สรุป
เป้าหมาย
ห ตัวชี
ว ้วัด ข้ออมูลฐานน และค่าเป้
า าหมาย
ของแผน
ข
นแม่บทภภายใต้ยุทธศาสต
ท ตร์ชาติ
สํานั
า กงานเลขขานุการของงคณะกรรมมการยุทธศาสตร์ชาติ
สํานักงานสภภาพัฒนากาารเศรษฐกิจจและสังคมมแห่งชาติ
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สรุป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐานและค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปจํานวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย
๓๗ เป้าหมาย และ ๓๙ ตัวชี้วัด
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ๘๕ แผนย่อย
ประกอบด้วย
๑๔๐ เป้าหมาย และ ๑๖๓ ตัวชี้วัด
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(๑) ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ประเทศชาติมีความ
ดัชนีสันติภาพโลก
ปี ๒๕๖๐
มั่นคงในทุกมิติ และ
(อันดับ)
อยู่อันดับที่ ๑๒๐
ทุกระดับเพิ่มขึ้น
ประชาชนอยู่ดี กินดี ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ปี ๒๕๖๐
และมีความสุขดีขึ้น
ประชากรไทย
อยู่อันดับที่ ๓๒
(อันดับ)

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

อยู่อันดับที่
๑๑๓

อยู่อันดับที่
๑๑๖

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๑ ใน ๗๕
ของโลก

อยู่อันดับที่
๔๖

อยู่อันดับที่
๕๒

๑ ใน ๓๕
ของโลก

แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประชาชนมีความมั่นคง
ระดับความมั่นคง
ปี ๒๕๖๐
ปลอดภัยในชีวิต และ
ปลอดภัย
อยู่อันดับที่ ๖๙
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ภายในประเทศและ
ศักยภาพตํารวจระดับ
สากล (WISPI) ดีขึ้น
(อันดับ)
คนไทยมีความ
ตัวชี้วัดระดับทุนทาง
-*
สังคม
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ ประสิทธิผลของรัฐบาล
ปี ๒๕๖๐
และธรรมาภิบาลสูงขึ้น จากการประเมินของ อยู่ในระดับร้อยละ
ธนาคารโลก
๖๖.๘๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๒๕
ของโลก
ของโลก
๑ ใน ๓๐
ของโลก

๑ ใน ๒๐
ของโลก

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
๑ ใน ๑๐
ของโลก
๑ ใน ๒๐
ของโลก

อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
อยู่ในลําดับ
๑ ใน ๕๕ ของ ๑ ใน ๔๕ ของ ๑ ใน ๓๕ ของ ๑ ใน ๒๕ ของ
โลก
โลก
โลก
โลก
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-**

-**

-**

-**

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๗๐

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ปัญหาความมั่นคงทีม่ ี ระดับความสําเร็จของ
-*
อยู่ในปัจจุบัน (เช่น
การแก้ไขปัญหาความ
ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงในปัจจุบัน
มั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนา
ประเทศ
ภาคใต้มคี วามสงบสุข จํานวนงบประมาณด้าน
ปี ๒๕๖๐
ร่มเย็น
ความมั่นคงในการแก้ไข งบประมาณ
ปัญหาความรุนแรงใน แผนงานบูรณาการ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เรื่อง การ
ลดลง
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน
๑๒,๒๗๑.๑ ล้าน
บาท
วัดสถิติจํานวนเหตุ ปี ๒๕๖๑ จํานวน
รุนแรง/สูญเสีย
๕๘๑ เหตุการณ์
ปริมาณการเข้า-ออกของ ปี ๒๕๖๐ จํานวน
นักท่องเที่ยว และมูลค่า นักท่องเที่ยว
การลงทุนในพื้นที่จังหวัด ๘๒๕,๔๘๑ คน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ดีขึ้นอย่างน้อย
ดีขึ้นอย่าง
ดีขึ้นอย่าง
ดีขึ้นอย่าง
ร้อยละ ๕๐ ต่อเนื่อง จนไม่ ต่อเนื่อง จนไม่ ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ ส่งผลกระทบ ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร ต่อการบริหาร ต่อการบริหาร
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ

งบประมาณ
แผนงานบูรณา
การ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ จํานวน
๑๓,๓๐๒.๕
ล้านบาท

งบประมาณ
แผนงานบูรณา
การ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ จํานวน
๑๒,๐๒๕.๓
ล้านบาท

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

คงเหลือเฉพาะ คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง
ความมัน่ คง
ปกติ
ปกติ

๕๔๔
เหตุการณ์

ลดลงร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณี

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณี

จํานวน
นักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

เหตุการณ์
ความรุนแรง
ยุติภายในปี
๒๕๗๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ชายแดนใต้

ปี ๒๕๖๐
มูลค่าการลงทุน
๑๘๗.๒ ล้านบาท

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๙๘๒,๑๗๐
คน
มูลค่าการ
ลงทุน
๒๐๕.๒ ล้าน
บาท

แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หน่วยงานด้านการข่าว
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ประสิทธิภาพของ
-*
และประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานด้านการข่าว
ทํางานอย่างมี
และประชาคมข่าวกรอง
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมคี วามทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง
กองทัพและหน่วยงาน
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
วัดระดับความพร้อม
-*
ด้านความมั่นคง
ของกองทัพและ
มีความพร้อมสูงขึน้ ที่จะ หน่วยงานด้านความ
เผชิญภัยคุกคามทุก
มั่นคง
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง
แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
ระดับความสัมพันธ์และ
ประเทศไทยมี
มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
-*
ความร่
ว
มมื
อ
ด้
า
นความ
ความมั่นคงและสามารถ
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐
มั
น
่
คงในทุ
ก
มิ
ต
ก
ิ
บ
ั
รับมือกับความท้าทาย
ประเทศมหาอํานาจและ
จากภายนอกได้ทุก
ประเทศทีม่ ีความสําคัญ
รูปแบบสูงขึ้น
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

จํานวนการเยือน จํานวน
ความร่วมมือ ระดับ
ความสัมพันธ์)
(เฉลี่ยร้อยละ)
-*
ประเทศไทยมีบทบาท ระดับความสําเร็จของ
บทบาทไทยในการ
เพิ่มขึ้นในการกําหนด
กํ
าหนดทิศทางและ
ทิศทางและส่งเสริม
ส่
ง
เสริ
มเสถียรภาพของ
เสถียรภาพของภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชีย (อาทิ
เอเชีย รวมทั้งเป็น
จํานวนข้อเสนอ/ ข้อ
ประเทศแนวหน้าใน ริเริ่มของไทยที่ได้รับการ
ภูมิภาคอาเซียน
ยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่
สําคัญในกรอบอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคกับ
ต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
กลไกการบริหาร
ระดับประสิทธิภาพการ
-*
จัดการความมั่นคงมี
ดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
หน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐

ร้อยละ ๘๐
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ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

(๒) ประเด็น การต่างประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

การต่างประเทศไทยมี
เอกภาพ ทําให้
ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก

ตัวชี้วัดการ
ต่างประเทศไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)

-*

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
-*
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ระดับความสัมพันธ์
ศูนย์กลางการค้า การ และความร่วมมือด้าน
ลงทุน การบริการ และ
เศรษฐกิจ
ความเชื่อมโยงทีส่ ําคัญ ความเชื่อมโยง และ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมี นวัตกรรมในกรอบทวิ
ระบบเศรษฐกิจที่เน้น
ภาคี ภูมิภาค และ
นวัตกรรมดีขึ้น
พหุภาคี (อาทิ จํานวน
โครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลง)
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน ระดับความสําเร็จของ
-*
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
บทบาทไทยในการ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
เป็นหุ้นส่วนการ
บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ต่างประเทศ (อาทิ
จํานวนข้อเสนอ/ข้อ

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

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐

-7-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ริเริ่มของไทยที่ได้รับ
การยอมรับ การเป็นผู้
เล่นที่สําคัญในกรอบ
ต่าง ๆ โครงการที่ไทย
ดําเนินกับ
ต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
-*
ประเทศไทยมีการ
๑. ระดับความร่วมมือ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ กับต่างประเทศในการ
มาตรฐานสากลในทุก
ปรับปรุง/พัฒนา
มิติและสามารถมี
มาตรฐาน
ภายในประเทศให้
บทบาทเชิงรุกในการ
สอดคล้องกับ
ร่วมกําหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศและ
มาตรฐานสากลที่
สําคัญ
๒. ระดับความสําเร็จ
ของบทบาทไทยในการ
กําหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (อาทิ จํานวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยที่ได้รับการยอมรับ
การเป็นผู้เล่นที่สําคัญ
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ในกรอบต่าง ๆ)
๓. อันดับ/คะแนนของ
ไทยในดัชนีสากลใน
ประเด็นที่มีนัยสําคัญ
ต่อผลประโยชน์ของ
ชาติ มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ ๑. ระดับความสําเร็จ
-*
อํานาจต่อรอง และได้รับ ของไทยในการสร้าง
การยอมรับในสากลมาก ความเข้าใจ/การ
ยอมรับภาพ- ลักษณ์
ขึ้น
และความนิยมไทยใน
สากลด้วยอํานาจแบบ
นุ่มนวลของไทย (อาทิ
จํานวนโครงการ
อํานาจแบบนุ่มนวล
จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม
ทัศนะเชิงบวกต่อ
ประเทศไทย)
๒. ระดับความสําเร็จ
ของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ (อาทิ จํานวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยได้รับการรับรองใน
เวที/องค์การระหว่าง

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ประเทศ ประเทศไทย
และคนไทยได้รับการ
เลือกตั้ง/ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ)
๓. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้าง
เครือข่ายของคนไทย/
ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็งและมี
เกียรติภูมิ (จํานวน
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ไทยในต่างประเทศ
ด้วยการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของไทย)
(เฉลี่ยร้อยละ)*
แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ๑. ระดับความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ
ขับเคลื่อนการ
ไทยเพื่อพัฒนา/
ต่างประเทศอย่างมี
ขับเคลื่อนการ
เอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับ ต่างประเทศในทุกมิติ
(การเมือง เศรษฐกิจ
ต่างประเทศในทุกมิติ
สังคม การดูแลและ
มากขึ้น
คุ้มครองคนไทยใน

