


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

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ต้นทุนโลจสิติกส์ 
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศลดลง 
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V01 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน V02 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เครือข่ายโลจิสติกส์ 
ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ และการอ านวยความสะดวก 

V03 ศักยภาพการให้บริการโลจสิติกส์ 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนระบบโลจสิติกสใ์นภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
741 / 1* โครงการ 

F0101 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ระบบโซ่
ความเย็น ของภาคเกษตร  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ /สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0102 เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยี e-logistic 
การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรม  

   สมอ./กสอ./สภาอตุสาหกรรม 3 

F0103 การจัดการความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง 

สมอ./กสอ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0104 เครือข่ายและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีมาตรฐานและมี
ความปลอดภัยเพ่ือรองรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

กรมควบคุมโรค/ขบ./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สมอ./
กสอ./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 

8 

F0201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

รฟท./กทพ./รฟม./ทล./ขบ./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม 35/1* 

F0202 สิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์  

ทล./ สภาอุตสาหกรรม 59 

F0203 เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเช่ือมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน  

ทล./สนข./ทช./สภาอุตสาหกรรม 19 

F0204 การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (NSW)  

กรมควบคุมโรค/กรมศุลกากร/กรมปศุสัตว์/สภาอุตสาหกรรม 4 

F0205 ระบบการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สภาอุตสาหกรรม 0 

F0206 กรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0207 โครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงมีประสิทธภิาพและขีดความสามารถ  

กทพ./กทท./รฟม./ทล./ขบ./ทช./จท./สคร./สบน./สภา
อุตสาหกรรม/มพ. 

507 

F0301 มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม 0 

F0302 มาตรฐานของบุคลากรด้านโลจิสติกส์  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0303 เทคโนโลยีด้านระบบโลจิสติกส์ 

สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 21 

F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
สศช./กรมควบคุมโรค/สป.คค./สศก./สภาอุตสาหกรรม 6 
F0402 ฐานข้อมูลและการติดตามผลการพัฒนา  
สศช./สป.ดศ./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มพ. 5 
F0403 องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งสินค้า  
สภาอุตสาหกรรม 0 
F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์  
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/สภาอุตสาหกรรม 2 

F0406 มาตรการสนับสนุนราคาเชื้อเพลิง/การใช้พลังงานทดแทนเพ่ือประหยัดต้นทุน  

สป.พน./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0407 มาตรการก าหนดค่าบริการท่ีจูงใจในการใช้ระบบรางและน้ า  

รฟท./รฟม./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สมอ. วว. 
หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

สศช. สศช. คค. 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
ด้านโลจิสติกส์ 

ระหว่างประเทศของ 
ประเทศไทยดีขึ้น 
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V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

V02 การบริการด้านโลจิสติกส์ V03 ปัจจัยสนับสนุนด้านโลจสิติกส ์

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจสิติกสใ์นภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
463 / 2* โครงการ 

แผนแม่บทฯประเด็น (07) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทย่อย : 7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมาย 070102    ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

F0101 โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกสต์าม
เส้นทางยุทธศาสตร์  

บ.วิทยุการบินฯ/รฟท./กทท./ทล./ทย./ขบ./สนข./ทช./จท./
สบน./สภาอุตสาหกรรม 

327/2*  

F0102 สนับสนุนการรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง่ การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการขนส่ง ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สป.พน./กทม./รฟท./กทท./สถ. /ขบ./สนข./ทช./ขร./จท./
สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 

12 

F0103 ระบบ NSW ที่สมบูรณ์  

   กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม 10 

F0104 กระบวนการโลจิสติกสใ์นรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์  

กรมศุลกากร/สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจสิติกส ์ 

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./สวทช./มทร.อีสาน 5 

F0106 การค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

สภาอุตสาหกรรม 0 

F0107 เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกสข์องไทยกับ 

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 

F0201  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีศักยภาพและมาตรฐาน  

ขบ./สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

17 

F0202  มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์  

สถาบันการบินพลเรือน/รฟท./ขบ./สภา
อุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 

15 

F0203  บุคลากรด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

จท./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./มทร.อีสาน 7 

F0204 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและให้บริการ
ศูนย์โลจิสติกส์ต่าง  ๆ 

กทท./กรมควบคุมโรค/สถ./สป.คค./สภา
อุตสาหกรรม 

7 

F0301 การลดอุปสรรคการคา้ระหว่างประเทศ  
สภาอุตสาหกรรม/มว./กรมส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศ 

4 

F0302 การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  
สป.คค./ขบ./สภาอตุสาหกรรม/มว. 6 
F0303 ฐานข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
สศช./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 10 

