สรุป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขข้อมูลฐาาน และคค่าเป้าหมมาย
ของแผผนแม่บททภายใต้ยุยทธศาสสตร์ชาติ

สํานักงานเเลขานุการขของคณะกรรรมการยุทธศาสตร์ชาติติ
สํานักงานนสภาพัฒนาาการเศรษฐกิจิ และสังคมแห่
ค งชาติ

สรุป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐานและค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปจํานวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย
๓๗ เป้าหมาย และ ๓๙ ตัวชี้วัด
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(๑) ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ประเทศชาติมคี วาม
มั่นคงในทุกมิติ และ
ทุกระดับเพิ่มขึน้
ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)

ปี ๒๕๖๐
อยูอ่ ันดับที่ ๑๒๐

ดัชนีชี้วดั ความสุข
ของประชากรไทย
(อันดับ)

ปี ๒๕๖๐
อยูอ่ ันดับที่ ๓๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๗๕ ของโลก ๑ ใน ๕๐ ของโลก ๑ ใน ๒๕ ของโลก ๑ ใน ๑๐ ของโลก
๑ ใน ๓๐ ของโลก

๑ ใน ๒๕ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

(๒) ประเด็น การต่างประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐
ร้อยละ ๕-๑๐
ร้อยละ ๕-๑๐
ร้อยละ ๕-๑๐

ตัวชี้วัดการ
-*
การต่างประเทศไทย
ต่างประเทศไทย
มีเอกภาพ ทําให้
(เฉลี่ยร้อยละ)*
ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
มีมาตรฐานสากล
และมี เกียรติภมู ิใน
ประชาคมโลก
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด และข้อมูลฐาน โดยกระทรวงการต่างประเทศ
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(๓) ประเด็น การเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน อัตราการขยายตัว
ประเทศ
ของผลิตภัณฑ์มวล
ในสาขาเกษตร
รวมในประเทศสาขา
เพิ่มขึ้น
เกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผลิตภาพการผลิต อัตราผลิตภาพการ
ของภาคเกษตร
ผลิตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๕.๓

ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ ๓.๘

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๘
ร้อยละ ๓.๐
ร้อยละ ๓.๐
ร้อยละ ๓.๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๓

(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และ
บริการ

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
สาขาบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อัตราการขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
เฉลี่ยปี ๒๕๕๕ร้อยละ ๔.๖
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
๒๕๕๙ ร้อยละ
๒.๗
ข้อมูลฐาน

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยปี ๒๕๕๕๒๕๕๙ ร้อยละ
๔.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๔
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ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของภาคบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อัตราการขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
เฉลี่ยปี ๒๕๕๕ร้อยละ ๒.๒
ร้อยละ ๒.๔
ร้อยละ ๒.๔
ร้อยละ ๒.๕
๒๕๕๙ ร้อยละ
๒.๗
ข้อมูลฐาน

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยปี ๒๕๕๕๒๕๕๙ ร้อยละ
๔.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๗

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒

(๕) ประเด็น การท่องเทีย่ ว
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ประเทศด้านการ
มวลรวมในประเทศ
ท่องเที่ยวต่อ
ด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึน้
ประเทศ (ร้อยละ)
รายได้จากการ
อัตราส่วนรายได้จาก
ท่องเที่ยวของเมือง
การท่องเที่ยวของ
รองเพิ่มขึ้น
เมืองหลักและเมือง
รอง (สัดส่วน)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๘.๑๓

ปี ๒๕๖๐
๙๐:๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๒
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๘
ร้อยละ ๓๐

๘๐:๒๐
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๗๕:๒๕

๗๐:๓๐

๖๐:๔๐

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ความสามารถทางการ อันดับความสามารถ
แข่งขันด้านการ
ทางการแข่งขันด้าน
ท่องเที่ยวของประเทศ การท่องเที่ยวของ
ไทยดีขึ้น
ประเทศไทย โดย
Travel & Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๐ อยูท่ ี่
อันดับ ๓๔ จาก
๑๓๖ ประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๒๘
๑ ใน ๒๖
๑ ใน ๒๔

(๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมภิ าค
ของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
ประเทศไทยมีพื้นที่มี
แผนผังภูมินิเวศเพื่อ

มูลค่าการลงทุนใน
เมืองเป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)

-*

แผนผังภูมินิเวศ
ระดับภาค
(จํานวน)

-*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

มีแผนผังภูมินิเวศ ๑
ภาค
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มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

เป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี
ช่องว่างความเหลื่อม
ล้ําระหว่างพื้นที่ลดลง

-**
สัดส่วน GPP per
ปี ๒๕๕๙ อยูท่ ี่
ไม่เกิน ๓ เท่า
capita ของจังหวัด
๕.๕ เท่า
ร้อยละ ๒๐ สุดท้ายที่
รวยที่สุด ต่อ GPP
per capita ของ
จังหวัดร้อยละ ๒๐
แรกที่จนที่สดุ
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําข้อมูลฐาน // **อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทําค่าเป้าหมาย
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ไม่เกิน ๓ เท่า

ไม่เกิน ๓ เท่า

(๗) ประเด็น โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ปี ๒๕๖๑
อันดับที่ ๔๘

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๔๕
อันดับที่ ๓๘
อันดับที่ ๓๑
อันดับที่ ๒๕

(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ผู้ประกอบการในทุก สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
ระดับเป็น
รวมของวิสาหกิจ
ผู้ประกอบการยุค ขนาดกลางและขนาด
ใหม่ทมี่ ีบทบาทต่อ ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
รวมในประเทศ
มากขึ้น

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๔๒

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๔๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๖๐

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ ๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ขยายตัวอย่างน้อย ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ ๕

(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขต

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ เขต

ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๔.๑
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
การลงทุนในพืน้ ที่เขต มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนในพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการ ทั้งหมด ในช่วง ๕ ปี
ยกระดับ
แรก
(ล้านบาท)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑
๔๐๗,๕๑๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

คนไทยมีคุณธรรม
ดัชนีคุณธรรม ๕
-*
จริยธรรม ค่านิยมที่
ประการ
ดีงาม และมีความรัก ประกอบด้วย ความ
และภูมิใจในความ ซือ่ สัตย์สุจริต การมี
เป็นไทยมากขึ้น นํา จิตสาธารณะ การ
หลักปรัชญาของ เป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงมา การกระทําอย่าง
ใช้ในการดํารงชีวิต
รับผิดชอบ
สังคม ไทยมีความสุข ความเป็นธรรมทาง
และเป็นที่ยอมรับ
สังคม
ของนานาประเทศ
มากขึ้น
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ จากปีฐาน
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๕ จากปีฐาน
๒๐ จากปีฐาน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐ จากปีฐาน

(๑๑) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
การพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปญ
ั ญา
และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รัก
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์
(ค่าคะแนน)

ปี ๒๕๖๐ อยูท่ ี่
๐.๗๕๕

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ค่าคะแนน ๐.๗๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ค่าคะแนน ๐.๘๒ ค่าคะแนน ๐.๘๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
มีค่าคะแนน
มากกว่า ๐.๘๕

(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูs้
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

คนไทยมีการศึกษาที่ คะแนน PISA ด้าน
มีคุณภาพตาม
การอ่าน
มาตรฐานสากล
คณิตศาสตร์ และ
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่
วิทยาศาสตร์
จําเป็นของโลก
(คะแนนเฉลี่ย)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๕๘
เฉลี่ย ๔๑๕
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๘๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๙๐ คะแนน เฉลี่ย ๕๑๐ คะแนน
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ศตวรรษที่ ๒๑
สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิม่ ขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัดและ
ความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น

อันดับขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ ด้าน
การศึกษา

ปี ๒๕๖๑
อันดับที่ ๕๖

ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศไทยใน
ระดับสากลดีขนึ้
(GTCI)
(คะแนน)

ปี ๒๕๖๑
๓๙.๙๖ คะแนน
อันดับ ๗๐ จาก
๑๑๙ ประเทศ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
อันดับที่ ๔๕

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๑
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
อันดับที่ ๔๐
อันดับที่ ๓๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
อันดับที่ ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๕๖.๖๓
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
ยุโรป)

ไม่น้อยกว่า ๗๒.๔๙
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

ไม่น้อยกว่า
๖๙ คะแนน

(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี
(อายุเฉลี่ย)

ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ
๖๖.๘ ปี

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
๖๘ ปี
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๗๐ ปี
๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
๗๕ ปี

(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น อายุคาดเฉลี่ยของ
มีน้ําใจนักกีฬา
การมีสุขภาพดี
และมีวินัย เคารพกฎ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
กติกามากขึ้น ด้วย
(อายุเฉลีย่ )
กีฬา

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ
๖๖.๘ ปี

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
๖๘ ปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๗๐ ปี
๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
๗๕ ปี

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มิตดิ ้านโอกาสของ
ของในการพัฒนา
ดัชนีชี้วดั
สังคมเพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าทาง
สังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๑
๔๕.๙๑
คะแนน
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(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

รายได้ของประชากร
กลุ่มรายได้นอ้ ย
เพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
(คะแนน)

ปี ๒๕๖๑
๔.๒๔

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๔.๓๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
๔.๔๐ คะแนน
๔.๕๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
๔.๖๐ คะแนน

(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

คนไทยทุกคนได้รับ สัดส่วนประชากร
ไทยทั้งหมดที่
การคุ้มครองและมี
ได้รับความ
หลักประกันทางสังคม
คุ้มครองตาม
เพิ่มขึ้น
มาตรการ
คุ้มครองทาง
สังคม
อย่างน้อย ๙
กรณี ได้แก่
(๑) เจ็บป่วย (๒)
คลอดบุตร (๓)
ตาย (๔)ทุพพล
ภาพ/พิการ (๕)
เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือ
บุตร (๖) ชราภาพ

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

(๗) ว่างงาน (๘)
ผู้อยูใ่ นอุปการะ
(๙) และการ
บาดเจ็บจากการ
ทํางาน
(ร้อยละ)
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สภาพแวดล้อมของ อันดับของประเทศ ปี ๒๕๖๐ ลําดับ อยู่ในระดับต่ํากว่า อยู่ในระดับต่ํากว่า อยู่ในระดับต่ํากว่า อยูใ่ นระดับต่ํากว่า
ประเทศไทยมีคุณภาพ ด้านความยั่งยืนและ
ที่ ๕๙
๕๐ ประเทศแรกของ ๔๐ ประเทศแรก
๓๐ ประเทศแรก
๒๐ ประเทศแรก
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
โลก
ของโลก
ของโลก
ของโลก
ในระดับโลก
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ความมั่นคงด้านน้ํา
ของประเทศเพิ่มขึ้น

ดัชนีความมัน่ คง
ด้านน้ําของ
ประเทศ
(ระดับ/คะแนน)