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐ ร้อยละ ๕ - ๑๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ต่างประเทศ) อย่างมี
บูรณาการ (อาทิ กลไก
การประชุม กิจกรรม/
โครงการร่วม)
๒. ระดับความสําเร็จใน
การสร้างความตระหนัก
รู้ การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วน
ต่าง ๆ (อาทิ จํานวน
โครงการ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ)
๓. ระดับการพัฒนางาน
บริการด้านการ
ต่างประเทศและด้าน
การกงสุล (อาทิ มีกลไก
และช่องทางการรับฟัง
และแก้ไขข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่
หลากหลาย)
๔. ระดับความสําเร็จใน
การเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็น
มิตรกับประเทศไทยใน
ต่างประเทศ (อาทิ
จํานวนคน/องค์กรที่
เป็นมิตร จํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนเครือข่าย)
-11-

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

(๓) ประเด็น การเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๘

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๓

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๖

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

-*

-**

ดัชนีระดับดี

ดัชนีระดับดี
มาก

ดัชนีระดับดี
มาก

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน อัตราการขยายตัว
ปี ๒๕๖๐
ประเทศ
ของผลิตภัณฑ์มวล ๖๓๐,๗๓๐ ล้าน
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น รวมในประเทศสาขา
บาท
เกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผลิตภาพการผลิตของ อัตราผลิตภาพการ
-*
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ผลิตของภาคเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ อัตราการขยายตัวของ
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าของ
สินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมี อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เกษตร
ดัชนีความเชื่อมัน่
ปลอดภัยของไทยได้รับ
ผู้บริโภค
การยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและ ด้านคุณภาพและความ
คุณค่าทางโภชนาการ
ปลอดภัยอาหาร
สูงขึ้น
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

แผนย่อย เกษตรชีวภาพ
สินค้าเกษตรชีวภาพมี อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)
วิสาหกิจการเกษตรจาก
จํานวนวิสาหกิจ
ฐานชีวภาพและภูมิ การเกษตรขนาดกลาง
ปัญญาท้องถิ่นมีการ
และเล็ก และ
จัดตั้งในทุกตําบล
ผลิตภัณฑ์จากฐาน
เพิ่มขึ้น
ชีวภาพ
แผนย่อย เกษตรแปรรูป
สินค้าเกษตรแปรรูป อัตราการขยายตัวของ
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าสินค้าเกษตร
มูลค่าเพิ่มขึ้น
แปรรูปและผลิตภัณฑ์
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ
สินค้าที่ได้จาก
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผลผลิตต่อหน่วยของ ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการ ฟาร์มหรือแปลงที่มี
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
การใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๘

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

-*

๑ ตําบล ๑
วิสาหกิจ

๑ ตําบล ๑
วิสาหกิจ

๑ ตําบล ๑
วิสาหกิจ

๑ ตําบล ๑
วิสาหกิจ

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๖

-*

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖

-*

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
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เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
ประสิทธิภาพการผลิต
มูลค่าผลผลิตสินค้า
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
เกษตรต่อหน่วย
การปรับตัวเพิ่มขึน้
(เฉลี่ยร้อยละ)
สถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม
ชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
เกษตรกร) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี เกษตรและสหกรณ์ มี
ความเข้มแข็งในระดับ ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน (เฉลี่ยร้อย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ละ)

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

-*
-*

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

สหกรณ์มี
สหกรณ์มี
สหกรณ์มี
สหกรณ์มี
ความเข้มแข็ง ความเข้มแข็ง ความเข้มแข็ง ความเข้มแข็ง
ในระดับ ๑
ในระดับ ๑
ในระดับ ๑
ในระดับ ๑
และ ๒ อย่าง และ ๒ อย่าง และ ๒ อย่าง และ ๒ อย่าง
น้อย ร้อยละ น้อย ร้อยละ น้อย ร้อยละ น้อย ร้อยละ
๙๕
๙๐
๙๕
๙๕
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่ม
และกลุ่ม
และกลุ่ม
และกลุ่ม
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง มีความเข้มแข็ง มีความเข้มแข็ง มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๔๐
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(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๔.๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๔.๘ ร้อยละ ๔.๘

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๔.๘

ปี ๒๕๖๐
๖,๓๓๒,๑๒๙
ล้านบาท

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๒

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๕

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๗

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และ
บริการ

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
สาขาบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของภาคบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๐
๓,๓๘๑,๓๔๒
ล้านบาท

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพิ่มขึ้น

แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
อัตราการขยายตัว
อุตสาหกรรมชีวภาพมี
ของอุตสาหกรรม
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
ชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการ อัตราการขยายตัวของ
-*
ทางการแพทย์มกี าร
อุตสาหกรรมและ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
บริการการแพทย์เฉลี่ย
ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมและบริการ อัตราการขยายตัว
-*
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ของอุตสาหกรรมและ
และปัญญาประดิษฐ์มี บริการดิจิทัล ข้อมูล
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
และปัญญาประดิษฐ์
เฉลี่ยต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ)
ความสามารถในการ
อันดับของ Digital
ปี ๒๕๖๐ ไทยอยู่
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
Evolution Index
ในอันดับ ๔๒
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น
ของไทย
แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
ประเทศไทยเป็น
ส่วนแบ่งการตลาด
-*
ศูนย์กลางการซ่อมบํารุง ของจํานวนอากาศ
อากาศยานในภูมิภาค ยานที่เข้าซ่อมในไทย
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่น ต่อภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก
ใหม่
(เฉลี่ยร้อยละ)
ประเทศไทยมีศักยภาพ จํานวนผู้ประกอบการ
-*
ในการผลิตชิ้นส่วน
ผลิตชิ้นส่วนอากาศ
อากาศยานสูงขึ้น (Tier) ยานระดับ Tier ๒
Tier ๓ และ Tier ๔

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

ร้อยละ ๑

Tier ๔
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ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ร้อยละ ๔

Tier ๓

Tier ๒

Tier ๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
อุตสาหกรรมความมั่นคง อัตราการขยายตัวของ
-*
ของประเทศมีการ
อุตสาหกรรมความ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
การส่งออกของ
อัตราการขยายตัวของ
-*
อุตสาหกรรมความมั่นคง มูลค่าการส่งออกของ
ของประเทศเพิม่ ขึ้น
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แรงงานไทยมี
อันดับความสามารถ
ปี ๒๕๖๐
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ด้านประสิทธิภาพ
อันดับที่ ๖๕
แรงงาน โดย WEF
ประเทศไทยมี
อันดับขีด
ปี ๒๕๖๐
ความสามารถในการ ความสามารถในการ
อันดับที่ ๔๕
แข่งขันด้านดิจิทลั ใน
แข่งขันด้านดิจิทลั
ด้านความพร้อมใน
ในด้านความพร้อม
อนาคตดีขึ้น
ในอนาคต

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

-**

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

-**

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

อันดับที่ ๔๔

อันดับที่ ๖๐

อันดับที่ ๕๕

อันดับที่ ๕๐

อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๙

อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐
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(๕) ประเด็น การท่องเทีย่ ว
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
(ร้อยละ)
รายได้จากการ
อัตราส่วนรายได้จาก
ท่องเที่ยวของเมืองรอง การท่องเที่ยวของ
เพิ่มขึ้น
เมืองหลักและเมือง
รอง (สัดส่วน)
ความสามารถทางการ อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
แข่งขันด้านการ
การท่องเที่ยวของ
ท่องเที่ยวของประเทศ ประเทศไทย โดย
ไทยดีขึ้น
Travel & Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)

แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
รายได้จากการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของ
เชิงสร้างสรรค์และ
รายได้จาก
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๘

ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๘.๙๖

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๒

-*

๘๐:๒๐

๗๕:๒๕

๗๐:๓๐

๖๐:๔๐

ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๓๔

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๘

๑ ใน ๒๖

๑ ใน ๒๔

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๒

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๒๐
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ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เมืองและชุมชนที่มี
จํานวนเมืองและชุมชน
ศักยภาพด้านการ
ทีม่ ศี ักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ท่องเที่ยวเชิง
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
อัตราการขยายตัว
สร้างสรรค์และ
ของจํานวนสินค้าและ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้น บริการการท่องเที่ยว
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
เชิงสร้างสรรค์และ
ปัญญาเพิ่มขึ้น
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยร้อยละ)
อั
น
ดั
บของไทยในการ
การเป็นจุดหมาย
เป็
นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดการ
ปลายทางในการ
ประชุมนานาชาติ
จัดการประชุม
ของไทย
นานาชาติ ตามดัชนี
International
Congress and
Convention
Association (ICCA)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

-*

๕ เมือง

๑๕ เมือง

๒๕ เมือง

๓๕ เมือง

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๗

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๒

-*

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

๑ ใน ๒๓

๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๑๘

๑ ใน ๑๕

ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๒๕

อันดับที่ ๒๑
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
รายได้จากการท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของ
-*
เชิงสุขภาพ ความงาม
รายได้จาก
และแพทย์
การท่องเที่ยวเชิง
แผนไทย เพิ่มขึ้น
สุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
อันดับด้านรายได้การ อันดับด้านรายได้การ
ปี ๒๕๕๘
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อันดับที่ ๑๓
ของประเทศไทย
ของประเทศไทย โดย
Global Wellness
Institute ดีขึ้น
สถานประกอบการด้าน อัตราการเพิ่มขึน้ ของ
-*
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จํานวนสถาน
และบริการทาง
ประกอบการด้านการ
การแพทย์ได้รับ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ได้รบั มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา
รายได้การท่องเที่ยว อัตราการขยายตัวของ
-*
รายได้การท่องเที่ยว
สําราญ
สําราญทางน้ํา
ทางน้าํ เพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
จํานวนท่าเรือ
การขยายตัวของท่าเรือ
-*
ท่
อ
งเที
ย
่
วในประเทศ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ไทย
เพิ่มขึ้น
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ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๘

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

อันดับที่ ๑๒

อันดับที่ ๑๐

อันดับที่ ๘

อันดับที่ ๗

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๗

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

๒ ท่าเรือ

๔ ท่าเรือ

๖ ท่าเรือ

๘ ท่าเรือ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นจุด อัตราการขยายตัวของ
เชื่อมต่อการเดินทางของ จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดิน
นักท่องเที่ยวในภูมิภาค ทางผ่านแดนระหว่าง
อาเซียน
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวมีความ
อันดับขีด
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความสามารถในการ
ทรัพย์สินมากขึ้น
แข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดย
Travel & Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อันดับขีด
สนับสนุนการท่องเที่ยว ความสามารถในการ
มีคุณภาพและมาตรฐาน แข่งขันด้านโครงสร้าง
ดีขึ้น
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมทางบกและ
ทางน้าํ โดย Travel &
Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

