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ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ 
และบทบาทของสมาคมวิชาชีพ 

บรรยายโดย 

นางธิดา  พัทธธรรม 

ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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1. ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภายใตแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเด็นน าเสนอ 

2. การประเมินผลการพัฒนาโลจิสติกส์  
และการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3. บทบาทของสมาคมวิชาชีพ 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 – 2554  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (2550  - 2554 ) 
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

“การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจดัการโซอ่ปุทานเพ่ือความสามารถในการแข่งขนั” 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง  ความยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

พ.ศ.2579 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

มั่นคง  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

2560 2561 2562 2563 2564 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2559 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 

3. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสทิธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
การสร้างความมั่นทางพลังงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม 
และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ท่ี  

7.7  
พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชายแดน 
ไม่น้อยกว่า 5%  

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้  
85%  

ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ 

ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา  
กระจายโครงข่ายน้ าประปา 

เขตนครหลวง100% 

แนวทาง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาการ
ขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ 
และขนส่งทางน้ า 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

การพัฒนาด้านพลังงาน  
เ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน  การใช้พลังงาน
ทดแทน ส่งเสริมไทยเป็น
ศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ส่งเสริมการใช้
เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลทา ง
ธุรกิจ สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

การพัฒนาด้านระบบ
น้ าประปา บริหารจัดการการ
ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ   
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง 
การบริหารกิจการประปา 

เป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ  
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พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  
• เร่งก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟ (ในรัศมี 500 กม. จากกรุงเทพฯ) ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม 

และอาณัติสัญญาณ และจัดหารถจักรและล้อเล่ือนในโครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
• ศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  
• จัดท าแผนท่ีน าทางของการปรับเปล่ียนไปใช้รถจักรท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล 
• พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน อย่างน้อย 1 เส้นทาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวเส้นทาง 
• พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและเดินทาง  
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใต้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)  
• สนับสนุนการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง 
• ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ  

(Transit Oriented Development: TOD) 

1. วัตถุประสงค์   

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

 

3. แนวทางการพัฒนา  

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่งและการค้า มีกลไกก ากับดูแล
การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

5%       >30% 
ส่วนกลาง  100  ล.คน/ป ี
ภูมิภาค     42  ล.คน/ป ี

1.4% >4% 

12% >15% 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านการขนส่ง) 



วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559  11  www.nesdb.go.th 

3. แนวทางการพัฒนา (ต่อ)  
 

พัฒนาโครงข่ายถนน   
• บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพความปลอดภัย 
• ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร 
• พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

บริเวณประตูการค้าหลัก ท่ีจะมีปริมาณการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น  

• น าระบบเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้
ในการควบคุมและสั่งการจราจร 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

• พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
และศึกษาทางเลือกการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับ 
ความต้องการเดินทางในอนาคต  

• จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาค และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก 
และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน  

• พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศ  
(Airspace Organization and Management)  

สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
1. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน  
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  โดยก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนการวิจัยด้วย 

2. พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
• เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง   
• พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ

และทางน้ า    
• เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและพิจารณากลไก 

การสนับสนุนทางการเงิน 
• ปรับปรุงมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับขนส่ง  

รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางของประเทศ  

พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
• ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคในปัจจุบัน 
• สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ าระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลัก 
• ก ากับการให้บริการของผู้รับสัมปทาน และเตรียมการพัฒนาขยาย 

ขีดความสามารถของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านการขนส่ง) 
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1. วัตถุประสงค์  
 เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล  ปรับปรุงระบบ
การพัฒนาและการบริหารจัดการก าลังคน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
• ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสทิธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

ของประเทศไทยอยูใ่นอันดับดีขึ้นภายในปี 2564  
• บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น  
• ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเขา้-ออก ณ ด่านการค้าชายแดน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

3. แนวทาง 
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 

และสนับสนุนการสร้างมูลคา่เพิ่มตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
• พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
• บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านโลจิสติกส์) 



วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559  13  www.nesdb.go.th 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
• ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านทั่วประเทศมโีครงข่ายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
• ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  
• ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคกุคามทางออนไลน์  

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม 
รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. แนวทาง 
• พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
• ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งพัฒนาความรู้ 

และทักษะของประชาชน 
• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)  
• ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ด้านดิจิทัล) 
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1. ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภายใตแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเด็นน าเสนอ 

2. การประเมินผลการพัฒนาโลจิสติกส์  
และการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3. บทบาทของสมาคมวิชาชีพ 
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ท่ีมา : สศช. 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ณ ราคาประจ าปี 2550 – 2558 
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ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP (RHS) 
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ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) 
2555 2557 2559 

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ 

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ 3.18 38 3.43 35 3.26 45 

 1. พิธีการศุลกากร  2.96 42 3.21 36 3.11 46 

 2. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.08 44 3.40 30 3.12 46 

 3. การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ  3.21 35 3.30 39 3.37 38 

 4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ  2.98 49 3.29 38 3.14 49 

 5. ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า  3.18 45 3.45 33 3.20 50 

 6. ความตรงต่อเวลาของการบริการ  3.63 39 3.96 29 3.56 52 

 ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ท่ีมา : ธนาคารโลก 
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ผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมา 
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สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อมูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทาน 

อุตสาหกรรม 

การค้าชายแดน 

เกษตร 

ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์ในภาคเกษตรมากข้ึน 

เน้นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เพิ่มมูลค่าในโซ่อุปทานได้น้อย เพราะยังขาด 
ความเข้าใจ 

SMEs ยังขาดการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Green 
Logistics ยังไม่เป็นรูปธรรม 

มีการพัฒนาระบบ IT และ Software มาใช้ในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ในบริษัทขนาดใหญ่ 

อบรมพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 

ยกระดับด่านศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล 

แยกจุดตรวจการผ่านแดนของสินค้าและคน 

ปรับปรุงถนนชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการน าเข้าส่งออกยังเป็นไปอย่างลา่ช้า  
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การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 

NSW 

LSP 

เส้นทางยุทธศาสตร์ 

การลงทุนในโครงข่างรถไฟทางคู่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการขนส่ง เช่น ระบบบริหาร
จัดการรถไฟ ลานเก็บตู้สินค้า  

สามารถเชื่อมต่อได้  36 หน่วยงานแล้ว 

การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยดั
พลังงานและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับลดขั้นตอน/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบ NSW เป็นไปอย่างล่าช้า อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการ NSW 

การฝึกอบรม LSP ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเพื่อ
ด าเนินกิจการภายในประเทศ 

การยกระดับมาตรฐาน LSP เพื่อด าเนินกิจการ
ระหว่างประเทศ 
ขาดมาตรการช่วยเหลือ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ระบบติดตาม
และประเมินผล 

ก าลังคน 

สถาบันการศึกษาทุกระดับผลิตบุคลากร
ทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
บุคลากรในด้านการบริหารจัดการทั่วไป 

การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ในแต่ละหน่วยงาน 

ขาดการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
ข้อมูลส าคัญบางอย่างยังไม่มีการจัดเก็บ เช่น 
ข้อมูลการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ 

ขาดแคลนบุคลากรที่มี Technical  
และ Advanced Skills เช่น บุคลากรใน 
ท่าอากาศยาน ในระบบราง เป็นต้น  
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บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในประเทศ 
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บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ 

การย้ายฐานการผลิต 
มายังเอเชีย 

ตลาดเกิดใหม่  

การเปิดเสรี ASEAN ปี 2015 
การแข่งขันทางโลจิสติกส์

จากต่างประเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

การเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการค้าโลก 
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บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

ความหลากหลายของ 
ฐานการผลิตในหลาย
อุตสาหกรรม ความพร้อมใน 

การพัฒนาต่อยอด 
ที่ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจกับต่างประเทศ
และอนุภูมิภาค 
ที่มากยิ่งขึ้น การตื่นตัวด้านบริหาร 

ความเสี่ยงธุรกิจ เช่น 
การเมือง ภัยธรรมชาติ 

สนับสนุนนโยบายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การปรับโครงสร้างภาค
การผลิตสู่อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขัน้สูง  
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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“ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกสข์องประเทศ สนับสนนุการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การบรกิาร การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน  

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน” 
 

วิสัยทัศน์ 
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SUPPLY CHAIN 
ENHANCEMENT 

TRADE 
FACILITATION 

CAPACITY 
BUILDING AND 
POLICY DRIVING 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ 
ในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ 

ยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวก
ทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 

พัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิพัฒนาบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคน  
และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขันด้านโลจิสติกส ์ 
การอ านวยความสะดวกทางการค้ามปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น  

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ  
และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึน้ 

 

เป้าหมาย 
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การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 

การพัฒนาเพิ่มมูลคา่ 
ระบบห่วงโซอุ่ปทาน 

1 3 
การพัฒนาโครงสรา้งและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

2 

3 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
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การพัฒนาเพิ่มมูลค่า
ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

การพัฒนาโครงสร้างและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 

1 2 3 

ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานในภาคเกษตรกรรม

และภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านขนส่งและเครือขา่ย 
โลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบ NSW 

พัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ทางโลจิสติกส์ 

พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพทางโลจิสติกส์ 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ 

การก าหนดตัวช้ีวัดที่มี
ประสิทธิภาพและติดตาม
ประเมินผล 

เร่งแก้ไขอุปสรรค
การค้าระหว่างประเทศ  
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1. ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภายใตแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเด็นน าเสนอ 

2. การประเมินผลการพัฒนาโลจิสติกส์  
และการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3. บทบาทของสมาคมวิชาชีพ 
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ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

บทบาทของสมาคมวิชาชีพ 

สมาคมไทยโลจิสติกส์ 
และการผลิต 
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ขอบคุณค่ะ 


