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สรุป 

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ข้อมลูฐาน และค่าเป้าหมาย 
ของแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

 
 

ส านักงานเลขานกุารของคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 



-2- 
 

สรุป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐานและค่าเป้าหมาย 

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ ำนวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย 

๓๗ เป้ำหมำย และ ๓๙ ตัวชี้วัด 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๘๕ แผนย่อย 

ประกอบด้วย 
๑๔๐ เป้ำหมำย และ ๑๖๓ ตัวชี้วัด 
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 (๑) ประเด็น ความมั่นคง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ประเทศชำติมีควำม
มั่นคงในทุกมิติ และ

ทุกระดับเพิ่มข้ึน 

ดัชนีสนัติภำพโลก 
(อันดับ) 

ปี ๒๕๖๐  
อยู่อันดับที่ ๑๒๐ 

อยู่อันดับที่  
๑๑๓ 

อยู่อันดับที่  
๑๑๖ 

๑ ใน ๗๕ 
ของโลก 

๑ ใน ๕๐ 
ของโลก 

๑ ใน ๒๕ 
ของโลก 

๑ ใน ๑๐ 
ของโลก 

ประชำชนอยู่ดี กินดี 
และมีควำมสุขดีขึน้ 

ดัชนชีี้วัดควำมสุขของ
ประชำกรไทย 

(อันดับ) 

ปี ๒๕๖๐  
อยู่อันดับที่ ๓๒ 

อยู่อันดับที่  
๔๖ 

อยู่อันดับที่  
๕๒ 

๑ ใน ๓๕ 
ของโลก 

๑ ใน ๓๐ 
ของโลก 

๑ ใน ๒๐ 
ของโลก 

๑ ใน ๒๐ 
ของโลก 

แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
ประชำชนมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ระดับควำมมั่นคง
ปลอดภัย

ภำยในประเทศและ
ศักยภำพต ำรวจระดับ
สำกล (WISPI) ดีขึ้น 

(อันดับ) 

ปี ๒๕๖๐ 
อยู่อันดับที่ ๖๙ 

  อยู่ในล ำดับ 
๑ ใน ๕๕ ของ

โลก 

อยู่ในล ำดับ 
๑ ใน ๔๕ ของ

โลก 

อยู่ในล ำดับ 
๑ ใน ๓๕ ของ

โลก 

อยู่ในล ำดับ 
๑ ใน ๒๕ ของ

โลก 

คนไทยมีควำม
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ 

พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่ง
สถำบันหลักของชำติ 
สถำบันศำสนำเป็นที่

เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับทุนทำง
สังคม 

-*   -** -** -** -** 

กำรเมืองมีเสถียรภำพ 
และธรรมำภิบำลสูงขึ้น 

ประสิทธิผลของรัฐบำล
จำกกำรประเมินของ 

ธนำคำรโลก 

ปี ๒๕๖๐ 
อยู่ในระดับร้อยละ 

๖๖.๘๓ 
 

  ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปญัหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ปัญหำควำมมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน (เช่น 

ปัญหำยำเสพตดิ ควำม
มั่นคงทำงไซเบอร์ 
กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ) 

ได้รับกำรแก้ไขดีขึ้นจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร

บริหำรและพัฒนำ
ประเทศ 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรแก้ไขปัญหำควำม

มั่นคงในปัจจุบัน 

-*   ดีขึ้นอย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕๐ 

ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำร

ประเทศ 

ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำร

ประเทศ 

ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำร

ประเทศ 

ภำคใต้มีควำมสงบสุข 
ร่มเย็น 

จ ำนวนงบประมำณด้ำน
ควำมมั่นคงในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมรุนแรงใน

พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้
ลดลง 

ปี ๒๕๖๐ 
งบประมำณ

แผนงำนบูรณำกำร 
เรื่อง กำร

ขับเคลื่อนกำร
แก้ไขปัญหำ

จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 

๑๒,๒๗๑.๑ ล้ำน
บำท 

งบประมำณ
แผนงำนบูรณำ
กำร เรื่อง กำร
ขับเคลื่อนกำร
แก้ไขปัญหำ

จังหวัด
ชำยแดน

ภำคใต้ จ ำนวน 
๑๓,๓๐๒.๕ 
ล้ำนบำท 

งบประมำณ
แผนงำนบูรณำ
กำร เรื่อง กำร
ขับเคลื่อนกำร
แก้ไขปัญหำ

จังหวัด
ชำยแดน

ภำคใต้ จ ำนวน 
๑๒,๐๒๕.๓ 
ล้ำนบำท 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี

คงเหลือเฉพำะ
งบประมำณ
ตำมภำรกิจ
ควำมมั่นคง

ปกติ 

คงเหลือเฉพำะ
งบประมำณ
ตำมภำรกิจ
ควำมมั่นคง

ปกติ 

วัดสถิติจ ำนวนเหตุ
รุนแรง/สูญเสีย 

ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน 
๕๘๑ เหตุกำรณ ์

๕๔๔ 
เหตุกำรณ์ 

 ลดลงร้อยละ  
๒๐ ต่อป ี

เหตุกำรณ์
ควำมรุนแรง
ยุติภำยในปี 

๒๕๗๐ 

ไม่มเีหตุกำรณ์
ควำมรุนแรง

ทุกกรณ ี

ไม่มเีหตุกำรณ์
ควำมรุนแรง

ทุกกรณ ี

ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของ
นักท่องเที่ยว และมูลคำ่
กำรลงทุนในพื้นที่จังหวัด

ปี ๒๕๖๐ จ ำนวน
นักท่องเที่ยว 

๘๒๕,๔๘๑ คน 

จ ำนวน
นักท่องเที่ยว 

 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

ต่อป ี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ชำยแดนใต้  ปี ๒๕๖๐  
มูลค่ำกำรลงทุน 
๑๘๗.๒ ล้ำนบำท 

๙๘๒,๑๗๐ 
คน 

มูลค่ำกำร
ลงทุน 

๒๐๕.๒ ล้ำน
บำท 

แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว
และประชำคมข่ำวกรอง

ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม

แห่งชำติมีควำมทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง 

ประสิทธิภำพของ
หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว
และประชำคมข่ำวกรอง 

-*   ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

กองทัพและหน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคง 

มีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะ
เผชิญภัยคุกคำมทุก

รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับควำมรุนแรง 

วัดระดับควำมพร้อม
ของกองทัพและ

หน่วยงำนด้ำนควำม
มั่นคง 

-*   ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ 
ประเทศไทยมี 

ควำมมั่นคงและสำมำรถ
รับมือกับควำมท้ำทำย
จำกภำยนอกได้ทุก

รูปแบบสูงขึ้น 

ระดับควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือด้ำนควำม

มั่นคงในทุกมิติกับ
ประเทศมหำอ ำนำจและ
ประเทศที่มีควำมส ำคัญ
ทำงยุทธศำสตร์ (อำทิ 

-*   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

จ ำนวนกำรเยือน จ ำนวน
ควำมร่วมมือ ระดับ

ควำมสัมพันธ์) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ประเทศไทยมีบทบำท
เพิ่มขึ้นในกำรก ำหนด
ทิศทำงและส่งเสริม

เสถียรภำพของภูมิภำค
เอเชีย รวมทั้งเป็น

ประเทศแนวหน้ำใน
ภูมิภำคอำเซียน 

ระดับควำมส ำเร็จของ
บทบำทไทยในกำร
ก ำหนดทิศทำงและ

ส่งเสริมเสถียรภำพของ
ภูมิภำคเอเชีย (อำทิ 
จ ำนวนข้อเสนอ/ ข้อ

ริเริ่มของไทยที่ได้รับกำร
ยอมรับ กำรเป็น ผู้เล่นที่

ส ำคัญในกรอบอนุ
ภูมิภำคและภูมิภำคกับ

ต่ำงประเทศ) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
กลไกกำรบริหำร

จัดกำรควำมมั่นคงมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น 

ระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ

หน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง 

-*   ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
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(๒) ประเด็น การต่างประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

กำรต่ำงประเทศไทยมี
เอกภำพ ท ำให้

ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื มี
มำตรฐำนสำกล และมี 

เกียรติภูมิใน
ประชำคมโลก 

ตัวชี้วัดกำร
ต่ำงประเทศไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   มำกข้ึน/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕-๑๐ 

มำกข้ึน/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕-๑๐ 

มำกข้ึน/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕-๑๐ 

มำกข้ึน/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕-๑๐ 

แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลำงกำรคำ้ กำร
ลงทุน กำรบริกำร และ
ควำมเชื่อมโยงท่ีส ำคัญ
ในภูมิภำคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้น

นวัตกรรมดีขึ้น 

ระดับควำมสัมพันธ์
และควำมร่วมมือด้ำน

เศรษฐกิจ 
ควำมเช่ือมโยง และ

นวัตกรรมในกรอบทวิ
ภำคี ภูมิภำค และ 

พหุภำคี (อำทิ จ ำนวน
โครงกำร/ควำม

ร่วมมือ/ควำมตกลง) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับ

ต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้ำหมำยกำร

พัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 

ระดับควำมส ำเร็จของ
บทบำทไทยในกำร
เป็นหุ้นส่วนกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนกับ
ต่ำงประเทศ (อำทิ 
จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อ

-*   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ริเริ่มของไทยที่ได้รับ
กำรยอมรับ กำรเป็นผู้
เล่นที่ส ำคัญในกรอบ 
ต่ำง ๆ โครงกำรที่ไทย

ด ำเนินกับ
ต่ำงประเทศ) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

แผนย่อย ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยมีกำร

พัฒนำท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลในทุก

มิติและสำมำรถมี
บทบำทเชิงรุกในกำร

ร่วมก ำหนด
มำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น 

๑. ระดับควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศในกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ
มำตรฐำน

ภำยในประเทศให้
สอดคล้องกับ

พันธกรณีระหว่ำง
ประเทศและ

มำตรฐำนสำกลที่
ส ำคัญ 

๒. ระดับควำมส ำเร็จ
ของบทบำทไทยในกำร

ก ำหนดบรรทัดฐำน
และมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จ ำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยท่ีไดร้ับกำรยอมรับ 
กำรเป็นผูเ้ล่นท่ีส ำคัญ

-*   มากขึน้/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มากขึน้/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มากขึน้/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มากขึน้/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ในกรอบต่ำง ๆ) 
๓. อันดับ/คะแนนของ
ไทยในดัชนีสำกลใน
ประเด็นที่มีนัยส ำคัญ
ต่อผลประโยชน์ของ
ชำติ มีพัฒนำกำรที่ดี

ขึ้น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
ประเทศไทยมีเกยีรตภิูมิ 
อ ำนำจต่อรอง และไดร้ับ
กำรยอมรับในสำกลมำก

ขึ้น 

๑. ระดับควำมส ำเร็จ
ของไทยในกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ/กำร

ยอมรับภำพ- ลักษณ์ 
และควำมนยิมไทยใน
สำกลด้วยอ ำนำจแบบ
นุ่มนวลของไทย (อำทิ 

จ ำนวนโครงกำร
อ ำนำจแบบนุ่มนวล 
จ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรทีส่่งเสริม
ทัศนะเชิงบวกต่อ

ประเทศไทย) 
๒. ระดับควำมส ำเร็จ
ของไทยในเวทีระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จ ำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยได้รับกำรรับรองใน
เวที/องค์กำรระหว่ำง

-*   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ประเทศ  ประเทศไทย
และคนไทยได้รับกำร

เลือกตั้ง/ยอมรับในเวที
ระหว่ำงประเทศ) 

๓. ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรพัฒนำศักยภำพ

และเสรมิสร้ำง
เครือข่ำยของคนไทย/

ชุมชนไทยใน
ต่ำงประเทศ ให้มคีวำม

เข้มแข็งและมี
เกียรตภิูมิ (จ ำนวน
โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมคนไทยใน
ต่ำงประเทศ กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ไทยในต่ำงประเทศ
ด้วยกำรเผยแพร่