-*

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๑๑๘

อันดับที่
๑๑๑

๑ ใน ๗๐

๑ ใน ๖๕

๑ ใน ๖๐

๑ ใน ๕๕

ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๗๒

อันดับที่ ๗๒

๑ ใน ๕๐

๑ ใน ๔๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๕
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อันดับขีด
การท่องเที่ยวอย่างมีความ
ความสามารถด้
าน
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel &
Tourism
Competitiveness
Index (TTCI)

ข้อมูลฐาน

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๑๒๒
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ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

อันดับที่
๑๒๒

๑ ใน ๑๑๐

๑ ใน ๑๐๐

๑ ใน ๙๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
๑ ใน ๘๐

(๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อ
กระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
ประเทศไทยมีพื้นที่มี
แผนผังภูมินิเวศเพื่อ
เป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี
ช่องว่างความเหลื่อม
ล้ําระหว่างพื้นที่ลดลง

มูลค่าการลงทุนใน
เมืองเป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)

-*

แผนผังภูมินิเวศ
ระดับภาค
(จํานวน)

-*

มีแผนผังภูมิ
นิเวศ ๑ ภาค

สัดส่วน GPP per
capita ของจังหวัด

ปี ๒๕๖๐
๖.๔ เท่า

-**
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ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

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

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้น
อีก ๑ ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้น
อีก ๒ ภาค

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มขึ้น
อีก ๒ ภาค

ไม่เกิน ๓ เท่า ไม่เกิน ๓ เท่า ไม่เกิน ๓ เท่า

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ร้อยละ ๒๐ สุดท้าย
ที่รวยที่สุด ต่อ GPP
per capita ของ
จังหวัดร้อยละ ๒๐
แรกที่จนที่สุด
แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ จํานวนเมืองศูนย์กลาง
ได้รับการพัฒนา เพื่อ ทางเศรษฐกิจทีม่ กี าร
กระจายความเจริญและ พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
ลดความเหลื่อมล้ําในทุก แหล่งที่อยู่อาศัยและ
มิติ
พื้นที่เฉพาะ

จํานวนเมืองขนาด
กลางที่ที่ได้รับการ
พัฒนา

๖ เมือง
(กรุงเทพและ
ปริมณฑล
เชียงใหม่
ขอนแก่น
เมืองในพื้นที่
ระเบียง
เศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก
สงขลา ภูเก็ต)
-**

-*

-*
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-**

-**

๗ เมือง (สุ
๗ เมือง
(เชียงราย ราษฎร์ธานี น่าน
อุดรธานี
กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุ อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
ธยา พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครราชสีมา
สระบุรี)
หนองคาย
และ
มุกดาหาร)

-**

๖ เมือง
(ร้อยเอ็ด
สกลนคร
กระบี่ ยะลา
ราชบุรี และ
ลําปาง)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๔ เมือง
๔ เมือง
๔ เมือง
๕ เมือง
(กรุงเทพ
และ
ปริมณฑล
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลา
ภูเก็ต)
แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เมืองมีระบบจัดการ
จํานวนเมืองคุณภาพ
-*
๑๒ เมือง
๑๙ เมือง
๒๕ เมือง
๕ เมือง
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ สิ่งแวดล้อมภายใน
(กรุงเทพและ (เมืองระยะที่ (เมืองระยะที่ ๑ (เมืองระยะที่
มีประสิทธิภาพ
เมืองอยู่ในเกณฑ์
๑ และ ๒)
– ๓)
๑ – ๔)
ปริมณฑล
ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน
เชียงใหม่
มาตรฐาน
ขอนแก่น
สงขลา ภูเก็ต)
พื้นที่ทมี่ ีการ
-*
ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ
อย่างน้อยใน
เพิ่มขึ้นอีก
เพิ่มขึ้นอีกอย่าง
เพิ่มขึ้นอีก
ดําเนินการสงวนรักษา
ภูมิสังคม และภูมิ
๓ จังหวัด ของ อย่างน้อยใน
น้อยใน ๖
อย่างน้อยใน
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
ฟ
น
้
ื
ฟู
และ
วัฒนธรรม
๑ ภาค
๓ จังหวัด ของ จังหวัด ของ ๒ ๖ จังหวัด ของ
พัฒนา
๒ ภาค
ภาค
๒ ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่น
บนฐานธรรมชาติและ
ฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่
จํานวนเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ

-*
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(๗) ประเด็น โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ความสามารถในการ อันดับความสามารถ
ปี ๒๕๖๐
แข่งขันด้าน โครงสร้าง ในการแข่งขันด้าน อันดับที่ ๓๔ (IMD)
พื้นฐานของประเทศดี โครงสร้างพื้นฐาน
ขึ้น
แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ต้นทุนโลจิสติกส์ของ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ปี ๒๕๖๐
ประเทศไทยต่อ
ของประเทศไทยต่อ
ร้อยละ ๑๓.๘
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
ประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)
ดั
ช
นี
วัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพด้านโลจิ
ปี ๒๕๕๙
สติกส์ระหว่างประเทศ ด้านโลจิสติกส์ระหว่าง อยู่ลําดับที่ ๔๕
ของประเทศไทยดีขึ้น ประเทศของประเทศไทย ๓.๒๖ คะแนน
(อันดับ/คะแนน)
การขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ้น

การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองเพิ่มขึ้น

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

๓๑

๒๗

ลําดับที่ ๓๒
๓.๔๑ คะแนน

สัดส่วนปริมาณการ
ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๑.๔๓
ขนส่งสินค้าทางรางต่อ ร้อยละ ๑.๔๓
ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
สัดส่วนการเดินทางด้วย ปี ๒๕๖๐ สัดส่วน ร้อยละ ๑๗.๙
ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางด้วย
ในเขตเมืองต่อการ
ระบบขนส่ง
เดินทางในเมืองทั้งหมด สาธารณะในเขต
(เฉลี่ยร้อยละ)
กรุงเทพฯ
ร้อยละ ๒๐.๕๕
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ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
อันดับที่ ๔๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
อันดับที่ ๓๘ อันดับที่ ๓๑

น้อยกว่า ร้อย
ละ ๑๒

น้อยกว่า ร้อย น้อยกว่า ร้อยละ น้อยกว่า ร้อย
ละ ๑๑
๑๐
ละ ๙

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อันดับที่ ๒๕

๒๕ ลําดับแรก ๒๕ ลําดับแรก ๒๐ ลําดับแรก ๒๐ ลําดับแรก
หรือ คะแนน หรือ คะแนน หรือ คะแนนไม่ หรือ คะแนน
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ตํา่ กว่า
ต่ํากว่า ๓.๗๐
ไม่ตํา่ กว่า
๓.๕๐
๓.๖๐
๓.๘๐
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๑๐

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๓๐
เมืองหลักใน
ภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า ๕

กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๖๐
เมืองหลักใน
เมืองหลักใน
เมืองหลักใน
ภูมิภาค
ภูมิภาค
ภูมภิ าค
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
(คนต่อประชากร ๑
แสนคน)
แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การใช้ก๊าซธรรมชาติใน สัดส่วนของการใช้ก๊าซ
การผลิตไฟฟ้าลดลง
ธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า
(เฉลี่ยร้อยละ)
การใช้พลังงานทดแทน สัดส่วนการใช้พลังงาน
ที่ผลิตภายในประเทศ
ทดแทนที่ผลิตได้
เพิ่มมากขึ้น
ภายในประเทศ ในการ
ผลิตไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละของ
พลังงานขั้นสุดท้าย)
ประสิทธิภาพการใช้ ค่าความเข้มข้นการใช้
พลังงานของประเทศ
พลังงานขั้นสุดท้าย
เพิ่มขึ้น
(พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ/พันล้านบาท)
การปรับปรุงและพัฒนา จํานวนแผนงาน และ/
ระบบไฟฟ้าของ
หรือโครงการที่กาํ ลัง
ประเทศให้มี
พัฒนา / โครงการนํา
ประสิทธิภาพด้วย
ร่อง / โครงการทีม่ ีการ
เทคโนโลยีระบบ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ
๓๓.๔ คน ต่อ
ประชากร ๑ แสน
คน

๓๐.๙ คน ต่อ
ประชากร ๑
แสนคน

๑๒ คน ต่อ
ประชากร ๑
แสนคน

๑๒ ต่อ
ประชากร ๑
แสนคน

๘ ต่อประชากร
๑ แสนคน

๕ ต่อ
ประชากร ๑
แสนคน

ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๖๐.๑๗

ร้อยละ
๕๖.๙๑

ไม่เกินร้อยละ
๖๐

ไม่เกินร้อยละ
๖๐

ไม่เกินร้อยละ
๕๐

ไม่เกินร้อยละ
๕๐

ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ
๑๔.๕๓

ร้อยละ
๑๕.๔๘

ร้อยละ ๑๕๑๘

ร้อยละ ๑๙๒๒

ร้อยละ ๒๓-๒๕

ร้อยละ ๒๖๓๐

ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ
๗.๘๙ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/พันล้าน
บาท
ปี ๒๕๖๐ จํานวน
๕ แผนงาน/
โครงการ

๗.๘๕ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/
พันล้านบาท

๗.๔๐ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/
พันล้านบาท

๖.๙๓ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/
พันล้านบาท

๖.๔๕ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/
พันล้านบาท

๕.๙๘ พันตัน
เทียบเท่า
น้ํามันดิบ/
พันล้านบาท

๑๔ แผนงาน/
โครงการ

พัฒนาและ
สาธิต
นําร่องการใช้
งานระบบ
สมาร์ท

พัฒนา
พัฒนาโครงสร้าง ลงทุนพัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สมาร์ทกริ
พื้นฐานระบบ
สมาร์ทกริด
ดอย่างน้อย ๓
สมาร์ทกริด
อย่างน้อย ๓
แผนงาน/
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงข่ายสมาร์ทกริด

การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าในแต่ละ
ระยะ (แผนงาน/
โครงการ)

