
 
แนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสตกิส์ 
 
1. แนวทางจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์  

1.1 โครงการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ 
และนโยบายส าคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับกระทรวง  

1.2 เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Hard Side) ที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) และแนวระเบียงเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงฐานการผลิตแหล่งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) 
   1) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้บริการและระบบข้อมูลในการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งและโลจิสติกส์อัตโนมัติทั้งการพัฒนาการขนส่ง
อัตโนมัติ การเชื่อมต่อและระบบควบคุมจราจร หรือใช้ในการเตรียมเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ส ารอง  
ในกรณีฉุกเฉิน 

  2) ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly) ให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการลดการปล่อย CO2 การใช้เทคโนโลยี 
การประหยัดต้นทุนพลังงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมกับกิจกรรมด้านความปลอดภัย
โดยเฉพาะทางถนน 

1.4 ให้ความส าคัญการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Soft Side) เพิ่มมากขึ้น (การก ากับดูแล  
การบริหารจัดการการสร้างมาตรฐาน และการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) เป้าหมายสัดส่วนเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 1  

1.5 ให้ความส าคัญกับข้อสังเกตกรรมาธิการปี 2565 ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) 
  2) ก าหนดเป้าหมายร่วมที่เป็นพ้ืนที่ กลุ่มบุคคล หรือโครงการเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  
ที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน 

2. หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ ดังนี้ 

๒.1 ภาพรวมด้านนโยบาย 
 ๑) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)/ นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)/แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ (พ.ศ. 2566 - 
2570) ฯลฯ 
 ๒) เป็นโครงการสนับสนุนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
(LPI/GDP) 
 3) หน่วยงานที่มีโครงการ/รายการลงทุนผูกพันเกิน 1 ปี วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ต้องน าเสนอ ครม. 
อนุมัติก่อนเสนอขอรับการจัดสรร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  
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    4) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา Soft Side เพ่ือเป้าหมายสัดส่วนเพิ่มมากกว่า 1% 

          5) เป็นโครงการที่ส าคัญ/มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการด าเนินงาน และ
ไม่ใช่ภารกิจปกติหรือภารกิจประจ า 
 ๒.2 ด้าน Hard Side 
           1) เป็นโครงการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค เป็นประตูการค้า พัฒนาจุดผ่านแดนรวมถึงพัฒนาความ
เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
            2) เป็นโครงการส่งเสริมการขนส่งทางรางและทางล าน้ า รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคให้สามารถ
รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
           3) เป็นโครงการที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
           4) แบ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน เป็น 4 กลุ่ม (Missing Link/ Bottleneck/ Connectivity/ 
SEZ) 

๒.3 ด้าน Soft Side 
           ๑) เป็นโครงการพัฒนาระบบ NSW ให้เชื่อมโยงสมบูรณ์ ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นโครงการพัฒนา e - Logistics 

      2) เป็นโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
           3) เป็นโครงการลดความสูญเสียในกิจกรรมโลจิสติกส์หรือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการโลจิสติกส์  และสนับสนุนการใช้ Digital Platform การยกระดับในการ
ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
      4)  เป็นโครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
     5) เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การเกษตร 

3. (ร่าง) เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดสรปุ ดังนี้ 

ผลลัพธ์ : ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 12.0 ในปี 2567 และร้อยละ 11 ในปี 2570 
             /ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) สูงขึ้น 7 อันดับ หรือค่าคะแนนเท่ากับ 3.60 ในปี 2570 
ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ให้มีความสมบูรณ์เชื่อมต่อครอบคลุม เข้าถึง ปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดบูรณาการ 
1. โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง
ทั่วถึงอย่างไร้รอยต่อ 

1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต 
กทม. และปริมณฑล เพิ่มเป็นร้อยละ 17 ในปี 2567 (จาก 
0.543 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2564 เป็น 3.922 ล้านคน 
- เที่ยวต่อวัน ในปี 2567 ) 
1.2 สัดส่วนปริมาณการขนสง่ทางรางต่อปริมาณการขนสง่สนิคา้
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 ในปี 2570 (จาก 11.456 ล้านตนั 
ในปี 2564 เป็น 36.192 ล้านตันในปี 2567) 
1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่า  ร้อยละ 6.5  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2567   
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดบูรณาการ 
 1.4 สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสนิคา้