ภำพลักษณ์ของไทย) 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ขับเคลื่อนกำร
ต่ำงประเทศอย่ำงมี

เอกภำพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศในทุกมิติ

มำกขึ้น 

๑. ระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร

ไทยเพื่อพัฒนำ/
ขับเคลื่อนกำร

ต่ำงประเทศในทุกมิติ 
(กำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม กำรดูแลและ
คุ้มครองคนไทยใน

   มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ต่ำงประเทศ) อย่ำงมี
บูรณำกำร (อำทิ กลไก
กำรประชุม กิจกรรม/

โครงกำรร่วม) 
๒. ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรสร้ำงควำมตระหนัก
รู้ กำรมีส่วนร่วมของ

ภำคส่วน 
ต่ำง ๆ (อำทิ จ ำนวน
โครงกำร จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร) 
๓. ระดับกำรพัฒนำงำน

บริกำรด้ำนกำร
ต่ำงประเทศและด้ำน

กำรกงสุล (อำทิ มีกลไก
และช่องทำงกำรรับฟัง
และแก้ไขข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะของ
ประชำชนที่
หลำกหลำย) 

๔. ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย
บุคคลและองค์กรที่เป็น
มิตรกับประเทศไทยใน

ต่ำงประเทศ (อำทิ 
จ ำนวนคน/องค์กรที่

เป็นมิตร จ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมที่
สนับสนุนเครือข่ำย) 
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(๓) ประเด็น การเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

ในสำขำเกษตรเพิ่มข้ึน 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศสำขำ
เกษตร 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐  
๖๓๐,๗๓๐ ล้ำน

บำท 

  ขยำยตัว  
ร้อยละ ๓.๘ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ผลิตภำพกำรผลิตของ
ภำคเกษตรเพิ่มขึ้น 

อัตรำผลิตภำพกำร
ผลิตของภำคเกษตร 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๕๗ 
ร้อยละ ๒.๕๘ 

ปี ๒๕๕๙ 
ร้อยละ -๓.๘ 

  เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑.๒ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑.๐ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑.๒ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑.๓ 

แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
สินคำ้เกษตรอัตลักษณ ์
พื้นถิ่นมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำของ 

สินค้ำเกษตร  
อัตลักษณ์พื้นถิ่น  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๖ 

แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 
สินค้ำเกษตรปลอดภัยมี

มูลค่ำเพิม่ขึ้น 
อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำของสินค้ำเกษตร

ปลอดภัย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ผลิตภณัฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทยไดร้ับ
กำรยอมรับด้ำนคณุภำพ

ควำมปลอดภัยและ
คุณค่ำทำงโภชนำกำร

ดัชนีควำมเช่ือมั่น
ผู้บริโภค 

ด้ำนคุณภำพและควำม

-*   -** ดัชนีระดับด ี ดัชนีระดับดี
มำก 

ดัชนีระดับดี
มำก 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

สูงขึ้น ปลอดภัยอำหำร 

แผนย่อย เกษตรชีวภาพ 
สินค้ำเกษตรชีวภำพมี

มูลค่ำเพิม่ขึ้น 
อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำของสินค้ำเกษตร

ชีวภำพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๘ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

วิสำหกิจกำรเกษตรจำก
ฐำนชีวภำพและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่นมีกำร
จัดตั้งในทุกต ำบล

เพิ่มขึ้น 

จ ำนวนวิสำหกิจ
กำรเกษตรขนำดกลำง

และเล็ก และ
ผลิตภณัฑ์จำกฐำน

ชีวภำพ 

-*   ๑ ต ำบล ๑ 
วิสำหกิจ 

 

๑ ต ำบล ๑ 
วิสำหกิจ 

 

๑ ต ำบล ๑ 
วิสำหกิจ 

 

๑ ต ำบล ๑ 
วิสำหกิจ 

 

แผนย่อย เกษตรแปรรูป 
สินค้ำเกษตรแปรรูป

และผลิตภัณฑม์ี
มูลค่ำเพิม่ขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำสินค้ำเกษตร 

แปรรูปและผลิตภัณฑ ์
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๖ 

แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ 
สินค้ำท่ีได้จำก

เทคโนโลยีสมัยใหม/่
อัจฉริยะมมีูลคำ่เพิ่มขึ้น 

มูลค่ำสินค้ำท่ีมีกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม/่

อัจฉริยะ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖ 

ผลผลติต่อหน่วยของ
ฟำร์มหรือแปลงที่มีกำร
ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่/

ผลผลติต่อหน่วยของ
ฟำร์มหรือแปลงที่มี
กำรใช้เทคโนโลยี

-*   เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๕ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-  
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

อัจฉริยะเพิม่ขึ้น สมัยใหม/่อัจฉรยิะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
ประสิทธิภำพกำรผลติ
สินค้ำเกษตรต่อหน่วยมี

กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น 

มูลค่ำผลผลติสินคำ้
เกษตรต่อหน่วย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-* 
 

  เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒๕ 

สถำบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสำหกิจ

ชุมชน และ
กลุ่มเป้ำหมำย) ที่ข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี
ควำมเข้มแข็งในระดับ

มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

สถำบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสำหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร) ท่ีขึ้น

ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มี
ควำมเข้มแข็งในระดับ
มำตรฐำน (เฉลี่ยร้อย

ละ) 
 

-*   สหกรณ์มี
ควำมเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่ำง
น้อย ร้อยละ 

๙๐ 
วิสำหกิจชุมชน 

และกลุม่
เกษตรกร  

มีควำมเข้มแข็ง  
ร้อยละ ๒๕ 

สหกรณ์มี
ควำมเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่ำง
น้อย ร้อยละ 

๙๕ 
วิสำหกิจชุมชน 

และกลุม่
เกษตรกร  

มีควำมเข้มแข็ง  
ร้อยละ ๓๐ 

สหกรณ์มี
ควำมเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่ำง
น้อย ร้อยละ 

๙๕ 
วิสำหกิจชุมชน 

และกลุม่
เกษตรกร  

มีควำมเข้มแข็ง  
ร้อยละ ๓๕ 

สหกรณ์มี
ควำมเข้มแข็ง
ในระดับ ๑ 

และ ๒ อย่ำง
น้อย ร้อยละ 

๙๕ 
วิสำหกิจชุมชน 

และกลุม่
เกษตรกร  

มีควำมเข้มแข็ง  
ร้อยละ ๔๐ 
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(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
กำรขยำยตัวของ

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศในสำขำ

อุตสำหกรรม และ
บริกำร 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
สำขำอุตสำหกรรม 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐  
๓,๓๘๑,๓๔๒ 

ล้ำนบำท 

  ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔.๖ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔.๘ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔.๘ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๔.๘ 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน

สำขำบริกำร  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ 
๖,๓๓๒,๑๒๙ 

ล้ำนบำท 

  ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕.๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕.๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕.๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕.๓ 

ผลิตภำพกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมและ
ภำคบริกำรเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภำพกำร

ผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรม 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒.๒ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒.๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒.๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒.๕ 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภำพกำร

ผลิตของภำคบริกำร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒.๗ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๓.๒ 

แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสำหกรรมชีวภำพมี
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของอุตสำหกรรม

ชีวภำพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
อุตสำหกรรมและบริกำร

ทำงกำรแพทย์มีกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมและ

บริกำรกำรแพทย์เฉลี่ย
ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์
อุตสำหกรรมและบริกำร
เทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์มี
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของอุตสำหกรรมและ
บริกำรดจิิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ 

เฉลี่ยต่อป ี 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

อันดับของ Digital 
Evolution Index 

ของไทย 

ปี ๒๕๖๐ ไทยอยู่
ในอันดับ ๔๒ 

  ๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐ 

แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนในภูมภิำค

โดยเฉพำะอำกำศยำนรุ่น
ใหม ่

 

สว่นแบ่งกำรตลำด
ของจ ำนวนอำกำศ

ยำนที่เข้ำซ่อมในไทย
ต่อภำคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๔ 

ประเทศไทยมีศักยภำพ
ในกำรผลติชิ้นส่วน

อำกำศยำนสูงขึ้น (Tier) 

จ ำนวนผู้ประกอบกำร
ผลิตชิ้นส่วนอำกำศ
ยำนระดับ Tier ๒ 

Tier ๓ และ Tier ๔ 

-*   Tier ๔ Tier ๓ Tier ๒ Tier ๒ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
อุตสำหกรรมควำมมั่นคง

ของประเทศมีกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมควำม
มั่นคงของประเทศ  

(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   -** ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

กำรส่งออกของ
อุตสำหกรรมควำมมั่นคง

ของประเทศเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
มูลค่ำกำรส่งออกของ
อุตสำหกรรมควำม
มั่นคงของประเทศ 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   -** ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แรงงำนไทยมี

ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
อันดับควำมสำมำรถ
ด้ำนประสิทธิภำพ
แรงงำน โดย WEF 

ปี ๒๕๖๐ 
อันดับที่ ๖๕ 

อันดับที่ ๔๔  อันดับที่ ๖๐ อันดับที่ ๕๕ อันดับที่ ๕๐ อันดับที่ ๔๕ 

ประเทศไทยมี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนดิจิทัล ใน
ด้ำนควำมพร้อมใน

อนำคตดีขึ้น 

อันดับขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนดิจิทัล 
ในด้ำนควำมพร้อม

ในอนำคต 

ปี ๒๕๖๐ 
อันดับที่ ๔๕ 

อันดับที่ ๔๙  อันดับที่ ๔๕ อันดับที่ ๔๐ อันดับที่ ๓๕ อันดับที่ ๓๐ 
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(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้ำนกำร

ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ

เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๘.๙๖ 

  เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๒๒ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๒๘ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๓๐ 

รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวของเมืองรอง

เพิ่มข้ึน 

อัตรำส่วนรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวของ
เมืองหลักและเมือง

รอง (สัดส่วน) 

-*   ๘๐:๒๐ ๗๕:๒๕ ๗๐:๓๐ ๖๐:๔๐ 

ควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันด้ำนกำร

ท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยดีขึ้น 

อันดับควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันดำ้น
กำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดย 

Travel &  Tourism 
Competitiveness 

Index (TTCI) 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๓๔ 

  ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๘ ๑  ใน ๒๖ ๑ ใน ๒๔ 

แผนย่อย การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
รำยได้จำก 

กำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ

วัฒนธรรม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๒ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๒๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกำร

ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

จ ำนวนเมืองและชุมชน
ที่มีศักยภำพด้ำนกำร

ท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ

วัฒนธรรม 

-*   ๕ เมือง ๑๕ เมือง ๒๕ เมือง ๓๕ เมือง 

สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ

วัฒนธรรมได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนทรัพยส์ินทำง

ปัญญำเพิม่ขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของจ ำนวนสินค้ำและ
บริกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และ

วัฒนธรรมที่ได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนทรัพยส์ิน

ทำงปัญญำ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๗ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๒ 

แผนย่อย การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
อัตรำกำรขยำยตัวของ

รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  

(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

กำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงในกำรจดักำร

ประชุมนำนำชำต ิ
ของไทย 

อันดับของไทยในกำร
เป็นจุดหมำย

ปลำยทำงในกำร
จัดกำรประชุม

นำนำชำติ ตำมดัชนี 
International 
Congress and 
Convention 

Association (ICCA) 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๒๕ 

อันดับที่ ๒๑  ๑ ใน ๒๓ ๑ ใน ๒๐ ๑ ใน ๑๘ ๑ ใน ๑๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ควำมงำม 

และแพทย ์
แผนไทย เพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
รำยได้จำก 

กำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ ควำมงำม 
และแพทย์แผนไทย  

(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว  
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๘ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