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ประชาชนมีความสามารถ
อัตราส่วนของ
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ครัวเรือนที่ใช้
มากขึ้น
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

กริดอย่างน้อย แผนงาน/
๘ แผนงาน / โครงการ (รวม
โครงการ
เป็น ๑๑
แผนงาน/
โครงการ)

ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ
๖๔.๔

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ
๖๗.๗
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ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

โครงการ
(รวมเป็น ๑๔
แผนงาน/
โครงการ)

อย่างน้อย ๔
แผนงาน/
โครงการ(รวม
เป็น ๑๘
แผนงาน/
โครงการ)

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการในทุก สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ระดับเป็น
มวลรวมของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ วิสาหกิจขนาดกลาง
ที่มีบทบาทต่อระบบ และขนาดย่อมต่อ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๔๒.๔

แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
การขยายตัวของ
อัตราการขยายตัว
-*
วิสาหกิจเริ่มต้นใน
จํานวนการก่อตั้ง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
วิสาหกิจเริ่มต้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
ความสามารถในการ
อันดับความสามารถ
ปี ๒๕๖๐
แข่งขันด้านการใช้
ในการแข่งขันด้านการ
อันดับที่ ๔๘
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ใช้เครื่องมือและ
ดิจิทัลดีขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
อัตราการขยายตัว
-*
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
เพิ่มขึ้น
ไม่ใช่รายใหญ่
(ร้อยละ)
มูลค่าการระดมทุนผ่าน อัตรามูลค่าการระดม
-*
ตลาดทุนของกิจการที่ ทุนผ่านตลาดทุนของ
เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
ขนาดกลางและขนาด วิสาหกิจขนาดกลาง

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ร้อยละ ๔๓

อันดับที่ ๓๙
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อันดับที่ ๔๐

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ร้อยละ ๔๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ร้อยละ ๖๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๕

ขยายตัว
ร้อยละ๒๒

ขยายตัว
ร้อยละ ๒๕

อันดับที่ ๑ ใน
๓๖

ร้อยละ ๑ ใน
๓๐

ร้อยละ ๑ ใน
๒๕

ร้อยละ ๑ ใน
๒๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๒

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๖

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

และขนาดย่อม
(ร้อยละ)
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
การขยายตัวของมูลค่า
-*
มูลค่าพาณิชย์
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ของวิสาหกิจขนาด
ประเทศเพิ่มขึ้น
กลางและขนาดย่อม
ความสามารถในการ
อันดับความสามารถ
ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๖
อันดับที่ ๖ อันดับที่ ๑ ใน อันดับที่ ๑ ใน
แข่งขันด้านการค้า
ในการแข่งขันด้าน
อันดับที่ ๓
๕
๕
ระหว่างประเทศของ
การค้าระหว่าง
ประเทศไทยดีขึ้น
ประเทศโดย IMD
การขยายตัวการส่งออก สัดส่วนการส่งออก
ในปี ๒๕๖๐
ร้อยละ
ไม่ต่ํากว่า ร้อย ไม่ต่ํากว่า ร้อย
๒๘.๗๔
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ของวิสาหกิจขนาด
ร้อยละ ๒๔.๘๖
ละ ๒๕
ละ ๒๕
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น กลางและขนาดย่อม
ต่อการส่งออกรวมของ
ประเทศ
(ร้อยละ)
แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
อันดับนโยบายของ
อันดับนโยบายของ
อันดับที่ ๑๕
ร้อยละ ๑๒
ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๒๒
ภาครัฐทีม่ ีต่อวิสาหกิจ ภาครัฐทีม่ ีต่อวิสาหกิจ
อันดับที่ ๑๙
(GEM)
และผู้ประกอบการด้าน และผู้ประกอบการ
(GEM)
การสนับสนุนและความ ด้านการสนับสนุนและ
สอดคล้องของนโยบาย ความสอดคล้องของ
ดีขึ้น
นโยบาย

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ย่อมเพิ่มขึ้น
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เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

อันดับที่ ๑ ใน
๕

อันดับที่ ๑ ใน
๕

ไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ ๓๐

ไม่ต่ํากว่า ร้อย
ละ ๓๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพืน้ ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง ๕ ปี
แรก
(ล้านบาท)

-*

การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการ
ยกระดับ

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

-*

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ปี ๒๕๖๐
การขยายตัวของ
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
มวลรวมภาค
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ของพื้นที่ เขตพัฒนา
ตะวันออก
ภาคตะวันออก
พิเศษภาคตะวันออก
มูลค่า
(ร้อยละต่อปี)
๑,๓๗๙ ล้าน
บาท
การลงทุนในเขตพัฒนา มูลค่าการลงทุนในเขต ปี ๒๕๖๐ มูลค่า
การออกบัตร
พิเศษภาคตะวันออก
พัฒนาพิเศษภาค
ส่งเสริม
เพิ่มขึ้น
ตะวันออก
การลงทุ
นรวม
(ล้านบาท)
๓๑๐,๓๓๗ ล้าน
บาท

๓๔๓,๓๙
๒ ล้าน
บาท
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑ปี ๒๕๗๖๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
ขยายตัวอย่าง ขยายตัวอย่าง ขยายตัวอย่าง ขยายตัวอย่าง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

ขยายตัว
ร้อยละ
๖.๓

ขยายตัว
ร้อยละ
๖.๓

ขยายตัว
ร้อยละ
๖.๓

ขยายตัว
ร้อยละ
๖.๓

๕๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๕๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๕๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๕๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
การขยายตัวของ
อัตราการขยายตัวของ
-*
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ระเบียง
ภาคใต้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจภาคใต้
(ร้อยละต่อปี)
การลงทุนในพื้นที่
มูลค่าการลงทุนใน
-*
ระเบียงเศรษฐกิจ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้เพิ่มขึ้น
ภาคใต้
(ล้านบาท)
เมืองในพื้นที่ระเบียง
จํานวนเมืองในพื้นที่
-*
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
ระเบียงเศรษฐกิจ
การพัฒนาให้เป็นเมือง
ภาคใต้ที่ได้รับการ
น่าอยู่มากขึ้น
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การขยายตัวของ
อัตราการขยายตัวของ
-*
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พื้นที่เขตพัฒนา
ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
ชายแดน
(ร้อยละต่อปี)
การลงทุนในเขตพัฒนา มูลค่าการลงทุนในเขต
ปี ๒๕๖๐
เศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒,๖๒๘ ล้าน
ชายแดนเพิ่มขึ้น
ชายแดน
บาท
(ล้านบาท)

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

๖๔๖
ล้านบาท
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕

๑๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๑๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๑๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๑๐๐,๐๐
๐ ล้าน
บาท

๒ เมือง
(ระนอง
และ
ชุมพร)

-**

๑ เมือง
(สุราษฎร์
ธานี)

๑ เมือง
(นครศรีธร
รมราช)

ขยายตัว
ร้อยละ
๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ
๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ
๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ
๓.๐

๑๐,๐๐๐
ล้านบาท

๑๐,๐๐๐
ล้านบาท

๑๐,๐๐๐
ล้านบาท

๑๐,๐๐๐
ล้านบาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่มากขึ้น

จํานวนเมืองในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่
(จํานวนเมือง)

-*

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๑ เมือง
(สงขลา)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
๖ เมือง
(ตาก
สระแก้ว
เชียงราย
กาญจนบุ
รี
หนองคาย
มุกดาหาร)

-**

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
๓ เมือง
(นครพนม
นราธิวาส
และตราด)

(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีคุณธรรม
ดัชนีคุณธรรม ๕
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
ประการ
งาม และมีความรัก ประกอบด้วย ความ
และภูมิใจในความเป็น ซื่อสัตย์สจุ ริต การมี
ไทยมากขึ้น นําหลัก
จิตสาธารณะ การ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ เป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
พอเพียงมาใช้ในการ
การกระทําอย่าง
ดํารงชีวิต สังคม ไทย
รับผิดชอบ
มีความสุขและเป็นที่ ความเป็นธรรมทาง
ยอมรับของนานา
สังคม
ประเทศมากขึ้น

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

-*

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ
๑๐ จากปี
ฐาน

แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
คนไทยเป็นมนุษย์ที่
ประชากรอายุ ๑๓ ปี
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๗ การ
เพิ่มขึ้น
สมบูรณ์ มีความพร้อมใน ขึ้นไป มีกิจกรรมการ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ ๕
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ ๕๖.๕
ทุกมิตติ ามมาตรฐานและ ปฏิบัตติ นที่สะท้อน
ผู้อื่นร้อยละ
การตอบแทนผู้
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา
การมีคุณธรรม
๕๔.๑ การ
ตอบแทนผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
มีพระคุณ ร้อย
พระคุณ ร้อย
ละ ๘๓.๒ การ
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ
(ร้อยละต่อปี)
ละ ๘๒.๘ การ ให้อภัย ร้อยละ
ในการปฏิบัติตนปรับตัว
ให้อภัย ร้อย
๖๕.๗
เข้ากับสภาพแวดล้อมดี
ละ ๗๒.๑๓
ขึ้น
แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจมีบทบาท
จํานวนธุรกิจที่เป็น
๑๕ บริษัท
๑๐๓ บริษัท
๕๐ บริษัท
สําคัญในการลงทุนเพื่อ วิสาหกิจเพื่อสังคม
สังคมเพิ่มขึ้น
(จํานวน)
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นร้อย
ละ
ละ
๑๕ จากปี
๒๐ จากปี
ฐาน
ฐาน

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ
๒๐ จากปี
ฐาน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

๑๐๐ บริษัท

๑๘๐ บริษัท

๓๐๐ บริษัท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
-*
สื่อในสังคมไทยมีความ ระดับความสําเร็จของ
การสร้
า
งการรั
บ
รู
้
เข้มแข็ง สามารถสร้าง
ความตระหนัก และ
ภูมิคุ้มกันให้แก่
การใช้สื่ออย่าง
ประชาชนในสังคม ทํา
ปลอดภัยและ
ให้เกิดสังคมแห่งการ
สร้างสรรค์ของ
เรียนรู้ปลอดภัย และ
ประชาชน
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐

(๑๑) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

คนไทยทุกช่วงวัยมี ดัชนีการพัฒนามนุษย์
ปี ๒๕๖๐
คุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
(ค่าคะแนน)
๐.๗๕๕ คะแนน
การพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รัก
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ครอบครัวไทยมีความ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
ปี ๒๕๕๙
เข้มแข็ง และมี
ร้อยละ ๖๗.๙๘
จิตสํานึกความเป็นไทย
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ดีขึ้น
แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ชว่ งการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เด็กเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดัชนีพัฒนาการเด็ก
ปี ๒๕๖๐
มีพัฒนาการสมวัย
สมวัย
ร้อยละ ๗๘.๔
สามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมากขึน้
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ค่าคะแนน
๐.๗๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
๐.๘๒
๐.๘๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
มีค่าคะแนน
มากกว่า
๐.๘๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
วัยเรียน / วัยรุ่น มี
คะแนนความสามารถ
ความรู้และทักษะใน
ในการแข่งขันการ
ศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
ครบถ้วน รู้จักคิด
ทักษะ (Skill) ของ
วิเคราะห์ รักการ
World Economic
เรียนรู้
Forum (WEF)
มีสํานึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น
แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพใน
ผลิตภาพแรงงาน
ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่
(ร้อยละต่อปี)
๒๗๒,๔๗๗ บาท/
การเพิ่มผลผลิต มี
คน
ทักษะอาชีพสูง
ตระหนักใน
ความสําคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของ

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

๖๓ คะแนน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

๒๘๑,๕๒๒
บาท/คน

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ
๒.๕

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ
๒.๕

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ
๒.๕

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ
๒.๕

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒
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เป้าหมาย
โครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
มีคนไทยทีม่ ี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาทํา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

สัดส่วนกําลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปี ๒๕๖๐
จํานวน
๔,๐๙๒,๗๓๔ คน

แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ร้อยละผู้สูงอายุที่มี
ปี ๒๕๖๐
ที่ดี มีความมั่นคงใน ศักยภาพมีงานทํา และ
จํานวน
รายได้เหมาะสม
๔,๒๖๓,๙๔๐ คน
ชีวิต มีทักษะการ
ดํารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึน้

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

๔,๐๙๑,๓๙๗
คน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๑๐

สัดส่วนผู้สําเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เป็นร้อยละ
๕๐ ของ
ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด

๔,๓๖๑,๓๓๑
คน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒
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ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูs้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีการศึกษาที่ คะแนน PISA ด้านการ
มีคุณภาพตาม
อ่าน คณิตศาสตร์ และ
มาตรฐานสากล
วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่
(คะแนนเฉลี่ย)
จําเป็นของโลก
อันดับขีด
ศตวรรษที่ ๒๑
ความสามารถในการ
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
แก้ปญ
ั หา ปรับตัว
ด้านการศึกษา
สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการ
ความสามารถในการ
พัฒนาเต็มตาม
แข่งขันของประเทศ
ศักยภาพตามความ ไทยในระดับสากลดี
ถนัดและ
ขึ้น (GTCI)
ความสามารถของ
(คะแนน)
พหุปัญญาดีขึ้น

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
เฉลี่ย ๔๗๐
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
เฉลี่ย ๔๘๐
เฉลี่ย ๔๙๐
คะแนน
คะแนน

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
เฉลี่ย ๕๑๐
คะแนน

๕๖

อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐

๓๘.๖๒
คะแนน

ไม่น้อยกว่า
๕๐.๑
คะแนน

ไม่น้อยกว่า
๕๖.๖๓
คะแนน
(เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป)

ไม่น้อยกว่า
๖๙ คะแนน

ไม่น้อยกว่า
๗๒.๔๙
คะแนน
(เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาค
อเมริกา
เหนือ)

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑
อันดับที่ ๕๔
(IMD)

๕๖

ปี ๒๕๖๐
๔๑.๕ คะแนน

๓๙.๙๖
คะแนน

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๕๘
เฉลี่ย ๔๑๕
คะแนน
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
สัดส่วนครูผ่านการ
คนไทยได้รับ
-*
ทดสอบสมรรถนะราย
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
สาขาในระดับสูงตาม
ตามมาตรฐาน
มาตรฐานนานาชาติ
มีทักษะการเรียนรู้
อั
ต
ราความแตกต่างของ
ปี ๒๕๕๘
และทักษะที่จําเป็น
คะแนน PISA ในแต่ละ ร้อยละ ๓๒.๘๐
ของโลกศตวรรษที่
กลุ่มโรงเรียนลดลง
๒๑ สามารถเข้าถึง
อั
ต
ราการเข้าเรียนสุทธิ
ปี ๒๕๕๙
การเรียนรู้อย่าง
ระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ ๗๗.๒๖
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ตอนต้น
ขึ้น
แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
ประเทศไทยมีระบบ
สัดส่วนสถานศึกษาที่
-*
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม สามารถจัดการเรียนการ
การพัฒนาศักยภาพ สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ตามพหุปัญญา เพื่อ และมีการจัดการศึกษา
ประโยชน์ในการ
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
พัฒนาและการส่งต่อ
รายบุคคล
การพัฒนาให้เต็มตาม สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่
-*
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
ได้รับการส่งต่อและ
พัฒนาตามศักยภาพ/พหุ
ปัญญา
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

สถานศึกษา สถานศึกษาทุก สถานศึกษา
ทุกแห่ง
แห่งสามารถ
ทุกแห่ง
สามารถ
จัดการเรียนตาม
สามารถ
จัดการเรียน
พหุปัญญา
จัดการเรียน
ตามพหุปัญญา
ตามพหุปัญญา
ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

อายุคาดเฉลีย่ ของการ ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ
มีสุขภาพดี
๖๖.๘ ปี
(อายุเฉลี่ย)

แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ประชาชนมีความรอบ อัตราความรอบรู้ด้านสุข
-*
ภาวะ ของประชากร
รู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะ
จิตสํานึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น
แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
จํานวนชุมชนสุขภาพ
อัตราการนอน
-*
ดีเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลโดยไม่
จําเป็น ด้วยภาวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก
(ambulatory care
sensitive conditions
: ACSC) ลดลง
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
๖๘ ปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๗๐ ปี
๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
๗๕ ปี

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
มีระบบสาธารณสุขที่
การจัดอันดับ
ปี ๒๕๖๐
อันดับที่ ๒๗
ได้มาตรฐานที่
ประสิทธิภาพระบบ
อันดับที่ ๔๑
ประชากรทุกระดับ
บริการสุขภาพ
(Bloomberg)
เข้าถึงได้ดีขึ้น

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

อันดับที่
๑ ใน ๒๕

อันดับที่
๑ ใน ๒๐

อันดับที่
๑ ใน ๑๕

อันดับที่
๑ ใน ๑๕

ทุกจังหวัด
ไม่ต่ํากว่า ๐.๖๙

ทุกจังหวัด
ไม่ต่ํากว่า
๐.๗๐

เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๒๐

แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
การเข้าถึงบริการ
ดัชนีความก้าวหน้าของ ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
สาธารณสุขมีความ
การพัฒนาคนด้าน
๐.๕๖๕๖
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
เหลื่อมล้ําลดลง
สุขภาพ
๐.๖๗
๐.๖๘
แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัดส่วนประชาชนที่มี
-*
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มเป็น
เพิ่มเป็น
ความรู
้สุขภาพ เรื่องโรค
สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
ใหม่และโรคอุบัตซิ ้ําที่
ที่เกิดจากการ
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากร
เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด)
ภูมิอากาศมากขึน้
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(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาพดี
ขึ้น มีน้ําใจนักกีฬา
และมีวินัย เคารพ
กฎกติกามากขึน้
ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

อายุคาดเฉลีย่ ของการ ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ
มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
๖๖.๘ ปี
ต่อเนื่อง
(อายุเฉลี่ย)

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
๖๘ ปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๗๐ ปี
๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
๗๕ ปี

แผนย่อย การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
คนไทยออกกําลังกาย ประชาชนทุกภาคส่วน
ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
๒๗.๗๑
เล่นกีฬา และ
ของประชากรทั้งหมด
ร้อยละ ๓๔.๔๘
นันทนาการอย่าง
ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอเพิ่มขึ้น
สม่ําเสมอ
แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
นักกีฬาไทยประสบ อันดับการแข่งขันกีฬาใน
อันดับที่ ๑๒
อันดับ ๗ ใน อันดับ ๖ ใน
อันดับ ๕ ใน
อันดับ ๔ ใน
ความสําเร็จ
มหกรรมกีฬาระดับ
ระดับเอเชีย
ระดับเอเชีย
ระดับเอเชีย
ระดับเอเชีย
ในการแข่งขันระดับ
นานาชาติของนักกีฬา
นานาชาติ
ไทย
แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
บุคลากรด้านการกีฬา มีบุคลากรด้านการกีฬา
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
มีสัดส่วนที่
และนันทนาการมี
นันทนาการ และ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕ ต่อไป เหมาะสมตาม
คุณภาพและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่ว
ต่อไป
ต่อไป
มาตรฐานสากล
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ประเทศที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

-43-

(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกภาคส่วนมีส่วน มิติด้านโอกาสของดัชนี
ร่วมของในการ
ชีว้ ัดความก้าวหน้าทาง
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
สังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
ภาคีการพัฒนามี
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
บทบาทในการพัฒนา
(เฉลี่ยร้อยละ)
สังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
สัดส่วนประชากรอายุ
ประชากรไทยมีการ
๒๕ – ๕๙ ปีที่มกี าร
เตรียมการก่อนยาม
เตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัย
สูงอายุทั้งมิติทาง
อย่างมีคุณภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
เพิ่มขึ้น
และสภาพแวดล้อม
เทียบกับจํานวน
ประชากรอายุ ๒๕-๕๙
ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อย
ละ)
สัดส่วนผู้สูงอายุที่
ผู้สูงอายุมีความ
ประสบปั
ญหาความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ยากจนหลายมิ
ตลิ ดลง
ต่อเนื่อง
(เฉลี่ยร้อยละ)

ข้อมูลฐาน
ปี ๒๕๖๐
๔๙.๒๘
คะแนน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

๔๕.๙๑
คะแนน

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ
ละ ๑๐
๑๐

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐

-*

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
๑๐

ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๓๔.๙

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๑๐

ร้อยละ
๑๕

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ
๒๕

ร้อยละ
๑๒.๘

ร้อยละ
๙.๕๔
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(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง
(คะแนน)

