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ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
010101 ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 1) ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม (คะแนน ภายในปี

2570/2575/2580)

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหน่ียวจิตใจของคน
ไทยสูงข้ึน

2) ดัชนีสถาบันหลัก (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

3) ดัชนีเสถียรภาพทางการเมือง (คะแนน ภายในปี
2570/2575/2580)

4) ดัชนีการมีสิทธ์ิมีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ
(คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

5) ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม (คะแนน ภายในปี
2570/2575/2580)

010202 ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 6) ดัชนีความสงบสุขภาคใต้ (คะแนน ภายในปี
2570/2575/2580)

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

7) ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว และประชาคม
ข่าวกรอง (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงมีความพร้อมสูงข้ึน
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

8) ดัชนีความแข็งแกร่งทางก าลังทหาร (อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580)

010401 ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน

9) ดัชนีรัฐเปราะบาง (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

10) จ านวนเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใน
เป้าหมายท่ี 17 บรรลุตามท่ีก าหนด (บรรลุเป้าหมาย ภายในปี
2570/2573)

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม

010501 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 11) ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการจัดการความม่ันคง (คะแนน ภายในปี
2570/2575/2580)

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบ
ต่อความม่ันคงของชาติ

1.4 การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ความม่ันคง 1. ความม่ันคง 1. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ
และทุกระดับเพ่ิมข้ึน

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และ มีความสุข
ดีข้ึน

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน
( ใช้เป้าหมายและแผนย่อย 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคง
กับอาเซียนและนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ (รหัส : 
010401) )

ดัชนีรัฐเปราะบาง (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน
( ใช้เป้าหมายและแผนย่อย 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคง
กับอาเซียนและนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ (รหัส : 
010402) )

จ านวนเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใน
เป้าหมายท่ี 17 บรรลุตามท่ีก าหนด (บรรลุเป้าหมาย ภายในปี 
2570/2573)

020201 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ 
และความเช่ือมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ี
เน้นนวัตกรรมดีข้ึน

1) การเพ่ิมข้ึนของดัชนีระดับการค้า การลงทุน การบริการ 
และความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาคของ
ไทย (เฉล่ียร้อยละ)

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

2) สัดส่วนเป้าหมายย่อยของเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ท่ีบรรลุค่าเป้าหมายของไทยในระดับไม่น้อยกว่าระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายต่อเป้าหมายย่อยท้ังหมด (เฉล่ียร้อยละ)

4) ประเทศท่ีหนังสือเดินทางของประเทศไทยได้รับการยอมรับ 
(ประเทศ ภายในปี 2570/2575/2580)

6) คะแนนระดับการมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศไทย 
(คะแนนต่อปี)

7) สัดส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย (ร้อยละต่อปี)

1. ความม่ันคง 2. การต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้
ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก

2.5 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณา
การ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน

020501

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน

3) จ านวนสนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร กฏบัตร และ
ความตกลงท่ีประเทศไทยให้สัตยาบัน (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

2.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากข้ึน

5) จ านวนข้อก าหนดปฏิญญา หรือผลลัพธ์การประชุมระดับ
ผู้น าในกรอบพหุภาคีท่ีริเร่ิมจากประเทศไทย (ร้อยละ ภายในปี
 2570/2575/2580)

2.1 ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ

2.2 ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

2.3 การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ิน (เฉล่ียร้อยละ)

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ี
ได้รับการรับรอง ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรท่ีผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และ (2) สินค้าอินทรีย์ 
(เฉล่ียร้อยละ)

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

3) ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้ดัชนีความม่ันคง
ทางอาหาร (อันดับของโลก ภายในปี 2570/2575/2580)

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(เฉล่ียร้อยละ)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการ
จัดต้ังทุกต าบลเพ่ิมข้ึน

5) การจดทะเบียนด าเนินการของวิสาหกิจชุนชนท่ีเก่ียวกับ
เกษตรชีวภาพ (เฉล่ียร้อยละ)

3.4 เกษตรแปรรูป 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 6) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ (เฉล่ียร้อยละ)

030501 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 7) มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
(เฉล่ียร้อยละ)

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

8) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ(เฉล่ียร้อยละ)

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 9) ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉล่ียร้อยละ)

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

10) สัดส่วนของจ านวนสถาบันเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน ได้แก่ (1) สหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2  
(2) วิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในระดับดี และ (3) กลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ต่อจ านวนสถาบัน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ท้ังหมด (เฉล่ียร้อยละ)

