


แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070101    ต้นทุนโลจิสตกิส์ของประเทศไทยตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ต้นทุนโลจิสตกิส ์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศลดลง Va
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e 
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V01 การบริหารจัดการโลจิสตกิส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน 

 F0101 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
 เทคโนโลยี ระบบโซ่ความเย็น  
 ของภาคเกษตร 

 F0102 เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ 
 เทคโนโลยี e-logistic การบริหารองค์กร
 แบบมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรม 

 F0103 การจัดการความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง 
 F0104 เครือข่ายและผู้ให้บริการโลจิสติกสท์ี่มี

 มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อรองรับ
 ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

V02 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง เครือข่าย 
โลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ และการอ านวย

ความสะดวก 
 F0201  การขนส่งตอ่เนื่องหลายรปูแบบ 
 F0202  สิ่งอ านวยความสะดวกและศนูย์บริการ 

 โลจิสติกส ์ 
 F0203 เครือข่ายโลจิสติกสต์ามเส้นทางยุทธศาสตร์

 และการเชือ่มโยงสูป่ระเทศเพือ่นบ้าน 
 F0204 การแลกเปลีย่นขอ้มูลภาครัฐด้วยระบบ

 อิเล็กทรอนิกส์ (NSW) 
 F0205 ระบบการค้ารูปแบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
 F0206 กรอบข้อตกลงความรว่มมือระหว่างประเทศ 
 F0207 โครงสร้างพืน้ฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธภิาพและ

 ขีดความสามารถ 

V03 ศักยภาพการให้บริการโลจิสตกิส ์

 F0301 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 
 F0302 มาตรฐานของบุคลากรด้าน 

 โลจิสติกส ์
 F0303 เทคโนโลยีด้านระบบ 

 โลจิสติกส ์

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนระบบโลจสิติกสใ์นภาพรวม 

 F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
 F0402 ฐานข้อมูลและการติดตามผลการพัฒนา 
 F0403 องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้า 
 F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ 

 F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
 F0406 มาตรการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง/การใช้พลังงานทดแทนเพื่อ

 ประหยัดต้นทุน 
 F0407 มาตรการก าหนดค่าบริการที่จูงใจในการใช้ระบบรางและน้ า 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070102    ประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส ์

ระหว่างประเทศของ 
ประเทศไทยดีขึ้น Va
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e 

Ch
ain
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V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 F0101 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่าย 
  โลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 

 F0102  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง  
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการขนส่ง
 ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 F0103 ระบบ NSW ที่สมบูรณ์ 
 F0104 กระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 
 F0106 การค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 F0107 เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยกับ

  ต่างประเทศ 

V02 การบริการด้านโลจิสติกส ์

 F0201 ผู้ให้บริการโลจิสติกสมี์
 ศักยภาพและมาตรฐาน 

 F0202 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 
 F0203 บุคลากรด้านโลจิสติกสมี์

 คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 F0204 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

 ในการลงทุนพัฒนาและ
 ให้บริการศูนย์โลจิสติกสต์่างๆ 

V03 ปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสตกิส ์

 F0301 การลดอุปสรรคการค้า
 ระหว่างประเทศ 

 F0302 การด าเนินการตามข้อตกลง
 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 F0303 ฐานข้อมูลระบบโลจิสติกส์
 ของประเทศ 

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม 

 F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกสข์องประเทศ 
 F0402 การประเมินผลการด าเนินการ และการพัฒนาฐานข้อมูล 
 F0403 องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 
 F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ 
 F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070103    การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขนส่งสินค้า 
ทางรางเพิ่มขึ้น 
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V01 โครงสร้างพื้นฐานทางราง / 
สนับสนุนทางราง 

 F0101 สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึง 
 ระบบราง 

 F0102 ขีดความสามารถของราง/ เพิ่มโครงข่าย 
 ทางคู่ 

 F0103 ล้อเล่ือนที่ใช้ในการรถไฟมีจ านวนเพียงพอ
 ต่อความต้องการ 

 F0104 โครงข่ายระบบการขนส่งทางราง
 ครอบคลุมพื้นที่ต้นทาง-ปลายทางของการ
 ขนส่งสินค้าหลัก 

 F0105 การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน 

V02 การบริหารจัดการ 

 F0201 ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา 
 F0202 การบริหารต้นทุน 
 F0203 ความสามารถในการรองรับสินค้า 
 F0204 การก ากับดูแล และการติดตามประเมินผล 
 F0205 การเข้าถึงบริการขนส่งทางรางของ

 ผู้ประกอบการ 
 F0206 การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้า

 ผ่านเมือง 
 F0207 บุคลากรในการปฏิบัติการเดินรถมีจ านวน

 เพียงพอ 

V03 การกระตุ้นอุปสงค ์

 F0301 การเข้าถึง 
 F0302 ภาคีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