-*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ดัชนีความมั่นคง
ดัชนีความมั่นคง
ดัชนีความมั่นคง ดัชนีความมั่นคงด้าน
ด้านน้ําของประเทศ ด้านน้ําของประเทศ ด้านน้ําของประเทศ
น้ําของประเทศ
ระดับ ๒ (๖๐
ระดับ ๓ (๗๐
ระดับ ๓ (๗๕
ระดับ ๔ (๘๐
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ผลิตภาพของน้ําทั้ง ระดับความมั่นคง
-*
ระบบเพิ่มขึ้น ในการ และ/หรือผลิต
ใช้น้ําอย่างประหยัด ภาพจากการใช้
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
น้าํ (บาท/
จากการใช้น้ํา
ลูกบาศก์เมตร)
แม่ น้ํา ลํา คลองและ
-*
สั ด ส่ ว นของ
แหล่ ง น้ํา ธรรมชาติ แม่ น้ํา ลํา คลอง
ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์
และแหล่ ง น้ํา
และฟื้ น ฟู ส ภาพให้ มี ธรรมชาติ ที่ ไ ม่ มี
ระบบนิ เ วศที่ ดี
สิ่ ง รุ ก ล้ํา ผิ ด
กฎหมาย
(ร้ อ ยละของ
แม่ น้ํา
ลํา คลองและ
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํา ทั้ ง
ประเทศ)
หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําข้อมูลฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ตามแต่ละด้าน และ ตามแต่ละด้านและ ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม ๓ เท่าจาก
เพิ่ม ๕ เท่าจาก
เพิ่ม ๗ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบนั ปี
ค่าเฉลี่ยปัจจุบนั
ค่าเฉลี่ยปัจจุบนั
๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๒๐
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ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม ๑๐ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบนั
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๙๐

(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับความพึง
พอใจในคุณภาพ
การให้บริการของ
ภาครัฐ

ภาครัฐมีการ
ดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วย
การนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลําดับ
ขององค์การ
สหประชาชาติ

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
อยูใ่ นอันดับ ๑ ใน
๕๔ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํากว่า
๕๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
อยูใ่ นอันดับ ๑ ใน อยูใ่ นอันดับ ๑ ใน
๔๓ และ/หรือได้
๓๒ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํากว่า
คะแนนไม่ต่ํากว่า
๕๗ คะแนน
๖๒ คะแนน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
อยูใ่ นอันดับ ๑ ใน
๒๐ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํากว่า
๗๓ คะแนน

ปี ๒๕๖๑
ความพึงพอใจของ
การบริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละความ
พึงพอใจ ร้อยละ
๘๔.๐
ปี ๒๕๖๑
อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
อันดับที่ ๗๓
ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด
๖๐ อันดับแรก
๕๐ อันดับแรก
๔๐ อันดับแรก
๓๐ อันดับแรก

(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑
ประเทศไทยปลอดการ ดัชนีการรับรูก้ าร
อยูอ่ ันดับที่ ๙๙
ทุจริตและประพฤติมิ ทุจริตของประเทศ จาก
๑๘๐ ประเทศ
ชอบ
ไทย
ได้คะแนน ๓๖
(อันดับ/คะแนน) คะแนนจาก ๑๐๐
คะแนน
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(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ให้ทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
การอํานวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่งใส
เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๐ ได้
ดัชนีนติ ิธรรม
คะแนนของ ๔ คะแนนในทุกปัจจัย คะแนนในทุกปัจจัย คะแนนทุกปัจจัยไม่
คะแนนเฉลี
ย
่
๐.๕
(คะแนน/อันดับ)
ปัจจัย จากทั้งหมด ไม่ต่ํากว่า ๐.๖๕
ไม่ต่ํากว่า ๐.๗๕ ต่ํากว่า ๐.๘๗ และ
อยู่ในลําดับที่ ๗๑
๘ ปัจจัย
อยู่ใน ๑๐ อันดับ
จาก ๑๑๓ ประเทศ
๑. การจํากัด
แรกของโลก
ที่ได้รับการจัดลําดับ
อํานาจรัฐ
ทั้งหมด
๒. รัฐบาลโปร่งใส
๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. ความเป็น
ระเบียบและความ
มั่นคงไม่ต่ํากว่า
๐.๖๕
ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ความสามารถในการ การจัดอันดับโดย
แข่งขันด้านโครงสร้าง สภาเศรษฐกิจโลก
ฐานทางเทคโนโลยี และ สถาบันการ
และด้านโครงสร้าง จัดการนานาชาติ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๐
อยูอ่ ันดับที่ ๓๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๓๐
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ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๓๐

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ข้อมูลฐาน

มูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนมูลค่าการ
ลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
(ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ)

ปี ๒๕๖๐
อยู่ที่รอ้ ยละ ๑.๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑.๕
ร้อยละ ๑.๗
ร้อยละ ๑.๙
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ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๒.๐

สรุป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน และค่าเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปจำนวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนย่อยของ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๘๕ แผนย่อย
ประกอบด้วย
๑๔๐ เป้ำหมำย และ ๑๖๓ ตัวชี้วัด
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(๑) ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประชำชนมีควำมมั่นคง
ระดับควำมมั่นคง
ปี ๒๕๖๐
ปลอดภัยในชีวิต และ
ปลอดภัย
อยู่อันดับที่ ๖๙
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ภำยในประเทศและ
ศักยภำพตำรวจระดับ
สำกล (WISPI) ดีขึ้น
(อันดับ)
คนไทยมีควำม
ตัวชี้วัดระดับทุนทำง
-*
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
สังคม*
พร้อมธำรงรักษำไว้ซึ่ง
สถำบันหลักของชำติ
สถำบันศำสนำเป็นที่
เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น
กำรเมืองมีเสถียรภำพ ประสิทธิผลของรัฐบำล
ปี ๒๕๖๐
และธรรมำภิบำลสูงขึ้น จำกกำรประเมินของ
อยู่ในระดับร้อยละ
ธนำคำรโลก
๖๖.๘๓
แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปัญหำควำมมั่นคงที่มี ระดับควำมสำเร็จของ
-*
อยู่ในปัจจุบัน (เช่น
กำรแก้ไขปัญหำควำม
ปัญหำยำเสพติด ควำม
มั่นคงในปัจจุบัน
มั่นคงทำงไซเบอร์
กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับกำรแก้ไขดีขึ้นจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรและพัฒนำ
ประเทศ

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

อยู่ในลำดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก

อยู่ในลำดับ
๑ ใน ๔๕ ของโลก

อยู่ในลำดับ
๑ ใน ๓๕ ของโลก

อยู่ในลำดับ
๑ ใน ๒๕ ของโลก

-**

-**

-**

-**

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๗๐

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๘๐

ดีขึ้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕๐
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ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จน ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จน ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จน
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรประเทศ
บริหำรประเทศ
บริหำรประเทศ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ลดลง
คงเหลือเฉพำะ
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
งบประมำณตำม
ภำรกิจควำมมั่นคง
ปกติ

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คงเหลือเฉพำะ
งบประมำณตำม
ภำรกิจควำมมั่นคง
ปกติ

ไม่มเี หตุกำรณ์ควำม
รุนแรงทุกกรณี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ไม่มเี หตุกำรณ์ควำม
รุนแรงทุกกรณี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ภำคใต้มีควำมสงบสุข จำนวนงบประมำณด้ำน ปี ๒๕๖๐ งบประมำณ
ร่มเย็น
ควำมมั่นคงในกำรแก้ไข แผนงำนบูรณำกำร
ปัญหำควำมรุนแรงใน เรื่อง กำรขับเคลือ่ นกำร
พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ แก้ไขปัญหำจังหวัด
ลดลง
ชำยแดนภำคใต้ จำนวน
๑๒,๖๙๒.๓ ล้ำนบำท
วัดสถิติจำนวนเหตุ
ปี ๒๕๖๑ จำนวน
ลดลงร้อยละ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
รุนแรง/สูญเสีย
๕๔๘ เหตุกำรณ์
๒๐ ต่อปี
ยุตภิ ำยในปี ๒๕๗๐
ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของ ปี ๒๕๖๐ จำนวน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยว และมูลค่ำ
นักท่องเที่ยว
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
กำรลงทุนในพื้นที่จังหวัด ๑,๓๘๗,๐๑๘ คน
ชำยแดนใต้
ปี ๒๕๖๐
มูลค่ำกำรลงทุน
๑๘๗.๒ ล้ำนบำท
แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว
ประสิทธิภำพของ
-*
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
และประชำคมข่ำวกรอง หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว
ทำงำนอย่ำงมี
และประชำคมข่ำวกรอง
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชำติมีควำมทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง
กองทัพและหน่วยงำน
วัดระดับควำมพร้อม
-*
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ด้ำนควำมมั่นคง
ของกองทัพและ
มีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะ หน่วยงำนด้ำนควำม
เผชิญภัยคุกคำมทุก
มั่นคง
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับควำมรุนแรง
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
ระดับควำมสัมพันธ์และ
ประเทศไทยมี
-*
มำกขึ้น/ดีขึ้น
มำกขึ้น/ดีขึ้น
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ควำมร่
ว
มมื
อ
ด้
ำ
นควำม
ควำมมั่นคงและสำมำรถ
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
มั
น
่
คงในทุ
ก
มิ
ต
ก
ิ
บ
ั
รับมือกับควำมท้ำทำย
ประเทศมหำอำนำจและ
จำกภำยนอกได้ทุก
ประเทศที่มีควำมสำคัญ
รูปแบบสูงขึ้น
ทำงยุทธศำสตร์ (อำทิ
จำนวนกำรเยือน จำนวน
ควำมร่วมมือ ระดับ
ควำมสัมพันธ์)
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประเทศไทยมีบทบำท ระดับควำมสำเร็จของ
-*
มำกขึ้น/ดีขึ้น
มำกขึ้น/ดีขึ้น
มำกขึ้น/ดีขึ้น
บทบำทไทยในกำร
เพิ่มขึ้นในกำรกำหนด
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ก
ำหนดทิ
ศ
ทำงและ
ทิศทำงและส่งเสริม
เสถียรภำพของภูมิภำค ส่งเสริมเสถียรภำพของ
ภูมิภำคเอเชีย (อำทิ
เอเชีย รวมทั้งเป็น
จำนวนข้อเสนอ/ ข้อ
ประเทศแนวหน้ำใน ริเริ่มของไทยที่ได้รับกำร
ภูมิภำคอำเซียน
ยอมรับ กำรเป็น ผู้เล่นที่
สำคัญในกรอบอนุ
ภูมิภำคและภูมิภำคกับ
ต่ำงประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
กลไกกำรบริหำร
-*
ระดับประสิทธิภาพการ
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
จัดกำรควำมมั่นคงมี
ดาเนินงานของ
ประสิทธิภำพสูงขึ้น
หน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
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ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ร้อยละ ๑๐๐