ปี ๒๕๖๐
๔.๔๒ คะแนน

๔.๒๔
คะแนน

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ศักยภาพและขีด
อัตราการเติบโตของ
ปี ๒๕๖๐ รวม
๙๓,๑๔๖,๘๓๘,๒๖
ความสามารถของ
รายได้ของกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานราก
ประชากรร้อยละ ๔๐
๒ บาท
เพิ่มขึ้น
ที่มีรายได้ต่ําสุด (เฉลี่ย
ร้อยละ)
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ประกอบการ
อัตราการเติบโตของ
ปี ๒๕๖๐
๒๐๒,๑๕๑
เศรษฐกิจฐานรากมี มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก มูลค่า ๑๖๒,๕๐๖
ล้านบาท
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง ของมูลค่าสินค้า OTOP
ล้านบาท
ต่อเนื่อง
(เฉลี่ยร้อยละ)
กลุ่มประชากรรายได้ สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
-*
ต่ําสุดร้อยละ ๔๐ มี รายได้ (debt service
ความสามารถในการ
ratio) (ร้อยละ)
บริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๔.๓๐
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
๔.๔๐
๔.๕๐
คะแนน
คะแนน

ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ
๑๕ ต่อปี

ไม่ต่ํากว่าร้อย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ
๒๐ ต่อปี
ละ
๒๐ ต่อปี
๒๐ ต่อปี

อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐
ของ
ปีฐาน
ร้อยละ ๕๕

อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐
ของ
ปีฐาน
ร้อยละ ๕๐

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐
ของ
ปีฐาน
ร้อยละ ๔๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
๔.๖๐
คะแนน

อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐
ของ
ปีฐาน
ร้อยละ ๔๐

(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

คนไทยทุกคนได้รับ
การคุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนประชากรไทย
ทั้งหมดที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี
ได้แก่
(๑) เจ็บป่วย (๒)
คลอดบุตร (๓) ตาย
(๔)ทุพพลภาพ/พิการ
(๕) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร
(๖) ชราภาพ (๗)
ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ใน
อุปการะ (๙) และการ
บาดเจ็บจากการ
ทํางาน
(ร้อยละ)

-*

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การคุม้ ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
สัดส่วนประชากรกลุ่ม
คนไทยทุกคน
-*
ด้อยโอกาสและกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
เปราะบางที่ได้รับความ
โอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการ คุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม อย่าง
คุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคม น้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑)
เจ็บป่วย
เพิ่มขึ้น
-46-

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

(๒) คลอดบุตร
(๓) ตาย (๔) ทุพพล
ภาพ/พิการ (๕) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือ
บุตร (๖) ชราภาพ (๗)
ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (๙) การ
บาดเจ็บจากการทํางาน
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปญ
ั หาเฉพาะกลุ่ม
มีระบบและกลไกใน ดัชนีความยากจนแบบ
-*
หลากหลายมิ
ต
ข
ิ
อง
การให้ความ
กลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
ช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือลดลง
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

สภาพแวดล้อมของ อันดับของประเทศด้าน ปี ๒๕๖๐ ลําดับ
ประเทศไทยมี ความยั่งยืนและคุณภาพ
ที่ ๕๕
คุณภาพดีขึ้นอย่าง สิ่งแวดล้อมในระดับโลก
ยั่งยืน
แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การบริโภคและการ
ดัชนีสมรรถนะ
ปี ๒๕๕๙
ผลิตของประเทศมี
สิ่งแวดล้อม (คะแนน) ๔๙.๘๘ คะแนน
ความยั่งยืนสูงขึ้น
พื้นที่สีเขียวทุก
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุก
ปี ๒๕๖๐
สัดส่วนพื้นที่สี
ประเภทเพิ่มขึ้น ประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็น สัดส่วนพื้นที่สี เขียวพื้นที่เป็น
เขียวพื้นที่เป็นป่า ป่าธรรมชาติ
ป่าธรรมชาติ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ
ธรรมชาติ ร้อย
ร้อยละ
การใช้ประโยชน์ พื้นที่สี
ละ ๓๑.๕๘
๓๑.๖๘
เขียวในเมืองและชนบท
รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ
(ร้อยละของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ)

๔๙.๘๘
คะแนน

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
อยู่ในระดับต่ํา
กว่า ๕๐
ประเทศแรก
ของโลก
๕๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับต่ํา
ต่ํากว่า ๔๐
กว่า ๓๐
ประเทศแรก ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อยู่ในระดับ
ต่ํากว่า ๒๐
ประเทศแรก
ของโลก

๕๕ คะแนน

๖๕ คะแนน

๖๐ คะแนน

- สัดส่วนพื้นที่สี - สัดส่วนพื้นที่ - สัดส่วนพื้นที่สี
เขียวพื้นที่เป็นป่า สีเขียวพื้นที่ เขียวพื้นที่เป็น
เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ
ป่าธรรมชาติ
๓๒
ธรรมชาติ
ร้อยละ ๓๔
- พื้นที่ป่า
ร้อยละ ๓๓
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อ
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเพื่อ การใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑๐
การใช้
ร้อยละ ๑๕
ประโยชน์ - พื้นที่สีเขียวใน
- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ
ร้อยละ ๑๒
เขตเมืองและ
- พื้นที่สีเขียว
ชนบท
ชนบท
ร้อยละ ๒
ในเขตเมือง
ร้อยละ ๔
และชนบท
ร้อยละ ๓

-48-

- สัดส่วนพื้นที่
สีเขียวพื้นที่
เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อย
ละ ๓๕
- พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้
ประโยชน์
ร้อยละ ๑๕
- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท
ร้อยละ ๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ความสมบูรณ์ของ ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร
๖๘ คะแนน
๗๐ คะแนน
๗๒ คะแนน
๗๕ คะแนน
๗๗ คะแนน
ปี ๒๕๖๐
ระบบนิเวศทาง
(คะแนน)
๖๘ คะแนน
ทะเลเพิ่มขึ้น
แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือน ปริมาณการปล่อยก๊าซ
-*
การปล่อยก๊าซ การปล่อยก๊าซ การปล่อยก๊าซ การปล่อยก๊าซ
กระจกของประเทศ เรือนกระจกโดยรวมใน
เรือนกระจก
เรือนกระจก
เรือนกระจก
เรือนกระจก
ไทยลดลง
สาขาพลังงานและขนส่ง
ลดลงอย่างน้อย ลดลงอย่าง ลดลงอย่างน้อย ลดลงอย่าง
สาขากระบวนการ
ร้อยละ ๑๒ จาก น้อย ร้อยละ
ร้อยละ ๒๐
น้อย ร้อยละ
อุตสาหกรรมและการใช้
กรณีปกติ
๑๕ จากกรณี จากกรณีปกติ ๒๐ จากกรณี
ผลิตภัณฑ์ และสาขาการ
ปกติ
ปกติ
จัดการของเสียลดลง
(ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์)
แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
คุณภาพน้ําในแหล่ง คุณภาพของน้ําในแหล่ง
-*
ร้อยละ ๓๕ ของ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ของ ร้อยละ ๙๐
น้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ น้ําผิวดิน แหล่งน้ําทะเล
พื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่
พื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่
ดินและแหล่งน้ํา และแหล่งน้ําใต้ดนิ อยู่ใน
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ทะเลมีคุณภาพ
เกณฑ์เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้
ประเภทการใช้
ประโยชน์ (ร้อยละของ
ประโยชน์
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
คุณภาพอากาศ เสียง
คุณภาพอากาศ
ร้อยละ ๓๕ ของ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ของ ร้อยละ ๙๐
-*
และความสั
น
่
สะเทื
อ
นอยู
่
เสียง และความ
พื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่
พื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
สั่นสะเทือนอยู่ระดับ ประเทศไทย (ร้อยละ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของพื
น
้
ที
เ
่
ป้
า
หมาย
มาตรฐานของ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ทั้งหมด)
ประเทศไทย
การจัดการขยะมูล
ดัชนีประสิทธิภาพการ
ปี ๒๕๖๐
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ
จัดการขยะ
๐.๖๕
ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาค
การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
คนไทยมีคุณลักษณะ
ดัชนีการตระหนักรู้
-*
และพฤติกรรมที่พึง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

๐.๖๓
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ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

๐.๗๔

๐.๘๑

๐.๘๙

๐.๙๕

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ความมั่นคงด้านน้ํา
ของประเทศ
เพิ่มขึ้น

ดัชนีความมั่นคงด้าน
น้ําของประเทศ
(ระดับ/คะแนน)

ปี ๒๕๕๙
ระดับ ๒
(ADB)

ผลิตภาพของน้ําทั้ง
ระบบเพิ่มขึ้น ใน
การใช้น้ําอย่าง
ประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้ํา
แม่น้ําลําคลองและ
แหล่งน้ําธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพให้
มีระบบนิเวศที่ดี

ระดับความมั่นคง
และ/หรือผลิตภาพ
จากการใช้น้ํา (บาท/
ลูกบาศก์เมตร)

-*

สัดส่วนของแม่น้ําลํา
คลองและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุก
ล้ําผิดกฎหมาย
(ร้อยละของแม่น้ํา
ลําคลองและพืน้ ที่ชุ่ม
น้ําทั้งประเทศ)

-*

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

-51-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ดัชนีความ ดัชนีความมั่นคง ดัชนีความ
มั่นคงด้านน้ํา
ด้านน้ําของ มั่นคงด้านน้ํา
ของประเทศ ประเทศ ระดับ ของประเทศ
ระดับ ๒ (๖๐ ๓ (๗๐ คะแนน) ระดับ ๓ (๗๕
คะแนน)
คะแนน)
ตามแต่ละด้าน ตามแต่ละด้าน ตามแต่ละ
และเพิ่ม ๓ เท่า และเพิ่ม ๕ เท่า ด้านและเพิ่ม
จากค่าเฉลีย่
จากค่าเฉลีย่
๗ เท่าจาก
ปัจจุบันปี
ปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย
๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๑
ปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ดัชนีความ
มั่นคงด้านน้ํา
ของประเทศ
ระดับ ๔ (๘๐
คะแนน)
ตามแต่ละ
ด้านและเพิ่ม
๑๐ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ย
ปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๙๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ
ระดับความมั่นคง ดัชนีความมั่นคงด้านน้ํา
-*
ด้านน้ําอุปโภค
อุปโภคบริโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น จาก
(ระดับ)
ระดับ ๓ ให้เป็น
ระดับ ๔ (สูงสุดที่ ดัชนีความมั่นคงด้านน้ํา
-*
ระดับ๕)
เพื่อสิ่งแวดล้อม
(ระดับ)
ดัชนีการรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้ํา
(ระดับ)