 และเอกชน 
 F0303 การตลาด 
 F0304 ราคา  
 F0305 การส่งเสริมการลงทุนของ

 ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
 ขนส่งทางราง 

V04 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางในภาพรวม 

 F0401 กฎหมาย/ระเบียบ เพื่อขจัดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางราง 
 F0402 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง 
 F0403 การเปิดเสรีการขนส่งทางราง 
 F0404 มาตรฐานการเดินรถและการขนส่งสินค้า 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070104    การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น Va
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e 
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V01 โครงสร้างพื้นฐาน 
ขนส่งมวลชน 

 F0101  การออกแบบเพ่ือคน 
 ทั้งมวล 

 F0102 โครงข่ายการเดินทาง 
 ที่ครอบคลุม 

 F0103  ระบบขนส่งมวลชนรอง 
 F0104  ยานพาหนะที่มีมาตรฐาน 
 F0105  สถานีขนส่งสาธารณะที่

 เชื่อมต่อการเดินทาง
 มากกว่า 1 ระบบ 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมสัดส่วนผู้ใชร้ะบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

V02 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0201  ความสะอาด 
 F0202 ความปลอดภัย 
 F0203 ความสะดวกสบาย 
 F0204 การก าหนดมาตรฐาน

 อุปกรณ์ในการขนส่ง
 สาธารณะ 

 F0205 การพัฒนาจุดให้บริการ
 ขนส่งสาธารณะเพ่ือ
 อ านวยความสะดวกและ
 พักผ่อน 

V03 การบริหารจัดการ 

 F0301 ระบบตั๋วร่วมบริการ 
 F0302 ความตรงต่อเวลา 
 F0303 การเพิ่มความถี่บริการขนส่ง

 สาธารณะให้เพียงพอใน
 ช่วงเวลาเร่งด่วน 

 F0304 การบริหารจัดการเพื่อรองรับ
 ผู้โดยสารภายในสถานีขนส่ง 

 F0305 ระบบการขนส่งและ
 การจราจรอัจฉริยะ  

 F0306 การบริหารจัดการในช่วงเวลา
 เร่งด่วน พิเศษ จ าเป็น 

V04 การกระตุ้นอุปสงค์ 

 F0401 ราคา  
 F0402  กิจกรรมส่งเสริม

 การตลาดเพ่ือดึงดูด
 ผู้โดยสาร 

 F0403  การสนับสนุน
 ผู้ประกอบการขนส่ง
 สาธารณะจากภาครัฐ 

 F0501 นโยบายกระตุ้นการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ 
 F0502 มาตรฐานการให้บริการ 
 F0503 การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0504 มาตรการผังเมือง 

 F0505 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 F0506 การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
 F0507 การสร้างค่านิยมให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็น

 ทางเลือกหลักในการเดินทาง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย    070105    ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 
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V01 คน/องค์กร/หน่วยงาน 

 F0101 การศึกษา/ ทักษะ/ 
 ความรู้/ 
 ประสบการณ์ 

 F0102 การปฏิบัติตาม
 ระเบียบ กฎจราจร 

 F0103 การมีระบบ/ 
 มาตรการที่มี
 ประสิทธิภาพ 

V05 สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม 

V02 ถนน/ยานพาหนะ 

 F0201 การศึกษา ออกแบบ 
 F0202 การก่อสร้าง 
 F0203 การบ ารุงรักษา 
 F0204 การก าหนดมาตรฐาน 
 F0205 สมรรถนะ สภาพการ

 ใช้งานได้มาตรฐาน 
 และมีความปลอดภัย  

V03 ผู้ใช้รถใช้ถนน 

 F0301 การบังคับใช้กฎหมาย 
 F0302 การก าหนดมาตรฐาน

 เครื่องมือและอุปกรณ์
 สนับสนุนการใช้รถ 
 ใช้ถนน  

V04 การช่วยเหลือหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ 

 F0401 กลไกการประสาน 
 งาน/ แจ้งเหตุ  
 F0402 กลไกการช่วยเหลือ/ 

 การส่งต่อคนเจ็บ 
 F0403 การประกันภัย 

 F0501 การบริหารจัดการ 
 F0502 การรณรงค์ให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ 
 F0503 การใช้เทคโนโลยเีพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070201    การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าลดลง  
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V01 นโยบายและแผนงาน 

 F0101 การจัดท านโยบาย
 เปิดรับซื้อ 

 F0102 การจัดล าดับความส าคัญ 
 ประเภทเชื้อเพลิง 

 F0103 การก าหนดกลไก
 ขับเคลื่อนหรือจัดท า
 แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
 เพ่ือบูรณาการร่วมกัน
 กับหน่วยที่เก่ียวข้อง 