F0401 นโยบายและแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

สศช./สป.คค./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม 16 

F0402 การประเมินผลการด าเนินการ และการพัฒนาฐานข้อมูล  

สสช./สป.คค./สภาอุตสาหกรรม/มอ./มทร.อีสาน 12 

F0403 องค์ความรู้และศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

ขบ./กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ./มทร.อีสาน 6 

F0404 กฎหมายส่งเสริมการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0405 นโยบายส่งเสริมการลงทุน  

BOI/สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กทม. วว. 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขนส่งสินค้า 
ทางรางเพ่ิมขึ้น 
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V01 โครงสร้างพ้ืนฐานทางราง / สนับสนุนทาง
ราง 

V02 การบริหารจัดการ V03 การกระตุ้นอุปสงค์ 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการขนส่งสินคา้ทางรางในภาพรวม 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
15 โครงการ 

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

F0101 สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงระบบราง 

รฟท./ขบ./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม/สวทช. 0  

F0102 ขีดความสามารถของราง/ เพ่ิมโครงข่ายทางคู่  

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0103 ล้อเลื่อนท่ีใช้ในการรถไฟมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการ  

รฟท./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0104 โครงข่ายระบบการขนส่งทางรางครอบคลุมพ้ืนท่ีต้นทาง-
ปลายทางของการขนส่งสินค้าหลัก  

รฟท./กทท./สนข./ขร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0105 การแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน 

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0201 ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0202 การบริหารต้นทุน  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0203 ความสามารถในการรองรับสินค้า  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0204 การก ากับดูแล และการติดตามประเมินผล 

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0205 การเข้าถึงบริการขนส่งทางรางของผู้ประกอบการ  

รฟท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0206 การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านเมือง  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0207 บุคลากรในการปฏิบัติการเดินรถมีจ านวนเพียงพอ  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การเข้าถึง  

รฟท./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0  

F0302 ภาคีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  

รฟท./กทท./กนอ./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0303 การตลาด  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0304 ราคา  

รฟท./กทท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0305 การส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ขนส่งทางราง  

BOI/รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0401 กฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือขจัดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางราง  

รฟท./สป.คค./ขร./สคร./สมอ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0402 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  

BOI/รฟท./ขร./สคร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0403 การเปิดเสรีการขนส่งทางราง  

รฟท./ขร./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0404 มาตรฐานการเดินรถและการขนส่งสินค้า  

รฟท./สภาอุตสาหกรรม 2 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กนอ. ทช. 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การเดินทางด้วย
ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งมวลชน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

V02 สิ่งอ านวยความสะดวก V03 การบริหารจัดการ V04 การกระตุ้นอุปสงค์ 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
270 / 9* โครงการ 

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

F0101 การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล  

รฟท./รฟม./บขส./ขบ./สนข./จท./ 
สภาอุตสาหกรรม 

8 

F0102 โครงข่ายการเดินทางท่ีครอบคลุม  

กทม./รฟท./รฟม./ขสมก./ทย./ขบ./ 
สนข./ขร./สคร./สบน./สภาอุตสาหกรรม 

112/8*  

F0103 ระบบขนส่งมวลชนรอง  

บขส./ขสมก./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0104 ยานพาหนะท่ีมีมาตรฐาน  

บขส./รฟท./รฟม./ขสมก./ขบ./จท./
สภาอุตสาหกรรม 

7 

F0105 สถานีขนส่งสาธารณะท่ีเชื่อมต่อการเดินทาง 
มากกว่า 1 ระบบ  

กทม./รฟท./รฟม./สนข./ขร./จท./
สภาอุตสาหกรรม 

1*  

F0201 ความสะอาด  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

0 

F0202 ความปลอดภัย  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขบ./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

34 

F0203 ความสะดวกสบาย  

บขส./บ. ท่าอากาศยานไทยฯ/รฟท./ 
รฟม./ขสมก./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 

8 

F0204 การก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ในการขนส่ง
สาธารณะ  

รฟม./ขสมก./ขบ./สนข./ขร./จท./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0205 การพัฒนาจุดให้บริการขนส่งสาธารณะ
เพ่ืออ านวยความสะดวกและพักผ่อน  

รฟม./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม 11 

F0301 ระบบตั๋วร่วมบริการ  

รฟม./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 5/1*  

F0302 ความตรงต่อเวลา  

รฟท./รฟม./ขสมก./จท./สภา
อุตสาหกรรม 

5 

F0303 การเพ่ิมความถ่ีบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0304 การบริหารจัดการเพ่ือรองรบัผู้โดยสารภายใน
สถานีขนส่ง  