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3. การเกษตร 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
เกษตรเพ่ิมข้ึน

2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน

3.2 เกษตรปลอดภัย

3.3 เกษตรชีวภาพ

3.5 เกษตรอัจฉริยะ

3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ 
(ร้อยละต่อปี)

2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทย์ (ร้อยละต่อปี)

3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการบริการการแพทย์ 
(ร้อยละต่อปี)

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ร้อยละต่อปี)

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไทยดีข้ึน 5) ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปัจจัยเทคโนโลยี 
(อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

6) อัตราการขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการท่ีซ่อมบ ารุง
อากาศยานท่ีด าเนินกิจการในประเทศไทย (ร้อยละต่อปี)

040403 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ท่ีส าคัญ
ของโลก
(*เป้าหมายแผนย่อยเพ่ิมเติม)

7) สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าต่อการผลิตยานยนต์ท้ังหมดในประเทศ (ร้อยละ
ภายในปี 2570/2575/2580)

040501 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 8) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรม
ความม่ันคงของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน (ร้อยละต่อปี)

040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมข้ึน 9) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความม่ันคงของประเทศ (ร้อยละต่อปี)

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 10) ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580)

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน

11) ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลปัจจัยความพร้อม
ในอนาคต (อันดับ ภายในปี 2570/2575/02580)

4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

4. อุตสาหกรรมและ
การบริหารแห่งอนาคต

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ

2. ผลิตภาพการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน

4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
ครบวงจร

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์

4.4 อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยานสูงข้ึน ถูกน าไปยุบรวมกับเป้าหมาย 040101

4.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ร้อยละต่อปี)

050102 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

2) จ านวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล (เมือง/ชุมชน ภายในปี 2570/2575/2580)

050103 สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการข้ึนทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน

3) อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ร้อยละต่อปี)

050201 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน 4) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
(ร้อยละต่อปี)

050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 5) การเป็นจุดหมายปลายทางของไทยในการจัดการประชุม
นานาชาติ (อันดับของโลก ภายในปี 2570/2575/2580)

050301 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
เพ่ิมข้ึน

6) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (ร้อยละต่อปี)

050302 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 7) รายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีข้ึน 
(อันดับของโลก ภายในปี 2570/2575/2580)

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

8) อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเท่ียว 
(ร้อยละต่อปี)

050401 รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพ่ิมข้ึน 9) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 
(ร้อยละต่อปี)

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 10) จ านวนท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน (สะสม) 
(ท่า ภายในปี 2570/2575/2580)

5.5 การท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน

11) อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน (ร้อยละต่อปี)

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

5. การท่องเท่ียว 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน

2. รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรอง
เพ่ิมข้ึน

3. ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยดีข้ึน

5.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

5.2 การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ

5.3 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

5.4 การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

050601 นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 12) การพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียวด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว (อันดับของโลก ภายในปี 
2570/2575/2580)

13) การพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งทางอากาศ (อันดับของโลก ภายในปี 
2570/2575/2580)

14) การพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการขนส่งทางบกและทางทะเล (อันดับของโลก 
ภายในปี 2570/2575/2580)

15) การพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานบริการด้านการท่องเท่ียว (อันดับของโลก ภายในปี 
2570/2575/2580)

050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีข้ึน 16) การพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียวด้านความย่ังยืน
ของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อันดับของโลก 
ภายในปี 2570/2575/2580)

1) อัตราการเปล่ียนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเฉล่ีย
ของจังหวัดเป้าหมาย (เฉล่ียร้อยละ)

2) อัตราการเปล่ียนแปลงงบลงทุนของภาครัฐเฉล่ียของจังหวัด
เป้าหมาย (เฉล่ียร้อยละ)

3) จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (จ านวน
เมืองสะสม)

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

4) จ านวนเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน (จ านวนเมืองสะสม)

060202 ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 5) พ้ืนท่ีท่ีมีแผนภูมินิเวศ (ผัง/ภาค ภายในปี 
2570/2575/2580)

5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว

050602 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีข้ึน

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

2. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีมีแผนผังภูมินิเวศ 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ัง ผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี

3. ช่องว่างความเหล่ือมล้ าระหว่างพ้ืนท่ี
ลดลง

6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 060101 เมืองในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญ 
และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

6.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
อย่างย่ังยืน
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลง

1) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (เฉล่ียร้อยละ)

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 2) ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน ภายในปี 2570/2575/02580)