ทั้ งหมดเพิ่ มขึ้ น เป็ นร้ อยละ  17 ในปี  2567 (จาก  
111.852 ล้านตันในปี 2564 เป็น 153.815 ล้านตัน 
ในปี 2567) 
1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน
ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านคนในปี 2567  
1.6 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 3.14 คะแนน 

2. การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
และการอ านวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วย
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

2.1 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 
6.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2567 
2.2 สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 1.0
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2567 
2.3 ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ด้านสมรรถนะ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจมากกว่า 3.41 คะแนน 

เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดแนวทาง 
1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทาง
ได้อย่างไร้รอยต่อ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค xx กม. /พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน xx กม. 
2. พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง xx กม./การเวนคืนที่ดิน
เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ xx กม./ปรับปรุงทางรถไฟเพื่อการเดินรถ 
xx แห่ง 
3. จ านวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. 
เพิ่มเป็นร้อยละ xx ในปี 2567 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ า xx 
โครงการ/ท่าเรือผู้ โดยสาร xx แห่ง/ผู้ โดยสารในแม่น้ า
เจ้าพระยาในเขต กทม. และปริมณฑลเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
ไม่น้อยกว่า xx ล้านคนในปี 2567 
5. พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค xx แห่ง/ 
พัฒนาความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูมิภาค
เพิ่มขึ้นจาก xx ล้านคน ในปี 2565 เป็น xx ล้านคน ในปี 2567 
/พัฒนาความสามารถในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยาน
ภูมิภาคไม่น้อยกว่า xx ตัน/ปี ในปี 2567/ ปริมาณผู้โดยสาร
รวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด ทย. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
xx ล้านคน ในปี 2567 
6. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จ xx แห่ง และพัฒนา
สถานีขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ xx แห่ง 
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เป้าหมายที่ 1 (ต่อ) ตัวชี้วัดแนวทาง 
1.2 การก ากับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคม
ขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการที่ยกระดับด้านความปลอดภัยและ 
มีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์และด้านคมนาคมขนส่ง 
xx โครงการ 

1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเส้นทางรถไฟ 
ไทย - ลาว - จีน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและ
ระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง xx กม./การเวนคืนที่ดิน
เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ xx กม. 
2. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการขนส่งสินค้า xx โครงการ 

เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดแนวทาง 
2.1 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์  ครอบคลุม
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้อย่าง
สมบูรณ์และครบถ้วน 

1. จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้เมื่อระบบแล้วเสร็จ xx งาน 

2.2 พัฒนาเพิ่มมูลคา่โซ่อุปทานภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ
เป้าหมายในปี 2567 ลดลง ไม่น้อยกว่า xx ล้านบาท (ลดลง
เฉลี่ยร้อยละ xx ต่อยอดขาย) 
2. ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรส าคัญต่อยอดขายลดลงมลูคา่ 
xx ล้านบาท 

2.3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ไทย (LSPs) และสร้างพันธมิตรในระดับ
ภูมิภาค 

1. จ านวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง  LSPs ไทยกับ LSPs 
ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 
xx คู ่และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า xx ล้านบาท 

2.4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน 
ความเชี่ ยวชาญ คุณภาพบุคลากร นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการตดิตามประเมนิผล) 

1. จ านวนโครงการพัฒนาปัจจัยฯ xx โครงการ/จ านวนโครงการ 
พัฒนานวัตกรรม xx โครงการ 
2. จ านวนโครงการที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร  
xx โครงการ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูงไม่น้อยกว่า xx 
คน 
3. พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 
xx คน 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าของบประมาณแผนบูรณาการฯ ได้ที่ QR Code ท้ายเอกสาร 

 
 

 
 

การจัดท าข้อมูลค าของบประมาณฯ ขอให้จัดท าตามแบบฟอร์มส่วนที่ 1 (ไฟล์ Excel) และ ส่วนที่ 2 (ไฟล์ Word)  
พร้อมจัดท า Power Point สรุปรายละเอียดโครงการ (1โครงการ/1แผ่น) โดยจัดส่งมาให้ สนข. อย่างเป็นทางการ  
พร้อมจัดส่งทาง E – mail : logisticsplan@otp.go.th อีกทางหนึ่ง ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 
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