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ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 



	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศ ท้ังนี้จากการดําเนินการจัดอันดับ 

ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศของสถาบันนานาชาติ The World Economic Forum (WEF) ทั้งในภาพรวมและ

รายปัจจัยตัวชี้วัดของการพัฒนาโดยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยตัวชี้วัดดังกล่าว ในปี 2560 WEF  

ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศ ลดลงจากอันดับที่ 32  

ในปี 2559 ขณะที่อันดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากอันดับที่ 44 มาเป็นอันดับที่ 49 ในปี 2560 ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้าง 

พืน้ฐานของประเทศไทยยงัมปัีญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังขาดการบรหิารจดัการการให้บรกิารท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก  

สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  

สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึบรกิารพืน้ฐาน และพฒันาระบบการบรหิารจดัการและการกาํกับดแูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

เพือ่ยกระดบัประเทศไทยสูอ่นาคตการเปน็ประเทศทีม่รีายไดส้งู (High Income Country) สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่ออนาคตประเทศไทย
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 ทุกวันนี้ ถนนเปรียบเสมือนปัจจัยสําคัญในการ 
ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนไทย กิจกรรมต้ังแต ่
การสญัจรในชวีติประจําวนัไปจนถงึระบบโลจสิตกิส์ขนาดใหญ่  
ล้วนพึ่งพาการขนส่งทางถนนในสัดส่วนท่ีสูงกว่ารูปแบบอื่น 
อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ และ 
ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละรูปแบบ ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ต้นทนุ 
การขนส่งสนิค้าท่ีสงูถงึร้อยละ 7.5 ของ GDP1   ปัญหาการจราจร 
และความสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนน เป็นต้น ดงันัน้ การพฒันา 
ระบบขนส่งของประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
จึงมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ 
วางรากฐานอนาคตประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง 

การพัฒนาด้านขนส่ง

1  รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจ�าปี 2558 ของ สศช.

และทางน้ํา ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ รวมไปถึงพัฒนาอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะมี (1) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ํากว่าร้อยละ 7 ของ GDP (2) สัดส่วนการขนส่ง 
สินค้าทางรางและทางนํ้าต่อการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ สูงขึ้นจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และจากร้อยละ 12  
เป็นร้อยละ 15 ตามลําดับ (3) สัดส่วนผู้ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงขึ้น 
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 และ (4) ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในกรงุเทพฯ และในภมูภิาค เพิม่ขึน้เป็น  
120 ล้านคนต่อปี และ 55 ล้านคนต่อปีตามลําดับ

 สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสรุปดังนี้ 

(1)  ระบบขนส่งทางราง 

 พฒันารถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โดยการก่อสร้างทางคู่ในรัศมี  
500 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ และพัฒนารถไฟสายใหม่เชื่อมโยง 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว
สูงขนาดทาง 1.435 เมตร เพื่อกระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ  
ไปยังเมืองหลักในภูมิภาค 

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

 โดยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ เป ็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และอยู่บนหลักการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมทั้ง 
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานี เพื่อเพิ่ม 
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทาง 
ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ 
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  (3)  ระบบขนส่งทางถนน

 โดยการเพิม่ความปลอดภยัในการสญัจร และการพฒันา 
โครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อ 
รองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน และการนําเทคโนโลยีระบบการขนส่งและ 
จราจรอัจฉริยะมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จราจรและการจัดเก็บข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร 

(4)  ระบบขนส่งทางอากาศ

 โดยการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ ระบบบริหารจัดการ  
และการรับมือเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล การใช้ประโยชน์ 
ท่าอากาศยานที่มีให ้ เต็มศักยภาพ รวมไปถึงการพัฒนา 
การจัดการห้วงอากาศอย่างบูรณาการ  

  (5)  ระบบขนส่งทางน�้า 

 โดยการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาค 
ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าเรือ 
ชั้นนําในภูมิภาค บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

 นอกจากนี้การพัฒนาระบบขนส่งจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรในภาคขนส่ง  
รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้าง 
การบริหารจัดการการขนส่งทางราง โดยการจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง เพื่อก  
ผู้ใช้บริการและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

ปี 2559 ปี 2564

4



การพฒันาระบบโลจสิตกิส์

 ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมดําเนิน 
การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่าง 
ต่อเนื่อง ประกอบกับภาคธุรกิจไทยมีความตื่นตัวและให้ 
ความสําคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
ภายในองค์กรมากขึน้ ส่งผลให้ต้นทนุโลจิสติกส์ของไทยมแีนวโน้ม 
ลดลงจากร้อยละ 17.1 ต่อ GDP ในปี 2550 ลดลงเป็นร้อยละ 14.2  
ต่อ GDP ในปี 2557 และปี 2558 ลดลงเหลือร้อยละ 14.1  
ต่อ GDP อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics  
Performance Index: LPI) ของธนาคารโลก ปี 2559 พบว่า 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 45 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ลดลง 
จากอันดับที่ 35 ในปี 2557 ทั้งนี้ยังมีประเด็นปัญหาการพัฒนา 
ที่สําคัญ ได้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ (SMEs) ยังขาด 
องค์ความรู้ และทกัษะทีสํ่าคญัด้านการจดัการกจิกรรมโลจสิตกิส์ 
ให้มปีระสทิธภิาพ การสนบัสนนุมาตรการช่วยเหลอืทีเ่ป็นรปูธรรม 
จากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการ การนําเข้า - ส่งออกสินค้ายังม ี
ปัญหาติดขัดในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทําให้เกิดความล่าช้า การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่ง 
ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผล 
สําเร็จ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน National Single  
Window (NSW) เป็นไปอย่างล่าช้า แรงงานฝีมือด้านโลจิสติกส์ 
ขาดทักษะและความรู้เฉพาะ และการบูรณาการข้อมูลทําให ้
ติดตามและการประเมินผลยังมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันน้อย  
โดยประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผน 
พัฒนาฯ ในหลายประการ ได้แก่ (1) การสร้าง ความเข้มแข็ง

ให้ผู้ประกอบการไทยในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน  
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโลจิสติกส์  
(2) การยกระดบัประสทิธภิาพระบบอาํนวยความสะดวกทางการค้า  
โดยเฉพาะด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง 
ยุทธศาสตร์ และด้านระบบ NSW และ (3) การพัฒนาปัจจัย 
สนับสนุน อาทิ การพัฒนาและจัดการกําลังคน และการพัฒนา 
ระบบติดตามและประเมินผล

 สาํหรบัแนวทางการพฒันาในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
ภายใต้แผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานระบบการ 
บรหิารจดัการโลจสิตกิส์ของประเทศ ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการโลจิสติกส์ โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านโลจิสติกส์การเกษตร สนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
ไปลงทนุและสร้างเครอืข่ายธรุกจิในอนภุมูภิาค พฒันาและยกระดบั 
มาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้าระดับสากลปฏิบัติ  
โดยยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าท้ังทางบก ทางน้ํา และ 
ทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลักเชื่อมต่อ 
ประตูการค้าสําคัญให้สามารถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของ 
ระบบ NSW สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนการนําเข้า - ส่งออก 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคน 
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ภาคธุรกิจ ทั้งส่งเสริมกลไกระดับนโยบายและการบริหารจัดการ 
ระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
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การพัฒนาด้านพลังงาน

 การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศจําเป็นต้องมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และใช้พลังงาน 
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสําคัญ นอกจากนี้ 
การเลือกใช้พลังงานที่มีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่  11 ประเทศไทยมีสัดส ่วนการใช ้พลังงานทดแทน 
ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2  
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2559 และมีการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเห็นได้จากปริมาณพลังงานที่ใช้ 
ในประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (หรือความเข้มของ 
การใช้พลังงาน) ที่ลดลงจาก 8.50 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 
ต่อพันล้านบาท ในปี 2554 เป็น 8.15 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 
ต่อพันล้านบาท ในปี 2559

 สําหรับระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน 
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาทั้งการสร้างแรง 
จูงใจให้ทกุภาคส่วนใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า ปรบัปรงุ

โครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมสะท้อนต้นทุน เตรียมศึกษา 
มาตรการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า   
(Electric Vehicles: EV) ท่ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเทคโนโลย ี
ที่พัฒนาขึ้นและต้นทุนที่ลดลง ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart Grid) ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใช้บรหิารจดัการการผลติ จ่าย และใช้พลงังานไฟฟ้าให้สามารถ 
ตอบสนองหรอืจดัการระบบไฟฟ้าได้ดขีึน้ โดยใช้ทรพัยากรน้อยลง 