อันดับด้ำนรำยได้กำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

ของประเทศไทย 

อันดับด้ำนรำยได้กำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ของประเทศไทย โดย 
Global Wellness 

Institute ดีขึ้น 

ปี ๒๕๕๘  
อันดับที ่๑๓ 

  อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๘ อันดับที่ ๗ 

สถำนประกอบกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

และบริกำรทำง
กำรแพทย์ไดร้ับ
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ
จ ำนวนสถำน

ประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่
ไดร้ับมำตรฐำนกำร

ท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๗ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

แผนย่อย การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 
รำยได้กำรท่องเที่ยว

ส ำรำญ 
ทำงน้ ำเพิ่มขึ้น 

 อัตรำกำรขยำยตัวของ
รำยได้กำรท่องเที่ยว

ส ำรำญทำงน้ ำ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๗ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

กำรขยำยตัวของท่ำเรือ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

เพิ่มขึ้น 

จ ำนวนท่ำเรือ
ท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย 

-*   ๒ ท่ำเรือ ๔ ท่ำเรือ ๖ ท่ำเรือ ๘ ท่ำเรือ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
ประเทศไทยเป็นจดุ

เชื่อมต่อกำรเดินทำงของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภำค

อำเซียน 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
จ ำนวนนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เดิน

ทำงผ่ำนแดนระหว่ำง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมำชิก

อำเซียน (เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว 
นักท่องเที่ยวมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินมำกข้ึน 

อันดับขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนควำม

ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดย 

Travel &  Tourism 
Competitiveness 

Index (TTCI) 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที ่๑๑๘ 

 อันดับที่ 
๑๑๑ 

๑ ใน ๗๐ ๑ ใน ๖๕ ๑ ใน ๖๐ ๑ ใน ๕๕ 

โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
มีคุณภำพและมำตรฐำน

ดีขึ้น 

อันดับขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมทำงบกและ
ทำงน้ ำ โดย Travel &  

Tourism 
Competitiveness 

Index (TTCI) 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที ่๗๒ 

 อันดับที่ ๗๒ ๑ ใน ๕๐ ๑ ใน ๔๕ ๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อันดับขีด
ควำมสำมำรถดำ้น
ควำมยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดย Travel &  

Tourism 
Competitiveness 

Index (TTCI) 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที ่๑๒๒ 

 อันดับที่ 
๑๒๒ 

๑ ใน ๑๑๐ ๑ ใน ๑๐๐ ๑ ใน ๙๐ ๑ ใน ๘๐ 
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(๖) ประเด็น พื้นที่และเมอืงน่าอยู่อัจฉริยะ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ประเทศไทยมีขีด

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสูงขึ้น เกิด

ศูนย์กลำงควำมเจริญ
ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภำค
ของประเทศ เพื่อ

กระจำยควำมเจริญ
ทำงดำ้นเศรษฐกิจและ

สังคม 

มูลค่ำกำรลงทุนใน
เมืองเป้ำหมำย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๒๕ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๒๐ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

ประเทศไทยมีพืน้ที่มี
แผนผังภูมนิิเวศเพื่อ
เป็นกรอบในกำร
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ 

ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และ

อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้งผังพืน้ที่อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

แหล่งโบรำณคด ี

แผนผังภูมนิิเวศ
ระดับภำค 
(จ ำนวน) 

-*   มีแผนผังภูมิ
นิเวศ ๑ ภำค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มข้ึน
อีก ๑ ภำค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มข้ึน
อีก ๒ ภำค 

มีแผนผังภูมิ
นิเวศเพิ่มข้ึน
อีก ๒ ภำค 

ช่องว่ำงควำมเหลื่อม
ล้ ำระหว่ำงพื้นทีล่ดลง 

สัดส่วน GPP per 
capita ของจังหวัด

ปี ๒๕๖๐ 
๖.๔ เท่ำ  

  -** ไม่เกิน ๓ เท่ำ ไม่เกิน ๓ เท่ำ ไม่เกิน ๓ เท่ำ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ร้อยละ ๒๐ สุดท้ำย
ที่รวยที่สุด ต่อ GPP 
per capita ของ

จังหวัดร้อยละ ๒๐ 
แรกที่จนที่สุด 

แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยที่
ได้รับกำรพัฒนำ เพื่อ

กระจำยควำมเจริญและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุก

มิต ิ
 

จ ำนวนเมืองศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจท่ีมีกำร
พัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ 
แหล่งที่อยู่อำศัยและ

พื้นที่เฉพำะ 

-*   ๖ เมือง 
(กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
เชียงใหม่ 
ขอนแก่น 

เมืองในพื้นที่ 
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษภำค
ตะวันออก 

สงขลำ ภูเกต็) 

-** -** -** 

จ ำนวนเมืองขนำด
กลำงท่ีที่ได้รับกำร

พัฒนำ 

-*   -** ๗ เมือง 
(เชียงรำย 
กำญจนบุรี 

พระนครศรีอยุ
ธยำ พิษณุโลก 
นครรำชสมีำ 
หนองคำย 

และ
มุกดำหำร) 

๗ เมือง (สุ
รำษฎร์ธำนี น่ำน 

อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี 

บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ 

สระบรุี) 

๖ เมือง 
(ร้อยเอ็ด 
สกลนคร 

กระบี่ ยะลำ 
รำชบุรี และ

ล ำปำง) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
จ ำนวนเมืองที่ไดร้ับ

กำรพัฒนำเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ 

-*   ๕ เมือง 
(กรุงเทพ

และ
ปริมณฑล 
เชียงใหม่ 
ขอนแก่น 
สงขลำ 
ภูเก็ต) 

๔ เมือง ๔ เมือง ๔ เมือง 

แผนย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เมืองมีระบบจัดกำร

สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่
มีประสิทธิภำพ 

ครอบคลมุและได้
มำตรฐำน 

จ ำนวนเมืองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมภำยใน
เมืองอยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน 

-*   ๕ เมือง 
(กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
เชียงใหม่ 
ขอนแก่น 

สงขลำ ภูเกต็) 

๑๒ เมือง  
(เมืองระยะที่ 
๑ และ ๒) 

๑๙ เมือง 
(เมืองระยะที่ ๑ 

– ๓) 

๒๕ เมือง  
(เมืองระยะที่ 

๑ – ๔) 

ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิ

วัฒนธรรม 

พื้นที่ท่ีมีกำร
ด ำเนินกำรสงวนรักษำ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
พัฒนำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
มรดกทำง

สถำปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัต

ลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น
ถิ่น  

บนฐำนธรรมชำติและ
ฐำนวัฒนธรรมอย่ำง

ยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

-*   อย่ำงน้อยใน 
๓ จังหวัด ของ 

๑ ภำค 

เพิ่มขึ้นอีก
อย่ำงน้อยใน 

๓ จังหวัด ของ 
๒ ภำค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่ำง
น้อยใน ๖ 

จังหวัด ของ ๒ 
ภำค 

เพิ่มขึ้นอีก
อย่ำงน้อยใน 

๖ จังหวัด ของ 
๒ ภำค 
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(๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันด้ำน โครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศดี

ขึ้น 

อันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๓๔ (IMD) 

๓๑ ๒๗ อันดับที่ ๔๕ อันดับที่ ๓๘ อันดับที่ ๓๑ อันดับที่ ๒๕ 

แผนย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ 
ต้นทุนโลจสิติกส์ของ

ประเทศไทยต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๑๓.๘ 

 

  น้อยกว่ำ ร้อย
ละ ๑๒ 

น้อยกว่ำ ร้อย
ละ ๑๑ 

น้อยกว่ำ ร้อยละ 
๑๐ 

น้อยกว่ำ ร้อย
ละ ๙ 

ประสิทธิภำพด้ำนโลจิ
สติกสร์ะหว่ำงประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภำพ
ด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำง

ประเทศของประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

ปี ๒๕๕๙  
อยู่ล ำดับที่ ๔๕ 
๓.๒๖ คะแนน  

ล ำดับที่ ๓๒  
๓.๔๑ คะแนน 

 ๒๕ ล ำดับแรก 
หรือ คะแนน

ไม่ต่ ำกว่ำ 
๓.๕๐ 

๒๕ ล ำดับแรก 
หรือ คะแนน

ไม่ต่ ำกว่ำ 
๓.๖๐ 

๒๐ ล ำดับแรก 
หรือ คะแนนไม่
ต่ ำกว่ำ ๓.๗๐ 

๒๐ ล ำดับแรก 
หรือ คะแนน

ไม่ต่ ำกว่ำ 
๓.๘๐ 

กำรขนส่งสินค้ำทำงรำง
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนปริมำณกำร
ขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อ
ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำ

ทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๑.๔๓ 

ร้อยละ ๑.๔๓  ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๑๐ 

กำรเดินทำงด้วยระบบ
ขนส่งสำธำรณะในเขต

เมืองเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนกำรเดินทำงด้วย
ระบบขนส่งสำธำรณะ
ในเขตเมืองต่อกำร

เดินทำงในเมืองทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

สัดส่วน 
กำรเดินทำงด้วย

ระบบขนส่ง
สำธำรณะในเขต
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ร้อยละ ๒๐.๕๕ 

สัดส่วน 
กำรเดินทำง
ด้วยระบบ

ขนส่ง
สำธำรณะใน
เขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล
ร้อยละ ๑๗.๙ 

 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่ำ ๓๐  
เมืองหลักใน

ภูมิภำค 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ 
เมืองหลักใน

ภูมิภำค 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ 
เมืองหลักใน

ภูมิภำค 
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ 
เมืองหลักใน

ภูมิภำค 
ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ผู้เสยีชีวิตจำกอุบัตเิหตุ

ทำงถนนลดลง 
อัตรำผูเ้สียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนน  

(คนต่อประชำกร ๑ 
แสนคน) 

ปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ 
๓๓.๔ คน ต่อ

ประชำกร ๑ แสน
คน 

๓๐.๙ คน ต่อ
ประชำกร ๑ 

แสนคน 

 ๑๒ คน ต่อ
ประชำกร ๑ 

แสนคน 

๑๒ ต่อ
ประชำกร ๑ 

แสนคน 

๘ ต่อประชำกร 
๑ แสนคน 

๕ ต่อ
ประชำกร ๑ 

แสนคน 

แผนย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติใน
กำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 

สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำต ิ

ในกำรผลติไฟฟ้ำ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๖๐.๑๗ 

ร้อยละ 
๕๖.๙๑ 

 ไม่เกินร้อยละ 
๖๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๖๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๕๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๕๐ 

กำรใช้พลังงำนทดแทน
ที่ผลิตภำยในประเทศ

เพิ่มมำกข้ึน 

สัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนที่ผลิตได้

ภำยในประเทศ ในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน 
และเชื้อเพลิงชีวภำพ 

(เฉลี่ยร้อยละของ
พลังงำนขั้นสุดท้ำย)  

ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ 
๑๔.๕๓ 

ร้อยละ 
๑๕.๔๘ 

 ร้อยละ ๑๕-
๑๘ 

 

ร้อยละ ๑๙-
๒๒ 

ร้อยละ ๒๓-๒๕ ร้อยละ ๒๖-
๓๐ 

ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนของประเทศ

เพิ่มขึ้น 

ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้
พลังงำนขั้นสุดท้ำย 
(พันตันเทียบเท่ำ

น้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท) 

ปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ 
๗.๘๙ พันตัน

เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/พันล้ำน

บำท 

๗.๘๕ พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/

พันล้ำนบำท 

 ๗.๔๐ พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/

พันล้ำนบำท 

๖.๙๓ พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/

พันล้ำนบำท 

๖.๔๕ พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/

พันล้ำนบำท 

๕.๙๘ พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ/

พันล้ำนบำท 

กำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำของ
ประเทศให้มี

ประสิทธิภำพด้วย
เทคโนโลยีระบบ

จ ำนวนแผนงำน และ/
หรือโครงกำรที่ก ำลัง
พัฒนำ / โครงกำรน ำ
ร่อง / โครงกำรที่มีกำร
ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับ

ปี ๒๕๖๐ จ ำนวน 
๕ แผนงำน/

โครงกำร 

๑๔ แผนงำน/
โครงกำร 

 พัฒนำและ
สำธิต 

น ำร่องกำรใช้
งำนระบบ
สมำร์ท 

พัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนระบบ
สมำร์ทกริด 
อย่ำงน้อย ๓ 

พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ

สมำร์ทกริ
ดอย่ำงน้อย ๓ 

แผนงำน/

ลงทุนพัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนระบบ 
สมำร์ทกริด 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
โครงข่ำยสมำร์ทกริด กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ระบบไฟฟ้ำในแต่ละ
ระยะ (แผนงำน/

โครงกำร) 
 

กริดอย่ำงน้อย 
๘ แผนงำน / 

โครงกำร 

แผนงำน/
โครงกำร (รวม

เป็น ๑๑ 
แผนงำน/
โครงกำร) 

โครงกำร 
(รวมเป็น ๑๔ 

แผนงำน/
โครงกำร) 

อย่ำงน้อย ๔ 
แผนงำน/

โครงกำร(รวม
เป็น ๑๘ 
แผนงำน/
โครงกำร) 

แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
ประชาชนมีความสามารถ
ในการเข้าถึงอินเทอรเ์นต็

มากขึน้ 

อัตราส่วนของ
ครัวเรือนท่ีใช้

อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ 
๖๔.๔ 

ร้อยละ 
๖๗.๗ 

 ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 
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(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ผู้ประกอบกำรในทุก
ระดับเป็น

ผู้ประกอบกำรยุคใหม่
ที่มีบทบำทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมำกข้ึน 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ

วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

ปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๔๒.๔ 

ร้อยละ ๔๓  ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ 

แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
กำรขยำยตัวของ
วิสำหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
จ ำนวนกำรก่อตั้ง
วิสำหกิจเริ่มต้น  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๕ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ๒๒ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๒๕ 

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

อันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนกำร

ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๔๘ 

อันดับที่ ๓๙ อันดับที่ ๔๐ อันดับที่ ๑ ใน 
๓๖ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๓๐ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๒๕ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๒๐ 

แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
สินเช่ือธุรกิจรำยใหม่ที่
ไม่ใช่รำยใหญเ่ฉลีย่ต่อปี

เพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
สินเช่ือธุรกิจรำยใหม่ที่

ไม่ใช่รำยใหญ่  
(ร้อยละ) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำน
ตลำดทุนของกิจกำรที่
เริ่มตั้งต้นและวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำด

อัตรำมลูค่ำกำรระดม
ทุนผ่ำนตลำดทุนของ
กิจกำรที่เริม่ตั้งต้นและ
วิสำหกิจขนำดกลำง

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๒ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๔ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ ๑๖ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ย่อมเพิ่มขึ้น และขนำดย่อม  
(ร้อยละ) 

แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
มูลค่ำพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิม่ขึ้น 

กำรขยำยตัวของมลูค่ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม 

-*   เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ 

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำน

กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศโดย IMD 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๓ 

อันดับที่ ๖ อันดับที่ ๖ อันดับที่ ๑ ใน 
๕ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๕ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๕ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๕ 

กำรขยำยตัวกำรส่งออก
ของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนกำรส่งออก
ของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม

ต่อกำรส่งออกรวมของ
ประเทศ  
(ร้อยละ) 

ในปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๒๔.๘๖ 

ร้อยละ 
๒๘.๗๔ 

 ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ ๒๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ ๒๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ ๓๐ 

ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ ๓๐ 

แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
อันดับนโยบำยของ

ภำครัฐท่ีมตี่อวิสำหกิจ
และผูป้ระกอบกำรด้ำน
กำรสนับสนุนและควำม
สอดคล้องของนโยบำย

ดีขึ้น 

อันดับนโยบำยของ
ภำครัฐท่ีมตี่อวิสำหกิจ
และผูป้ระกอบกำร

ด้ำนกำรสนับสนุนและ
ควำมสอดคล้องของ

นโยบำย 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๑๙ 

(GEM) 

อันดับที่ ๒๒ 
(GEM) 

 อันดับที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒ อันดับที ่๑๐ อันดับที่ ๑๐ 
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(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

กำรเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ขยำยตัวอย่ำง
น้อย 

ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัวอย่ำง
น้อย 

ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัวอย่ำง
น้อย 

ร้อยละ ๕ 

ขยำยตัวอย่ำง
น้อย 

ร้อยละ ๕ 

กำรลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับกำร

ยกระดับ 

มูลค่ำกำรส่งเสริม
กำรลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง ๕ ปี

แรก 
(ล้ำนบำท) 

-*   ๖๐๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๖๐๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๖๐๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๖๐๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
กำรขยำยตัวของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวันออก 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ของพื้นที่ เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก  

(ร้อยละต่อปี) 

ปี ๒๕๖๐
ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภำค
ตะวันออก

มูลค่ำ 
๑,๓๗๙ ล้ำน

บำท 

  ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๖.๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๖.๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๖.๓ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๖.๓ 

กำรลงทุนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก

เพิ่มขึ้น 

มูลค่ำกำรลงทุนในเขต
พัฒนำพิเศษภำค

ตะวันออก  
(ล้ำนบำท) 

ปี ๒๕๖๐ มูลค่ำ
กำรออกบัตร

ส่งเสริม 
กำรลงทุนรวม 

๓๑๐,๓๓๗ ล้ำน
บำท 

๓๔๓,๓๙
๒ ล้ำน
บำท 

 ๕๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๕๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๕๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๕๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
กำรขยำยตัวของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคใต้เพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้  
(ร้อยละต่อปี) 

-*   อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕ 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕ 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕ 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕ 

กำรลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้เพิ่มขึ้น 

มูลค่ำกำรลงทุนใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคใต ้
(ล้ำนบำท) 

-*   ๑๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๑๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๑๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

๑๐๐,๐๐
๐ ล้ำน
บำท 

เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ท่ีได้รับ
กำรพัฒนำให้เป็นเมือง

น่ำอยู่มำกขึ้น 

จ ำนวนเมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้ที่ได้รับกำร

พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู ่

-*   ๒ เมือง 
(ระนอง 
และ

ชุมพร) 

-** ๑ เมือง 
(สุรำษฎร์

ธำน)ี 

๑ เมือง 
(นครศรีธร
รมรำช) 

แผนย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
กำรขยำยตัวของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน  
(ร้อยละต่อปี) 

-*   ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๓.๐ 

ขยำยตัว 
ร้อยละ 
๓.๐ 

กำรลงทุนในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่ำกำรลงทุนในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน 
(ล้ำนบำท) 

ปี ๒๕๖๐ 
๒,๖๒๘ ล้ำน

บำท 

๖๔๖ 
ล้ำนบำท 

 ๑๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๑๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๑๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 

๑๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดนที่ไดร้ับกำร
พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำ

อยูม่ำกขึ้น 

จ ำนวนเมืองในเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนที่ไดร้ับกำร
พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำ

อยู ่ 
(จ ำนวนเมือง) 

-*   ๑ เมือง 
(สงขลำ) 

๖ เมือง 
(ตำก 

สระแก้ว 
เชียงรำย 
กำญจนบุ

รี 
หนองคำย 
มุกดำหำร) 

-** ๓ เมือง 
(นครพนม 
นรำธิวำส 
และตรำด) 
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(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดี
งำม และมีควำมรัก 

และภูมิใจในควำมเปน็
ไทยมำกข้ึน น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต สังคม ไทย
มีควำมสุขและเปน็ที่
ยอมรับของนำนำ
ประเทศมำกข้ึน 

ดัชนีคุณธรรม ๕ 
ประกำร 

ประกอบด้วย ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  กำรมี
จิตสำธำรณะ กำร

เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
กำรกระท ำอย่ำง

รับผิดชอบ 
ควำมเป็นธรรมทำง

สังคม 

-*   เพิ่มข้ึนร้อย
ละ  

๑๐ จำกปี
ฐำน 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ  

๑๕ จำกปี
ฐำน 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ  

๒๐ จำกปี
ฐำน 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ  

๒๐ จำกปี
ฐำน 

แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ มีควำมพร้อมใน
ทุกมิติตำมมำตรฐำนและ
สมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ 

คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดี

ขึ้น 

ประชำกรอำยุ ๑๓ ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมกำร
ปฏิบัติตนท่ีสะท้อน

กำรมีคณุธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น  

(ร้อยละต่อปี) 

ปี ๒๕๕๗ 
กำรช่วยเหลือ
ผู้อื่นร้อยละ 
๕๔.๑ กำร

ตอบแทนผู้มี
พระคุณ ร้อย
ละ ๘๒.๘ กำร
ให้อภัย ร้อย
ละ ๗๒.๑๓ 

ปี ๒๕๕๗ กำร
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ ๕๖.๕ 
กำรตอบแทนผู้
มีพระคุณ ร้อย
ละ ๘๓.๒ กำร
ให้อภัย ร้อยละ 

๖๕.๗ 

 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธรุกิจ 
ภำคธุรกิจมีบทบำท

ส ำคัญในกำรลงทุนเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น 

จ ำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสำหกิจเพื่อสังคม 

(จ ำนวน) 

 ๑๕ บริษัท ๑๐๓ บริษัท ๕๐ บริษัท ๑๐๐ บริษัท ๑๘๐ บริษัท ๓๐๐ บริษัท 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
สื่อในสังคมไทยมีควำม
เข้มแข็ง สำมำรถสรำ้ง

ภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชำชนในสังคม ท ำ
ให้เกิดสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ปลอดภัย และ
สร้ำงสรรคเ์พิ่มขึ้น 

ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรสร้ำงกำรรับ รู้ 
ควำมตระหนัก และ

กำรใช้สื่ออย่ำง 
ปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ของ

ประชำชน 
กลุ่มเป้ำหมำย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 
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(๑๑) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภำพเพิ่มข้ึนได้รับ

กำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งดำ้น

ร่ำงกำย สตปิัญญำ
และคุณธรรม

จริยธรรม  เป็นผู้ที่มี
ควำมรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รัก
กำรเรียนรู้อย่ำง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีกำรพฒันำมนุษย ์
(ค่ำคะแนน) 

ปี ๒๕๖๐ 
๐.๗๕๕ คะแนน 

  ค่ำคะแนน 
๐.๗๙ 

ค่ำคะแนน 
๐.๘๒ 

ค่ำคะแนน 
๐.๘๕ 

มีค่ำคะแนน
มำกกว่ำ 
๐.๘๕ 

แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
ครอบครัวไทยมีควำม

เข้มแข็ง และมี
จิตส ำนึกควำมเป็นไทย 
ด ำรงชีวิตแบบพอเพียง

ดีขึ้น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ปี ๒๕๕๙  
ร้อยละ ๖๗.๙๘ 

  ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เด็กเกิดอยำ่งมีคุณภำพ  

มีพัฒนำกำรสมวัย 
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่

มีคุณภำพมำกขึ้น 
 
 

ดัชนีพัฒนำกำรเด็ก
สมวัย 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๗๘.๔ 

  ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
วัยเรียน / วัยรุ่น มี
ควำมรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำร

เรียนรู้  
มีส ำนึกพลเมือง มี
ควำมกล้ำหำญทำง

จริยธรรม  
มีควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต

ดีขึ้น 

คะแนนควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกำร

พัฒนำทุนมนุษย์ด้ำน
ทักษะ (Skill) ของ 
World Economic 

Forum (WEF) 

