมใช้ทรั พยากรโครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้าและระบบดาวเทียมสาหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้ านให้ มีความจุ เพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารองเพื่ อให้ สามารถบริ การสื่ อสารระหว่างประเทศได้
อย่ างต่อเนื่ อง มีเสถียรภาพ และสอดรั บกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศและของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเสรีและเป็นธรรม
๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
๔) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คลของผู้ รั บบริ การ เช่ น แนวปฏิ บั ติ ในการใช้ งานโมบายคอมเมิ ร์ ซหรื อ
สมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดให้ มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์

-๑๒-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมี
ความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น

อัตราส่วนของครัวเรือนที่
ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

-๑๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๕