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงในภาพรวม 

V02 การขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า 
การก ากับดูแล และกฎระเบียบ 

 F0201  การก ากับ การจัดหา
 และการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

 ให้มีประสิทธิภาพในราคา
 ที่เหมาะสม 
 F0202  การออกระเบียบ

 หลักเกณฑ์คัดเลือกการ
 รับซ้ือที่เหมาะสม 

 F0203  การบริหารจัดการ
 สัญญาและข้อตกลง 
 ซ้ือขายไฟฟ้า 

V03 โครงสร้างพื้นฐาน
ขนส่ง/แปรรูป 

 F0301 การจัดหาและการน าเข้าก๊าซ
 ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
 ตามแผน 

 F0302 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ก๊าซธรรมชาติ 

 F0303 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ไฟฟ้า  

 F0304 การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
 โครงสร้างพ้ืนฐานเดิม 

 F0305 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 พลังงาน 

V04 การติดตามประเมินผล 

 F0401 การติดตามโครงการ
 เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้า
 เข้าระบบเป็นไปตาม
 แผน/สัญญา 

 F0402  การติดตามประเมินผล
 เพื่อจัดท านโยบาย
 จัดหาไฟฟ้าอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

 F0501 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
 F0502 การสร้างความรู้ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจความส าคัญของพลังงาน  
 F0503 ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานท้ังในและต่างประเทศ  
 F0504 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070202    การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้พลังงานทดแทน
ที่ผลิตภายในประเทศ

เพ่ิมมากขึ้น Va
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V01 นโยบายและแผนงาน 

 F0101 การจัดล าดับความส าคัญ
 ประเภทเชื้อเพลิงพลังงาน
 ทดแทนตามศักยภาพพ้ืนท่ี
 ภายในประเทศ 

 F0102 การก าหนดอัตราการรับซื้อ
 ตามประเภทเชื้อเพลิงเพ่ือ
 ส่งเสริมการแข่งขัน 

 F0103 การก าหนดนโยบายการจัดหา
 และบริหารจัดการเชื้อเพลิง
 ทดแทนให้สอดคล้องกับ
 ศักยภาพและความต้องการใช้
 ไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ี 

 F0104 การก าหนดกลไกหรือ
 แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

V06 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศ 

 F0601 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการยอมรับ 
 F0602 การท างานร่วมกันในเชิงการบูรณาการและมีการเชื่อมโยงขอ้มูลกบัทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 F0603 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานทดแทน 

V02 การก ากับดูแล และ
กฎระเบียบ 

 F0201  การปรับปรุง และพัฒนา
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 F0202  ระเบียบหลักเกณฑ์
 คัดเลือกการรับซ้ือพลังงาน
 ทดแทนที ่เหมาะสม 

 F0203 การก ากับการจัดหาและ
 การใช้พลังงานทดแทนให้
 มีประสิทธิภาพในราคาที่
 เหมาะสม 

 F0204 การบริหารสัญญาการรับ
 ซ้ือที่เหมาะสมให้สอดคล้อง
 กับประเภทพลังงานทดแทน 

V03 การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทนในรูปแบบไฟฟ้า  
ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 F0301 การบริหารจัดการวัตถุดบิที่
 ใช้ในการผลิตพลังงาน
 ทดแทน 

 F0302 การส่งเสริมการใช้
 เทคโนโลยีด้านพลังงาน
 ทดแทนที่เหมาะสม 

 F0303 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
 เอื้อต่อการผลิตและใช้
 พลังงานทดแทน 

 F0304 กลไกการส่งเสริมพลังงาน
 ทดแทนที่เอื้อต่อการลงทุน 

 F0305 ธุรกิจการผลิตและการใช้
 พลังงานทดแทน ระดับชุมชน 

V04 การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

 F0401 การค้นคว้า วิจัย 
 และพัฒนา
 เทคโนโลยี 

 F0402  การส่งเสริม
 เทคโนโลยีที่สามารถ 

 ผลิตได้ในประเทศ 
 F0403  การประยุกต์ใช้

 เทคโนโลยีในการ
 บริหารจัดการ  

V05 การติดตามประเมินผล  

 F0501 การจัดหาพลังงาน
 ทดแทนเป็นไปตาม
 แผน และเพียงพอ 

 F0502  การใช้ผลการ
 ประเมินทั้งภาค
 ไฟฟ้า ความร้อน 
 และเชื้อเพลิง
 ชีวภาพเพื่อจัดท า
 นโยบายอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070203    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานของ

ประเทศเพ่ิมขึ้น Va
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V01 นโยบายและแผน 