-*

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ความมั่นคงด้าน ความมั่นคงด้าน ความมั่นคง
น้ําอุปโภค
น้ําอุปโภคบริโภค ด้านน้ําอุปโภค
บริโภค อยู่ใน อยูใ่ นระดับ ๓.๕ บริโภค อยู่ใน
ระดับ ๓.๒๕
ระดับ ๓.๗๕
ความมั่นคงด้าน ความมั่นคงด้าน ความมัน่ คง
น้ําเพื่อ
น้ําเพื่อ
ด้านน้ําเพื่อ
สิ่งแวดล้อม อยู่ สิ่งแวดล้อม อยู่
สิ่งแวดล้อม
ในระดับ ๒.๕
ในระดับ ๓
อยู่ในระดับ
๓.๕
การรับมือกับ
การรับมือกับ
การรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้ํา พิบัติภัยด้านน้ํา พิบัติภัยด้าน
อยู่ในระดับ ๓.๐ อยู่ในระดับ ๓.๕ น้ําอยู่ในระดับ
๔.๐
ระดับธรรมาภิ
ระดับธรรมาภิ ระดับธรรมาภิ
บาลไม่น้อยกว่า บาลไม่น้อยกว่า บาลไม่น้อย
๗๐ คะแนน
๗๕ คะแนน
กว่า
๘๐ คะแนน

ความมั่นคง
ด้านน้ําอุปโภค
บริโภค อยู่ใน
ระดับ ๔
ความมั่นคง
ด้านน้ําเพื่อ
สิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ ๔

ความมั่นคง
ด้านน้ําในเขต
เมือง
อยู่ในระดับ ๓

ความมั่นคง
ด้านน้ําในเขต
เมือง
อยู่ในระดับ ๔

ยกระดับธรรมาภิ ดัชนีธรรมาภิบาลในการ
-*
บาลในการบริหาร
บริหารจัดการน้ํา
จัดการน้ําเพิ่มขึ้น
(ระดับ)
จากปัจจุบัน ๖๔
คะแนน ให้เป็น ๘๐
คะแนน
แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล
ระดับความมั่นคง ดัชนีความมั่นคงด้านน้ํา
-*
ความมั่นคงด้าน ความมั่นคงด้าน
ด้านน้ําในเขตเมือง
ในเขตเมือง
น้ําในเขตเมือง
น้ําในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น
(ระดับ)
อยู่ในระดับ ๑.๕ อยู่ในระดับ ๒
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ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

การรับมือกับ
พิบัติภัยด้าน
น้ําอยู่ในระดับ
๔.๐
ระดับธรรมาภิ
บาลไม่น้อย
กว่า
๘๐ คะแนน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ระดับความมั่นคง
ด้านน้ําเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น

ดัชนีความมั่นคงด้านน้ํา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ระดับ)

ปี ๒๕๕๙
ระดับ ๔ (ADB)

ผลิตภาพจากการใช้
น้ําเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพจากการใช้น้ํา
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)

-*

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ความมั่นคงด้าน ความมั่นคงด้าน
น้ําเพื่อการ
น้ําเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๔.๒ อยูใ่ นระดับ ๔.๔
เพิ่ม ๓ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ
แม่น้ําลําคลองและ สัดส่วนพื้นที่ลําคลองที่
-*
แหล่งน้ําธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่
ทั่วประเทศมีระบบ
เป้าหมาย)
นิเวศและทัศนียภาพ
ที่ดี มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่ลําน้ําที่
-*
ได้รับการฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย)
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ําและ
-*
แหล่งน้ําที่ได้รับการ
ฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย)

เพิ่ม ๕ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ.
๒๕๖๑

ความมั่นคง
ด้านน้ําเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่
ในระดับ ๔.๘
เพิ่ม ๗ เท่า
จากค่าเฉลี่ยปี
พ.ศ. ๒๕๖๑

คลองสายหลัก คลองสายหลักใน กทม.คลอง
ในเขต
เขตกรุงเทพ มหา ส่วนที่เหลือ
กรุงเทพมหานค
นคร
ความสําเร็จ
ร ความสําเร็จ
ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๕๐
ความสําเร็จร้อย
ละ ๗๕
ลําน้ําสายหลัก ลําน้ําสายหลักใน ลําน้ําสายหลัก
ใน ๒๕ ลุ่มน้ํา
๒๕ ลุ่มน้ํา
ใน ๒๕ ลุ่มน้ํา
ความสําเร็จร้อย ความสําเร็จร้อย ความสําเร็จ
ละ ๒๐
ละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
- พื้นที่ชุ่มน้ํา
ลําน้ําสาขาใน ลําน้ําสาขาใน
๒๐
๒๕
Ramsar Site
ลุ่มน้ํา
ความสําเร็จร้อย
ลุ่มน้ํา
ละ ๙๐
ความสําเร็จร้อย ความสําเร็จ
ละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
- พื้นที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญ
- แหล่งน้ํา
ระดับชาติ
ธรรมชาติ ทีม่ ี
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ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ความมั่นคง
ด้านน้ําเพื่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่
ในระดับ ๕.๐
เพิ่ม ๑๐ เท่า
จากค่าเฉลี่ยปี
พ.ศ.๒๕๖๑
-**

-**

-**

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ความสําเร็จร้อย
ละ ๙๐

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
(นอกเขต กทม.ทีเ่ ป็น
ชุมชนขนาดใหญ่) ริม
แม่น้ํา ลําคลอง และ
แหล่งน้ําธรรมชาติ (ร้อย
ละของพื้นที่เป้าหมาย)

-*

ความสําเร็จร้อย
ละ ๕๐
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
พื้นที่ผิวน้ําเกิน
๑๐๐๐ ไร่
ความสําเร็จร้อย
ละ ๙๐
ความสําเร็จร้อย
ละ ๙๐

-**

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

-**

(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการ
ดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ
ด้วยการนํา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ

ร้อยละ ๘๔

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลําดับของ
องค์การ
สหประชาชาติ

ร้อยละ ๗๓

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
งานบริการภาครัฐที่ สัดส่วนความสําเร็จของ
ปรับเปลี่ยนเป็น
กระบวนงานที่ได้รับ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
การปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัล

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

-*
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๖๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๕๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๔๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนา
สูงสุด ๓๐
อันดับแรก

ร้อยละ ๑๐๐
(ทั้งหมด
๒,๑๘๐
กระบวนงาน
แบ่งเป็น
กระบวนงานใน
ระบบอํานวย
ความสะดวกใน
การประกอบ

ร้อยละ ๑๐๐
ทุกกระบวนงาน
(๕,๓๖๐
กระบวนงาน)

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ธุรกิจแบบครบ
วงจร ๓๐๐
กระบวนงาน
และกระบวนงาน
อื่นๆ ๑,๘๘๐
กระบวนงาน)
แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละของโครงการที่มี
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ
เปิดโอกาสให้ภาค ระดับความสําเร็จการ
ส่วนต่าง ๆ มีส่วน เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
ร่วมในการจัดบริการ มาดําเนินการบริการ
สาธารณะและ
สาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วน ค่าคะแนนการประเมิน
ท้องถิ่นต้องมี
ร้อยละของเทศบาล
สมรรถนะและสร้าง
และองค์การบริหาร
ความทันสมัยในการ
ส่วนตําบลที่นําแผน

-*

แผนงาน/
ร้อยละ ๕๐ ของ ร้อยละ ๗๕
โครงการ
โครงการภายใต้ โครงการที่ได้รับ ของโครงการที่ ทั้งหมดที่ได้รับ
๑๕ ประเด็น
งบประมาณมี
ได้รับ
งบประมาณมี
เร่งด่วนของแผน ผลสัมฤทธิ์ต่อ งบประมาณมี ผลสัมฤทธิ์ต่อ
แม่บทภายใต้
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชาติ
ชาติ

-*

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

-*

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดบริการสาธารณะ
ชุมชนสู่การพัฒนา
และกิจกรรม
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่
สาธารณะให้กับ
กําหนด (LQM)
ประชาชน
แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ภาครัฐมีขดี
ระดับ Digital
สมรรถนะสูง
Government
เทียบเท่า
Maturity Model
มาตรฐานสากลและ
(Gartner)
มีความคล่องตัว
สัดส่วนของหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐยึด ดัชนีความผูกพันของ
ค่านิยมในการ
บุคลากรภาครัฐ
ทํางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลัก สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทําผิดกฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มี
ลดลง
ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

-*

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

-*

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
ลดลง
ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๗๖.๑๗
-*

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ลดลง
ร้อยละ ๒๐
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ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
ลดลง
ร้อยละ ๓๐

(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๐
ประเทศไทยปลอด ดัชนีการรับรู้การทุจริต
อันดับที่ ๙๙/
อยู
อ
่
น
ั
ดั
บ
ที
่
๙๖/
การทุจริตและ
ของประเทศไทย
๓๖ คะแนน
คะแนน ๓๗
ประพฤติมิชอบ
(อันดับ/คะแนน)
คะแนน
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมี
ร้อยละของเด็กและ
วัฒนธรรมและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
พฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต
ร้อยละของประชาชนทีม่ ี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทศั นคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA
คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ลดลง

จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
อยูใ่ นอันดับ ๑
ใน ๕๔ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่า ๕๐
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑ปี ๒๕๗๖๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
อยูใ่ นอันดับ ๑ อยูใ่ นอันดับ ๑ อยูใ่ นอันดับ ๑
ใน ๔๓ และ/ ใน ๓๒ และ/ ใน ๒๐ และ/
หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน หรือได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่า ๕๗ ไม่ต่ํากว่า ๖๒ ไม่ต่ํากว่า ๗๓
คะแนน
คะแนน
คะแนน

-*

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

-*

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
๑๐

ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้น
ไป)
ลดลงร้อยละ
๕๐

ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
๗๐

ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
๘๐

ร้อยละ ๙.๕๔

-*

-58-

เป้าหมาย

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

จํานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
- จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระทําการทุจริต

-*

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

-*

ไม่เกินร้อยละ ๔
ของจํานวนคดีที่
ส่งฟ้อง

จํานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับ
ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง
แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
การดําเนินคดีทุจริต กระบวนการดําเนินคดี
มีความรวดเร็ว เป็น ทุจริตที่จําเป็นต้องขอ
ธรรม โปร่งใส ไม่ ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่
เลือกปฏิบัติ
กฎหมายกําหนด
จํานวนคดีอาญาที่
หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้อง
กลับ
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ๓ ไม่เกินร้อยละ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจํานวนคดีที่ ของจํานวนคดี ของจํานวนคดีที่
ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ส่งฟ้อง

(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
การอํานวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม
ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย
สัดส่วนของกฎหมายที่
กฎหมายไม่เป็น
ได้รับการทบทวน
อุปสรรคต่อการ
แก้
ไข ปรับปรุงและ/
พัฒนาภาครัฐและ
หรือยกเลิก ให้มี
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
เนื้อหาที่ไม่เป็น
กรอบกฎหมายทีม่ ุ่งให้ อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาชนในวงกว้าง
ประเทศ

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

๑. การจํากัด
ปี ๒๕๖๐
อํานาจรัฐ
๑. การจํากัด
๐.๔๗
อํานาจรัฐ ๐.๔๗
๒. รัฐบาล
๒. รัฐบาล
โปร่งใส
โปร่งใส ๐.๔๘
๐.๔๘
๓. สิทธิขั้น
๓. สิทธิขั้น
พื้นฐาน
พื้นฐาน ๐.๔๗
๐.๔๘
๔. ความเป็น ๔. ความเป็
น
ระเบียบและ ระเบียบและ
ความมั่นคงไม่ต่ํา ความมั่นคง
กว่า ๐.๖๙
ไม่ต่ํากว่า
๐.๗๑
อันดับ ๑๑๓
อันดับ ๗๖

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
คะแนนของ ๔
ปัจจัย จาก
ทั้งหมด
๘ ปัจจัย
๑. การจํากัด
อํานาจรัฐ
๒. รัฐบาล
โปร่งใส
๓. สิทธิขั้น
พื้นฐาน
๔. ความเป็น
ระเบียบและ
ความมั่นคงไม่
ต่ํากว่า ๐.๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมายทัง้ หมด

-*
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๕
คะแนนในทุก คะแนนในทุก คะแนนทุก
ปัจจัย
ปัจจัย
ปัจจัยไม่ต่ํา
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
กว่า ๐.๘๗
๐.๖๕
๐.๗๕
และอยู่ใน ๑๐
อันดับแรกของ
โลก

ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย
ทั้งหมด

ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมี
กฎหมาย
บัญญัติใหม่)

ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๒๕๖๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง

สัดส่วนจํานวนคดี/
เรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการไม่รับ
ความเป็นธรรมจาก
กฎหมาย

-*

-**

-**

การปฏิบัตติ ามและ
การบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่
เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมดีขึ้น

สัดส่วนการนํา
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ต่อจํานวนกฎหมาย
ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย

-*

ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมาย

ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย

-*

ทุกหน่วยงาน
ของรัฐบังคับใช้
กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อย
ละ ๕๐

ทุกหน่วยงาน
ของรัฐบังคับใช้
กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อย
ละ ๗๐

ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการ
บังคับใช้กฎหมาย

-*
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ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
การคุม้ ครอง
ผู้บริโภค
การจ้างแรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรม
และการผูกขาด
ทางการค้า
ลดลงร้อยละ
๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค การ
จ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และ
การผูกขาดทาง
การค้าลดลง
ร้อยละ ๗๕

ทุกหน่วยงาน
ของรัฐ
บังคับใช้
กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๕ ของ ร้อยละ ๘๕ ของ ร้อยละ ๙๐
ประชาชน
ประชาชน
ของประชาชน
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

ทุกหน่วยงาน
ของรัฐ
บังคับใช้
กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๗
ของประชาชน
เชื่อมั่น

ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จํานวน/ระดับของ
มาตรการ/กลไก
ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมกันในการทบทวน
ความจําเป็น
เหมาะสมและ
ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย
แผนย่อย กระบวนการยุติธรรม
การอํานวยความ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนขั้นตอน ในการ
ยุติธรรมมีความ
อํานวยความยุติธรรม
โปร่งใสสะดวก
ที่ใช้นวัตกรรมและ
รวดเร็ว เสมอภาค
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความโปร่งใส ความ
ทั่วถึง เป็นธรรม
สะดวกและรวดเร็ว
และปราศจากการ
ประเภทและระดับ
เลือกปฏิบัติ
ของมาตรการที่รฐั
กําหนดขึ้นเพื่อความ
เสมอภาค ใน
กระบวนการยุติธรรม
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
กฎหมาย

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ในการบังคับใช้ ในการบังคับใช้
กฎหมาย
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๕๐

ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

-*

ร้อยละ ๗๕ ของ
จํานวนขั้นตอนที่
สําคัญ

ร้อยละ ๑๐๐
ของจํานวน
ขั้นตอนที่สําคัญ

-*

ร้อยละ ๑๐๐
(มาตรการ
เพื่อคุ้มครอง
หรืออํานวย
ความสะดวก
ให้แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุคน
พิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐
(มาตรการที่ (มาตรการที่รัฐ
(มาตรการสําคัญ
สําคัญ
กําหนดขึ้น
ที่รัฐกําหนดขึ้น ที่รัฐกําหนดขึ้น
เพื่อขจัด
เพื่อขจัดการ
เพือ่ ขจัดการ
อุปสรรคหรือ
เลือกปฏิบัติ
เลือกปฏิบัติ
ส่งเสริม
โดยไม่เป็นธรรม
โดยไม่เป็น
ให้บุคคล
ในกระบวนการ
ธรรม
สามารถใช้สิทธิ
ยุติธรรม)
ในการอํานวย หรือเสรีภาพ
ความยุติธรรม) ในกระบวนการ
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น)

-*
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ร้อยละ ๗๐
ของจํานวน
ขั้นตอน
ทั้งหมด

ร้อยละ ๑๐๐
ของจํานวน
ขั้นตอนทั้งหมด

(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน
โครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น

การจัดอันดับโดย
สภาเศรษฐกิจโลก
และ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๐
- โครงสร้าง - โครงสร้าง
- โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน พื้นฐานด้าน
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ๓๖
๓๖
๓๘
- โครงสร้าง
- โครงสร้าง - โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
พื้นฐานด้าน พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ ๔๘ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(IMD)
๔๒
๓๘

มูลค่าการลงทุนวิจัย สัดส่วนมูลค่าการ
ปี ๒๕๖๐
ลงทุ
น
วิ
จ
ย
ั
พั
ฒ
นา
และพัฒนา
อยู่ที่ร้อยละ ๑.๐
และนวัตกรรมต่อ
นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
ในประเทศเพิ่มขึ้น
(ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ)
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมการ อัตราการขยายตัวของ
-*
ผลิตและบริการ สร้าง ภาคอุตสาหกรรมการ
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก ผลิตและบริการที่สร้าง
การวิจัยและ
มูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจาก
นวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การวิจัย
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
จากปัจจุบัน
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ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕
๑ ใน ๓๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๓๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
๑ ใน ๓๐

ร้อยละ ๑.๕

ร้อยละ ๑.๗

ร้อยละ ๑.๙

ร้อยละ ๒.๐

เฉลี่ยร้อยละ ๕
ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ ๕
ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ เฉลี่ยร้อยละ ๕
ต่อปี
ต่อปี

เป้าหมาย
วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด

จํานวนวิสาหกิจที่มี
นวัตกรรมที่มีสัดส่วน
ของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
ดัชนีนวัตกรรมเชิง
คุณภาพชีวิต
สังคม (ร้อยละของ
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความ
ผลสัมฤทธิ์ในการ
เสมอภาคทางสังคม ยกระดับคุณภาพทาง
ได้รับการยกระดับ สังคมจากผลการวิจัยฯ)
เพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

-*

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้น ๒ เท่า
จากปีฐาน

-*

-**

-**

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ความรู้
สัดส่วนสิทธิบัตร
-*
เทคโนโลยีและ
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
นวัตกรรมในการเพิ่ม ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
มูลค่าของเศรษฐกิจสี เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อ
เขียวอย่างยั่งยืน
สิทธิบัตร
เพิ่มขึ้น
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ทงั้ หมด

จัดทําฐานข้อมูล สัดส่วนสิทธิบัตร
และมีข้อมูลปี ฯลฯ เพิ่มขึ้น ๑
ฐาน เกี่ยวกับ
เท่า
สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร
สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
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ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

เพิ่มขึ้น ๓ เท่า เพิ่มขึ้น ๕ เท่า
จากปีฐาน
จากปีฐาน

-**

-**

สัดส่วน
สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ สิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๒ เท่า เพิม่ ขึ้น ๓ เท่า

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ข้อมูลปี
๒๕๖๑

ข้อมูลปี
๒๕๖๒

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
ประเทศไทยมีขดี
อันดับความก้าวหน้า
-*
ความสามารถของ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔
เทคโนโลยีวัสดุ
ด้านทัดเทียมประเทศ นาโนเทคโนโลยี และ
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อัตราจํานวนโครงสร้าง
-*
จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จําเป็นต่อ จําเป็นต่อการพัฒนา
เพิ่มขึ้นประเทศ
การพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจัย สัดส่วนการลงทุนวิจัย
ปี ๒๕๖๐
และพัฒนาของ
และพัฒนาของ
อยู่ที่ ๘๐:๒๐
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ ภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

อันดับ ๑ ใน ๒๐ อันดับ ๑ ใน ๑๕
ของประเทศที่
ของประเทศที่
ก้าวหน้าใน
ก้าวหน้าในเอเชีย
เอเชีย

อันดับ ๑ ใน
๑๐ ของ
ประเทศที่
ก้าวหน้าใน
เอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๕
ของประเทศที่
ก้าวหน้าใน
เอเชีย

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๘๐

๗๐:๓๐

๗๕.๒๕

๘๐:๒๐

๘๐:๒๐

หมายเหตุ *อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทําข้อมูลฐาน // **อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทําค่าเป้าหมาย
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ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