บขส./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0305  ระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ  

ขบ./สนข./จท./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0306 การบริหารจัดการในช่วงเวลาเรง่ด่วน พิเศษ
จ าเป็น  

รฟม./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0401 ราคา  

รฟม./ขร./จท./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0402 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูด
ผู้โดยสาร  

รฟท./รฟม./ขสมก./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0403 การสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะจากภาครัฐ 

ขสมก./ขบ./จท./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0501 นโยบายกระตุ้นการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ  
รฟม./ขสมก./สป.คค./สนข./ขร./สภาอุตสาหกรรม 14 
F0502 มาตรฐานการให้บริการ  
รฟม./ขสมก./ขร./สภาอุตสาหกรรม 20 

F0503 การบังคับใช้กฎหมาย  
ขสมก./ขร./ สภาอุตสาหกรรม 0 
F0504 มาตรการผังเมือง  
ยผ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0505 การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0506 การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  

รฟท./รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0507 การสร้างค่านิยมให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง  

รฟม./ขสมก./สป.คค./ขร./สภาอุตสาหกรรม 18 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ยผ./กทม.  

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ลดลง Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 คน/องค์กร/หน่วยงาน 

V05 สภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม 

V02 ถนน/ยานพาหนะ V03 ผู้ใช้รถใช้ถนน V04 การช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหต ุ

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
435 / 2* โครงการ 

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

F0101 การศึกษา/ ทักษะ/ ความรู้/ 
ประสบการณ ์ 

ตร./กรมควบคมุโรค/สอศ./สถ./
ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 

24/1* 

F0102 การปฏิบัติตามระเบยีบ กฎจราจร  

สถ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 8 

F0103 การมีระบบ/ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ  

ตร./ปภ./ขบ./สนข./สภา
อุตสาหกรรม 

23/1*  

F0201 การศึกษา ออกแบบ  

ขบ./ทช./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0202 การก่อสร้าง  

กทม./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม 55 

F0203 การบ ารุงรักษา 

กทม./สถ./ทล./ขบ./ทช./สภา
อุตสาหกรรม 

22 

F0204 การก าหนดมาตรฐาน  

ปภ./ทล./ทช./สภาอุตสาหกรรม 19 

F0205 สมรรถนะ สภาพการใช้งานได้มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย  

ขบ./ ทช./สภาอุตสาหกรรม 80 

F0301 การบังคับใช้กฎหมาย  

ตร./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 22 

F0302 การก าหนดมาตรฐาน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ใช้รถ ใช้ถนน  

ปภ./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 120 

F0401 กลไกการประสานงาน/ แจ้ง
เหตุ  

ตร./กรมควบคุมโรค/สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน/ปภ./ทล./
สป.คค./สภาอุตสาหกรรม 

5 

F0402 กลไกการช่วยเหลือ/ การส่ง
ต่อคนเจ็บ  

สถาบันการแพทย์ฉกุเฉิน/สถ./
สภาอุตสาหกรรม 

1 

F0403 การประกันภัย  

คปภ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0501 การบริหารจัดการ  

กรมควบคุมโรค/ปภ./ทล./ขบ./สนข./สภาอุตสาหกรรม 42 

F0502 การรณรงค์ให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์  

ตร./กรมควบคุมโรค/สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/สอศ./สถ./ปภ./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0503 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย  

ตร./สถ./ปภ./ทล./สป.คค./ขบ./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. คค. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า

ลดลง  Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V01 นโยบายและแผนงาน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงในภาพรวม 

V02 การขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า  
การก ากับดูแล และกฎระเบียบ 

V03 โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง/แปร
รูป 

V04 การติดตามประเมินผล 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
57 โครงการ 

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

F0101 การจัดท านโยบายเปิดรับซ้ือ  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0102 การจัดล าดับความส าคญัประเภท
เชื้อเพลิง  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0103 การก าหนดกลไกขับเคลื่อนหรือ
จัดท าแผนปฏิบตัิการที่ชัดเจนเพื่อบรูณาการ
ร่วมกันกับหน่วยทีjเกีย่วข้อง  

สนพ./พพ./ชธ./กกพ./ปตท./กฟผ./
สภาอุตสาหกรรม 

7 

F0201 การก ากบั การจัดหาและการใช้กา๊ซ
ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม  

ชธ./กกพ./สภาอตุสาหกรรม 14 

F0202 การออกระเบยีบหลักเกณฑ์คดัเลือกการ
รับซ้ือที่เหมาะสม  

พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0203 การบริหารจัดการสัญญาและข้อตกลง
ซ้ือขายไฟฟ้า  

กกพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0401 การติดตามโครงการเพือ่ให้มีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเปน็ไปตามแผน/สัญญา  