(๒) ประเด็น การต่างประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ระดับควำมสัมพันธ์
-*
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ศูนย์กลำงกำรค้ำ กำร และควำมร่วมมือด้ำน
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ลงทุน กำรบริกำร และ
เศรษฐกิจ
ควำมเชื่อมโยงที่สำคัญ ควำมเชื่อมโยง และ
ในภูมิภำคเอเชีย โดยมี นวัตกรรมในกรอบทวิ
ระบบเศรษฐกิจที่เน้น
ภำคี ภูมิภำค และ
นวัตกรรมดีขึ้น
พหุภำคี (อำทิ จำนวน
โครงกำร/ควำม
ร่วมมือ/ควำมตกลง)
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน ระดับควำมสำเร็จของ
-*
มำกขึ้น/ดีขึ้น
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับ บทบำทไทยในกำรเป็น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกัน หุ้นส่วนกำรพัฒนำที่
บรรลุเป้ำหมำยกำร
ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ
พัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (อำทิ จำนวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยที่
ได้รับกำรยอมรับ กำร
เป็นผู้เล่นที่สำคัญใน
กรอบ
ต่ำง ๆ โครงกำรที่ไทย
ดำเนินกับต่ำงประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ประเทศไทยมีกำร
๑. ระดับควำมร่วมมือ
-*
มากขึน้ /ดีขึ้น
พัฒนำที่สอดคล้องกับ กับต่ำงประเทศในกำร
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปรับปรุง/พัฒนำ
มำตรฐำน
ภำยในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศและ
มำตรฐำนสำกลที่สำคัญ
๒. ระดับควำมสำเร็จ
ของบทบำทไทยในกำร
กำหนดบรรทัดฐำนและ
มำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยที่ได้รับกำรยอมรับ
กำรเป็นผูเ้ ล่นทีส่ ำคัญ
ในกรอบต่ำง ๆ)
๓. อันดับ/คะแนนของ
ไทยในดัชนีสำกลใน
ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ต่อผลประโยชน์ของ
ชำติ มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*
แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ ๑. ระดับควำมสำเร็จ
-*
อำนำจต่อรอง และได้รับ ของไทยในกำรสร้ำง
กำรยอมรับในสำกลมำก ควำมเข้ำใจ/กำร
ยอมรับภำพ- ลักษณ์
ขึ้น
และควำมนิยมไทยใน
สำกลด้วยอำนำจแบบ

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

มำตรฐำนสำกลในทุก
มิติและสำมำรถมี
บทบำทเชิงรุกในกำร
ร่วมกำหนด
มำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
นุ่มนวลของไทย (อำทิ
จำนวนโครงกำรอำนำจ
แบบนุ่มนวล จำนวน
กิจกรรม/โครงกำรที่
ส่งเสริมทัศนะเชิงบวก
ต่อประเทศไทย)
๒. ระดับควำมสำเร็จ
ของไทยในเวทีระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยได้รับกำรรับรองใน
เวที/องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ประเทศไทย
และคนไทยได้รับกำร
เลือกตั้ง/ยอมรับในเวที
ระหว่ำงประเทศ)
๓. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรพัฒนำศักยภำพ
และเสริมสร้ำงเครือข่ำย
ของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่ำงประเทศ ให้มี
ควำมเข้มแข็งและมี
เกียรติภูมิ (จำนวน
โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยใน
ต่ำงประเทศ กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนไทยใน
ต่ำงประเทศด้วยกำร
เผยแพร่ภำพลักษณ์ของ
ไทย)
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม ๑. ระดับควำมร่วมมือ
ขับเคลื่อนกำร
ระหว่ำงส่วนรำชกำรไทย
ต่ำงประเทศอย่ำงมี
เพื่อพัฒนำ/ขับเคลื่อน
เอกภำพ และไทยเป็น กำรต่ำงประเทศในทุกมิติ
หุ้นส่วนควำมร่วมมือกับ
(กำรเมือง เศรษฐกิจ
ต่ำงประเทศในทุกมิติ
สังคม กำรดูแลและ
มำกขึ้น
คุ้มครองคนไทยใน
ต่ำงประเทศ) อย่ำงมี
บูรณำกำร (อำทิ กลไก
กำรประชุม กิจกรรม/
โครงกำรร่วม)
๒. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
กำรมีส่วนร่วมของภำค
ส่วน
ต่ำง ๆ (อำทิ จำนวน
โครงกำร จำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร)
๓. ระดับกำรพัฒนำงำน
บริกำรด้ำนกำร
ต่ำงประเทศและด้ำนกำร
กงสุล (อำทิ มีกลไกและ
ช่องทำงกำรรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของ
ประชำชนที่หลำกหลำย)

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มำกขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๔. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย
บุคคลและองค์กรที่เป็น
มิตรกับประเทศไทยใน
ต่ำงประเทศ (อำทิ
จำนวนคน/องค์กรที่เป็น
มิตร จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่สนับสนุน
เครือข่ำย)*
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำตัวชี้วัดและข้อมูลฐำน โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

(๓) ประเด็น การเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่
สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ อัตรำกำรขยำยตัวของ
พื้นถิ่นมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
มูลค่ำของ
สินค้ำเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย
สินค้ำเกษตรปลอดภัยมี อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำเพิม่ ขึ้น
มูลค่ำของสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๔

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์เกษตร
ดัชนีควำมเชื่อมั่น
ปลอดภัยของไทยได้รับ
ผู้บริโภค
กำรยอมรับด้ำนคุณภำพ ด้ำนคุณภำพและควำม
ควำมปลอดภัยและ
ปลอดภัยอำหำร
คุณค่ำทำงโภชนำกำร
สูงขึ้น
แผนย่อย เกษตรชีวภาพ
สินค้ำเกษตรชีวภำพมี อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำเพิม่ ขึ้น
มูลค่ำของสินค้ำเกษตร
ชีวภำพ
(เฉลี่ยร้อยละ)
วิสำหกิจกำรเกษตรจำก
จำนวนวิสำหกิจ
ฐำนชีวภำพและภูมิ
กำรเกษตรขนำดกลำง
ปัญญำท้องถิ่นมีกำร และเล็ก และผลิตภัณฑ์
จัดตั้งในทุกตำบล
จำกฐำนชีวภำพ
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย เกษตรแปรรูป
สินค้ำเกษตรแปรรูป
อัตรำกำรขยำยตัวของ
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่ำสินค้ำเกษตร
มูลค่ำเพิม่ ขึ้น
แปรรูปและผลิตภัณฑ์
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ
สินค้ำที่ได้จำก
มูลค่ำสินค้ำที่มีกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

-*

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
-**

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ดัชนีระดับดี
ดัชนีระดับดีมำก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ดัชนีระดับดีมำก

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๘

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

-*

๑ ตำบล ๑ วิสำหกิจ

๑ ตำบล ๑ วิสำหกิจ

๑ ตำบล ๑ วิสำหกิจ

๑ ตำบล ๑ วิสำหกิจ

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๔

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖

-*

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟำร์มหรือแปลงที่มีกำร
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิม่ ขึ้น

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ผลผลิตต่อหน่วยของ
-*
ฟำร์มหรือแปลงที่มีกำร
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ประสิทธิภำพกำรผลิต
มูลค่ำผลผลิตสินค้ำ
-*
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
สินค้ำเกษตรต่อหน่วยมี
เกษตรต่อหน่วย
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๕
กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
สถำบันเกษตรกร
สถำบันเกษตรกร
-*
สหกรณ์มีควำม
สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
(สหกรณ์ วิสำหกิจ
(สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน
เข้มแข็งในระดับ ๑
ในระดับ ๑ และ ๒
ในระดับ ๑ และ ๒
ในระดับ ๑ และ ๒
ชุมชน และ
และกลุม่ เกษตรกร) ที่
และ ๒ อย่ำงน้อย อย่ำงน้อย ร้อยละ ๙๕ อย่ำงน้อย ร้อยละ ๙๕ อย่ำงน้อย ร้อยละ ๙๕
กลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้น ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
ร้อยละ ๙๐
วิสำหกิจชุมชน และ
วิสำหกิจชุมชน และ
วิสำหกิจชุมชน และ
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี
วิสำหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
เกษตรและสหกรณ์ มี ควำมเข้มแข็งในระดับ
กลุ่มเกษตรกร
มีควำมเข้มแข็ง
มีควำมเข้มแข็ง
มีควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็งในระดับ มำตรฐำน (เฉลี่ยร้อยละ)
มีควำมเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๔๐
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย

(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสำหกรรมชีวภำพมี อัตรำกำรขยำยตัวของ
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
อุตสำหกรรมชีวภำพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน
-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐
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ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
อุตสำหกรรมและบริกำร อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
ทำงกำรแพทย์มีกำร
อุตสำหกรรมและ
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น
บริกำรกำรแพทย์เฉลี่ย
ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสำหกรรมและบริกำร อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
เทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล
อุตสำหกรรมและ
และปัญญำประดิษฐ์มี บริกำรดิจิทัล ข้อมูล
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
และปัญญำประดิษฐ์
เฉลี่ยต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ)
ควำมสำมำรถในกำร
อันดับของ Digital
ปี ๒๕๖๐ ไทยอยู่ใน
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
Evolution Index
อันดับ ๕๑
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น
ของไทย
แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
ประเทศไทยเป็น
ส่วนแบ่งกำรตลำด
-*
ศูนย์กลำงกำรซ่อมบำรุง ของจำนวนอำกำศ
อำกำศยำนในภูมภิ ำค ยำนที่เข้ำซ่อมในไทย
โดยเฉพำะอำกำศยำนรุ่น ต่อภำคพื้นเอเชีย
ใหม่
แปซิฟิก
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประเทศไทยมีศักยภำพ จำนวนผู้ประกอบกำร
-*
ในกำรผลิตชิ้นส่วน
ผลิตชิ้นส่วนอำกำศ
อำกำศยำนสูงขึ้น (Tier) ยำนระดับ Tier ๒
Tier ๓ และ Tier ๔

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

ร้อยละ ๑

Tier ๔
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ร้อยละ ๔

Tier ๓

Tier ๒

Tier ๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
อุตสำหกรรมควำมมั่นคง อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
-**
ของประเทศมีกำร
อุตสำหกรรมควำม
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
กำรส่งออกของ
อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
-**
อุตสำหกรรมควำมมั่นคง มูลค่ำกำรส่งออกของ
ของประเทศเพิ่มขึ้น
อุตสำหกรรมควำม
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แรงงำนไทยมี
อันดับควำมสำมำรถ
Labor Market
อันดับที่ ๖๐
th
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
ด้ำนประสิทธิภำพ
Efficiency (๖๕
แรงงำน โดย WEF
Current, WEF.
๒๕๖๐-๒๕๖๑)
ประเทศไทยมี
อันดับขีด
IMD World Digital
อันดับที่ ๔๕
ควำมสำมำรถในกำร ควำมสำมำรถในกำร
Competitiveness
แข่งขันด้ำนดิจิทัล ใน
แข่งขันด้ำนดิจิทัล
Ranking ด้ำน Future
ด้ำนควำมพร้อมใน
ในด้ำนควำมพร้อม
Readiness ปี ๒๕๖๑
อนำคตดีขึ้น
ในอนำคต
ไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