 ๖๓ คะแนน  เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๒๐ 

แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
แรงงำนมีศักยภำพใน

กำรเพิ่มผลผลติ มี
ทักษะอำชีพสูง 
ตระหนักใน

ควำมส ำคญัที่จะ
พัฒนำตนเองให้เต็ม
ศักยภำพ สำมำรถ

ปรับตัวและเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ตำมพลวัตของ

ผลิตภำพแรงงำน 
(ร้อยละต่อปี) 

ปี ๒๕๖๐ อยู่ท่ี 
๒๗๒,๔๗๗ บำท/

คน 

๒๘๑,๕๒๒ 
บำท/คน 

 ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ  
๒.๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ  
๒.๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ  
๒.๕ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ  
๒.๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

โครงสร้ำงอำชีพและ
ควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น 
มีคนไทยท่ีมี

ควำมสำมำรถและ
ผู้เชี่ยวชำญ

ต่ำงประเทศ เข้ำมำท ำ
วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ใน

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนก ำลังแรงงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี

ปี ๒๕๖๐  
จ ำนวน 

๔,๐๙๒,๗๓๔ คน 

๔,๐๙๑,๓๙๗ 
คน 

 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๑๐ 

สัดส่วนผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
เป็นร้อยละ 
๕๐ ของ
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ
ทั้งหมด 

แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอำยุมีคณุภำพชีวิต
ที่ดี มีควำมมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะกำร
ด ำรงชีวิต เรียนรู้

พัฒนำตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

สังคม สรำ้งมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละผูสู้งอำยุท่ีมี
ศักยภำพมีงำนท ำ และ

รำยได้เหมำะสม 

ปี ๒๕๖๐ 
จ ำนวน 

๔,๒๖๓,๙๔๐ คน 

๔,๓๖๑,๓๓๑ 
คน 

 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐  
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(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้s 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยมีกำรศึกษำที่
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล

เพิ่มข้ึน มีทักษะที่
จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ 
สำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง

มีประสิทธผิล
เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่

เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

คะแนน PISA ด้ำนกำร
อ่ำน คณิตศำสตร์ และ

วิทยำศำสตร ์
(คะแนนเฉลี่ย) 

ปี ๒๕๕๘  
เฉลี่ย ๔๑๕ 

คะแนน 

  เฉลี่ย ๔๗๐ 
คะแนน 

เฉลี่ย ๔๘๐ 
คะแนน 

เฉลี่ย ๔๙๐ 
คะแนน 

เฉลี่ย ๕๑๐ 
คะแนน 

อันดับขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

ด้ำนกำรศึกษำ 

ปี ๒๕๖๑  
อันดับที่ ๕๔ 

(IMD) 

๕๖ ๕๖ อันดับที่ ๔๕ อันดับที่ ๔๐ อันดับที่ ๓๕ อันดับที่ ๓๐ 

คนไทยได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำม

ศักยภำพตำมควำม
ถนัดและ

ควำมสำมำรถของ
พหุปัญญำดีขึ้น 

 
 
 

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
ไทยในระดบัสำกลดี

ขึ้น  (GTCI) 
(คะแนน) 

ปี ๒๕๖๐  
๔๑.๕ คะแนน  

๓๙.๙๖ 
คะแนน 

๓๘.๖๒ 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่ำ 
๕๐.๑ 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่ำ 
๕๖.๖๓ 
คะแนน 

(เทียบเท่ำ
ค่ำเฉลี่ยของ
ภูมิภำคยุโรป) 

ไม่น้อยกว่ำ 
๖๙ คะแนน 

ไม่น้อยกว่ำ 
๗๒.๔๙ 
คะแนน 

(เทียบเท่ำ
ค่ำเฉลี่ยของ

ภูมิภำค
อเมริกำ
เหนือ) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
คนไทยได้รับ

กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพ
ตำมมำตรฐำน  

มีทักษะกำรเรียนรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 
๒๑ สำมำรถเข้ำถึง
กำรเรยีนรู้อย่ำง

ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

สัดส่วนครูผ่ำนกำร
ทดสอบสมรรถนะรำย
สำขำในระดับสูงตำม
มำตรฐำนนำนำชำติ 

-*   ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

อัตรำควำมแตกต่ำงของ
คะแนน PISA ในแต่ละ

กลุ่มโรงเรียนลดลง 

ปี ๒๕๕๘ 
ร้อยละ ๓๒.๘๐ 

  ลดลง  
ร้อยละ ๒๐ 

ลดลง  
ร้อยละ ๒๐ 

ลดลง  
ร้อยละ ๒๐ 

ลดลง  
ร้อยละ ๒๐ 

อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

ปี ๒๕๕๙  
ร้อยละ ๗๗.๒๖ 

  ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ประเทศไทยมรีะบบ
ข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำ เพื่อ
ประโยชน์ในกำร

พัฒนำและกำรส่งต่อ
กำรพัฒนำให้เต็มตำม

ศักยภำพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสถำนศึกษำที่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน 
และมีกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ

รำยบุคคล 

-*   ร้อยละ ๑๐ สถำนศึกษำ
ทุกแห่ง
สำมำรถ

จัดกำรเรียน
ตำมพหุปัญญำ 

สถำนศึกษำทุก
แห่งสำมำรถ

จัดกำรเรียนตำม
พหุปัญญำ 

สถำนศึกษำ
ทุกแห่ง
สำมำรถ

จัดกำรเรียน
ตำมพหุปัญญำ 

สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่
ได้รับกำรส่งต่อและ

พัฒนำตำมศักยภำพ/พหุ
ปัญญำ 

-*   ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 
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(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยมีสุขภำวะ 
ที่ดีขึ้นและมีควำม
เป็นอยู่ดีเพิ่มข้ึน 

อำยุคำดเฉลี่ยของกำร
มีสุขภำพด ี
(อำยุเฉลี่ย) 

ปี ๒๕๕๙ เท่ำกับ 
๖๖.๘ ป ี

  ไม่น้อยกว่ำ  
๖๘ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๐ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๒ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๕ ปี 

แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสขุภาวะ 
ประชำชนมีควำมรอบ

รู้ด้ำนสุขภำวะ
สำมำรถดูแลสุขภำพ 
มีพฤติกรรมสุขภำพท่ี

พึงประสงค์ และ
สำมำรถป้องกันและ

ลดโรคที่สำมำรถ
ป้องกันได้ เกิดเป็น

สังคมบ่มเพำะ
จิตส ำนึกกำรมี
สุขภำพดสีูงขึ้น 

อัตรำควำมรอบรู้ดำ้นสุข
ภำวะ ของประชำกร 

-*   ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
จ ำนวนชุมชนสุขภำพ

ดีเพิ่มขึ้น 
อัตรำกำรนอน

โรงพยำบำลโดยไม่
จ ำเป็น ด้วยภำวะที่ควร

ควบคุมด้วยบริกำร
ผู้ป่วยนอก 

(ambulatory care 
sensitive conditions 

: ACSC) ลดลง 

-*   ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
มีระบบสำธำรณสุขท่ี

ได้มำตรฐำนท่ี
ประชำกรทุกระดับ

เข้ำถึงได้ดีขึ้น 

กำรจัดอันดับ
ประสิทธิภำพระบบ

บริกำรสุขภำพ 

ปี ๒๕๖๐  
อันดับที่ ๔๑ 
(Bloomberg) 

 
 

อันดับที่ ๒๗  อันดับที่  
๑ ใน ๒๕ 

 

อันดับที่  
๑ ใน ๒๐ 

 

อันดับที่  
๑ ใน ๑๕ 

 

อันดับที่  
๑ ใน ๑๕ 

 

แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขมีควำม

เหลื่อมล้ ำลดลง 

ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของ
กำรพัฒนำคนด้ำน

สุขภำพ 

ปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ 
๐.๕๖๕๖ 

  ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 

๐.๖๗ 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 

๐.๖๘ 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖๙ 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 

๐.๗๐ 
แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประชำชนมีควำมรู้
สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัตซิ้ ำที่

เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศมำกขึ้น 

สัดส่วนประชำชนที่มี
ควำมรู้สุขภำพ เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ

ที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
(ร้อยละของประชำกร

ทั้งหมด) 

-*   เพิ่มเป็น 
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ ๑๕ 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ ๒๐ 
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(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยมสีุขภำพดี
ขึ้น มีน้ ำใจนักกีฬำ  
และมีวินัย เคำรพ
กฎกติกำมำกข้ึน 

ด้วยกีฬำ 

อำยุคำดเฉลี่ยของกำร
มีสุขภำพดีเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 
(อำยุเฉลี่ย) 

ปี ๒๕๕๙ เท่ำกับ 
๖๖.๘ ป ี

  ไม่น้อยกว่ำ  
๖๘ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๐ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๒ ปี 

ไม่น้อยกว่ำ  
๗๕ ปี 

แผนย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกฬีาขั้นพืน้ฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
คนไทยออกก ำลังกำย 

เล่นกีฬำ และ
นันทนำกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอเพิม่ขึ้น 

ประชำชนทุกภำคส่วน
ของประชำกรทั้งหมด
ออกก ำลังกำยอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๓๔.๔๘ 

ร้อยละ 
๒๗.๗๑ 

 ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
นักกีฬำไทยประสบ

ควำมส ำเร็จ 
ในกำรแข่งขันระดับ

นำนำชำติ 

อันดับกำรแข่งขันกีฬำใน
มหกรรมกีฬำระดับ

นำนำชำติของนักกีฬำ
ไทย 

 อันดับที่ ๑๒  อันดับ ๗  ใน
ระดับเอเชีย 

อันดับ ๖ ใน
ระดับเอเชีย 

อันดับ ๕ ใน
ระดับเอเชีย 

อันดับ ๔ ใน
ระดับเอเชีย 

แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ

และนันทนำกำรมี
คุณภำพและ

มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

มีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ 
นันทนำกำร และ

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำทั่ว
ประเทศที่ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

   เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

ต่อไป 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ 

ต่อไป 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อไป 

มีสัดส่วนท่ี
เหมำะสมตำม
มำตรฐำนสำกล 
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(๑๕) ประเด็น พลังทางสงัคม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ทุกภำคส่วนมสี่วน
ร่วมของในกำร

พัฒนำสังคมเพิ่มขึ้น 

มิติด้ำนโอกำสของดัชนี
ชี้วัดควำมก้ำวหน้ำทำง

สังคม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี  ๒๕๖๐ 
๔๙.๒๘ 
คะแนน 

 

๔๕.๙๑ 
คะแนน 

 เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๑๐ 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๑๐ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๑๐ 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๑๐ 

แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
ภำคีกำรพัฒนำมี

บทบำทในกำรพัฒนำ
สังคมมำกข้ึนอย่ำง

ต่อเนื่อง  

ดัชนีช้ีวัดทุนทำงสังคม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

-*   เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

๑๐ 

แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
ประชำกรไทยมีกำร
เตรียมกำรก่อนยำม
สูงอำยุเพื่อให้สูงวัย

อย่ำงมีคุณภำพ
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชำกรอำยุ 
๒๕ – ๕๙ ปีที่มีกำร
เตรียมกำรเพื่อยำม
สูงอำยุท้ังมิติทำง

เศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ 
และสภำพแวดล้อม 
เทียบกับจ ำนวน

ประชำกรอำยุ ๒๕-๕๙ 
ปี ท้ังหมด (เฉลี่ยร้อย

ละ) 

ปี ๒๕๕๙  
ร้อยละ ๓๔.๙ 

  ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้สูงอำยุมีควำม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง 

สัดส่วนผู้สูงอำยุท่ี
ประสบปัญหำควำม

ยำกจนหลำยมิตลิดลง 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

 
 

 

ร้อยละ 
๑๒.๘ 

ร้อยละ 
๙.๕๔ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๕ 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ 
๒๕ 
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(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

รำยได้ของ
ประชำกรกลุ่ม

รำยได้น้อยเพิ่มข้ึน
อย่ำงกระจำยและ

อย่ำงต่อเนื่อง 

ดัชนีกำรพฒันำอย่ำง
ทั่วถึง 

(คะแนน) 