สนพ./กกพ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0402 การติดตามประเมินผลเพือ่จัดท า
นโยบายจัดหาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

สนพ. /สภาอุตสาหกรรม 2 

F0301 การจัดหาและการน าเข้าก๊าซธรรมชาติให้
มีประสิทธิภาพตามแผน  

ชธ./กกพ./ปตท./สภาอุตสาหกรรม 6 

F0302 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ  

ปตท./สภาอุตสาหกรรม/มว. 5 

F0303 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า  

กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 1 

F0304 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
เดิม  

ปตท./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 2 

F0305 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน  

กฟผ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 1 

F0501 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ  

สนพ./สป.พน./ชธ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 9 

F0502 การสร้างความรู้ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจความส าคัญของพลังงาน  

สนพ./สป.พน./สภาอุตสาหกรรม/มอ. 1 

F0503 ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทั้งในและตา่งประเทศ  

สนพ./สป.พน./ชธ./สภาอุตสาหกรรม/มว. 7 

F0504 การพัฒนาองคค์วามรู้การวิจัยและพฒันา  

สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต

ภายในประเทศเพ่ิม
มากขึ้น 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 นโยบายและแผนงาน 

V06 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ 

V02 การก ากับดูแล และ
กฎระเบียบ 

V03 การส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบไฟฟ้า  

ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 

V04 การพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

V05 การติดตามประเมินผล  

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
122 / 7* โครงการ 

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

F0101 การจัดล าดับความส าคัญประเภท
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนตามศักยภาพพ้ืนท่ี
ภายในประเทศ  

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0102 การก าหนดอัตราการรับซื้อตามประเภท
เชื้อเพลิงเพ่ือส่งเสรมิการแข่งขัน  

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0103 การก าหนดนโยบายการจัดหาและบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงทดแทนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี  

พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม 

5 

F0104 การก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

พพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 2 /1*  

F0201 การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม 2 

F0202 ระเบียบหลักเกณฑ์คัดเลือกการรับซื้อ
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม  

สนพ./กกพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0203 การก ากับการจัดหาและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้มีประสิทธิภาพในราคาท่ีเหมาะสม  

พพ./สนพ./กกพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม 

0 

F0204 การบริหารสัญญาการรับซื้อท่ีเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับประเภทพลังงานทดแทน 

สนพ./กกพ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./ปม./สอน./สภาอุตสาหกรรม/
มจ./ 

18 

F0302 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลงังาน
ทดแทนที่เหมาะสม  

พพ./สนพ./กฟผ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มช./มจ. 

32 /4* 

F0303 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./กฟน./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มจ. 

11/2*  

F0304 กลไกการส่งเสริมพลงังานทดแทน 
ที่เอื้อต่อการลงทุน  

พพ./สนพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม/มว. 4 

F0305 ธุรกิจการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ระดับ
ชุมชน  

สป.พน./พพ./สถ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มจ. 

0 

F0401 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี  

พพ./สนพ./สอน./สภา
อุตสาหกรรม/มว./มอ./มช./
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/
มจ. 

11 

F0402 การส่งเสริมเทคโนโลยีที่
สามารถผลิตได้ในประเทศ  

พพ./สอน./สภาอุตสาหกรรม/
มว./มอ./มช./มจ. 

5 

F0403 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ  

พพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./
มรส./มจ. 

2 

F0501 การจัดหาพลังงานทดแทน
เป็นไปตามแผน และเพียงพอ 

พพ./สนพ./กกพ./สภา
อุตสาหกรรม 

1 

F0502 การใช้ผลการประเมินทั้งภาค
ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
เพื่อจัดท านโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 5 

F0601 การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการยอมรับ  

พพ./สภาอุตสาหกรรม/มอ. 15 

F0602 การท างานร่วมกันในเชิงการบรูณาการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกบัทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

พพ./กฟภ./ปม./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0603 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานทดแทน  

พพ./สนพ./กฟภ./สภาอตุสาหกรรม 5 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

ธพ./กรอ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานของ

ประเทศเพ่ิมขึ้น Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01 นโยบายและแผน 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 

V02 กฎหมาย และกฎระเบียบ V03 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน V04 การพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบธุรกจิและ
นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษพ์ลังงาน 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
166 โครงการ 

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

F0101 นโยบายเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน  

พพ./สนพ./กฟภ./สภาอตุสาหกรรม 24 

F0102 แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 8 

F0103 พัฒนานวัตกรรมนโยบายทาง
การเงินเพื่อลงทุนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 4 

F0201 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง  

พพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0202 ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ 
ปลอดภัย  

พพ./ธพ./กกพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม 

10 

F0203 มาตรฐานและฉลาก เพื่อการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  

พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม 4 

F0401 ระบบติดตามตรวจสอบการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ
การค้า  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 14 

F0402 สนับสนุนเทคโนโลยี IoT ร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 6 

F0403 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษพ์ลังงาน  

พพ./กฟผ./กฟน./สภา
อุตสาหกรรม/มอ./สวทช. 