อันดับที่ ๕๕

อันดับที่ ๕๐

อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐

(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว อัตรำกำรขยำยตัวของ
เชิงสร้ำงสรรค์และ
รำยได้จำก
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
กำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
เมืองและชุมชนที่มี
จำนวนเมืองและชุมชน
ศักยภำพด้ำนกำร
ที่มีศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ท่องเที่ยวเชิง
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
อัตรำกำรขยำยตัวของ
สร้ำงสรรค์และ
จำนวนสินค้ำและ
วัฒนธรรมได้รับกำรขึ้น บริกำรกำรท่องเที่ยว
ทะเบียนทรัพย์สินทำง
เชิงสร้ำงสรรค์และ
ปัญญำเพิม่ ขึ้น
วัฒนธรรมที่ได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว อัตรำกำรขยำยตัวของ
รำยได้จำกกำร
เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๒

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๒๐

-*

๕ เมือง

๑๕ เมือง

๒๕ เมือง

๓๕ เมือง

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๗

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๒

-*

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ร้ขยำยตัว
อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕
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เป้าหมาย
กำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงในกำรจัดกำร
ประชุมนำนำชำติ
ของไทย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

อันดับของไทยในกำร ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่อันดับ
เป็นจุดหมำย
๒๕ จำก ๘๒ ประเทศ
ปลำยทำงในกำร
จัดกำรประชุม
นำนำชำติ ตำมดัชนี
International
Congress and
Convention
Association (ICCA)
แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
เชิงสุขภำพ ควำมงำม
รำยได้จำก
และแพทย์
กำรท่องเที่ยวเชิง
แผนไทย เพิ่มขึ้น
สุขภำพ ควำมงำม
และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
อันดับด้ำนรำยได้กำร อันดับด้ำนรำยได้กำร ปี ๒๕๕๘ อยู่ที่อันดับ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
๑๓ ของโลก
ของประเทศไทย
ของประเทศไทย โดย
Global Wellness
Institute ดีขึ้น
สถำนประกอบกำรด้ำน อัตรำกำรเพิ่มขึน้ ของ
-*
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
จำนวนสถำน
และบริกำรทำง
ประกอบกำรด้ำนกำร
กำรแพทย์ได้รับ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
ได้รับมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยว (เฉลีย่ ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑ ใน ๒๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๑๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๘

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

อันดับที่ ๑๒

อันดับที่ ๑๐

อันดับที่ ๘

อันดับที่ ๗

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า
รำยได้กำรท่องเที่ยว  อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
สำรำญ
รำยได้กำรท่องเที่ยว
ทำงน้ำเพิ่มขึ้น
สำรำญทำงน้ำ
(เฉลี่ยร้อยละ)
กำรขยำยตัวของท่ำเรือ
จำนวนท่ำเรือ
-*
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่องเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึ้น
ไทย
แผนย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นจุด อัตรำกำรขยำยตัวของ
-*
จ
ำนวนนั
ก
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
เชื่อมต่อกำรเดินทำงของ
ชำวต่ำงชำติที่เดิน
นักท่องเที่ยวในภูมิภำค ทำงผ่ำนแดนระหว่ำง
อำเซียน
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียน
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวมีควำม
ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่อันดับ
อันดับขีด
ปลอดภัยในชีวิตและ
๑๑๘ จำก ๑๓๖
ควำมสำมำรถในกำร
ทรัพย์สินมำกขึ้น
ประเทศ
แข่งขันด้ำนควำม
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดย
Travel & Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่อันดับ
อันดับขีด
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว ควำมสำมำรถในกำร
๗๒ จำก ๑๓๖
มีคุณภำพและมำตรฐำน แข่งขันด้ำนโครงสร้ำง
ประเทศ

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๗

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

๒ ท่ำเรือ

๔ ท่ำเรือ

๖ ท่ำเรือ

๘ ท่ำเรือ

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๕

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

๑ ใน ๗๐

๑ ใน ๖๕

๑ ใน ๖๐

๑ ใน ๕๕

๑ ใน ๕๐

๑ ใน ๔๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๕
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ดีขึ้น

พื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมทำงบกและ
ทำงน้ำ โดย Travel &
Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)
อันดับขีด
กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำม
ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่อันดับ
รับผิดชอบต่อสังคมและ ควำมสำมำรถด้ำน
๑๒๒ จำก ๑๓๖
ควำมยั
ง
่
ยื
น
ของ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ประเทศ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
โดย Travel &
Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

๑ ใน ๑๑๐

๑ ใน ๑๐๐

๑ ใน ๙๐

๑ ใน ๘๐

(๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยที่ จำนวนเมืองศูนย์กลำง
ได้รับกำรพัฒนำ เพื่อ ทำงเศรษฐกิจที่มีกำร
กระจำยควำมเจริญและ พัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ
ลดควำมเหลื่อมล้ำในทุก แหล่งที่อยู่อำศัยและ
มิติ
พื้นที่เฉพำะ

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๖ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก สงขลำ
ภูเก็ต)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
-**

-**

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
-**

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

จำนวนเมืองขนำด
กลำงที่ที่ได้รับกำร
พัฒนำ

-*

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
-**

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๗ เมือง (เชียงรำย
๗ เมือง (สุรำษฎร์ธำนี
กำญจนบุรี
น่ำน อุดรธำนี
พระนครศรีอยุธยำ
อุบลรำชธำนี บุรีรมั ย์
พิษณุโลก นครรำชสีมำ นครสวรรค์ สระบุรี)
หนองคำย และ
มุกดำหำร)
๔ เมือง
๔ เมือง

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด
สกลนคร กระบี่ ยะลำ
รำชบุรี และลำปำง)

๕ เมือง (กรุงเทพ
๔ เมือง
และปริมณฑล
เชียงใหม่ ขอนแก่น
สงขลำ ภูเก็ต)
แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เมืองมีระบบจัดกำร
จำนวนเมืองคุณภำพ
-*
๑๒ เมือง
๑๙ เมือง
๒๕ เมือง
๕ เมือง (กรุงเทพและ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ สิ่งแวดล้อมภำยใน
(เมืองระยะที่ ๑ และ (เมืองระยะที่ ๑ – ๓) (เมืองระยะที่ ๑ – ๔)
ปริมณฑล เชียงใหม่
มีประสิทธิภำพ
เมืองอยู่ในเกณฑ์
๒)
ขอนแก่น สงขลำ
ครอบคลุมและได้
มำตรฐำน
ภูเก็ต)
มำตรฐำน
พื้นที่ที่มีกำร
ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ
-*
อย่ำงน้อยใน ๓ จังหวัด เพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อยใน
ด
ำเนิ
น
กำรสงวนรั
ก
ษำ
ภูมิสังคม และภูมิ
ของ ๑ ภำค
๓ จังหวัด ของ ๒ ภำค ๖ จังหวัด ของ ๒ ภำค ๖ จังหวัด ของ ๒ ภำค
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
ฟ
น
้
ื
ฟู
และ
วัฒนธรรม
พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
มรดกทำง
สถำปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่น
บนฐำนธรรมชำติและ
ฐำนวัฒนธรรมอย่ำง
ยั่งยืนในพื้นที่
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
จำนวนเมืองที่ได้รับ
กำรพัฒนำเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ

-*
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(๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ต้นทุนโลจิสติกส์ของ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ปี ๒๕๖๐
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๒
ประเทศไทยต่อ
ของประเทศไทยต่อ
ร้อยละ ๑๓.๘
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
ประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประสิทธิภำพด้ำนโลจิ ดัชนีวัดประสิทธิภำพ
ปี ๒๕๖๑
๒๕ ลำดับแรก หรือ
สติกส์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำง
อยู่ลำดับที่ ๓๒
คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
ของประเทศไทยดีขึ้น
ประเทศของประเทศ
๓.๔๑ คะแนน
๓.๕๐
ไทย
(อันดับ/คะแนน)
กำรขนส่งสินค้ำทำงรำง สัดส่วนปริมำณกำร
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๔
เพิ่มขึ้น
ขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อ
ร้อยละ ๑.๔๓
ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำ
ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
กำรเดินทำงด้วยระบบ สัดส่วนกำรเดินทำงด้วย ปี ๒๕๖๐ สัดส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขนส่งสำธำรณะในเขต ระบบขนส่งสำธำรณะ กำรเดินทำงด้วยระบบ
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐
เมืองเพิ่มขึ้น
ในเขตเมืองต่อกำร ขนส่งสำธำรณะในเขต เมืองหลักในภูมภิ ำค
เดินทำงในเมืองทั้งหมด
กรุงเทพฯ
ไม่น้อยกว่ำ ๕
(เฉลี่ยร้อยละ)
ร้อยละ ๒๓
ผู้เสียชีวิตจำกอุบัตเิ หตุ
อัตรำผูเ้ สียชีวิตจำก
ปี ๒๕๕๙ เท่ำกับ
๑๒ คน ต่อประชำกร
ทำงถนนลดลง
อุบัติเหตุทำงถนน
๑๒.๗๔ คนต่อ
๑ แสนคน
(คนต่อประชำกร ๑ ประชำกร ๑ แสนคน
แสนคน)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๑

น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๐

น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙

๒๕ ลำดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
๓.๖๐

๒๐ ลำดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
๓.๗๐

๒๐ ลำดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
๓.๘๐

ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๘

ร้อยละ ๑๐

กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่น้อยกว่ำ ๔๐
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐
ไม่น้อยกว่ำ ๖๐
เมืองหลักในภูมภิ ำค
เมืองหลักในภูมภิ ำค
เมืองหลักในภูมภิ ำค
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐
๑๒ ต่อประชำกร ๑
แสนคน

๘ ต่อประชำกร ๑
แสนคน

๕ ต่อประชำกร ๑
แสนคน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติใน สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซ
กำรผลิตไฟฟ้ำลดลง
ธรรมชำติ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
(เฉลี่ยร้อยละ)
กำรใช้พลังงำนทดแทน สัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ที่ผลิตภำยในประเทศ
ทดแทนที่ผลิตได้
เพิ่มมำกขึ้น
ภำยในประเทศ ใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ ควำม
ร้อน และเชื้อเพลิง
ชีวภำพ (เฉลี่ยร้อยละ
ของพลังงำนขั้น
สุดท้ำย)
ประสิทธิภำพกำรใช้ ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้
พลังงำนของประเทศ
พลังงำนขั้นสุดท้ำย
เพิ่มขึ้น
(พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท)
กำรปรับปรุงและพัฒนำ จำนวนแผนงำน และ/
ระบบไฟฟ้ำของ
หรือโครงกำรที่กำลัง
ประเทศให้มี
พัฒนำ / โครงกำรนำ
ประสิทธิภำพด้วย
ร่อง / โครงกำรที่มีกำร
เทคโนโลยีระบบ
ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงข่ำยสมำร์ทกริด กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบไฟฟ้ำในแต่ละ
ระยะ (แผนงำน/
โครงกำร)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ปี ๒๕๖๑ (เดือน ส.ค.
๖๑)
ร้อยละ ๖๐.๐๔

ไม่เกินร้อยละ ๖๐

ไม่เกินร้อยละ ๖๐

ไม่เกินร้อยละ ๕๐

ไม่เกินร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๖๑ (มิ.ย.)
สัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนทีผ่ ลิตได้
ภำยในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๓๖