 F0101 นโยบายเน้นการเพ่ิม
 ประสิทธิภาพพลังงาน 

 F0102 แผนงานเพ่ือเพ่ิม
 ประสิทธิภาพการใช้
 พลังงานที่น าไปสู่การ
 ปฏิบัต ิ

 F0103 พัฒนานวัตกรรมนโยบาย
 ทางการเงินเพ่ือลงทุนด้าน
 การอนุรักษ์พลังงาน 

V05 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 

V02 กฎหมาย และ
กฎระเบียบ 

 F0201 พัฒนาและปรับปรุง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 F0202 ก าหนดมาตรฐาน 
 คุณภาพ ปลอดภัย  

 F0203 มาตรฐานและฉลาก เพ่ือ
 การประหยัดและอนุรักษ์
 พลังงาน 

V03 มาตรการส่งเสริม 
และสนับสนุน 

 F0301 มาตรการตอบสนองต่อโหลด  
 F0302 การสนับสนุนและจูงใจการติดฉลาก

 แสดงประสิทธิภาพพลังงาน 
 F0303 การส่งเสริมการลงทนุเพื่อด าเนินการ

 มาตรการประหยัดพลังงาน 
 F0304 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

 พลังงานในโรงงาน/อาคารขนาดกลาง
 และขนาดเล็ก 

 F0305 การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง  
 ยานยนต์ไฟฟ้า และภาคที่อยู่อาศัย 

 F0306 การส่งเสริมการอนรุกัษ์พลังงานใน
 ภาคเกษตรกรรม เพื่อน าไปสู่การเป็น
 เกษตรอัจฉริยะ  

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ
และนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษ์

พลังงาน 

 F0401 ระบบติดตามตรวจสอบการใช้
 พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
 และธุรกิจการค้า 

 F0402 สนับสนุนเทคโนโลยี IoT 
 ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
 พลังงาน เพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 F0403 การวิจัย เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
 อนุรักษ์พลังงาน 

 F0404 ผู้เชี่ยวชาญและรูปแบบธุรกิจ 
 เพื่อการจัดการพลังงาน 

 F0501  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการมีสว่นร่วม บทบาทพลังงานชุมชนเพ่ือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน 
 ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน  

 F0502 การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผล กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 F0503  การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เป้าหมาย    070204    การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า 

ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมารท์กริด 
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V01 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย ี
ระบบโครงข่ายสมารท์กริด 

 F0101 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการ 
 พลังงาน 

 F0102 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
 หมุนเวียน 

 F0103 ระบบไมโครกริดและระบบกักเกบ็พลังงาน 
 F0104 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

V02 การติดตาม ประเมินผล 

 F0201 การพัฒนาและสาธิตน าร่องการใช้งานระบบ 
 สมาร์ทกริด  

 F0202 การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน 

V03 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

 F0301 การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟ้า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง 
 F0302 ฐานข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน/บูรณาการงานร่วมกับส่วนเกีย่วข้อง 
 F0303 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา 
 F0304 ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย    070301    ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประชาชน 
มีความสามารถใน 

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น Va

lu
e 
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V01 โครงสร้างพื้นฐาน
อินเตอร์เน็ต 

 F0101 โครงสร้างอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
 พื้นฐานมีความครอบคลุม 

 F0102  โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 
 (3G 4G 5G) ครอบคลุมพื้นที่ 

 F0103  คุณภาพ 
 F0104  ผู้ให้บริการ 
 F0105  ความจุโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่าง

 ประเทศ 
 F0106  การร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงข่าย

 ระหว่างประเทศ 
 F0107  การบริหารจัดการคลื่นความถี่ 

V05 การก ากับดูแล 

V02 เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต 

 F0201 ดึงดูดให้เข้าถึง 
 F0202 ครอบคลุมความ

 สนใจที่หลากหลาย
 ของผู้ใช้งาน 

 F0203 ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ 

V03 การเข้าถึง 

 F0301 การครอบครอง
 อุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
 อินเทอร์เน็ต 

 F0302  ราคาของบริการ
 อินเทอร์เน็ตเอื้อมถึง 

 F0303  ราคาของอุปกรณ์
 เข้าถึงที่เอื้อมถึง 

 F0304  การประชาสัมพันธ์ให้
 ประชาชนรับรู้ 

V04 ประชาชน/ผู้ใช้งาน 

 F0401 การรับรู้ถึงประโยชน์
 จากการใช้
 อินเทอร์เน็ต 

 F0402 ระดับความรู้ในการ
 ใช้ดิจิทัลการใช้งาน
 อุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
 อินเทอร์เน็ต 

 F0501 นโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย 
 F0502 บูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ/บูรณาการงานร่วมกับส่วนเกีย่วข้อง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 