ปี ๒๕๖๐  
๔.๔๒ คะแนน  

๔.๒๔ 
คะแนน 

 ๔.๓๐ 
คะแนน 

๔.๔๐ 
คะแนน 

๔.๕๐ 
คะแนน 

๔.๖๐ 
คะแนน 

แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถของ
เศรษฐกิจฐำนรำก

เพิ่มขึ้น 

อัตรำกำรเติบโตของ
รำยได้ของกลุ่ม

ประชำกรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรำยได้ต่ ำสุด (เฉลี่ย

ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ รวม 
๙๓,๑๔๖,๘๓๘,๒๖

๒ บำท 

  ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ  

๑๕ ต่อป ี

ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ  

๒๐ ต่อป ี

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
๒๐ ต่อป ี

ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ  

๒๐ ต่อป ี

แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ผู้ประกอบกำร

เศรษฐกิจฐำนรำกมี
รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง 

อัตรำกำรเติบโตของ
มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำก
ของมูลค่ำสินค้ำ OTOP  

(เฉลี่ยร้อยละ) 

ปี  ๒๕๖๐  
มูลค่ำ ๑๖๒,๕๐๖

ล้ำนบำท 

๒๐๒,๑๕๑ 
ล้ำนบำท 

 อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๓๐ 

ของ 
ปีฐำน 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๔๐ 

ของ 
ปีฐำน 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕๐ 

ของ 
ปีฐำน 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ ๕๐ 

ของ 
ปีฐำน 

กลุ่มประชำกรรำยได้
ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มี
ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภำพ

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

สัดส่วนภำระหนี้ต่อ
รำยได้ (debt service 

ratio) (ร้อยละ) 

-*   ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๐ 
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(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

คนไทยทุกคนได้รับ
กำรคุ้มครองและมี
หลักประกันทำง
สังคมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชำกรไทย
ทั้งหมดที่ได้รับควำม

คุ้มครองตำมมำตรกำร
คุ้มครองทำงสังคม  
อย่ำงน้อย ๙ กรณี 

ได้แก่  
(๑) เจ็บป่วย (๒) 

คลอดบุตร  (๓) ตำย 
(๔)ทุพพลภำพ/พิกำร 

(๕) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร 
(๖) ชรำภำพ (๗) 

ว่ำงงำน (๘) ผู้อยู่ใน
อุปกำระ (๙) และกำร

บำดเจ็บจำกกำร
ท ำงำน 

(ร้อยละ) 

-*   ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลกัประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสขุภาพ 
คนไทยทุกคน 

โดยเฉพำะกลุ่มด้อย
โอกำสและกลุม่

เปรำะบำงไดร้ับกำร
คุ้มครองและมี

หลักประกันทำงสังคม
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชำกรกลุ่ม
ด้อยโอกำสและกลุ่ม

เปรำะบำงทีไ่ด้รับควำม
คุ้มครองตำมมำตรกำร

คุ้มครองทำงสังคม อย่ำง
น้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) 

เจ็บป่วย  

-*   ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

(๒) คลอดบุตร   
(๓) ตำย (๔) ทุพพล
ภำพ/พิกำร (๕) เงิน

ช่วยเหลือครอบครัวหรือ
บุตร (๖) ชรำภำพ (๗) 
ว่ำงงำน (๘) ผู้อยู่ใน

อุปกำระ และ (๙) กำร
บำดเจ็บจำกกำรท ำงำน 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
มีระบบและกลไกใน

กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ

กลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรควำม

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมำก

ยิ่งข้ึน 

ดัชนีควำมยำกจนแบบ
หลำกหลำยมิติของ 

กลุ่มเป้ำหมำยทีต่้องกำร
ควำมช่วยเหลือลดลง 

-*   ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 
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(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
สภำพแวดล้อมของ

ประเทศไทยมี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำง

ยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้ำน
ควำมยั่งยืนและคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดบัโลก 

ปี ๒๕๖๐ ล ำดับ
ที่ ๕๕ 

  อยู่ในระดับต่ ำ
กว่ำ ๕๐ 

ประเทศแรก
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำ ๔๐ 
ประเทศแรก

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ำ
กว่ำ ๓๐ 

ประเทศแรก
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำ ๒๐ 
ประเทศแรก

ของโลก 
แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
การบริโภคและการ
ผลิตของประเทศมี
ความยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (คะแนน) 

ปี ๒๕๕๙ 
๔๙.๘๘ คะแนน 

 ๔๙.๘๘ 
คะแนน 

๕๐ คะแนน ๕๕ คะแนน ๖๐ คะแนน ๖๕ คะแนน 

พื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุก
ประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็น

ป่าธรรมชาต ิ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อ

การใช้ประโยชน์ พื้นที่สี
เขียวในเมืองและชนบท 
รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้

พักผ่อนหย่อนใจ  
(ร้อยละของพื้นที่ท้ัง 

ประเทศ) 

ปี ๒๕๖๐ 
สัดส่วนพ้ืนท่ีสี

เขียวพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อย
ละ ๓๑.๕๘ 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสี
เขียวพื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ 

ร้อยละ 
๓๑.๖๘ 

 - สัดส่วนพ้ืนท่ีสี
เขียวพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 

๓๒ 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๑๐  
- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท  
ร้อยละ ๒ 

- สัดส่วนพ้ืนท่ี
สีเขียวพื้นที่

เป็นป่า
ธรรมชาติ 

ร้อยละ ๓๓ 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้

ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๒ 

- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท  
ร้อยละ ๓ 

 
 

- สัดส่วนพ้ืนท่ีสี
เขียวพื้นที่เป็น
ป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ ๓๔ 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์  

ร้อยละ ๑๕ 
- พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและ

ชนบท  
ร้อยละ ๔ 

- สัดส่วนพ้ืนท่ี
สีเขียวพื้นที่

เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อย

ละ ๓๕ 
- พื้นที่ป่า

เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้

ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๕ 

- พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
และชนบท  
ร้อยละ ๕ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
ความสมบรูณ์ของ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิม่ขึ้น 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร  
(คะแนน) 

 

ปี ๒๕๖๐  
๖๘ คะแนน 

๖๘ คะแนน  ๗๐ คะแนน ๗๒ คะแนน ๗๕ คะแนน ๗๗ คะแนน 

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ

ไทยลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมใน
สาขาพลังงานและขนส่ง 

สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภณัฑ ์และสาขาการ

จัดการของเสยีลดลง  
(ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์) 

-* 
 
 

  การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๒ จาก

กรณีปกต ิ

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
ลดลงอย่าง
น้อย ร้อยละ 
๑๕ จากกรณี

ปกติ 

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ 

จากกรณีปกต ิ

การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
ลดลงอย่าง
น้อย ร้อยละ 
๒๐ จากกรณี

ปกติ 

แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
คุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้

ดินและแหล่งน้ า
ทะเลมคีุณภาพ
เหมาะสมกับ

ประเภทการใช้
ประโยชน ์

คุณภาพของน้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล 
และแหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ใน

เกณฑ์เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้

ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

-*   ร้อยละ ๓๕ ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ

สั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของ

คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือนอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้าหมาย

-*   ร้อยละ ๓๕ ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ของพื้นที่
เป้าหมาย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ประเทศไทย ทั้งหมด) 

การจัดการขยะมลู
ฝอย มูลฝอยตดิเช้ือ 
ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาค

การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ 

ปี ๒๕๖๐  
๐.๖๕ 

๐.๖๓  ๐.๗๔ ๐.๘๑ ๐.๘๙ ๐.๙๕ 

แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
คนไทยมีคณุลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง

ประสงคด์้าน 
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ดัชนีการตระหนักรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อม 

-*   ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ 
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 (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ควำมมั่นคงดำ้นน้ ำ
ของประเทศ

เพิ่มข้ึน 

ดัชนีควำมมั่นคงดำ้น
น้ ำของประเทศ 
(ระดับ/คะแนน) 

ปี ๒๕๕๙  
ระดับ ๒ 
(ADB) 

  ดัชนีควำม
มั่นคงด้ำนน้ ำ
ของประเทศ 
ระดับ ๒ (๖๐ 

คะแนน) 

ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำของ

ประเทศ ระดับ 
๓ (๗๐ คะแนน) 

ดัชนีควำม
มั่นคงด้ำนน้ ำ
ของประเทศ 
ระดับ ๓ (๗๕ 

คะแนน) 

ดัชนีควำม
มั่นคงด้ำนน้ ำ
ของประเทศ 
ระดับ ๔ (๘๐ 

คะแนน) 
ผลิตภำพของน้ ำทั้ง
ระบบเพิ่มข้ึน ใน
กำรใช้น้ ำอย่ำง

ประหยัดและสรำ้ง
มูลค่ำเพิ่มจำกกำร

ใช้น้ ำ 

ระดับควำมมัน่คง 
และ/หรือผลิตภำพ

จำกกำรใช้น้ ำ (บำท/
ลูกบำศก์เมตร) 

-*   ตำมแต่ละดำ้น 
และเพิ่ม ๓ เท่ำ

จำกค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบนัปี 
๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละดำ้น
และเพิ่ม ๕ เท่ำ

จำกค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบนั 

ปี ๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละ
ด้ำนและเพิ่ม 
๗ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบนั 

ปี ๒๕๖๑ 

ตำมแต่ละ
ด้ำนและเพิ่ม 
๑๐ เท่ำจำก

ค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบนั 
ปี ๒๕๖๑ 

แม่น้ ำล ำคลองและ
แหล่งน้ ำธรรมชำติ
ได้รับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟสูภำพให้
มีระบบนิเวศที่ด ี

สัดส่วนของแม่น้ ำล ำ
คลองและแหล่งน้ ำ

ธรรมชำติที่ไม่มสีิ่งรุก
ล้ ำผิดกฎหมำย 

(ร้อยละของแม่น้ ำ 
ล ำคลองและพื้นทีชุ่่ม

น้ ำทั้งประเทศ) 
 
 
 
 
 

-*   ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำอุปโภค

บริโภคเพิ่มขึ้น จำก
ระดับ ๓ ให้เป็น
ระดับ ๔ (สูงสุดที่

ระดับ๕) 

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
อุปโภคบรโิภค 

(ระดับ) 

-*   ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำอุปโภค

บริโภค อยู่ใน
ระดับ ๓.๒๕ 

ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำอุปโภคบรโิภค 
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำอุปโภค
บริโภค อยู่ใน
ระดับ ๓.๗๕ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำอุปโภค
บริโภค อยู่ใน

ระดับ ๔ 
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ

เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(ระดับ) 

-*   ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำเพื่อ

สิ่งแวดล้อม อยู่
ในระดับ ๒.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำเพื่อ

สิ่งแวดล้อม อยู่
ในระดับ ๓ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับ 

๓.๕ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำเพื่อ

สิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับ ๔ 

ดัชนีกำรรับมือกับพิบตัิ
ภัยด้ำนน้ ำ 
(ระดับ) 

-*   กำรรับมือกับ
พิบัติภัยด้ำนน้ ำ
อยู่ในระดับ ๓.๐ 

กำรรับมือกับ
พิบัติภัยด้ำนน้ ำ
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

กำรรับมือกับ
พิบัติภัยด้ำน

น้ ำอยู่ในระดับ 
๔.๐ 

กำรรับมือกับ
พิบัติภัยด้ำน

น้ ำอยู่ในระดับ 
๔.๐ 

ยกระดับธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเพิ่มขึ้น
จำกปัจจุบัน ๖๔ 

คะแนน ให้เป็น ๘๐ 
คะแนน 

ดัชนีธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจดักำรน้ ำ 

(ระดับ) 

-*   ระดับธรรมำภิ
บำลไม่น้อยกว่ำ 

๗๐ คะแนน 

ระดับธรรมำภิ
บำลไม่น้อยกว่ำ 

๗๕ คะแนน 

ระดับธรรมำภิ
บำลไม่น้อย

กว่ำ 
๘๐ คะแนน 

ระดับธรรมำภิ
บำลไม่น้อย

กว่ำ 
๘๐ คะแนน 

แผนย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำในเขตเมือง

เพิ่มขึ้น 

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
ในเขตเมือง 

(ระดับ) 

-*   ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำในเขตเมือง 

อยู่ในระดับ ๑.๕ 

ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำในเขตเมือง 
อยู่ในระดับ ๒ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำในเขต

เมือง 
อยู่ในระดับ ๓ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำในเขต

เมือง 
อยู่ในระดับ ๔ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น 

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

(ระดับ) 

ปี ๒๕๕๙ 
ระดับ ๔ (ADB) 

  ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำเพื่อกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับ ๔.๒ 

ควำมมั่นคงด้ำน
น้ ำเพื่อกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับ ๔.๔ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำเพื่อ
กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ อยู่
ในระดับ ๔.๘ 

ควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำเพื่อ
กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ อยู่
ในระดับ ๕.๐ 

ผลิตภำพจำกกำรใช้
น้ ำเพิ่มขึ้น 

ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ 
(บำท/ลูกบำศก์เมตร) 

-*   เพิ่ม ๓ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปจัจุบัน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพิ่ม ๕ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

เพิ่ม ๗ เท่ำ
จำกค่ำเฉลีย่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพิ่ม ๑๐ เท่ำ
จำกค่ำเฉลีย่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
แม่น้ ำล ำคลองและ
แหล่งน้ ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศมรีะบบ
นิเวศและทัศนียภำพ

ที่ดี มีคุณภำพได้
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพ้ืนท่ีล ำคลองที่
ได้รับกำรฟื้นฟ ู

(ร้อยละของพื้นที่
เป้ำหมำย) 

-*   คลองสำยหลัก
ในเขต

กรุงเทพมหำนค
ร ควำมส ำเร็จ
ร้อยละ ๕๐ 

คลองสำยหลักใน
เขตกรุงเทพ มหำ

นคร 
ส่วนท่ีเหลือ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๗๕ 

กทม.คลอง
ส่วนท่ีเหลือ 
ควำมส ำเร็จ
ร้อยละ ๙๐ 

-** 

สัดส่วนพ้ืนท่ีล ำน้ ำท่ี
ได้รับกำรฟื้นฟู  

(ร้อยละของพื้นที่
เป้ำหมำย) 

-*   ล ำน้ ำสำยหลัก
ใน ๒๕ ลุ่มน้ ำ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๒๐ 

ล ำน้ ำสำยหลักใน 
๒๕ ลุ่มน้ ำ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๕๐ 

ล ำน้ ำสำยหลัก
ใน ๒๕ ลุ่มน้ ำ 
ควำมส ำเร็จ
ร้อยละ ๗๕ 

-** 

สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำและ
แหล่งน้ ำท่ีไดร้ับกำร

ฟื้นฟู  
(ร้อยละของพื้นที่

เป้ำหมำย) 

-*   - พื้นที่ชุ่มน้ ำ 
Ramsar Site 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๙๐ 

- พื้นที่ชุ่มน้ ำที่มี
ควำมส ำคญั
ระดับชำติ 

ล ำน้ ำสำขำใน 
๒๐ 

ลุ่มน้ ำ 
ควำมส ำเร็จร้อย

ละ ๒๐ 
- แหล่งน้ ำ

ธรรมชำติ ท่ีมี

ล ำน้ ำสำขำใน 
๒๕ 

ลุ่มน้ ำ 
ควำมส ำเร็จ
ร้อยละ ๕๐ 

-** 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๙๐ 

พื้นที่ผิวน้ ำเกิน 
๑๐๐๐ ไร่ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๙๐ 

สัดส่วนพ้ืนท่ีชุมชน 
(นอกเขต กทม.ที่เป็น
ชุมชนขนำดใหญ่) ริม
แม่น้ ำ ล ำคลอง และ

แหล่งน้ ำธรรมชำติ (ร้อย
ละของพื้นที่เป้ำหมำย) 

-*   ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๕๐ 

ควำมส ำเร็จร้อย
ละ ๙๐ 

-** -** 
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(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

บริกำรของรัฐมี
ประสิทธิภำพ
เพิ่มข้ึนและมี
คุณภำพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริกำร 

ระดับควำมพงึพอใจ
ในคุณภำพกำร

ให้บริกำรของภำครัฐ 

 ร้อยละ ๘๔  ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๕ 

ภำครัฐมีกำร
ด ำเนินกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
ด้วยกำรน ำ
นวัตกรรม 

เทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช ้

ดัชนีรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในกำรจัดล ำดบัของ
องค์กำร

สหประชำชำต ิ

 ร้อยละ ๗๓  อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่มีกำรพัฒนำ
สูงสุด ๖๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่มีกำรพัฒนำ
สูงสุด ๕๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่มีกำรพัฒนำ
สูงสุด ๔๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 
ที่มีกำร
พัฒนำ

สูงสุด ๓๐ 
อันดับแรก 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
งำนบริกำรภำครัฐที่

ปรับเปลีย่นเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนควำมส ำเรจ็ของ
กระบวนงำนท่ีไดร้ับ

กำรปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น
ดิจิทัล 

-* 
 

  ร้อยละ ๑๐๐  
(ท้ังหมด 
๒,๑๘๐

กระบวนงำน
แบ่งเป็น 

กระบวนงำนใน
ระบบอ ำนวย

ควำมสะดวกใน
กำรประกอบ

ร้อยละ ๑๐๐ 
ทุกกระบวนงำน 

(๕,๓๖๐ 
กระบวนงำน) 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ธุรกิจแบบครบ
วงจร ๓๐๐ 
กระบวนงำน  

และกระบวนงำน
อื่นๆ ๑,๘๘๐ 
กระบวนงำน) 

แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
หน่วยงำนภำครัฐ

บรรลผุลสัมฤทธ์ิตำม
เป้ำหมำย

ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ร้อยละของโครงกำรที่มี
ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้ำหมำย

ยุทธศำสตร์ชำต ิ

-*   แผนงำน/
โครงกำรภำยใต้ 
๑๕ ประเด็น

เร่งด่วนของแผน
แม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ  

ร้อยละ ๕๐ ของ
โครงกำรทีไ่ด้รับ
งบประมำณมี
ผลสัมฤทธ์ิต่อ

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ร้อยละ ๗๕ 
ของโครงกำรที่

ได้รับ
งบประมำณมี
ผลสัมฤทธ์ิต่อ

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์

ชำติ 

โครงกำร
ทั้งหมดที่ไดร้ับ
งบประมำณมี
ผลสัมฤทธ์ิต่อ

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์

ชำติ 

แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 
เปิดโอกำสให้ภำค
ส่วนต่ำง ๆ มสี่วน

ร่วมในกำรจดับริกำร
สำธำรณะและ

กิจกรรมสำธำรณะ
อย่ำงเหมำะสม 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
เปิดให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำ
มำด ำเนินกำรบริกำร

สำธำรณะ 

-*   ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๓๕ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๗๕ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมี

สมรรถนะและสร้ำง
ควำมทันสมัยในกำร

ค่ำคะแนนกำรประเมิน
ร้อยละของเทศบำล
และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลที่น ำแผน

-* 
 

  ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

จัดบริกำรสำธำรณะ
และกิจกรรม

สำธำรณะให้กับ
ประชำชน 

ชุมชนสู่กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นได้ตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนด (LQM) 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
ภำครัฐมีขดี
สมรรถนะสูง

เทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกลและ

มีควำมคล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government 

Maturity Model 
(Gartner) 

-*   ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

สัดส่วนของหน่วยงำนท่ี
บรรลผุลสัมฤทธ์ิอย่ำง

สูงตำมเปำ้หมำย 

-*   ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
บุคลำกรภำครัฐยึด

ค่ำนิยมในกำร
ท ำงำนเพื่อ

ประชำชน ยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

มีจิตส ำนึก มี
ควำมสำมำรถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมือ
อำชีพ 

ดัชนีควำมผูกพันของ
บุคลำกรภำครัฐ  

ปี ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๗๖.๑๗ 

  ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๙๕ 

สัดส่วนเจ้ำหน้ำท่ีรัฐที่
กระท ำผดิกฎหมำย

ลดลง 

-*   ลดลง 
ร้อยละ ๒๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๓๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๔๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 
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(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประเทศไทยปลอด
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

ปี ๒๕๖๐  
อยู่อันดับที่ ๙๖/ 

คะแนน ๓๗ 
คะแนน 

อันดับที่ ๙๙/ 
๓๖ คะแนน  

 อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๕๔ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๕๐ 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๔๓ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๕๗ 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๓๒ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๖๒ 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๒๐ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ 

คะแนน 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประชำชนมี
วัฒนธรรมและ

พฤติกรรม 
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ร้อยละของเด็กและ
เยำวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์

สุจริต 

-*   ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของประชำชนที่มี
วัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

-*   ร้อยละ ๕๐ 

 

 

ร้อยละ ๖๐ 

 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

ร้อยละของหน่วยงำนที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ITA 

 ร้อยละ ๙.๕๔  ร้อยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนน 
ขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๘๕ คะแนนข้ึน
ไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๙๐ คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

(๙๐ คะแนน 
ขึ้นไป) 

คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ลดลง 

จ ำนวนคดีทุจรติใน
ภำพรวม 

-*   ลดลงร้อยละ 
๑๐ 

ลดลงร้อยละ 
๕๐ 

ลดลงร้อยละ 
๗๐ 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

 จ ำนวนคดีทุจรติรำย
หน่วยงำน 

- จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ี
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 

-*   ลดลงร้อยละ 
๑๐ 

ลดลงร้อยละ 
๕๐ 

ลดลงร้อยละ 
๗๐ 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

- จ ำนวนข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐที่ถูกช้ี
มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต 

-*   ลดลงร้อยละ 
๑๐ 

ลดลงร้อยละ 
๕๐ 

ลดลงร้อยละ 
๗๐ 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

จ ำนวนคดีทุจรติที่
เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง 

-*   ลดลงร้อยละ 
๒๕ 

ลดลงร้อยละ 
๕๐ 

ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

ลดลงร้อยละ 
๙๐ 

แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต 
กำรด ำเนินคดีทุจรติ
มีควำมรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่

เลือกปฏิบตั ิ

กระบวนกำรด ำเนินคดี 
ทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอ

ขยำยระยะเวลำเกินกว่ำ
กรอบเวลำปกติที่
กฎหมำยก ำหนด 

-*   ไม่เกินร้อยละ 
๒๕ 

ไม่เกินร้อยละ 
๒๐ 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๕ 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐ 

จ ำนวนคดีอำญำที่
หน่วยงำน 

ไต่สวนคดีทุจรติถูกฟ้อง
กลับ 

-*   ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของจ ำนวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ๓ 
ของจ ำนวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของจ ำนวนคดี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจ ำนวนคดีที่

ส่งฟ้อง 
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(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

กฎหมำยเป็น
เครื่องมือให้ทุกภำค
ส่วนได้ประโยชน์
จำกกำรพัฒนำ

ประเทศอย่ำงเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม 

ดัชนนีิติธรรม 
(คะแนน/อันดับ) 