 นอกจากนี ้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัมุง่กระจายประเภท 
เชือ้เพลงิท่ีใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า พฒันาระบบส่งและจาํหน่าย
ไฟฟ้า สํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ เพิ่มศักยภาพ 
การบรหิารจดัการ การผลติ และการใช้พลงังานทดแทน ปรบัปรงุ
และพัฒนาการกํากับดูแลกิจการพลังงานให้มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน 
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ และส่งเสรมิ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซ้ือขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน  
ทั้งการเชื่อมต่อโครงข่ายด้านพลังงานระหว่างประเทศ และ 
การสนบัสนนุให้องค์กรของไทยนาํความเชีย่วชาญด้านพลงังานไป 
ช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือขยายผลการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้  
แนวทางการพัฒนาต่างๆ ดังกล่าว จะวางรากฐานให้ประเทศ 
มีความมั่นคงทางพลังงาน มีโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างการ 
กํากับดูแล และศักยภาพพร้อมในการผลิตและใช้พลังงานที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่มากขึ้น และใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน
ต่อไป 
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การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

 เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่สําคัญต่อกระบวนการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วย 
เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพ่ิมศกัยภาพ
ของผู ้ประกอบการไทย สนับสนุนการทําธุรกิจผ ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
ที่ผ่านมารัฐบาลมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจํานวนมาก 
ส่งผลให้การจัดอันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ของ WEF  
ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 62 จาก 143 ประเทศ  
เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 67 ในปี 2558 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาค 
อาเซียนเป็นรองสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และมาเลเซีย (อันดับที่ 31)  
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปัญหาอุปสรรคของการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลายประการทั้งในด้าน 
การวิจัยและพัฒนา บุคลากร การขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง  
ทําให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
จากต่างประเทศ ขาดการกําหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมของประเทศ ขาดแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ปัญหาการเข้าถึงบรกิารสือ่สารโทรคมนาคม โครงข่าย 
บริการส่ือสารโทรคมนาคมกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเมืองใหญ่ 
ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงบริการระหว่างเขตเมือง 
กบัเขตชนบท ความมัน่คงและปลอดภยัของระบบเครอืข่ายสือ่สาร  
และการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความถูกต้อง 
ของข้อมูล 

 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศในราคา 
ที่เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรม  

พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และ 
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู ้ใช้บริการ ในช่วงแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 จงึได้กําหนดให้มแีนวทาง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่ว 
ทั้งประเทศ โดยจัดให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
ทุกหมู่บ้าน พัฒนาโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศให้มีความจ ุ
เพียงพอต่อปริมาณการรับส่งข้อมูล และบริหารจัดการการใช้ 
เทคโนโลยแีละโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและสือ่สารมวลชน 
ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดําเนินธุรกิจ  
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล สร้าง 
ผูป้ระกอบการดจิทัิลรุน่ใหม่ (Startup) ผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบ 
มาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการให้รองรับกับการทําธุรกรรม 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการชําระเงินแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม 
นวตักรรม การวจิยั และพฒันาอุตสาหกรรมดจิทัิลและเทคโนโลยี 
อวกาศให้สามารถนาํไปต่อยอดในเชงิพาณชิย์ ควบคูไ่ปกบัการพฒันา 
บคุลากรภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษาให้รองรบัและ 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดจิทัิลในอนาคต 
และสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดต้ังศูนย์การ 
เฝ้าระวงัและรบัมอืภยัคกุคามทางไซเบอร์ให้มคีวามมัน่คงปลอดภัย 
ในภาคการเงินและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกําหนดให้มีการ 
ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป 
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การพัฒนาด้านน�้าประปา

 นํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นความจําเป็นขั้น 
พื้นฐานในการดํารงชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ดีของประชาชน  
ภาครัฐต้องจัดหาให้ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งใน 
ชนบท ชุมชนเมอืง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติ 
และสุขอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งลดความเหลื่อมลํ้า 
ของประชาชนในการเข้าถึง นอกจากนี้น้ํายังเป็นปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาภาครัฐได้ลงทุน 
พฒันาระบบประปาอย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่กาํลงัการผลตินํา้ประปา  
การวางท่อขยายเขตจ่ายนํ้า และการควบคุมคุณภาพนํ้าให้ได้ 
มาตรฐาน เพือ่ให้ประชาชนได้รบัน้ําทีส่ะอาดและปลอดภัยสําหรบั 
ใช้อุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน 
พบว่า การดําเนินงานมีความก้าวหน้าตามลําดับ ขณะท่ีการ 
ให้บริการน้ําประปายังประสบปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ได้แก่  
การขาดแคลนแหล่งนํ้าดิบโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณนํ้า 
มีไม่เพยีงพอสาํหรบัใช้ผลตินํา้ประปา ทาํให้ประชาชนขาดแคลนนํา้ 
อุปโภคบริโภค และหลายพื้นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน้ําเพื่อ 
การบริโภค ปัญหาปริมาณน้ําสญูเสยีในระบบประปาสงู ทําให้มกีาร 
ใช้ทรัพยากรน้ําไม่คุ้มค่า และราคาค่าน้ําที่มีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละพื้นที่ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้นํ้า เป็นต้น  
ซึง่ส่งผลกระทบทําให้บรกิารน้ําประปายงัไม่ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

 สาํหรับทศิทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านนํา้ประปา 
ในอนาคต มุง่เน้นการจัดหานํา้สะอาดและขยายเขตการให้บรกิาร 
ทั้งปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่ไปกับการ 

พัฒนาแหล่งนํ้าให้มีเพียงพอต่อการผลิตนํ้าประปา รวมทั้ง 
การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ โดยส่งเสรมิการศกึษาวิจยั 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร 
และการให้บรกิารนํา้ประปาแก่ประชาชน เช่น การผลตินํา้ประปา 
ที่มีต้นทุนต่ํา การลดนํ้าสูญเสีย การควบคุมคุณภาพนํ้า การผลิต 
อปุกรณ์ทีช่่วยประหยดัน้ําในภาคครวัเรอืน ธรุกจิ และอตุสาหกรรม  
เป็นต้น
 นอกจากน้ี ภาครฐัได้สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้องค์กรกํากบั 
ดูแลการประกอบกิจการประปา เพื่อทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินกิจการน้ําประปา 
ในภาพรวมของประเทศ เพือ่ให้การดาํเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ  
มีความเหมาะสม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ 
ประชาชนได้รับบริการท่ีดีทุกพื้นท่ี คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  
และอัตราค่าบริการมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ 
และผู้ให้บริการ

ปี 2559 ปี 2564
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นิยาม รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง  
การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัย 
ข้อมลูดจิทิลัเพือ่สร้างบรกิารของรฐัในรปูแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี  
Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยม ี
ลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) Reintegration เป็นการบรูณาการ 
การทํางานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ให้เกดิการ
กํากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 2) Needs-
based holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการ 
ให้บริการสาธารณะที่ให้ความสําคัญต่อการนําความต้องการของ
พลเมอืงมาเป็นศนูย์กลาง 3) Digitalization เป็นการใช้ศกัยภาพ 
อย่างเต็มที่ในการนําระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให ้
ความสําคญัต่อการสือ่สารผ่านทางอนิเทอร์เนต็ซึง่จะเข้ามาแทนที่ 
วิธีการทํางานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) 
 สรุปคือ รัฐบาลดิจิทัลเป็นการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ 
เป็นกลยุทธ์สําคัญในการยกระดับการทํางานภาครัฐให้มีความ 
ทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการทํางาน 
อย่างเป็นระบบและ พึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มี 
บทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล รวมถงึร่วมสรรค์สร้างสาระที่
จาํเป็นและสําคญัต่อการให้บรกิารของภาครฐั (Recommendation  
of the Council on Digital Government Strategies, OECD,  
2557, สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลก 
ปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่นําไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังในส่วน 
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นตัวจักรสําคัญในการยกระดับ 
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ซึ่งจะทําให้ภาครัฐของไทยก้าวหน้าทันโลก 
และสามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ ทําให้การติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างประชาชนกบัประชาชน และประชาชนกบัภาครฐัเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการกําหนดและสะท้อนความต้องการต่อการบรกิารของภาครฐั  
รวมถึงตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ต่อไป

1. สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 1.1   การประเมินสถานการณ์ภาครัฐ ในระยะแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยต้องเผชิญ 
กับปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอก 
ประเทศ วิกฤตด้านสังคม การเมือง และความเสื่อมโทรมของ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยสาเหตสํุาคญัประการหนึง่ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ของประเทศ  
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังมีประสิทธิภาพสูง 
ไม่เพียงพอในการเป็นตัวจักรสําคัญ (key agent) ที่จะสนับสนุน 
การขบัเคล่ือนภาครฐัให้ไปสูร่ฐับาลดจิทิลั โดยมสีถานการณ์สําคญั 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 1) เครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มาตรฐาน มีการลงทุน 
ซ�้าซ้อนกัน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ 
ยงัเป็นในลักษณะแยกส่วน ขาดการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ซึ่งทําให้ไม่สามารถนําข้อมูล 
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