3 

F0404 ผู้เชี่ยวชาญและรูปแบบธุรกจิ เพื่อ
การจัดการพลังงาน  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0301 มาตรการตอบสนองต่อโหลด  

พพ./สนพ./กกพ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0302 การสนับสนุนและจูงใจการติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพพลังงาน  

พพ./กฟผ./สภาอุตสาหกรรม 5 

F0303 การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือด าเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 20 

F0304 การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ในโรงงาน/อาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พพ./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0305 การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งยานยนต์
ไฟฟ้า และภาคท่ีอยู่อาศัย  

พพ./ธพ./สนพ./สภาอุตสาหกรรม 8 

F0306 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาค
เกษตรกรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ  

กวก./พพ./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0501 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม บทบาทพลังงานชุมชนเพื่อการประหยัดและอนรุักษพ์ลังงาน ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน  

สป.พน./พพ./สภาอุตสาหกรรม 23 

F0502 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อตดิตามและประเมินผล กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 4 

F0503 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนแผนอนรุักษ์พลังงาน  

พพ./สนพ./สภาอตุสาหกรรม 8 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กรอ./สมอ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า 

ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด 

Va
lu

e 
Ch

ain
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วข
้อง

 

V01 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลย ี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

V02 การติดตาม ประเมินผล 

V03 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
30 โครงการ 

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

F0101 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน 

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 7 

F0102 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน  

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0103 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน  

สนพ. /พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม/มว. 6 

F0104 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 9 

F0201 การพัฒนาและสาธิตน าร่องการใช้งานระบบสมารท์กริด  

สนพ./พพ./กฟผ./กฟภ./กฟน./สภาอุตสาหกรรม/สวทช. 1 

F0202 การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน 

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

F0301 การยอมรับของประชาชนในกระบวนการการพัฒนาโรงไฟฟ้าและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง  

สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม 3 

F0302 ฐานข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน/บูรณา
การงานร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง  

สนพ./พพ./สภาอุตสาหกรรม 1 

F0303 การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม/มว./มอ. 3 

F0304 ธรรมาภบิาล และการมีส่วนร่วม  

สนพ./สภาอุตสาหกรรม 0 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

กกพ. 

สศช. สศช. พน. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 
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V01 โครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต 

V05 การก ากับดแูล 

V02 เนื้อหาบนอนิเทอร์เน็ต V03 การเข้าถึง V04 ประชาชน/ผู้ใช้งาน 

ปี 2563 ปี 2564 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

รวมทั้งสิ้น  
212 โครงการ 

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

F0201 ดึงดูดให้เข้าถึง  

1 

F0202 ครอบคลุมความสนใจที่
หลากหลายของผู้ใช้งาน  

กสทช. 2 

F0203  ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ 

3 

F0301 การครอบครองอุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต  

สดช. 6 

F0302 ราคาของบริการอินเทอร์เน็ตเอื้อมถึง  

สป.ดส. 0 

F0303 ราคาของอุปกรณ์เข้าถึงที่เอื้อมถึง  

1 

F0304 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้  

กสทช. 16 

F0101 โครงสร้างอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พ้ืนฐานมีความ
ครอบคลุม  

กสทช./สป.ดส. 32 

F0102  โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี  (3G 4G 5G) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  

กสทช./NT 16 

F0103  คุณภาพ  

กสทช./สป.ดส. 4 

F0104  ผู้ให้บริการ  

กสทช. 4 

F0105  ความจุโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ  

กสทช./สป.ดส. 3 

F0106  การร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ  

กสทช. 1 

F0107  การบริหารจัดการคลื่นความถี่  

กสทช./NT 4 

F0401 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
อินเทอร์เน็ต 

กสทช./สดช. 19 

F0402 ระดับความรู้ในการใช้ดิจิทัลการ
ใช้งานอุปกรณ์ส าหรับเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต 

กสทช./depa 16 

F0501 นโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย  

กสทช./สป.ดส./สดช. 35 

F0502 บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ/บรูณาการงานร่วมกบัส่วนเกีย่วข้อง  

กสทช. 49 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y1 

depa 

สศช. สศช. ดส. 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  แต่ไม่ได้
เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 