ร้อยละ ๑๕-๑๘

ร้อยละ ๑๙-๒๒

ร้อยละ ๒๓-๒๕

ร้อยละ ๒๖-๓๐

๖.๙๓ พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท

๖.๔๕ พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท

๕.๙๘ พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ
๗.๔๐ พันตันเทียบเท่ำ
๗.๙๑ พันตันเทียบเท่ำ น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท
-*

พัฒนำและสำธิต
นำร่องกำรใช้งำน
ระบบสมำร์ท
กริดอย่ำงน้อย ๘
แผนงำน / โครงกำร
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พัฒนำโครงสร้ำง
พัฒนำโครงสร้ำง
ลงทุนพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบสมำร์ทก พื้นฐำนระบบสมำร์ทก
พื้นฐำนระบบ
ริด อย่ำงน้อย ๓
ริดอย่ำงน้อย ๓
สมำร์ทกริด อย่ำงน้อย
แผนงำน/โครงกำร
แผนงำน/โครงกำร
๔ แผนงำน/โครงกำร
(รวมเป็น ๑๑
(รวมเป็น ๑๔
(รวมเป็น ๑๘ แผนงำน/
แผนงำน/โครงกำร)
แผนงำน/โครงกำร)
โครงกำร)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ประชาชนมีความสามารถ
อัตราส่วนของ
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ครัวเรือนที่ใช้
มากขึน้
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๕

(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
กำรขยำยตัวของ
อัตรำกำรขยำยตัว
-*
วิสำหกิจเริ่มต้นใน
จำนวนกำรก่อตั้ง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
วิสำหกิจเริ่มต้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
ควำมสำมำรถในกำร
อันดับควำมสำมำรถ
ปี ๒๕๖๑
แข่งขันด้ำนกำรใช้
ในกำรแข่งขันด้ำนกำร
อันดับที่ ๓๙
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ใช้เครื่องมือและ
ดิจิทัลดีขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทลั
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่
อัตรำกำรขยำยตัว
-*
ไม่ใช่รำยใหญ่เฉลีย่ ต่อปี สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่
เพิ่มขึ้น
ไม่ใช่รำยใหญ่
(ร้อยละ)
มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำน อัตรำมูลค่ำกำรระดม
-*
ตลำดทุนของกิจกำรที่ ทุนผ่ำนตลำดทุนของ
เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจ กิจกำรที่เริม่ ตั้งต้นและ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยำยตัว
ร้อยละ๒๒

ขยำยตัว
ร้อยละ ๒๕

อันดับที่ ๑ ใน ๓๖

ร้อยละ ๑ ใน ๓๐

ร้อยละ ๑ ใน ๒๕

ร้อยละ ๑ ใน ๒๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๒

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๔

ขยำยตัว
ร้อยละ ๑๖
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม
(ร้อยละ)
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
กำรขยำยตัวของมูลค่ำ
มูลค่ำพำณิชย์
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ของวิสำหกิจขนำด
ประเทศเพิม่ ขึ้น
กลำงและขนำดย่อม
ควำมสำมำรถในกำร
อันดับควำมสำมำรถ
แข่งขันด้ำนกำรค้ำ
ในกำรแข่งขันด้ำน
ระหว่ำงประเทศของ
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศไทยดีขึ้น
ประเทศโดย IMD
กำรขยำยตัวกำรส่งออก สัดส่วนกำรส่งออก
ของวิสำหกิจขนำดกลำง ของวิสำหกิจขนำด
และขนำดย่อมเพิ่มขึ้น กลำงและขนำดย่อม
ต่อกำรส่งออกรวมของ
ประเทศ
(ร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ขนำดกลำงและขนำด
ย่อมเพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๕๙ มูลค่ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศ ๒.๕๖
ล้ำนล้ำนบำท
ปี ๒๕๕๙ อันดับที่ ๖

เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ

เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ

เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ

เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๓๐

ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ในปี ๒๕๖๐ สัดส่วน ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๒๕ ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๒๕
กำรส่งออกของ
วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมต่อกำร
ส่งออกรวมของ
ประเทศคิดเป็นร้อยละ
๒๔.๘๖
แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด้าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
อันดับนโยบำยของ
อันดับนโยบำยของ ปี ๒๕๖๐ อยู่อันดับที่
อันดับที่ ๑๕
ร้อยละ ๑๒
ภำครัฐที่มตี ่อวิสำหกิจ ภำครัฐที่มตี ่อวิสำหกิจ ๑๙ จำก ๕๔ ประเทศ
และผูป้ ระกอบกำรด้ำน และผูป้ ระกอบกำร
กำรสนับสนุนและควำม ด้ำนกำรสนับสนุนและ
สอดคล้องของนโยบำย ควำมสอดคล้องของ
ดีขึ้น
นโยบำย
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
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(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กำรขยำยตัวของ
อัตรำกำรขยำยตัวของ
ปี ๒๕๕๙
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์มวล
พื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ ของพื้นที่ เขตพัฒนำ
รวมภำค
ภำคตะวันออก
พิเศษภำคตะวันออก
ตะวันออก
(ร้อยละต่อปี)
ขยำยตัวร้อยละ
๘.๘
กำรลงทุนในเขตพัฒนำ มูลค่ำกำรลงทุนในเขต ปี ๒๕๖๑ มูลค่ำกำร
พิเศษภำคตะวันออก
พัฒนำพิเศษภำค
ออกบัตรส่งเสริม
เพิ่มขึ้น
ตะวันออก
กำรลงทุนรวม
(ล้ำนบำท)
๓๗๒,๔๙๐ ล้ำนบำท
แผนย่อย การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
กำรขยำยตัวของ
อัตรำกำรขยำยตัวของ
ปี ๒๕๕๙
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์มวล
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ระเบียง
รวมภำคใต้
ภำคใต้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจภำคใต้
ขยำยตัวร้อยละ
(ร้อยละต่อปี)
๘.๘
กำรลงทุนในพื้นที่
มูลค่ำกำรลงทุนใน
ปี ๒๕๖๑ มูลค่ำ
ระเบียงเศรษฐกิจ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ลงทุนรวม
ภำคใต้เพิ่มขึ้น
ภำคใต้
๓๓,๙๗๐
(ล้ำนบำท)
ล้ำนบำท
เมืองในพื้นที่ระเบียง
จำนวนเมืองในพื้นที่
-*
เศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับ
ระเบียงเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำให้เป็นเมือง
ภำคใต้ที่ได้รับกำร
น่ำอยู่มำกขึ้น
พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖.๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖.๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖.๓

ขยำยตัว
ร้อยละ ๖.๓

๕๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๕๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๕๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๕๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕

๑๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๒ เมือง
(ระนอง และ
ชุมพร)

-**

๑ เมือง
(สุรำษฎร์ธำนี)

๑ เมือง
(นครศรีธรรมรำช)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กำรขยำยตัวของ
อัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พื้นที่เขตพัฒนำ
ของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น
ชำยแดน
(ร้อยละต่อปี)
กำรลงทุนในเขตพัฒนำ มูลค่ำกำรลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น
ชำยแดน
(ล้ำนบำท)
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนที่ได้รับกำร
พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำ
อยูม่ ำกขึ้น

ข้อมูลฐาน
-***

ปี ๒๕๖๑ มูลค่ำ
คำขอรับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
รวม
๗๔๐ ล้ำนบำท
-****

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยำยตัว
ร้อยละ ๓.๐

๑๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

๑๐,๐๐๐ ล้ำน
บำท

จำนวนเมืองในเขต
๑ เมือง
๖ เมือง
-**
๓ เมือง
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
(สงขลำ)
(ตำก สระแก้ว
(นครพนม
ชำยแดนที่ได้รับกำร
เชียงรำย
นรำธิวำส และ
พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำ
กำญจนบุรี
ตรำด)
อยู่
หนองคำย
(จำนวนเมือง)
มุกดำหำร)
หมำยเหตุ *ได้กำหนดอยู่ในยุทธศำสตร์จังหวัดระนองและชุมพรแล้ว // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย // ***อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน //
****ได้กำหนดอยู่ในยุทธศำสตร์จังหวัดสงขวำแล้ว
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(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
คนไทยเป็นมนุษย์ที่
ประชำกรอำยุ ๑๓ ปี
ปี ๒๕๕๗ กำร
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
สมบูรณ์ มีควำมพร้อม ขึ้นไป มีกิจกรรมกำร
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ในทุกมิติตำมมำตรฐำน ปฏิบัติตนทีส่ ะท้อน
ร้อยละ ๕๔.๑
และสมดุลทั้งด้ำน
กำรมีคณ
ุ ธรรม
กำรตอบแทนผู้มี
สติปัญญำ คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
พระคุณ ร้อยละ
จริยธรรม
(ร้อยละต่อปี)
๘๒.๘ กำรให้อภัย
มีจิตวิญญำณทีด่ ี เข้ำใจ
ร้อยละ ๗๒.๑๓
ในกำรปฏิบัตติ นปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดี
ขึ้น
แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
ภำคธุรกิจมีบทบำท
จำนวนธุรกิจที่เป็น
ปี ๒๕๖๑ มีจำนวน
๕๐ บริษัท
๑๐๐ บริษัท
๑๘๐ บริษัท
สำคัญในกำรลงทุนเพื่อ วิสำหกิจเพื่อสังคม
๑๕ บริษัท
สังคมเพิ่มขึ้น
(จำนวน)
แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
-*
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
สื่อในสังคมไทยมีควำม ระดับควำมสำเร็จของ
กำรสร้ำงกำรรับ รู้
เข้มแข็ง สำมำรถสร้ำง
ควำมตระหนั
ก และ
ภูมิคุ้มกันให้แก่
กำรใช้สื่ออย่ำง
ประชำชนในสังคม ทำ
ปลอดภัยและ
ให้เกิดสังคมแห่งกำร
สร้ำงสรรค์ของ
เรียนรู้ปลอดภัย และ
ประชำชน
สร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้ำหมำย
(เฉลี่ยร้อยละ)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
-42เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

๓๐๐ บริษัท

ร้อยละ ๙๐

(๑๑) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ครอบครัวไทยมีควำม
ดัชนีครอบครัว
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๗๕
เข้มแข็ง และมีจติ สำนึก
อบอุ่น
ร้อยละ ๖๗.๙๘
ควำมเป็นไทย ดำรงชีวิต
แบบพอเพียงดีขึ้น
แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ ดัชนีพัฒนำกำรเด็ก
ปี ๒๕๕๙
ไม่น้อยกว่ำ
มีพัฒนำกำรสมวัย
สมวัย
ร้อยละ ๗๖.๗
ร้อยละ ๘๐
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทีม่ ี
คุณภำพมำกขึ้น
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
วัยเรียน / วัยรุ่น มีควำมรู้
คะแนน
ปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๖๓
เพิ่มขึ้น
และทักษะในศตวรรษที่ ควำมสำมำรถในกำร คะแนน และอยู่อันดับ
ร้อยละ ๒๐
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
แข่งขันกำรพัฒนำ
ที่ ๖๖ จำก ๑๔๐
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ ทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ
ประเทศ
มีสำนึกพลเมือง มีควำม (Skill) ของ World
กล้ำหำญทำงจริยธรรม Economic Forum
มีควำมสำมำรถในกำร
(WEF)
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร
และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น
แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แรงงำนมีศักยภำพในกำร ผลิตภำพแรงงำน
ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่
ไม่ต่ำกว่ำ
เพิ่มผลผลิต มีทักษะ
(ร้อยละต่อปี)
๒๗๒,๔๗๗ บำท/คน
ร้อยละ
อำชีพสูง ตระหนักใน
๒.๕
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
๒.๕

