เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
1. ความมั่นคง

ประเด็น (Y)
1. ความมั่นคง

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
1. ประเทศชาติมีความมั่นคง ในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และ มีความสุข
ดีขึ้น
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดแผนย่อย

010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้น

1) ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น

010102 คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย

2) ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล

3) ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินผลของธนาคารโลก

010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่สง่ ผล
กระทบต่อการบริหารพัฒนาประเทศ

4) ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

010202 ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น

5) จานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
6) สถิตจิ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
7) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้
8) มูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
ประสิทธิภาพ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและ
มั่นคงของชาติ
ปฏิบัตไิ ด้จริง

9) ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว และประชาคม
ข่าวกรอง

010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมที่จะเผชิญภัย 10) ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความ
คุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิตแิ ละทุกระดับความรุนแรง
มั่นคง
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม

010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบ

11) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงใน
ทุกมิตกิ ับประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธ์ศาสตร์ (อาทิ
จานวนการเยือน จานวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์ )

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

12) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จานวน
ข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่
สาคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ)

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

13) ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
1. ความมั่นคง

ประเด็น (Y)

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

2. การต่างประเทศ

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

2.1 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ

ตัวชี้วัดแผนย่อย

ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ เล่มความมั่นคง
ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ เล่มความมั่นคง

2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

2.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม

3) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง
และนวัตกรรมในกรอบ ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

4) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ

020301 ไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

5) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่สาคัญ
6) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่
ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบต่างๆ
7) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากล ในประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อ
ผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

2.4 การส่งเสริมสถานะ และบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับใน
สากลมากขึ้น

8) ระดับความสาเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวลของไทย

9) ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
10) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิ
2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณา
การ

020501 ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ

11) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ
12) ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีสว่ น
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ
13) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้าน
การกงสุล
14) ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

2. การสร้าง
3. การเกษตร
ความสามารถในการ
แข่งขัน

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดแผนย่อย

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 3.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เกษตรเพิ่มขึ้น
3.2 เกษตรปลอดภัย

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ย
ร้อยละ)

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) อัตราการขยายตัวของสิ้นค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลดภัยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ

3) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

3.3 เกษตรชีวภาพ

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งทุก

5) จานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิภัณฑ์
จากฐานชีวภาพ

ตาบลเพิ่มขึ้น

3.4 เกษตรแปรรูป

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

6) อัตราการขยายตัวมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)

3.5 เกษตรอัจฉริยะ

030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมูลค่าเพิ่ม

7) มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมูลค่าเพิ่ม (เฉลี่ย
ร้อยละ)

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

8) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น

3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

9) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน 10) สถาบันเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
2. การสร้าง
4. อุตสาหกรรมและ
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวม 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
040101 การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพมีขนาดขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการ การบริหารแห่งอนาคต ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ 4.2 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 040201 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)
แข่งขัน
บริการ
ครบวงจร

4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
2. ผลิตภาพการผลิตของ
และปัญญาประดิษฐ์
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

3) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยดีขึ้น

4) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะ

5) ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)

อากาศยานรุ่นใหม่

040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

6) จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3
และ Tier 4

040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

7) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ย
ร้อยละ)

40502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น

8) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

9) อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน

10) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคต โดย IMD

อนาคตดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

2. การสร้าง
5. การท่องเที่ยว
ความสามารถในการ
แข่งขัน

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้าน
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

แผนย่อย
5.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

5.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

5.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดแผนย่อย

050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)

050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เพิ่มขึ้น

2) จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)

050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

3) อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

4) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ย
ร้อยละ)

050202 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติ

5) อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and
Convention Association (ICCA)

050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 6) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงามและแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
เพิ่มขึ้น
050302 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

7) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย
Global Wellness Institute ดีขึ้น

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

8) อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)

050401 รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น

9) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า (เฉลี่ย
ร้อยละ)

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

10) จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย

5.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน

11) อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยร้อยละ)

5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ มากขึ้น

12) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น

13) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้า โดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI)

5.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า

050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 14) อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

2. การสร้าง
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่ 1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทาง
ความสามารถในการ อัจฉริยะ
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ
แข่งขัน
ประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทาง ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มี

2. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
อย่างยั่งยืน
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ

ตัวชี้วัดแผนย่อย
1) จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ
2) จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
3) จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

060201 เมืองมีระบบจัดการ สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

4) จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสงั คม และภูมิวัฒนธรรม

5) พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

3. ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่
ลดลง

2. การสร้าง
7. โครงสร้างพื้นฐาน
ความสามารถในการ ระบบโลจิสติกส์ และ
แข่งขัน
ดิจทิ ัล

ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

7.2 โครงสร้างพื้นฐานด้าน

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์ประเทศมวลรวมใน 1) สัดส่วนต้นทุนของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์ประเทศมวลรวมใน
ประเทศ (ร้อยละ)
ประเทศลดลง
070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

2) ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

3) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสิ
ค่าทั้งหมด(เฉลี่ยร้อยละ)

070104 การเดินทางสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

4) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ
การเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุลดลง

5) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

6) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า(เฉลี่ยร้อยละ)

070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น

7) สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศใน
การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของ
พลังงานขั้นสุดท้าย)

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

8) ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 9) จานวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กาลังพัฒนา/โครงการนา
ร่อง/โครงการที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)

7.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 10) อัตราของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

2. การสร้าง
8. ผู้ประกอบการ
ความสามารถในการ วิสาหกิจขนาดกลาง
แข่งขัน
ขนาดย่อยยุคใหม่

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

1) อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ย
ร้อยละ)

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น

2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดจิ ิทัล

8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

3) อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

4) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)

8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

5) การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

6) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

7) สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอ่ วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

8) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอ่ วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบาย

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น

1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้าน
บาท)

8.4 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
2. การสร้าง
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ตัวชี้วัดแผนย่อย

1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล 9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ตะวันออก
เพิ่มขึ้น

2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ
ภาคใต้เพิ่มขึ้น
090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
4) มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)

090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง 5) จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
น่าอยู่มากขึ้น
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

6) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน(ร้อยละต่อปี)

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

8) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)

090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมือง น่าอยู่มากขึ้น

9) จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จานวนเมือง)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ประเด็น (Y)
10. การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น

11. การพัฒนา
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ศักยภาพคนตลอดช่วง ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ชีวิต
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดแผนย่อย

10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม

10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

2) จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จานวน)

10.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม

100301 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

3) ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับรู้ความตระหนัก
และการใช้สื่ออย่าง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)

มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ประชาชนในสังคมทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง

1) ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

2) ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย

บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 3) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น
11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน

1) ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง

มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic
Forum (WEF)

4) ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)

ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทา

5) สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สงู อายุ

110501 ผู้สงู อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีสว่ นร่วมในกิจกรรมสังคม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สงั คมเพิ่มขึ้น

6) ร้อยละผู้สงู อายุที่มีศักยภาพมีงานทาและรายได้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ประเด็น (Y)
12. การพัฒนาการ
เรียนรู้

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ ที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสยั ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ตลอดชีวิต
ที่หลากหลาย
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม ตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

13. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดขี ึ้น และมีความ
เป็นอยู่ดเี พิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแผนย่อย

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
1) สัดส่วนครูผา่ นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
เรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ ตามมาตรฐานนานาชาติ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง
3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 4) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้ สมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
รายบุคคล
5) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา

13.1 การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุข
ภาวะการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสขุ ภาพดี
สูงขึ้น

1) อัตราความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะของประชากร

13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดี

130201 จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

2) อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive
conditions : ACSC) ลดลง

13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น 3) การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ

130401 ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สขุ ภาพ เรื่องโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้าที่ 5) สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สขุ ภาพเรื่องโรคอุบัตใิ หม่และ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
โรคอุบัตซิ ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของ
ประชากรทั้งหมด)

4) ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

ประเด็น (Y)
14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

คนไทยมีสขุ ภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา
14.1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และ
140101 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วย กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ
เพิ่มขึ้น
กีฬา
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ

ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม ในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

140201 นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

2) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย

14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

3) มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)

15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1) ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)

15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สงู วัยอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

2) สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุทั้งมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
เทียบกับจานวนประชากร อายุ 25-59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อย
ละ)

150202 ผู้สงู อายุมีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้นอย่างต่อเนื่อง

3) สัดส่วนผู้สงู อายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิตลิ ดลง
(เฉลี่ยร้อยละ)

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

1) อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า
สินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สนิ ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3) สัดส่วนภาระหนี้ตอ่ รายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย
16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็น
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและ อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจ

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

1) ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ

14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ

16.2 การสร้างภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

ตัวชี้วัดแผนย่อย

17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 1) สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่าง
น้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4)
ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6)
ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการทางาน

17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการ 2) ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิตขิ องกลุ่มเป้าหมายที่
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ต้องการความช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)
5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น (Y)
18. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพ 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจสีเขียว

ตัวชี้วัดแผนย่อย

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
2) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรูพ้ ักผ่อนหย่อนใจ
(ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)

18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

3) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)

18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

4) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)

18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
180401 คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพ 5) คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้า
สิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
ใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

6) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค 7) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

19. การบริหารจัดการ
น้้าทั้งระบบ

1. ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น

18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

19.1 การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ

190101 ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 1) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)
4 (สูงสุดที่ระดับ 5)
2) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
3) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า (ระดับ)
190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 4) ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า (ระดับ)
คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

2. ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการ
ใช้น้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้า
19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้า ทั้งระบบในการ
3. แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ใช้น้าอย่างประหยัด รูค้ ุณค่า และสร้าง
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบ
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับ
นิเวศที่ดี
สากล
19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ

190201
190202
190203
190301

ระดับความมั่นคง ด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

8) ดัชนีการตระหนักรูด้ ้านสิ่งแวดล้อม

5) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง (ระดับ)
6) ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ)
7) ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
8) สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย)
9) สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
10) สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมาย)
11) สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ริมแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

6. การปรับสมดุล
20. การบริการ
และพัฒนาระบบ
ประชาชนและ
บริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2. ภาครัฐมีการดาเนินการ ที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดแผนย่อย

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

1) สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล

20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

2) ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอ่ เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ

20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 3) ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
บริการสาธารณะ
200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย 4) ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การ
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน บริหารส่วนตาบลที่นาแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (LQM)

20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

6. การปรับสมดุล
21. การต่อต้านการ
และพัฒนาระบบ
ทุจริตและประพฤติมิ
บริหารจัดการภาครัฐ ชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

5) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
6) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ

7) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต

8) สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง

2) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) ร้อยละของหน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ITA
210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

4) จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
5) จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
6) จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
7) จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต
8) จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

21.2 การปราบปรามการทุจริต

210201 การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 9) กระบวนการดาเนินคดี ทุจริตที่จาเป็นต้อง ขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
10) จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(Z)

ประเด็น (Y)

6. การปรับสมดุล
22. กฎหมายและ
และพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรม
บริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

ตัวชี้วัดแผนย่อย

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือ ให้ทุกภาค
22.1 การพัฒนากฎหมาย
ส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

1) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/
หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

2. การอานวยความยุตธิ รรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

220102 การปฏิบัตติ ามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

3) สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจานวนกฎหมาย

2) ร้อยละจานวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความ
เป็นธรรมจากกฎหมาย

4) ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
5) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย

20.2 การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

220103 ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนากฎหมาย

6) จานวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีสว่ น
ร่วมกันในการทบทวนความจาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย

220201 การอานวยความยุตธิ รรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

7) อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวยความ
ยุตธิ รรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อความโปร่งใส
ความสะดวกและรวดเร็ว
8) ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อความ
เสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรม

6. การปรับสมดุล
23. การวิจัยและ
และพัฒนาระบบ
พัฒนานวัตกรรม
บริหารจัดการภาครัฐ

1. ความสามารถในการแข่งขันด้าน
23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน เศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ เพิ่มสูงขึ้น
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการ 1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
บริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

2) จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสดั ส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
สังคม

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม

23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

4) สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด

23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
องค์ความรู้พื้นฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

5) อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดจิ ิทัล

23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

230501 จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

6) อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

7) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

3) ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)