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน 3) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าท้ังหมด (เฉล่ียร้อยละ)

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 4) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมืองท้ังหมดของการเดินทางฯ ใน 
(1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (2) เมืองหลักใน
ภูมิภาค (เฉล่ียร้อยละ)

070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 5) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1 
แสนคน ภายในปี 2570/2575/2580)

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 6) สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉล่ียร้อยละ)

070202 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 7) สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพต่อการใช้
พลังงานข้ันสุดท้าย (เฉล่ียร้อยละ)

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน 8) ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี 2570/2575/2580)

070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

9) จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการท่ีก าลังพัฒนา/โครงการ
น าร่อง/โครงการท่ีมีการใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ 
ภายในปี 2570/2575/2580)

7.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากข้ึน 10) อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ
จ านวนประชากร (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน

7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

080101 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 1) อัตราการขยายตัวจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ (เฉล่ียร้อยละ)

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีข้ึน

2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

080201 สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เพ่ิมข้ึน 3) อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ 
(เฉล่ียร้อยละ)

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการท่ีเร่ิมต้ังต้นและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน

4) อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการท่ีเร่ิมต้ัง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉล่ียร้อยละ)

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ิมข้ึน

5) การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ต่อปี)

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศดีข้ึน 6) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ิมข้ึน

7) สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อการส่งออกรวมของประเทศ (เฉล่ียร้อยละ)

8.4 การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน

8) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ 
   (1) จ านวนวันท่ีต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพ่ือจัดต้ัง
ธุรกิจ (อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580) 
   (2) กระบวนการในการจัดต้ังธุรกิจ (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580)

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน

1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เฉล่ียร้อยละ)

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 2) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท
 ภายในปี 2570/2575/2580)

090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
(*เป้าหมายแผนย่อยเพ่ิมเติม)

3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ (เฉล่ียร้อยละ)

090205 การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึน
(*เป้าหมายแผนย่อยเพ่ิมเติม)

4) มูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ล้านบาท 
ภายในปี 2570/2575/2580)

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดท่ีมีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เฉล่ียร้อยละ)

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 6) มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้าน
บาท ภายในปี 2570/2575/2580)

ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย 090201 090202 และ 090203 เน่ืองจากเดิมเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
นอกจากน้ี เป้าหมายแผนย่อย 090203 มีความซ้ าซ้อน ในแผนแม่บทฯ (06) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่ จึงได้มีการยกเลิก

9.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย 090303 เน่ืองจากมีความซ้ าซ้อนแผนแม่บทฯ (06) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่

8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด
เพ่ิมข้ึน

2. การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

9.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ี
สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

2) ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ประกอบด้วย พลัง
ตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพ่ือนและ
กิจกรรม และพลังชุนชน (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

10.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 3) จ านวนธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ร้อยละต่อปี)

10.3 การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน

4) สถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ (คะแนน 
ภายในปี 2570/2575/2580)

11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน

1) มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

11.2 การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการ
ต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน

2) ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีข้ึน

3) ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะแรงงานในอนาคต (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

4) ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามา
ท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพ่ิมข้ึน

5) สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อก าลังแรงงาน (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน

6) ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละต่อปี)

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

11. การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

10. การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากข้ึน น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ
มากข้ึน

10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
 และการเป็นพลเมืองดี

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) ดัชนีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
(คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

2) สัดส่วนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานร้อยละ 50 ข้ึนไป
ของคะแนนเต็มใน 4 วิชาหลัก ต่อ จ านวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้ารับการทดสอบ ได้แก่ (1) ภาษาไทย 
(2) ภาษาอังกฤษ (3) คณิตศาสตร์ (4) วิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ท่ีหลากหลาย

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน

3) สัดส่วนเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
รายบุคคล ต่อเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังหมด (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียง
ท่ีคุกคามสุขภาวะ

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรค
ท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี
สูงข้ึน

1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (คะแนน 
ภายในปี 2570/2575/2580)

13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 2) ต าบลท่ีผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุนชนสร้าง
สุข"ต่อจ านวนต าบลท่ัวประเทศ (ร้อยละต่อปี)

13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 3) ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ (อันดับของโลก ภายในปี
 2570/2575/2580)

13.4 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง 4) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบช้ีเป้า ท่ีตกมิติด้านสุขภาพ ได้รับการดูแล (ร้อยละต่อปี)

5) ระดับความรอบรู้สุขภาพของประชาชนเร่ืองโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าเพ่ิมข้ึน (ร้อยละต่อปี)