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
๒.๕

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
๒.๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ควำมสำคัญที่จะพัฒนำ
ตนเองให้เต็มศักยภำพ
สำมำรถปรับตัวและ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่ตำมพลวัต
ของโครงสร้ำงอำชีพและ
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น
มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถ สัดส่วนกำลังแรงงำน
-*
และผูเ้ ชี่ยวชำญ
ด้ำนวิทยำศำสตร์
ต่ำงประเทศ เข้ำมำทำ
และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอำยุมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี ร้อยละผูส้ ูงอำยุที่มี ปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ
มีควำมมั่นคงในชีวิต มี
ศักยภำพมีงำนทำ
๓๖.๙๕
ทักษะกำรดำรงชีวิต
และรำยได้เหมำะสม
เรียนรู้พัฒนำตลอดชีวิต
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๑๐

สัดส่วนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นร้อยละ
๕๐ ของผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
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(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มี สัดส่วนครูผ่ำนกำร
-*
ร้อยละ ๕๐
คุณภำพตำมมำตรฐำน ทดสอบสมรรถนะรำย
มีทักษะกำรเรียนรู้ และ สำขำในระดับสูงตำม
ทักษะที่จำเป็นของโลก มำตรฐำนนำนำชำติ
๓๒.๘๐
ลดลง
ศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถ อัตรำควำมแตกต่ำง
ร้อยละ ๒๐
เข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง ของคะแนน PISA ใน
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น แต่ละกลุ่มโรงเรียน
ลดลง
อัตรำกำรเข้ำเรียน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๘๐
สุทธิระดับ
ร้อยละ ๗๗.๒๖
มัธยมศึกษำตอนต้น
แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
ประเทศไทยมีระบบ
สัดส่วนสถำนศึกษำที่
-*
ร้อยละ ๑๐
ข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริม
สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรพัฒนำศักยภำพตำม กำรสอนที่สร้ำงสมดุล
พหุปัญญำ เพื่อประโยชน์ ทุกด้ำน และมีกำรจัด
ในกำรพัฒนำและกำรส่ง กำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำม พหุปัญญำรำยบุคคล
ศักยภำพเพิ่มขึ้น
สัดส่วนเด็กและ
-*
ร้อยละ ๑๐
เยำวชนที่ได้รับกำรส่ง
ต่อและพัฒนำตำม
ศักยภำพ/พหุปัญญำ
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

สถำนศึกษำทุกแห่ง
สำมำรถจัดกำรเรียน
ตำมพหุปัญญำ

สถำนศึกษำทุกแห่ง
สำมำรถจัดกำรเรียน
ตำมพหุปัญญำ

สถำนศึกษำทุกแห่ง
สำมำรถจัดกำรเรียน
ตำมพหุปัญญำ

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คกุ คามสุขภาวะ
ประชำชนมีควำมรอบรู้
อัตรำควำมรอบรู้
-*
ร้อยละ ๕๐
ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแล ด้ำนสุขภำวะ ของ
สุขภำพ มีพฤติกรรม
ประชำกร
สุขภำพที่พึงประสงค์
และสำมำรถป้องกันและ
ลดโรคที่สำมำรถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพำะ
จิตสำนึกกำรมีสุขภำพดี
สูงขึ้น
แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
อัตรำกำรนอน
จำนวนชุมชนสุขภำพดี
-*
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
โรงพยำบำลโดยไม่
เพิ่มขึ้น
จำเป็น ด้วยภำวะที่
ควรควบคุมด้วย
บริกำรผู้ป่วยนอก
(ambulatory care
sensitive
conditions : ACSC)
ลดลง
แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
มีระบบสำธำรณสุขที่ได้
กำรจัดอันดับ
ปี ๒๕๖๐ อยู่ในอันดับ
อันดับที่
มำตรฐำนที่ประชำกรทุก ประสิทธิภำพระบบ
ที่ ๔๑
๑ ใน ๒๕
ระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น
บริกำรสุขภำพ
ของโลกจำก ๕๖
ประเทศ
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

อันดับที่
๑ ใน ๒๐

อันดับที่
๑ ใน ๑๕

อันดับที่
๑ ใน ๑๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กำรเข้ำถึงบริกำร
ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ
ปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
สำธำรณสุขมีควำม
ของกำรพัฒนำคน
๐.๕๗๑
ไม่ต่ำกว่ำ ๐.๖๗
ไม่ต่ำกว่ำ ๐.๖๘
ไม่ต่ำกว่ำ ๐.๖๙
เหลื่อมล้ำลดลง
ด้ำนสุขภำพ
แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัดส่วนประชำชนที่มี
ประชำชนมีควำมรู้
-*
เพิ่มเป็น
เพิ่มเป็น
เพิ่มเป็น
ควำมรู
ส
้
ข
ุ
ภำพ
เรื
อ
่
ง
สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
โรคอุบัติใหม่และโรค
ใหม่และโรคอุบัตซิ ้ำที่เกิด อุบัติซ้ำที่เกิดจำกกำร
จำกกำรเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศมำกขึ้น
ภูมิอำกำศ
(ร้อยละของประชำกร
ทั้งหมด)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ำกว่ำ ๐.๗๐
เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๒๐

(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
แผนย่อย การส่งเสริมการออกก้าลังกาย และกีฬาขั้นพืน้ ฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก้าลังกาย กีฬาและนันทนาการ
คนไทยออกกำลังกำย
ประชำชนทุกภำค
ปี ๒๕๖๐ กำรเล่น
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
เล่นกีฬำ และนันทนำกำร ส่วนของประชำกร
กีฬำอยู่ที่ร้อยละ
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดออกกำลัง
๖.๘๒ และกำรออก
กำยอย่ำงสม่ำเสมอ กำลังกำยอยู่ที่ร้อยละ
๓๔.๔๘
แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
นักกีฬำไทยประสบ
อันดับกำรแข่งขัน
ปี ๒๕๖๑ อันดับที่
อันดับ ๗ ในระดับ
อันดับ ๖ ในระดับ
อันดับ ๕ ในระดับ
อันดับ ๔ ในระดับ
ควำมสำเร็จ
กีฬำในมหกรรมกีฬำ ๑๒ ในกำรแข่งขัน
เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ในกำรแข่งขันระดับ
ระดับนำนำชำติของ กีฬำเอเชียนเกมส์
นำนำชำติ
นักกีฬำไทย
๒๐๑๘
แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและ มีบุคลำกรด้ำนกำร
-*
นันทนำกำรมีคณ
ุ ภำพ
กีฬำ นันทนำกำร
และมำตรฐำนเพิ่มขึ้น และวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำทั่วประเทศที่
ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อไป

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อไป

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อไป

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

มีสัดส่วนที่เหมำะสม
ตำมมำตรฐำนสำกล

(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำท
ดัชนีชี้วัดทุนทำง
ในกำรพัฒนำสังคมมำก
สังคม
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
สัดส่วนประชำกรอำยุ
ประชำกรไทยมีกำร
๒๕ – ๕๙ ปีที่มีกำร
เตรียมกำรก่อนยำม
สูงอำยุเพื่อให้สูงวัยอย่ำง เตรียมกำรเพื่อยำม
สูงอำยุทั้งมิติทำง
มีคุณภำพเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ สังคม
สุขภำพ และ
สภำพแวดล้อม

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

-*

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

-*

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

-48-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เทียบกับจำนวน
ประชำกรอำยุ ๒๕๕๙ ปี ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ทดี่ ี สัดส่วนผู้สูงอำยุที่
ประสบปัญหำควำม
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ยำกจนหลำยมิติ
ลดลง
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑
สัดส่วนผู้สูงอำยุทตี่ ก
เกณฑ์ ร้อยละ ๑๒.๘

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ร้อยละ ๑๕

ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ร้อยละ ๒๕

หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ศักยภำพและขีด
อัตรำกำรเติบโตของ
-*
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
ควำมสำมำรถของ
รำยได้ของกลุ่ม
๑๕ ต่อปี
เศรษฐกิจฐำนรำกเพิ่มขึ้น ประชำกรร้อยละ
๔๐ ที่มรี ำยได้ต่ำสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจ อัตรำกำรเติบโตของ
ปี ๒๕๖๑
อย่ำงน้อย
ฐำนรำกมีรำยได้เพิ่มขึ้น มูลค่ำเศรษฐกิจฐำน มูลค่ำ ๑๙๐,๐๐๐
ร้อยละ ๓๐ ของ
อย่ำงต่อเนื่อง
รำกของมูลค่ำสินค้ำ
ล้ำนบำท
ปีฐำน
OTOP
(เฉลี่ยร้อยละ)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
๒๐ ต่อปี

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๔๐ ของ
ปีฐำน

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของ
ปีฐำน

อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของ
ปีฐำน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลุ่มประชำกรรำยได้
สัดส่วนภำระหนี้ต่อ
ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มี
รำยได้ (debt
ควำมสำมำรถในกำร
service ratio)
บริหำรจัดกำรหนี้สินได้มี
(ร้อยละ)
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๖๓

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๔๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๔๐

(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
คนไทยทุกคน โดยเฉพำะ สัดส่วนประชำกร
-*
ร้อยละ ๘๐
กลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่ม กลุ่มด้อยโอกำสและ
เปรำะบำงได้รับกำร
กลุ่มเปรำะบำงที่
คุ้มครองและมี
ได้รับควำมคุ้มครอง
หลักประกันทำงสังคม
ตำมมำตรกำร
เพิ่มขึ้น
คุ้มครองทำงสังคม
อย่ำงน้อย ๙ กรณี
ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย
(๒) คลอดบุตร
(๓) ตำย (๔) ทุพพล
ภำพ/พิกำร (๕) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชรำ
ภำพ (๗) ว่ำงงำน (๘)
ผู้อยู่ในอุปกำระ และ
(๙) กำรบำดเจ็บจำก
กำรทำงำน
-50-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ดัชนีควำมยำกจน
มีระบบและกลไกในกำร
-*
แบบหลำกหลำยมิ
ต
ิ
ให้ควำมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร ของ กลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรควำม
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ช่วยเหลือลดลง
ได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ลดลง
ร้อยละ ๑๐

(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การบริโภคและการผลิต
ดัชนีสมรรถนะ
ปี ๒๕๖๐ ได้ ๔๙.๘๘
ของประเทศมีความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
คะแนน
สูงขึ้น
(คะแนน)
พื้นที่สีเขียวทุกประเภท สัดส่วนพื้นทีส่ ีเขียว
ปี ๒๕๖๐ มีพื้นทีส่ ี
เพิ่มขึ้น
ทุกประเภท ได้แก่
เขียวร้อยละ ๓๙.๖
พื้นที่เป็นป่า
ของพืน้ ที่ทั้งประเทศ
ธรรมชาติ
- พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่า
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ธรรมชาติ
เพื่อการใช้ประโยชน์
(ร้อยละ ๓๑.๕๖)
พื้นที่สีเขียวในเมือง - พื้นที่สีเขียวเพื่อการ
และชนบท รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์
ป่าในเมืองและ
(ร้อยละ ๘.๐๒)
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ - ป่าในเมืองและพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ สีเขียวเพื่อการพักผ่อน

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๕๐ คะแนน

๕๕ คะแนน

๖๐ คะแนน

๖๕ คะแนน

- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ ๓๒
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑๐
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ ๒

- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ ๓๓
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑๒
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ ๓

- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ ๓๔
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑๕
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ ๔

- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียว
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
ร้อยละ ๓๕
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑๕
- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ ๕
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

หย่อนใจเพื่อการ
เรียนรู้
(ร้อยละ ๐.๒)
แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ความสมบูรณ์ของระบบ
ดัชนีคุณภาพ
ปี ๒๕๖๐ ได้ ๖๘
นิเวศทางทะเลเพิม่ ขึ้น
มหาสมุทร
คะแนน
(คะแนน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

(ร้อยละของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ)

๗๐ คะแนน

๗๒ คะแนน

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือน
ปริมาณการปล่อย ปริมาณการปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
กระจกของประเทศไทย
ก๊าซเรือนกระจก
เรือนกระจกที่ 555
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
ลดลง
โดยรวมในสาขา
ล้านตัน
อย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ อย่างน้อย ร้อยละ ๑๕
พลังงานและขนส่ง คาร์บอนไดออกไซด์
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
สาขากระบวนการ
ณ ปี 2๕๗๓
อุตสาหกรรมและ (BAU หมายถึง กรณี
การใช้ผลิตภัณฑ์
ไม่มมี าตรการหรือ
และสาขาการจัดการ นโยบายใดๆ ด้านการ
ของเสียลดลง
ลดก๊าซเรือนกระจก)*
(ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์)
แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิว คุณภาพของน้าใน ปี 2561 ร้อยละ 35 ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
ดิน แหล่งน้าใต้ดินและ
แหล่งน้าผิวดิน
ของพืน้ ที่เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
แหล่งน้าทะเลมีคณ
ุ ภาพ แหล่งน้าทะเล และ
เหมาะสมกับประเภทการ แหล่งน้าใต้ดิน อยู่ใน
ใช้ประโยชน์
เกณฑ์เหมาะสมกับ
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๗๕ คะแนน

๗๗ คะแนน

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐
จากกรณีปกติ

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง
อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐
จากกรณีปกติ

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

ประเภทของการใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้าหมาย
ทั้งหมด)
คุณภาพอากาศ
เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย (ร้อย
ละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด)
ดัชนีประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ

ข้อมูลฐาน

ปี 2561 ร้อยละ 35
ของพื้นที่เป้าหมาย

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่
เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

การจัดการขยะมูลฝอย
ปี ๒๕๖๐
๐.๗๔
๐.๘๑
๐.๘๙
มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
๐.๖๕
อันตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ
คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะและ ดัชนีการตระหนักรู้
-**
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
หมำยเหตุ *กำรลดกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจก โดยใช้กำรประมำณกำร ณ ปี ๒๕๗๓ เป็นฐำนตั้งต้นในกำรลด // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน
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๐.๙๕

ร้อยละ ๒๐

(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ดัชนีควำมมั่นคงด้ำน ด้ำนน้ำเพื่ออุปโภค
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
น้ำอุปโภคบริโภค
บริโภค (Key
อุปโภคบริโภค อยู่ใน อุปโภคบริโภค อยู่ใน อุปโภคบริโภค อยู่ใน
อุปโภคบริโภค อยู่ใน
จำกระดับ ๓ ให้เป็นระดับ
(ระดับ)
Dimension ๑) ปี
ระดับ ๓.๒๕
ระดับ ๓.๕
ระดับ ๓.๗๕
ระดับ ๔
๔ (สูงสุดทีร่ ะดับ๕)
๒๕๖๑ อยู่ระดับ ๓.๒๕
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำน น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ
น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (Key Dimension ๔)
สิ่งแวดล้อม อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
(ระดับ)
ปี๒๕๖๑ อยู่ระดับ ๒.๕
ระดับ ๒.๕
ระดับ ๓
ระดับ ๓.๕
๔
ระดับกำรรับมือกับพิบัติ ดัชนีกำรรับมือกับ
ด้ำนพิบัติภัยจำกน้ำ กำรรับมือกับพิบตั ิภัย กำรรับมือกับพิบตั ิภัย กำรรับมือกับพิบตั ิภัย กำรรับมือกับพิบตั ิภัย
ภัยด้ำนน้ำเพิ่มขึ้น
พิบัติภัยด้ำนน้ำ
(Key Dimension ๕)
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ ๔.๐
(ระดับ)
ปี๒๕๖๑ อยู่ระดับ
๓.๐
๓.๕
๔.๐
๓.๐
ยกระดับธรรมำภิบำลใน ดัชนีธรรมำภิบำลใน
-*
ระดับธรรมำภิบำลไม่ ระดับธรรมำภิบำลไม่ ระดับธรรมำภิบำลไม่
ระดับธรรมำภิบำลไม่
กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
กำรบริหำรจัดกำร
น้อยกว่ำ
น้อยกว่ำ
น้อยกว่ำ
น้อยกว่ำ
เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน ๖๔
น้ำ
๗๐ คะแนน
๗๕ คะแนน
๘๐ คะแนน
๘๐ คะแนน
คะแนน ให้เป็น ๘๐
(ระดับ)
คะแนน
แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ดัชนีควำมมั่นคงด้ำน
ด้ำนน้ำในเมือง
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำใน ควำมมั่นคงด้ำนน้ำใน ควำมมั่นคงด้ำนน้ำใน ควำมมั่นคงด้ำนน้ำใน
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
น้ำในเขตเมือง
(Key Dimension ๓) เขตเมือง อยู่ในระดับ
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
(ระดับ)
ปี๒๕๖๑ อยู่ระดับ
๑.๕
อยู่ในระดับ ๒
อยู่ในระดับ ๓
อยู่ในระดับ ๔
๑.๕
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำ ดัชนีควำมมั่นคงด้ำน ด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อ
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ น้ำเพื่อกำรพัฒนำ (Key Dimension ๒) กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อยู่
เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ
ปี๒๕๖๑ อยู่ระดับ
อยู่ในระดับ ๔.๒
อยู่ในระดับ ๔.๔
อยู่ในระดับ ๔.๘
ในระดับ ๕.๐
(ระดับ)
๔.๒
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ ค่ำเฉลี่ยของผลิตภำพ
เพิ่ม ๓ เท่ำจำก
เพิ่ม ๕ เท่ำจำก
เพิ่ม ๗ เท่ำจำก
เพิ่ม ๑๐ เท่ำจำก
เพิ่มขึ้น
(บำท/ลูกบำศก์เมตร) จำกกำรใช้น้ำ ในปี ค่ำเฉลี่ยปัจจุบันปี พ.ศ. ค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ มีค่ำประมำณ
๒๕๖๑
๑๕๐ บำท/ลบ.ม.
แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
แม่น้ำลำคลองและแหล่ง
สัดส่วนพื้นทีล่ ำ
-*
คลองสำยหลักในเขต คลองสำยหลักในเขต กทม.คลองส่วนที่เหลือ
-**
น้ำธรรมชำติทั่วประเทศมี คลองที่ได้รับกำร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพ มหำนคร
ควำมสำเร็จร้อยละ
ระบบนิเวศและ
ฟื้นฟู
ควำมสำเร็จร้อยละ
ส่วนที่เหลือ
๙๐
ทัศนียภำพที่ดี มีคณ
ุ ภำพ (ร้อยละของพื้นที่
๕๐
ควำมสำเร็จร้อยละ
ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย)
๗๕
สัดส่วนพื้นทีล่ ำน้ำที่
-*
ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕
-**
ได้รับกำรฟื้นฟู
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จร้อย ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จร้อย ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จร้อย
(ร้อยละของพื้นที่
ละ ๒๐
ละ ๕๐
ละ ๗๕
เป้ำหมำย)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำ
และแหล่งน้ำที่ได้รับ
กำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่
เป้ำหมำย)

-*

- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar
ลำน้ำสำขำใน ๒๐
ลำน้ำสำขำใน ๒๕
Site ควำมสำเร็จร้อย ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จร้อย ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จร้อย
ละ ๙๐
ละ ๒๐
ละ ๕๐
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
- แหล่งน้ำธรรมชำติ ที่
ควำมสำคัญระดับชำติ
มีพ้นื ที่ผิวน้ำเกิน
ควำมสำเร็จร้อยละ ๑๐๐๐ ไร่ ควำมสำเร็จ
๙๐
ร้อยละ ๙๐
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-**

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ควำมสำเร็จร้อยละ
๕๐

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
-*
(นอกเขต กทม.ที่
เป็นชุมชนขนำด
ใหญ่) ริมแม่น้ำ ลำ
คลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้ำหมำย)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ควำมสำเร็จร้อยละ
-**
๙๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
-**

(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
งำนบริกำรภำครัฐที่
สัดส่วนควำมสำเร็จ
ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทัล
ของกระบวนงำนที่
เพิ่มขึ้น
ได้รับกำร
ปรับเปลีย่ นให้เป็น
ดิจิทัล

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
(ทั้งหมด ๒,๑๘๐
ทุกกระบวนงำน
กระบวนงำนแบ่งเป็น (๕,๓๖๐ กระบวนงำน)
กระบวนงำนในระบบ
อำนวยควำมสะดวกใน
กำรประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร ๓๐๐
กระบวนงำน
และกระบวนงำนอื่นๆ
๑,๘๘๐ กระบวนงำน)
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ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
หน่วยงำนภำครัฐ
ร้อยละของโครงกำร
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ
เปิดโอกำสให้ภำคส่วน
ระดับควำมสำเร็จ
ต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำร กำรเปิดให้ภำคส่วน
จัดบริกำรสำธำรณะและ อื่นเข้ำมำดำเนินกำร
กิจกรรมสำธำรณะอย่ำง
บริกำรสำธำรณะ
เหมำะสม
องค์กรปกครองส่วน
ค่ำคะแนนกำร
ท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ ประเมินร้อยละของ
และสร้ำงควำมทันสมัยใน เทศบำลและองค์กำร
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ บริหำรส่วนตำบลที่
และกิจกรรมสำธำรณะ
นำแผนชุมชนสู่กำร
ให้กับประชำชน
พัฒนำท้องถิ่นได้ตำม
เกณฑ์ที่กำหนด
(LQM)
แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ภำครัฐมีขดี สมรรถนะสูง
ระดับ Digital
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล
Government
และมีควำมคล่องตัว
Maturity Model
(Gartner)
สัดส่วนของ
หน่วยงำนที่บรรลุผล

ข้อมูลฐาน
-*

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

แผนงำน/โครงกำร
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๗๕ ของ
โครงกำรทั้งหมดที่
ภำยใต้ ๑๕ ประเด็น
โครงกำรทีไ่ ด้รับ
โครงกำรทีไ่ ด้รับ
ได้รับงบประมำณมี
เร่งด่วนของแผนแม่บท
งบประมำณมี
งบประมำณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำย
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติ

-*

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗๕

-*

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐๐

-*

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

-*

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

สัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำม
เป้ำหมำย
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลำกรภำครัฐยึด
ปี ๒๕๖๐
ดัชนีควำมผูกพันของ
ค่ำนิยมในกำรทำงำนเพื่อ
ร้อยละ ๗๖.๑๗
บุคลำกรภำครัฐ
ประชำชน ยึดหลัก
-*
สัดส่วนเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐ
คุณธรรม จริยธรรม
ที่กระทำผิดกฎหมำย
มีจิตสำนึก มี
ควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น
ลดลง
และเป็นมืออำชีพ
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐
ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๕
ลดลง
ร้อยละ ๓๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐
ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๕
ลดลง
ร้อยละ ๕๐

(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประชำชนมีวัฒนธรรมและ ร้อยละของเด็กและ
พฤติกรรม
เยำวชนไทยมี
ซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมที่ยึดมั่น
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชำชน
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

-*

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

-*

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

-58-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ร้อยละของหน่วยงำน
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA

ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๖๔ ของ
หน่วยงำนได้ ๘๕
คะแนนขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐ ของ
หน่วยงำนได้ ๙๐
คะแนนขึ้นไป
-*

จำนวนคดีทุจริตใน
ภำพรวม
จำนวนคดีทุจริตรำย
หน่วยงำน
- จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูก
ชี้มูลว่ำกระทำกำร
ทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับ
ผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมือง
แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
กระบวนกำร
กำรดำเนินคดีทุจริตมี
ด
ำเนิ
นคดี ทุจริตที่
ควำมรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ จำเป็นต้องขอขยำย
ระยะเวลำเกินกว่ำ
คดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนน
ขึ้นไป)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนน
ขึ้นไป)

ลดลงร้อยละ ๑๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

-*

ลดลงร้อยละ ๑๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

-*

ลดลงร้อยละ ๑๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

-*

ลดลงร้อยละ ๒๕

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๙๐

-*

ไม่เกินร้อยละ ๒๕

ไม่เกินร้อยละ ๒๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๕

ไม่เกินร้อยละ ๑๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กรอบเวลำปกติที่
กฎหมำยกำหนด
จำนวนคดีอำญำที่
หน่วยงำน
ไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน

ข้อมูลฐาน

-*

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ ๔ ของ
จำนวนคดีที่ส่งฟ้อง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ๓ ของ
จำนวนคดีที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๑ ของ
จำนวนคดีที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๒ ของ
จำนวนคดีที่ส่งฟ้อง

(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย
กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรค สัดส่วนของกฎหมำย
ต่อกำรพัฒนำภำครัฐและ ที่ได้รับกำรทบทวน
ภำคเอกชนอยู่ภำยใต้ แก้ไข ปรับปรุงและ/
หรือยกเลิก ให้มี
กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้
เนื้อหำที่ไม่เป็น
ประชำชนในวงกว้ำงได้รับ อุปสรรคต่อกำร
ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
พัฒนำประเทศ
ประเทศโดยทั่วถึง
สัดส่วนจำนวนคดี/
เรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับกำรไม่รับ
ควำมเป็นธรรมจำก
กฎหมำย

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-*

ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมำยทั้งหมด

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมำยทั้งหมด

ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมำย
บัญญัติใหม่)

ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมำย
บัญญัติใหม่)

-*

-**

-**

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
กำรจ้ำงแรงงำนที่ไม่
เป็นธรรม และกำร
ผูกขำดทำงกำรค้ำ
ลดลงร้อยละ ๕๐

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
กำรจ้ำงแรงงำนที่ไม่
เป็นธรรม และกำร
ผูกขำดทำงกำรค้ำ
ลดลงร้อยละ ๗๕

ข้อมูลฐาน
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ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมำย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมำย
กฎหมำย

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมำย

กำรปฏิบัตติ ำมและกำร
สัดส่วนกำรนำ
บังคับใช้กฎหมำยมีควำม
เทคโนโลยีและ
คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ทั่วถึง ระบบฐำนข้อมูล
ไม่เลือกปฏิบัติและ
กลำงของประเทศมำ
เป็นธรรมดีขึ้น
ใช้ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย
ต่อจำนวนกฎหมำย
ระยะเวลำทีล่ ดลงใน
กระบวนกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย

-*

ระดับควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนใน
กำรบังคับใช้
กฎหมำย

-*

ร้อยละ ๗๕ ของ
ประชำชนเชื่อมั่น
ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย

ร้อยละ ๘๕ ของ
ประชำชนเชื่อมั่น
ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชำชนเชื่อมั่น
ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย

ร้อยละ ๙๗ ของ
ประชำชนเชื่อมั่น
ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย

จำนวน/ระดับของ
มำตรกำร/กลไก
ที่ประชำชนมีส่วน
ร่วมกันในกำร
ทบทวนควำมจำเป็น
เหมำะสมและ
ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย
แผนย่อย กระบวนการยุติธรรม
สัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นของ
กำรอำนวยควำม
ยุติธรรมมีควำมโปร่งใส จำนวนขั้นตอน ใน
กำรอำนวยควำม
สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ยุติธรรมที่ใช้
ภำค ทั่วถึง เป็นธรรม
นวัตกรรมและ

-*

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำกฎหมำย

-*

-*

ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำนของรัฐ
บังคับใช้กฎหมำยได้
บังคับใช้กฎหมำยได้
บังคับใช้กฎหมำยได้
บังคับใช้กฎหมำยได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๕๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๗๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๗๕ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จำนวนขั้นตอนที่สำคัญ จำนวนขั้นตอนที่สำคัญ จำนวนขั้นตอนทั้งหมด จำนวนขั้นตอนทั้งหมด
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และปรำศจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ

เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ควำมโปร่งใส ควำม
สะดวกและรวดเร็ว
ประเภทและระดับ
ของมำตรกำรทีร่ ัฐ
กำหนดขึ้นเพื่อควำม
เสมอภำค ใน
กระบวนกำร
ยุติธรรม

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-*

ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ำกว่ำ
(มำตรกำร
ร้อยละ ๕๐ (มำตรกำร
เพื่อคุ้มครองหรือ
สำคัญ
อำนวยควำมสะดวก
ที่รัฐกำหนดขึ้น
ให้แก่เด็ก สตรี
เพื่อขจัดกำร
ผู้สูงอำยุคนพิกำร หรือ
เลือกปฏิบัติ
ผู้ด้อยโอกำส
โดยไม่เป็นธรรม
ในกระบวนกำร
ในกระบวนกำร
ยุติธรรม)
ยุติธรรม)
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ ๑๐๐
(มำตรกำรที่สำคัญ
ที่รัฐกำหนดขึ้น
เพื่อขจัดกำร
เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม
ในกำรอำนวยควำม
ยุติธรรม)

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ร้อยละ ๑๐๐ (มำตรกำร
ที่รัฐกำหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริม
ให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิ
หรือเสรีภำพ
ในกระบวนกำรยุติธรรม
ได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)

(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
ภำคอุตสำหกรรมกำร
อัตรำกำรขยำยตัว
ผลิตและบริกำร สร้ำง
ของ
มูลค่ำเพิม่ สูงขึ้นจำกกำร ภำคอุตสำหกรรม
วิจัยและนวัตกรรมส่งผล กำรผลิตและบริกำร
ให้เกิดกำรขยำยตัว
ที่สร้ำงมูลค่ำ เพิ่ม
เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน
สูงขึ้นจำกกำรวิจัย
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
วิสำหกิจในกลุม่ เป้ำหมำย จำนวนวิสำหกิจที่มี
ด้ำนเศรษฐกิจทีม่ ี
นวัตกรรมทีม่ ีสดั ส่วน
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ของรำยได้จำก

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

-*

เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

-*

เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ จำกปี
ฐำน

เพิ่มขึ้น ๒ เท่ำ จำกปี
ฐำน

เพิ่มขึ้น ๓ เท่ำ จำกปี
ฐำน

เพิ่มขึ้น ๕ เท่ำ จำกปี
ฐำน

ข้อมูลฐาน
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรำยได้ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
คุณภำพชีวิต ศักยภำพ
ดัชนีนวัตกรรมเชิง
ทรัพยำกรมนุษย์ และ
สังคม (ร้อยละของ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม ผลสัมฤทธิ์ในกำร
ได้รับกำรยกระดับเพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภำพทำง
จำกผลกำรวิจัยและ สังคมจำกผลกำรวิจัยฯ)
พัฒนำนวัตกรรมเชิง
สังคม

ข้อมูลฐาน

-*

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้
สัดส่วนสิทธิบัตร
-*
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
ในกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ทำงภูมิศำสตร์ ด้ำน
เศรษฐกิจสีเขียวอย่ำง เศรษฐกิจชีวภำพ ต่อ
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์
ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
ประเทศไทยมีขีด
อันดับควำมก้ำวหน้ำ
-*
ควำมสำมำรถของ
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
เทคโนโลยีฐำนทั้ง ๔ ด้ำน
เทคโนโลยีวัสดุ

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

-**

-**

-**

-**

จัดทำฐำนข้อมูลและมี
ข้อมูลปีฐำน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
ด้ำนเศรษฐกิจฐำน
ขีวภำพ

สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึน้ ๑ เท่ำ

สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๒ เท่ำ

สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๓ เท่ำ

อันดับ ๑ ใน ๒๐ ของ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำใน
เอเชีย
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อันดับ ๑ ใน ๑๕ ของ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำใน
เอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๑๐ ของ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำใน
เอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๕ ของ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำใน
เอเชีย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ทัดเทียมประเทศที่
นำโนเทคโนโลยี และ
ก้ำวหน้ำในเอเชีย
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำน อัตรำจำนวนโครงสร้ำง
-*
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
พื้นฐำนวิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จำเป็นต่อกำรพัฒนำ
จำเป็นต่อกำรพัฒนำ
เพิ่มขึน้ ประเทศ
ประเทศเพิม่ ขึ้น
สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและ สัดส่วนกำรลงทุน
ปี ๒๕๖๐
๗๐:๓๐
๗๕.๒๕
พัฒนำของภำคเอกชนต่อ วิจัยและพัฒนำของ
อยู่ที่ ๗๐:๓๐
ภำครัฐเพิ่มขึ้น
ภำคเอกชนต่อภำครัฐ
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลฐำน และค่ำเป้ำหมำย // **อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบ/จัดทำค่ำเป้ำหมำย
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ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๘๐

๘๐:๒๐

๘๐:๒๐