ปี ๒๕๖๐ 
๑. กำรจ ำกัด  

อ ำนำจรัฐ ๐.๔๗ 
๒. รัฐบำล

โปร่งใส ๐.๔๘ 
๓. สิทธิขั้น

พื้นฐำน ๐.๔๗ 
๔. ควำมเป็น
ระเบียบและ

ควำมมั่นคงไม่ต่ ำ
กว่ำ ๐.๖๙ 
อันดับ ๑๑๓ 

๑. กำรจ ำกัด  
อ ำนำจรัฐ 

๐.๔๗ 
๒. รัฐบำล
โปร่งใส 
๐.๔๘ 

๓. สิทธิขั้น
พื้นฐำน 
๐.๔๘ 

๔. ควำมเป็น
ระเบียบและ
ควำมมั่นคง
ไม่ต่ ำกว่ำ 

๐.๗๑ 
อันดับ ๗๖ 

 คะแนนของ ๔ 
ปัจจัย จำก

ทั้งหมด 
๘ ปัจจัย 

๑. กำรจ ำกัด  
อ ำนำจรัฐ 
๒. รัฐบำล
โปร่งใส 

๓. สิทธิขั้น
พื้นฐำน 

๔. ควำมเป็น
ระเบียบและ

ควำมมั่นคงไม่
ต่ ำกว่ำ ๐.๖๕ 

คะแนนในทุก
ปัจจัย 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
๐.๖๕ 

 

คะแนนในทุก
ปัจจัย 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
๐.๗๕ 

คะแนนทุก
ปัจจัยไม่ต่ ำ
กว่ำ ๐.๘๗ 

และอยู่ใน ๑๐ 
อันดับแรกของ

โลก 
กำรอ ำนวยควำม

ยุติธรรมเป็นไปโดย
ควำมเสมอภำค 

โปร่งใส เปน็ธรรม 
ทั่วถึง และปรำศจำก

กำรเลือกปฏิบัติ 

แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 
กฎหมำยไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำร

พัฒนำภำครัฐและ
ภำคเอกชนอยู่ภำยใต้
กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้
ประชำชนในวงกว้ำง

สัดส่วนของกฎหมำยที่
ได้รับกำรทบทวน

แก้ไข ปรับปรุงและ/
หรือยกเลิก ให้มี
เนื้อหำท่ีไม่เป็น

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

-*   ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมำยทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมำย

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กรณีมี

กฎหมำย
บัญญัติใหม่) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กรณีมีกฎหมำย

บัญญัติใหม่) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ได้รับประโยชน์จำก
กำรพัฒนำประเทศ

โดยทั่วถึง 
 

สัดส่วนจ ำนวนคด/ี
เรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวกับกำรไม่รับ
ควำมเป็นธรรมจำก

กฎหมำย 

-*   -** -** คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรม

ชำติ  
กำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค  
กำรจ้ำงแรงงำน
ที่ไม่เป็นธรรม 

และกำรผูกขำด
ทำงกำรค้ำ

ลดลงร้อยละ 
๕๐ 

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรม

ชำติ  
กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค กำร

จ้ำงแรงงำนท่ีไม่
เป็นธรรม และ
กำรผูกขำดทำง
กำรค้ำลดลง
ร้อยละ ๗๕ 

กำรปฏิบัตติำมและ
กำรบังคับใช้กฎหมำย

มีควำมคุ้มคำ่ทำง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่
เลือกปฏิบตัิและ 
เป็นธรรมดีขึ้น 

สัดส่วนกำรน ำ
เทคโนโลยีและระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงของ
ประเทศมำใช้ในกำร
บังคับใช้กฎหมำย  

ต่อจ ำนวนกฎหมำย 

-*   ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมำย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมำย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมำย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมำย 

ระยะเวลำทีล่ดลงใน
กระบวนกำรบังคับใช้

กฎหมำย 
 

-*   ทุกหน่วยงำน
ของรัฐบังคับใช้

กฎหมำยได้
รวดเร็วข้ึน ร้อย

ละ ๕๐ 

ทุกหน่วยงำน
ของรัฐบังคับใช้

กฎหมำยได้
รวดเร็วข้ึน ร้อย

ละ ๗๐ 

ทุกหน่วยงำน
ของรัฐ 

บังคับใช้
กฎหมำยได้
รวดเร็วข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

ทุกหน่วยงำน
ของรัฐ 

บังคับใช้
กฎหมำยได ้
รวดเร็วข้ึน  
ร้อยละ ๘๕ 

ระดับควำมเช่ือมั่นของ
ประชำชนในกำร
บังคับใช้กฎหมำย 

-*   ร้อยละ ๗๕ ของ
ประชำชน
เชื่อมั่น 

ร้อยละ ๘๕ ของ
ประชำชน
เชื่อมั่น 

ร้อยละ ๙๐ 
ของประชำชน

เชื่อมั่น 

ร้อยละ ๙๗ 
ของประชำชน

เชื่อมั่น 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

 ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย 

ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย 

ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย 

ในกำรบังคับใช้
กฎหมำย 

ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำ

กฎหมำย 

จ ำนวน/ระดับของ
มำตรกำร/กลไก 

ที่ประชำชนมีส่วน
ร่วมกันในกำรทบทวน

ควำมจ ำเป็น 
เหมำะสมและ
ผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมำย 

-*   ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนย่อย กระบวนการยุติธรรม 
กำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมมีควำม
โปร่งใสสะดวก 

รวดเร็ว เสมอภำค 
ทั่วถึง เป็นธรรม  

และปรำศจำกกำร
เลือกปฏิบตั ิ

สัดส่วนทีเ่พิ่มขึ้นของ
จ ำนวนขั้นตอน ในกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรม
ที่ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
ควำมโปร่งใส ควำม
สะดวกและรวดเร็ว 

-*   ร้อยละ ๗๕ ของ
จ ำนวนขั้นตอนท่ี

ส ำคัญ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ ำนวน

ขั้นตอนท่ีส ำคัญ 

ร้อยละ ๗๐ 
ของจ ำนวน

ขั้นตอน
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ ำนวน

ขั้นตอนท้ังหมด 

ประเภทและระดบั
ของมำตรกำรทีร่ัฐ 

ก ำหนดขึ้นเพื่อควำม
เสมอภำค ใน

กระบวนกำรยตุิธรรม 

-*   ร้อยละ ๑๐๐ 
(มำตรกำร 

เพื่อคุ้มครอง
หรืออ ำนวย
ควำมสะดวก

ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอำยุคน
พิกำร หรือ
ผู้ด้อยโอกำส 

ในกระบวนกำร
ยุติธรรม) 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๕๐ 

(มำตรกำรส ำคญั 
ที่รัฐก ำหนดขึ้น 
เพื่อขจัดกำร 
เลือกปฏบิัต ิ

โดยไมเ่ป็นธรรม 
ในกระบวนกำร

ยุติธรรม) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(มำตรกำรที่

ส ำคัญ 
ที่รัฐก ำหนดขึ้น 
เพื่อขจัดกำร 
เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็น

ธรรม 
ในกำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรม)  

ร้อยละ ๑๐๐ 
(มำตรกำรที่รัฐ

ก ำหนดขึ้น 
เพื่อขจัด

อุปสรรคหรือ
ส่งเสริม 
ให้บุคคล

สำมำรถใช้สิทธิ
หรือเสรีภำพ 

ในกระบวนกำร
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น) 
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(๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันด้ำน
โครงสร้ำงฐำนทำง

เทคโนโลยี และดำ้น
โครงสร้ำงพืน้ฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์
ของประเทศเพิ่ม

สูงขึ้น 
 

กำรจัดอันดับโดย
สภำเศรษฐกิจโลก
และ สถำบันกำร
จัดกำรนำนำชำต ิ

ปี ๒๕๖๐ 
- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน

เทคโนโลยี ๓๖ 
- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน

วิทยำศำสตร์ ๔๘ 
(IMD) 

- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี 

๓๖ 
- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ 

๔๒ 

- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี 

๓๘ 
- โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ 

๓๘ 

๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐ 

มูลค่ำกำรลงทุนวิจัย
และพัฒนำ 

นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนมลูค่ำกำร
ลงทุนวจิัย พัฒนำ 
และนวัตกรรมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

(ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ) 

ปี ๒๕๖๐  
อยู่ที่ร้อยละ ๑.๐ 

  ร้อยละ ๑.๕ ร้อยละ ๑.๗ ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๒.๐ 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและบริกำร สร้ำง
มูลค่ำเพิม่สูงขึ้นจำก

กำรวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิด
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

จำกปัจจุบัน 

อัตรำกำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและบริกำรทีส่ร้ำง
มูลค่ำ เพิ่มสูงขึ้นจำก

กำรวิจัย 
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี) 

-*   เฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ต่อป ี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ต่อป ี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ต่อป ี

เฉลี่ยร้อยละ ๕ 
ต่อปี 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
วิสำหกิจใน

กลุ่มเป้ำหมำยด้ำน
เศรษฐกิจท่ีมี

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

จ ำนวนวิสำหกิจที่มี
นวัตกรรมทีม่ีสดัส่วน

ของรำยได้จำก
ผลิตภณัฑ์นวัตกรรม
ต่อรำยได้ทั้งหมด 

-*   เพิ่มขึ้น ๑ เท่ำ 
จำกปีฐำน 

เพิ่มขึ้น ๒ เท่ำ 
จำกปีฐำน 

เพิ่มขึ้น ๓ เท่ำ 
จำกปีฐำน 

เพิ่มขึ้น ๕ เท่ำ 
จำกปีฐำน 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
คุณภำพชีวิต 

ศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ และควำม

เสมอภำคทำงสังคม
ได้รับกำรยกระดับ

เพิ่มขึ้น จำก
ผลกำรวิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมเชิง
สังคม 

 

ดัชนีนวัตกรรมเชิง
สังคม (ร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิในกำร

ยกระดับคุณภำพทำง
สังคมจำกผลกำรวจิัยฯ) 

-*   -** -** -** -** 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรเพิ่ม
มูลค่ำของเศรษฐกจิสี

เขียวอย่ำงยั่งยืน
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ี
ทำงภูมิศำสตร์ ด้ำน
เศรษฐกิจชีวภำพ ต่อ

สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ี

ทำงภูมิศำสตร์ทั้งหมด 

-*   จัดท ำฐำนข้อมูล
และมีข้อมลูปี
ฐำน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร  
สิ่งบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์  

ด้ำนเศรษฐกิจ
ฐำน 

ชีวภำพ 

สัดส่วนสิทธิบัตร 
ฯลฯ เพิม่ขึ้น ๑ 

เท่ำ 

สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๒ เท่ำ 

สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๓ เท่ำ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ข้อมูลปี 
๒๕๖๑ 

ข้อมูลปี 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ – 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีด
ควำมสำมำรถของ

เทคโนโลยีฐำนท้ัง ๔ 
ด้ำนทัดเทียมประเทศ
ที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 

อันดับควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ  

เทคโนโลยีวัสดุ  
นำโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

-*   อันดับ ๑ ใน ๒๐ 
ของประเทศที่
ก้ำวหน้ำใน

เอเชีย 

อันดับ ๑ ใน ๑๕ 
ของประเทศที่

ก้ำวหน้ำในเอเชีย 

อันดับ ๑ ใน 
๑๐ ของ
ประเทศที่
ก้ำวหน้ำใน

เอเชีย 

อันดับ ๑ ใน ๕ 
ของประเทศที่
ก้ำวหน้ำใน

เอเชีย 

แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
จ ำนวนโครงสร้ำง

พื้นฐำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำประเทศ

เพิ่มขึ้น 

อัตรำจ ำนวนโครงสร้ำง
พื้นฐำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยสีมยัใหม่ที่
จ ำเปน็ต่อกำรพัฒนำ

เพิ่มขึน้ประเทศ 

-*   ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐ 

สัดส่วนกำรลงทุนวิจัย
และพัฒนำของ

ภำคเอกชนต่อภำครัฐ
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนกำรลงทุนวิจัย
และพัฒนำของ

ภำคเอกชนต่อภำครัฐ 

ปี ๒๕๖๐  
อยู่ท่ี ๘๐:๒๐ 

  ๗๐:๓๐ ๗๕.๒๕ ๘๐:๒๐ ๘๐:๒๐ 
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