6) ความม่ันคงด้านสุขภาพของโลก (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580)

120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

13. การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และมีความ
เป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน

13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้

1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะท่ีจ าเป็น
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน

12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21
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14.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ิมข้ึน

1) สัดส่วนของประชากรท่ีออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
ต่อประชากรท้ังหมด (เฉล่ียร้อยละ)

14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ

140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2) ความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ (เฉล่ียร้อยละ)

14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

3) บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ท่ัวประเทศท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละต่อปี)

15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 1) ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน

2) สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
ต่อจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ท้ังหมด (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 3) สัดส่วนผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบช้ีเป้าได้รับการดูแล ต่อผู้สูงอายุเป้าหมายใน
ระบบท้ังหมด (ร้อยละต่อปี)

16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 1) ผลิตภาพของวิสาหกิจรายย่อย (เฉล่ียร้อยละ)

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 2) อัตราการขยายตัวของรายได้รวมวิสาหกิจรายย่อย 
(ร้อยละต่อปี)

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายหน้ีสินของครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ
 40 ต่อค่าใช้จ่ายท้ังหมดของครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 
40 (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

17.1 การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

1) สัดส่วนของประชากรกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการยกระดับ
ตาม 3 ข้ันของการพัฒนาต่อกลุ่มเปราะบางในระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้าท้ังหมด (ร้อยละ (อยู่รอด
พอพียง : ย่ังยืน:) ภายในปี 2570/2575/2580)

17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

2) คนเปราะบางในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบช้ีเป้า (ร้อยละต่อปี)

15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย
เพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเน่ือง

16.2 การสร้างภาพแวดล้อมและกลไกท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

14. ศักยภาพการกีฬา คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วย
กีฬา

4. การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

15. พลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพ่ิมข้ึน
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน 1) ดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 2) สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทต่อพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ได้แก่ 
(1) พ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีเป็นป่าธรรมชาติ (2) พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์) (3) พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท
รวมท้ังป่าในเมืองและชุมชน เพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

3) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

4) ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง
จากกรณีปกติ (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

6) ดัชนีความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
(อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

7) สัดส่วนคุณภาพพ้ืนท่ีน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล 
แหล่งน้ าใต้ดินท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้
ประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

8) สัดส่วนคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตและพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทยต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละ 
ภายในปี 2570/2575/2580)

9) สัดส่วนคุณภาพเสียงในพ้ืนท่ีริมถนนท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทยต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย สารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

10) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตท่ีดี

11) ดัชนีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดส้อม (เฉล่ียร้อยละ)

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน

18.3 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบน
สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

18.4 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

18. การเติบโตอย่าง
ย่ังยืน

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มี
คุณภาพดีข้ึนอย่างย่ังยืน

18.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

18.2 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

180201
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค (คะแนน ภายในปี 
2570/2570/2580)

2) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือส่ิงแวดล้อม (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพ่ิมข้ึน 3) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ า (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึน 4) ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า (คะแนน ภายในปี
 2570/2575/2580)

190201 ระดับความม่ันคง ด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 5) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมือง (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

190202 ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 6) ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (คะแนน 
ภายในปี 2570/2575/2580)

7) สัดส่วนความส าเร็จของพ้ืนท่ีล าคลองสายหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนท่ีเหลือท่ีได้รับการฟ้ืนฟูต่อพ้ืนท่ี
เป้าหมาย (ร้อยละต่อปี)

8) สัดส่วนความส าเร็จของพ้ืนท่ีล าน้ าสายหลักใน 22 ลุ่มน้ า
ท่ีได้รับการฟ้ืนฟูต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละต่อปี)

9) สัดส่วนความส าเร็จของพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและแหล่งน้ าท่ีได้รับการ
ฟ้ืนฟูต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ (1) ล าน้ าสาขาใน 20 ลุ่มน้ า 
(2) แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีมีพ้ืนผิวน้ าเกิน 1,000 ไร่ 
(3) ล าน้ าสาขาใน 22 ลุ่มน้ า (ร้อยละต่อปี)

10) สัดส่วนพ้ืนท่ีชุมชน (นอกเขต กทม. ท่ีเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่)ริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพดีมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
(ร้อยละต่อปี)

แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

19. การบริหารจัดการ
น้้าท้ังระบบ

1. ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน

2. ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ใน
การใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า

3. แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มี
ระบบนิเวศท่ีดี

19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า
ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของ
ประเทศ

190101 ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

19.2 การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ
ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย 190203 ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมข้ึน ไปใช้เป้าหมายระดับประเด็น 190002

19.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ

190301
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ประเด็น (Y) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) แผนย่อย รหัส เป้าหมายแผนย่อย (Y1) ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

20.1 การพัฒนาบริการประชาชน 200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 1) สัดส่วนของกระบวนงานท่ีปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลต่อ
กระบวนงานท้ังหมดท่ีสามารถปรับเปล่ียนให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2) สัดส่วนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ี
บรรลุเป้าหมายต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ังหมด (ร้อยละ 
ภายในปี 2570/2575/2580)

200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(*เป้าหมายแผนย่อยเพ่ิมเติม)

3) การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละต่อปี)

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
(*เป้าหมายแผนย่อยเพ่ิมเติม)

4) สัดส่วนของปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยท่ีมี
โครงการมารองรับต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าท้ังหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

5) ความส าเร็จของการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

6) สัดส่วนการลงทุนในการจัดบริการสาธารณะของภาคเอกชน
ต่อการลงทุนในการจัดบริการสารธารณะท้ังหมด (ร้อยละ 
ภายในปี 2570/2575/2580)

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

7) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในภาพรวม (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

8) สัดส่วนของหน่วยงานท่ีมีเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ท่ีอยู่ในระดับ
ก้าวหน้าข้ึนไปต่อหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

9) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580)

10) ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลากรภาครัฐ (คะแนน
 ภายในปี 2570/2575/2580)

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพ

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

2. ภาครัฐมีการด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง

20.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 200501



กล
ุ่ม ป

.ย.
ป. 

กร
ะท
รวง

แร
งงา

น

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

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1) สัดส่วนเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ต่อเด็กและเยาวชนไทยท้ังหมด (ร้อยละต่อปี)

2) สัดส่วนประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อประชาชนท้ังหมด (ร้อยละต่อปี)

3) สัดส่วนหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด 
โดยมีคะแนนการประเมินฯ ดังน้ี (1) ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
(2) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน (ร้อยละต่อปี)

4) คดีทุจริตในภาพรวม (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

คดีทุจริตรายหน่วยงาน 
5) ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย (ทุจริต) 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

คดีทุจริตรายหน่วยงาน 
6) ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริต 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

7) คดีทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ร้อยละ
 ภายในปี 2570/2575/2580)

8) สัดส่วนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด
ต่อกระบวนการด าเนินคดีทุจริตท้ังหมด (ร้อยละต่อปี)

9) สัดส่วนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับต่อ
คดีท่ีส่งฟ้องท้ังหมด (ร้อยละต่อปี)

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

21. การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

21.2 การปราบปรามการทุจริต



กล
ุ่ม ป

.ย.
ป. 

กร
ะท
รวง

แร
งงา

น

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

(Z)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

2) คะแนนของดัชนีนิติธรรมปัจจัยท่ี 6 การบังคับใช้กฎหมาย 
ในปัจจัยย่อยการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 3) คะแนนของดัชนีนิติธรรมปัจจัยท่ี 3 รัฐบาลโปร่งใส่ในปัจจัย
ย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ าเป็น
(*เป้าหมายแผนย่อนเพ่ิมเติม)

4) กฎหมายท่ีหน่วยงานรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย (ร้อยละต่อปี)

22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 220201 การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

5) คะแนนเฉล่ียในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม (คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580)

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

1) การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 2) ความสามารถด้านนวัตกรรม (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580)

23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม

3) งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคม (ล้านบาทต่อปี)

4) ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว (อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

5) จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดล้อม (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ภายใน
ปี 2570/2575/2580)

23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีข้ันสูงทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

6) สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีข้ันสูงของไทยต่อ
ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศในเอเชีย 6 อันดับแรก (ร้อยละ 
ภายในปี 2570/2575/2580)

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

7) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของดัชนีความสามารถด้าน
นวัตกรรม (อันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 8) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580)

1) ค่าเฉล่ียในทุกมิติของระดับความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีต่อ
กระบวนการยุติธรรม (คะแนน ภายในปี 2570/2575/2580)

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

23. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

1. ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศ เพ่ิมสูงข้ึน

2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน

23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ

23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

1. กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วน
ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

2. การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง
 และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

22.1 การพัฒนากฎหมาย 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง




