
ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

1. ความม่ันคง 010101 ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 1) ระดับความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ

ต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีข้ึน

010102 คนไทยจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของ

ชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทย

2) ตัวช้ีวัดระดับทุนทางสังคม

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล 3) ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินผลของธนาคารโลก

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ

ม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารพัฒนาประเทศ

4) ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน

5) จ านวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลง

6) สถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

7) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนใต้

8) มูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและ

ปฏิบัติได้จริง

9) ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว  และประชาคม

ข่าวกรอง

010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง มีความพร้อมท่ีจะเผชิญภัย

คุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

10) ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความ

ม่ันคง

010401 ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจาก

ภายนอกได้ทุกรูปแบบ

11) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงใน

ทุกมิติกับประเทศท่ีมีความส าคัญทางยุทธ์ศาสตร์ (อาทิ 

จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์)

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม

เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าใน

ภูมิภาคอาเซียน

12) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทาง

และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จ านวน

ข้อเสนอ/ ข้อริเร่ิมของไทยท่ีได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นท่ี

ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ)

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

ความม่ันคงแบบองค์รวม

010501 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 13) ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการ

จัดการความม่ันคง

เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ประเทศชาติมีความม่ันคง ในทุกมิติ 

และทุกระดับเพ่ิมข้ึน

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และ มีความสุข

ดีข้ึน

1. ความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความ

ม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมท้ัง

องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น010202

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อความม่ันคง

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย

ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ

ม่ันคงของชาติ



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

020201 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความ

เช่ือมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรม

3) ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยง 

และนวัตกรรมในกรอบ  ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ เพ่ือ

ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

4) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ

5) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและ

มาตรฐานสากลท่ีส าคัญ

6) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและ

มาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเร่ิมของไทยท่ี

ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นท่ีส าคัญในกรอบต่างๆ

7) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากล ในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อ

ผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน

8) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ

ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย

9) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

10) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง

เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความ

เข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิ

11) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/

ขับเคล่ือนการต่างประเทศในทุกมิติ

12) ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วน

ร่วมของภาคส่วนต่างๆ

13) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้าน

การกงสุล

14) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ

องค์กรท่ีเป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ

ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐ

และมิใช่ภาครัฐ เล่มความม่ันคง

020501

2.1 ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่าง

ประเทศ

ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐ

และมิใช่ภาครัฐ เล่มความม่ันคง

2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ

ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

ไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและ

สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน

0203012.3 การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้

ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิใน

ประชาคมโลก

2. การต่างประเทศ1. ความม่ันคง

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับใน

สากลมากข้ึน

0204012.4 การส่งเสริมสถานะ และบทบาทของ

ประเทศไทยในประชาคมโลก

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ 

และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ

2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณา

การ



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (เฉล่ีย

ร้อยละ)

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 2) อัตราการขยายตัวของส้ินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉล่ียร้อยละ)

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลดภัยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ

คุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

3) ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าเกษตรชีวภาพ (เฉล่ียร้อยละ)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีการจัดต้ังทุก

ต าบลเพ่ิมข้ึน

5) จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิภัณฑ์

จากฐานชีวภาพ

3.4 เกษตรแปรรูป 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 6) อัตราการขยายตัวมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ (เฉล่ียร้อยละ)

030501 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมูลค่าเพ่ิม 7) มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมูลค่าเพ่ิม (เฉล่ีย

ร้อยละ)

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึน

8) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน (เฉล่ียร้อยละ)

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 9) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

10) สถาบันเกษตรกร ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี

ความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉล่ียร้อยละ)

4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 040101 การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพมีขนาดขยายตัวเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉล่ียร้อยละ)

4.2 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

ครบวงจร

040201 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 2) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉล่ียต่อปี 

(ร้อยละ)

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

3) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์   เฉล่ียต่อปี (เฉล่ียร้อยละ)

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยดีข้ึน 4) อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะ

อากาศยานรุ่นใหม่

5) ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานท่ีเข้าซ่อมในภาคพ้ืนเอเชีย

แปซิฟิก (เฉล่ียร้อยละ)

040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยานสูงข้ึน (Tier) 6) จ านวนผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 

และ Tier 4

040501 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 7) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม ความม่ันคงของประเทศ (เฉล่ีย

ร้อยละ)

40502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมข้ึน 8) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคง

ของประเทศ (เฉล่ียร้อยละ)

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 9) อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน

อนาคตดีข้ึน

10) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม

ในอนาคต โดย IMD

4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 

และปัญญาประดิษฐ์

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวม

ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ

บริการ

2. ผลิตภาพการผลิตของ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน

4. อุตสาหกรรมและ

การบริหารแห่งอนาคต

2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

4.4 อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนา

ระบบคมนาคม

4.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต

3.2 เกษตรปลอดภัย

3.3 เกษตรชีวภาพ

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

เกษตรเพ่ิมข้ึน

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

เพ่ิมข้ึน

3.5 เกษตรอัจฉริยะ

3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

3. การเกษตร2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม (เฉล่ียร้อยละ)

050102 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการ ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน

2) จ านวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เมือง)

050103 สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการข้ึนทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน

3) อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา (เฉล่ียร้อยละ)

050201 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน 4) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (เฉล่ีย

ร้อยละ)

050202 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม

นานาชาติ

5) อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ

ประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and 

Convention Association (ICCA)

050301 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เพ่ิมข้ึน

6) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทย (เฉล่ียร้อยละ)

050302 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 7) อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย

 Global Wellness Institute ดีข้ึน

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเท่ียว (เฉล่ียร้อยละ)

050401 รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพ่ิมข้ึน 9) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า (เฉล่ีย

ร้อยละ)

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 10) จ านวนท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทย

5.5 การท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวใน

ภูมิภาคอาเซียน

11) อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน

ทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

(เฉล่ียร้อยละ)

050601 นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 12) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียว โดย Travel &  Tourism Competitiveness 

Index (TTCI)

050602 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและ

มาตรฐานดีข้ึน

13) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดย Travel &  Tourism 

Competitiveness Index (TTCI)

050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีข้ึน 14) อันดับขีดความสามารถด้านความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  Tourism Competitiveness

 Index (TTCI)

5.3 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้าน

การท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมข้ึน

2. รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรอง

เพ่ิมข้ึน

3. ความสามารถทางการแข่งขันด้าน

การท่องเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน

5. การท่องเท่ียว2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

5.4 การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า

5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว

5.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม

5.2 การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ 

แหล่งท่ีอยู่อาศัย และพ้ืนท่ีเฉพาะ

2) จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีได้รับการพัฒนา

3) จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

060201 เมืองมีระบบจัดการ ส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

4) จ านวนเมืองคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

060202 ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 5) พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัต

ลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่าง

ย่ังยืนในพ้ืนท่ี สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต

พ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์ประเทศมวลรวมใน

ประเทศลดลง

1) สัดส่วนต้นทุนของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์ประเทศมวลรวมใน

ประเทศ (ร้อยละ)

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 2) ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน 3) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสิ

ค่าท้ังหมด(เฉล่ียร้อยละ)

070104 การเดินทางสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 4) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ

การเดินทางในเมืองท้ังหมด (เฉล่ียร้อยละ)

070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง 5) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 แสนคน)

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 6) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า(เฉล่ียร้อยละ)

070202 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 7) สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ภายในประเทศใน

การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เฉล่ียร้อยละของ

พลังงานข้ันสุดท้าย)

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน 8) ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท)

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

9) จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการท่ีก าลังพัฒนา/โครงการน า

ร่อง/โครงการท่ีมีการใช้งานเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)

7.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน 10) อัตราของครัวเรือนท่ีใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)

6.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมี

การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ

อย่างย่ังยืน

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทาง ด้าน

เศรษฐกิจและสังคม

2. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือ

เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท

ม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี

3. ช่องว่างความเหล่ือมล้ าระหว่างพ้ืนท่ี

ลดลง

6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่

อัจฉริยะ

2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม

และระบบโลจิสติกส์

ความสามารถในการแข่งขันด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบโลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เมืองในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ 

และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

0601016.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อต้ังวิสาหกิจเร่ิมต้น (เฉล่ีย

ร้อยละ)

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ดิจิทัลดีข้ึน

2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัล

080201 สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉล่ียต่อปีเพ่ิมข้ึน 3) อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการท่ีเร่ิมต้ังต้นและ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน

4) มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการท่ีเร่ิมต้ังต้นและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมข้ึน 5) การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ

ประเทศไทยดีข้ึน

6) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง

ประเทศโดย IMD

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมข้ึน

7) สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)

8.4 การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการ

ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน

การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน

8) อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและ

ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ

นโยบาย

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ี เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้าน

บาท)

090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้เพ่ิมข้ึน

3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)

090202 การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมข้ึน 4) มูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)

090203 เมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู่มากข้ึน

5) จ านวนเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ท่ีได้รับการ

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

6) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน(ร้อยละต่อปี)

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 8) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)

090303 เมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีได้รับการพัฒนา

ให้เป็นเมือง  น่าอยู่มากข้ึน

9) จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีได้รับ

การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง)

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

อัจฉริยะ

8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การเงิน

8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น

ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

8. ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลาง

ขนาดย่อยยุคใหม่

2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

9.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน

1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด

เพ่ิมข้ึน

2. การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดได้รับการยกระดับ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ2. การสร้าง

ความสามารถในการ

แข่งขัน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มี

จิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมดีข้ึน

1) ประชากรอายุ ๑๓ ปี ข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ี

สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละต่อปี)

10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ี

พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 2) จ านวนธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (จ านวน)

10.3 การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนใน

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ประชาชนในสังคมท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 

และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน

3) ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ความตระหนัก

 และการใช้ส่ืออย่าง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เฉล่ียร้อยละ)

11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 

ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน

1) ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

11.2 การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการ

ต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง

บริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน

2) ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย

11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 

ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด

ชีวิตดีข้ึน

3) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน

มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 

Forum (WEF)

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 

สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง

อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

4) ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน
5) สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการ

ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน

6) ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน

ความเป็นไทยมากข้ึน น าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข

และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ

มากข้ึน

10. การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและวัฒนธรรม

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม

จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

11. การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิต

3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

วัยแรงงาน

3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง

ตามมาตรฐานนานาชาติ

2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม

โรงเรียนลดลง

3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4) สัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง

สมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล

5) สัดส่วนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม

ศักยภาพ/พหุปัญญา

13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุข

ภาวะการป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ี

คุกคามสุขภาวะ

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ี

สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี

สูงข้ึน

1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร

13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 2) อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น  ด้วยภาวะท่ีควร

ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive

 conditions : ACSC) ลดลง

13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 3) การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ

130401 ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 4) ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ

13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน

5) สัดส่วนประชาชนท่ีมีความรู้สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่และ

โรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (ร้อยละของ

ประชากรท้ังหมด)

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม

พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้

เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน

1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ ท่ี

จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต

2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม ตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน

12. การพัฒนาการ

เรียนรู้

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน

3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์

ท่ีหลากหลาย

120201

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และมีความ

เป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน

13. การเสริมสร้างให้

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

12010112.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

14.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และ

กีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ

เพ่ิมข้ึน

1) ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ

14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่

ระดับอาชีพ

140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ

นักกีฬาไทย

14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ

นันทนาการ

140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน

3) มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ท่ัวประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (เฉล่ียร้อยละ)

15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 1) ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม (เฉล่ียร้อยละ)

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมี

คุณภาพเพ่ิมข้ึน

2) สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยาม

สูงอายุท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

เทียบกับจ านวนประชากร อายุ 25-59 ปี ท้ังหมด (เฉล่ียร้อย

ละ)

150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 3) สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง

 (เฉล่ียร้อยละ)

16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ี

มีรายได้ต่ าสุด (เฉล่ียร้อยละ)

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 2) อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า

สินค้า OTOP (เฉล่ียร้อยละ)

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ

บริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

3) สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)

17.1 การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน

และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ

การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

1) สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางท่ี

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

บาดเจ็บจากการท างาน

17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

2) ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ

4. การสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

17. ความเสมอภาค

และหลักประกันทาง

สังคม

3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา

สังคมเพ่ิมข้ึน

15. พลังทางสังคม

15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

4. การสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม

16.2 การสร้างภาพแวดล้อมและกลไกท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย

เพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและ อย่างต่อเน่ือง

16. เศรษฐกิจฐานราก4. การสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม

คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา 

และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึน ด้วย

กีฬา

14. ศักยภาพการกีฬา



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน 1) ดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (คะแนน)

180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 2) สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีเป็นป่าธรรมชาติ

พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและ

ชนบท รวมท้ังป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ

 (ร้อยละของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ)

18.2 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน 3) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)

18.3 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคม

ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 4) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน

และขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

5) คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ า

ใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ (ร้อย

ละของพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ังหมด)

180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ

ประเทศไทย

6) คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ังหมด)

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

7) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ

18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนด

อนาคตประเทศ

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี

8) ดัชนีการตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

1) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค (ระดับ)

2) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือส่ิงแวดล้อม (ระดับ)

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพ่ิมข้ึน 3) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า (ระดับ)

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 64 

คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

4) ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า (ระดับ)

190201 ระดับความม่ันคง ด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 5) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมือง (ระดับ)

190202 ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 6) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ)

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพ่ิมข้ึน 7) ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)

8) สัดส่วนพ้ืนท่ีล าคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนท่ี

เป้าหมาย)

9) สัดส่วนพ้ืนท่ีล าน้ าท่ีได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนท่ีเป้าหมาย)

10) สัดส่วนพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและแหล่งน้ าท่ีได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย)

11) สัดส่วนพ้ืนท่ีชุมชน (นอกเขต กทม.ท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่) 

ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ (ร้อยละของพ้ืนท่ี

เป้าหมาย)

18.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพ

ดีข้ึนอย่างย่ังยืน
18. การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

5. การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

18.4 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ

 4 (สูงสุดท่ีระดับ 5)

19010119.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ัง

ระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ

1. ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน

2. ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ในการ

ใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการใช้น้ า

3. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ

ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบ

นิเวศท่ีดี

19. การบริหารจัดการ

น้้าท้ังระบบ

19.2 การเพ่ิมผลิตภาพของน้ า ท้ังระบบในการ

ใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับ

สากล แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและ

ทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

19030119.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและ

แหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ

5. การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 1) สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียน

ให้เป็นดิจิทัล

20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2) ร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

3) ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการ

บริการสาธารณะ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

4) ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ีน าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด (LQM)

5) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)

6) สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเป้าหมาย

7) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

8) สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท าผิดกฎหมายลดลง

1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

2) ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ

และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3) ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

4) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม

5) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน

6) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย 

(ทุจริต)

7) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระท า

การทุจริต

8) จ านวนคดีทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

9) กระบวนการด าเนินคดี ทุจริตท่ีจ าเป็นต้อง ขอขยาย

ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด

10) จ านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 200501

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว

20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 200401

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็น

มืออาชีพ

6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง210102

21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

21. การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ21020121.2 การปราบปรามการทุจริต

6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต210101

20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

2. ภาครัฐมีการด าเนินการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

20. การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ



ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) สัดส่วนของกฎหมายท่ีได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/

หรือยกเลิก ให้มีเน้ือหาท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

2) ร้อยละจ านวนคดี/เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการไม่รับความ

เป็นธรรมจากกฎหมาย

3) สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ

ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวนกฎหมาย

4) ระยะเวลาท่ีลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

5) ระดับความเช่ือม่ันของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 6) จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ท่ีประชาชนมีส่วน

ร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย

7) อัตราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนข้ันตอนในการอ านวยความ

ยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส

ความสะดวกและรวดเร็ว

8) ประเภทและระดับของมาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพ่ือความ

เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการ

วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการท่ีสร้างมูลค่า เพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 2) จ านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

สังคม

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม

ได้รับการยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
3) ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิในการ

ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)

23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

ส่ิงแวดล้อม

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า

ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

4) สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้าน

เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ท้ังหมด

23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

องค์ความรู้พ้ืนฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้าน

ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

5) อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุ 

นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

6) อัตราจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 7) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่

ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

220101

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

22.1 การพัฒนากฎหมาย

220102

1. กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ ให้ทุกภาค

ส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดย

ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง

 และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

22. กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาคท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

22020120.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

เศรษฐกิจ

1. ความสามารถในการแข่งขันด้าน

โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศ เพ่ิมสูงข้ึน

2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมข้ึน

23. การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม


