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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (01) ความมั่นคง 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

010001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศชาติมี
ความมั่นคงในทุก
มิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศชาติมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีความมั่นคงปลอดภัย
และการเปลี่ยนแปลง ทัง้ภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

ดัชนีสันติภาพโลก 
(Global Peace 
Index: GPI) 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานดัชนี
สันติภาพโลก 
จัดท าโดย
สถาบัน
เศรษฐศาสตร์
และสันติภาพ  
(Institute for 
Economics 
and Peace: 
IEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPI ได้พิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 23 ข้อจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
โดยจัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 

(Ongoing Domestic and International 
Conflict) อาทจิ านวน ระยะเวลา และ
ผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) ระดับความปลอดภัยและ 
ความมั่นคงในสังคม (level of Societal 
Safety and Security) อาทิ จ านวน
อาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เสถียรภาพทาง
การเมือง  

(3) การขยายอิทธิพลทางทหาร (Militarization) 
อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา
งบประมาณทางทหาร 

โดยก าหนดค่าคาดหวังของไทยใน 5 ปี ข้างหน้า
มีคะแนน ยิ่งน้อยยิ่งดี หากมากกว่า 5 หมายถึง 
ไม่สงบสุขโดยจะต้องมีคะแนนดัชนีสันติภาพโลก  
ในปี 2570 ไม่เกิน 1.89  
ในปี 2575 ไม่เกิน 1.73  
ในปี 2580 ไม่เกิน 1.57   

ปี 2565 ประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ที่ 2.098 
คะแนน (อันดับ 103 
จาก 163 ประเทศ) 
ปี 2564 ประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ที่ 2.205 
คะแนน (อันดับ 113 
จาก 163 ประเทศ) 
ปี 2563 ประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ที่ 2.245
คะแนน (อันดับ 114 
จาก 163 ประเทศ) 
ปี 2562 ประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ที่ 2.278
คะแนน (อันดับ 117 
จาก 163 ประเทศ) 
ปี 2561 ประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ที่ 2.266
คะแนน (อันดับ 114 
จาก 163 ประเทศ) 
หมายเหตุ : ใช้ตัวชี้วัด
เดิม แต่เปลี่ยนจาก
อันดับเป็นคะแนน 

https://www.economicsandpeace.org/
https://www.economicsandpeace.org/
https://www.economicsandpeace.org/


ประเด็น (01) ความมั่นคง 1-2        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
   

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

010002 ประชาชนอยู่ดี 
กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น 

สังคมมีความปรองดองและสามัคคี 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มี
ความสุข มีงานท า มีรายได้ที่มั่นคง มี
ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย ใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

ดัชนีชี้วัดความสุข
โลก (World 
Happiness 
Report) (อันดับ
ของโลกภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงาน
ความสุขโลก 
จัดท าโดย
องค์การ
สหประชาชาติ 
(United 
Nation) 

เป็นการส ารวจเพ่ือประเมินความสุขของประชากร
โลกในแต่ละประเทศ โดยให้คะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 
10 ยิ่งมีคะแนนที่สูงหมายถึงประชาชนมีความสุข
มากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ผ่านตัวแปร 6 ด้าน
ได้แก่  
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  
(2) การสนับสนุนทางสังคม  
(3) อายุคาดเฉลี่ย  
(4) เสรีภาพในการใช้ชีวิต  
(5) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
(6) ระดับการคอรัปชั่น  
โดยอันดับดัชนีชี้วัดความสุขโลก  
ในปี 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ของโลก  
ในปี 2575 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
ในปี 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
ซึ่งในห้วงปี 2576-2580 ที่ตั้งค่าเป้าหมายอยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 นั้น เป็นค่าเป้าหมายที่ได้เทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

ปี 2564 ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 61 
(5.891 คะแนน) จาก 
146 ประเทศ 
ปี 2563 ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 54 
(5.985 คะแนน) จาก 
149 ประเทศ 
ปี 2562 ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 54 
(5.999 คะแนน) จาก 
153 ประเทศ 
ปี 2561 ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 52 
(6.008 คะแนน) จาก
156 ประเทศ  
หมายเหตุ : ใช้ตัวชี้วัด
เดิมแต่ปรับเปลี่ยนชื่อ
ตัวชี้วัด  
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

010101 ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

การสร้างความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน ลดความหวาดกลวัภยั
อาชญากรรมของประชาชน โดยเพ่ิม
ประสิทธภิาพการป้องกันปราบปราม 
สืบสวน สอบสวน และอ านวยความ
ยุติธรรม เพ่ือลดอาชญากรรมรนุแรง
และมีผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ คดี
ฆ่าผู้อื่น ท าร้ายร่างกายสาหสั ปล้น
ทรัพย์ 

ดัชนีสิทธิมนุษยชน
และหลักนิติธรรม 
(Human rights 
and rule of law 
index) (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

กองทุน
สันติภาพโลก 
(Fund for 
Peace) 

ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 
เป็นดัชนีย่อยของ The Fragile State 
Index ซึ่งมตีัวบ่งชี้สิทธิมนุษยชนและหลัก
นิติธรรมพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับประชากร ตามที่ควรได้รับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและ
เคารพในเสรีภาพ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 
(สูง) - 10 (ต่ า) โดยยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูง 
สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมก็ยิ่งได้รับ
การคุ้มครองน้อยลงเท่านั้น  
ซ่ึงคะแนนดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติ
ธรรม 
ในปี 2570 ไม่เกิน 6  
ในปี 2575 ไม่เกิน 5.5  
ในปี 2580 ไม่เกิน 4.5  

ปี 2565 ประเทศไทยม ี
7.6 คะแนน (อันดับที่ 
86 จาก 177 ประเทศ) 
ปี 2564 ประเทศไทยมี 
7.9 คะแนน (อันดับที่ 
87 จาก 177 ประเทศ) 
ปี 2563 ประเทศไทยมี 
7.8 คะแนน (อันดับที่ 
82 จาก 177 ประเทศ) 
ปี 2562 ประเทศไทยมี 
8.1 คะแนน (อันดับที่  
77 จาก 177 ประเทศ) 
ปี 2561 ประเทศไทยมี  
8.0 คะแนน (อันดับที่ 
77 จาก 177 ประเทศ) 

010102 คนไทยมีความ
จงรักภักดี 
ซื่อสัตย์พร้อม
ธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของ
ชาติ สถาบัน
ศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทย

คนไทยมีความองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ กิจการด้าน
ศาสนาสามารถส่งเสริมความเข้าอันดี
และการคนไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ กิจการด้าน
ศาสนาสามารถส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีและการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม และการมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ดัชนีสถาบันหลัก 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ดัชนีสถาบัน
หลัก เป็นการ
จัดท าดัชนีใหม่ 
ในลักษณะ 
Composite 
Index โดยใช้
ข้อมูลจาก 
ส ารวจสภาวะ
ทางสังคม 

วิธีค านวณองค์ประกอบของดัชนีสถาบัน
หลัก 

(
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷

ค่าเป้าหมายในช่วงปีนั้น
) 𝑥100 

โดยดัชนีสถาบันหลัก ประกอบด้วย 
A : องค์ประกอบด้านกิจกรรมศาสนาที่
สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม (ที่มา : ส านักงาน
สถิติ) 

ปี 2561 ดัชนีสถาบนั
หลักมคีะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 90.185 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
A :  ร้อยละของการ
ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา Baseline 
87.15 
B : ร้อยละของ



ประเด็น (01) ความมั่นคง 1-4        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
   

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

สูงขึ้น ของชาติ วัฒนธรรม และ
สุขภาพจิต 
จัดท าโดย 
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 
ค านวณโดย 
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาต ิ
(สศช.) 

B: ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา (ที่มา : 
ส านักงานสถิติ) 
C : ร้อยละของการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ที่มา : 
ส านักงานสถิติ) 
D: ร้อยละของประชากรที่ท ากิจกรรมการยืน
ตรงเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพลง
ชาติในทีส่าธารณะ (ที่มา : ส านักงานสถิติ) 
ค่าเฉลี่ยดัชนีสถาบันหลักในช่วง 5 ปี ของ
ห้วงการพัฒนา ค านวณโดย 

AVG. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(N) = 
𝐺N1+𝐺N2+⋯ 

N
 

AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยของดัชนีสถาบัน
หลัก ในช่วง 𝑁 ป ี
GN : องค์ประกอบของดัชนีสถาบันหลัก 

น าค่าเฉลี่ยของดัชนีสถาบันหลัก มาเทียบ
กับข้อมูลที่ ได้มาจากองค์ประกอบของ
สถาบันหลัก ในปีฐาน ดังนี้ 
ห้วงที่ 2 (ปี 2566-2570) ก าหนดปี 2566 
เป็นปีฐาน 
ห้วงที่ 3 (ปี 2571-2575) ก าหนดปี 2570 
เป็นปีฐาน 
ห้วงที่ 4 (ปี 2576-2580) ก าหนดปี 2575 
เป็นปีฐาน 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้น
ไปที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา Baseline 
(87.01 (ปี 2561)) 
C : ร้อยละของการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน Baseline 
(97.8 (ป ี2561)) 
D : ร้อยละของ
ประชากรที่ท ากิจกรรม
การยืนตรงเคารพธง
ชาติทุกครั้งเมื่อได้ยิน
เสียงเพลงชาติใน 
ที่สาธารณะ Baseline 
(91.3 (ป ี2561) 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

โดยดัชนีสถาบันหลัก 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 85  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 90  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 95  

010103 การเมืองมี
เสถียรภาพ และ
ธรรมาภิบาล
สูงขึ้น 

ประเทศไทยมรีะบอบประชาธิปไตยฯ ที่
รัฐบาลมีความโปร่งใสและปราศจาก
การทุจริต ส่งเสริมให้มีช่องทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
ด าเนินการของรัฐ และการตรวจสอบ 
รวมถึงการบริหารประเทศตามหลักนิติ
รฐัและนิติธรรม ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมี
การเสริมสร้างภาพแวดล้อมความเป็น
ประชาธิปไตยในทุกระดับที่เอ้ือให้
การเมืองมีเสถียรภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

ดัชนีเสถียรภาพ
ทางการเมือง 
(Political 
stability index) 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงาน 
Worldwide 
Governance 
Indicators 
(WGI) – 
Control 
Corruption  
จากธนาคารโลก  
(World Bank) 

ดัชนีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นดัชนีย่อย
ของ Worldwide Governance Indicators 
(WGI) ซ่ึงพิจารณาจากเสถียรภาพทาง
การเมืองและการขาดความรุนแรง/การก่อการ
ร้ายจะวัดการรับรู้ถึงความน่าจะเป็นของความ
ไม่ม่ันคงทางการเมืองและ/หรือความรุนแรงที่
มีแรงจูงใจทางการเมือง รวมถึงการก่อการร้าย 
เพ่ือวัดเสถียรภาพทางการเมือง 
โดยค่าคะแนนภาพรวม ระหว่าง -2.5 =
อ่อนแอ 2.5 = เข้มแข็ง  
ซ่ึงคะแนนเสถียรภาพทางการเมือง 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 0  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 0.5  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 1  

ปี 2563 ประเทศไทยมี
คะแนน -0.62  
อยู่ในอันดับที่ 143 จาก 
194 ประเทศ 
ปี 2562 ประเทศไทยมี
คะแนน -0.48  
อยู่ในอันดับที่ 135 จาก 
194 ประเทศ 
ปี 2561 ประเทศไทยมี
คะแนน -0.8 
อยู่ในอันดับที่ 155 จาก 
194 ประเทศ 

ดัชนีการมีสิทธิ์มี
เสียงของประชาชน
และภาระรับผิดชอบ 
(Voice and 
Accountability 
Index) (คะแนน 
ภายในปี 

รายงาน 
Worldwide 
Governance 
Indicators 
(WGI) – 
Control 
Corruption  

ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและ
ภาระรับผิดชอบ เป็นดัชนีย่อยของ WGI 
พิจารณาจากการรับรู้ถึงขอบเขตที่ประชาชน
ของประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการเลือก
รัฐบาลตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการสมาคม และสื่อเสรี 
โดยค่าคะแนนภาพรวม ระหว่าง -2.5 =

ปี 2563 ประเทศไทย มี
คะแนนอยู่ที่ - 0.81 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
142 จาก 193 ประเทศ
ปี 2562 ประเทศไทย มี
คะแนนอยู่ที่ - 0.85 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

2570/2575/2580) จากธนาคารโลก  
(World Bank) 

อ่อนแอ 2.5 = เข้มแข็ง ซึ่งคะแนนการมี
สิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระ
รับผิดชอบ  
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 0  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 0.5  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 1 

146 จาก 193 ประเทศ 
ปี 2561 ประเทศไทย มี
คะแนนอยู่ที่ – 1.02 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
154 จาก 193 ประเทศ 

010201 ปัญหาความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายา 
เสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารและพัฒนา
ประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงที่ส าคัญ อาทิ ยาเสพติด ปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ ปัญหาการค้า
มนุษย์ รวมถึงปัญหาความมั่นคงอ่ืน 
ๆ ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน รวมถึง
สามารถรักษาหรือพัฒนาสถานะของ
ประเทศไทยตามรายงานการค้า
มนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ดัชนีความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม 
(Security threats 
index) (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจาก
กองทุน
สันติภาพโลก 
(Fund for 
Peace) 
 

ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
พิจารณาจาก ตัวบ่งชี้เครื่องมือรักษาความ
ปลอดภัย ค่าคะแนน 0 (ต่ า) - 10 (สูง) ยิ่ง
ค่าของตัวบ่งชี้สูง หมายถึงยิ่งมีภัยคุกคาม
ในรัฐมากขึ้น มีองค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) ความปลอดภัยต่อรัฐ อาทิ การวาง

ระเบิด การโจมตี และการเสียชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับการสู้รบ การเคลื่อนไหว
ของกบฏ การรัฐประหาร หรือการก่อ
การร้าย  

(2) ระบบรักษาความปลอดภัยค านึงถึง
ปัจจัยทางอาญาที่ร้ายแรง อาทิ การก่อ
อาชญากรรมและการฆาตกรรม และ
การรับรู้ถึงความไว้วางใจของ
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัย
ภายในประเทศ 

โดยจะต้องมคีะแนนดัชนีความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม 
ในปี 2570 ไม่เกิน 7  

ปี 2565 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนน อยู่ที่ 6.4 
คะแนน  
ปี 2564 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนน อยู่ที่ 8.2 
คะแนน 
ปี 2563 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนน อยู่ที่ 8.1 
คะแนน 
ปี 2562 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนน อยู่ที่ 8.4 
คะแนน 
ปี 2561 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนน อยู่ที่ 8.7 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปี 2575 ไม่เกิน 6  
ในปี 2580 ไม่เกิน 5  

010202 
 

ภาคใต้มีความ
สงบสุข ร่มเย็น 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมี
ความปลอดภัย และมีสันติสุข 
พร้อมทั้งมีการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ ประชาชนสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 

ดัชนีความสงบสุข
ภาคใต้ (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ดัชนีความสงบ
สุขภาคใต้เป็น
การจัดท าดัชนี
ใหม่ ในลักษณะ 
Composite 
Index โดยใช้
ข้อมูลจาก 
ส านักงานสภา
ความมั่นคง 
แห่งชาติ (สมช.) 
และสศช. 
ค านวณโดย 
สศช. 

วิธีการค านวณดัชนีความสงบสุขภาคใต้ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + 𝐺𝑁3 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของความ
สงบสุขภาคใต้ ในช่วง 5 ปี  
โดยที่ 𝐺𝑁1 = สถิติเหตุการณ์ความรุนแรง
และความสุญเสียในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
มีปัจจัยย่อย ได้แก่ เหตุการณ์รุนแรง สถิติ
ผู้เสียชีวิต และสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บ ลดลง
ร้อยละ 20 ต่อปี (ที่มา : ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ) 
𝐺𝑁2 = อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

𝐺𝑁 =
(a − b)

𝑏
× 100 

𝐺𝑁 :  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (GPP 
Growth)  
𝑎  : GPP 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี
ปัจจุบัน 
𝑏  : GPP 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีก่อน
หน้า 

ปี 2564 ค่าดัชนีความ
สงบสุขภาคใต้ เฉลี่ยร้อย
ละ -56.82 
A : สถิติเหตุการณ์ความ
รุนแรงและความสูญเสีย
ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี 2564 สถิติ
จ านวนเหตุรุนแรง โดย
เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 คิด
เป็นร้อยละ 53.70) สถิติ
การเสียชีวิต ลดลงร้อย
ละ 42.42 และสถิติ
ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลง
ร้อยละ 20  
B : อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปี 2563 มีอัตรา
การขยายตัวผลิตภัณฑ์
มวลรวมลดลงอยู่ที่ -
2.78) คิดเป็นดลงร้อยละ 
-93 หมายเหตุ : ข้อมูลมี
ความล่าช้า 2 ปี 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 (ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 
𝐺𝑁3 = ปริมาณเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยว
และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
(ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 
N = จ านวนป ี
โดยดัชนีความสงบสุขภาคใต้ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 80  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 90  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 100  

C : ปริมาณการเข้า-ออก
ของนักท่องเที่ยวและ
มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ในปี 2564 
ปริมาณนักท่องเที่ยว 
683,365 แสนคน ลดลง
จากปี 2563 ร้อยละ 
75.4 และมูลค่าการ
ลงทุนชายแดนภาคใต้ ปี 
2564 มีมูลค่ารวม 
10,616 ล้านบาท คิด
เป็น ร้อยละ 56.99) 

010301 หน่วยงานด้าน
การข่าวและ
ประชาคมข่าว
กรองท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง และ
บูรณาการรว่มกับหน่วยประชาคมข่าว
กรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศให้มีความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านศักยภาพของ
บุคลากร เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการข้อมูลเพ่ือน า
ผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการ
บริหารจดัการความมั่นคงของชาติใน
ทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งการ
เสริมสรา้งความร่วมมือกับเครือข่าย

ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานด้านการ
ข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจาก 
ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง พิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้  
(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการข่าว 

อาทิ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวและ
ความมั่นคง 

(2) การรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตอืนข้อมูล
ข่าวสาร อาทิ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์กลุ่ม
หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ  

(3) การบริหารจัดการด้านการข่าว อาทิ 
กลไกการบูรณาการภายในประเทศ และ

ปี 2564 ประสิทธภิาพ
ของหน่วยงานด้านการ
ข่าวและประชาคมข่าว
กรอง อยู่ที่ร้อยละ 
84.37  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ข่าวทุกภาคสว่น กลไกการประสานความร่วมมือ รวมถึง
เครือข่ายทุกภาคส่วน 

(4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อหน่วยงานด้าน
การข่าวและประชาคมข่าวกรอง อาทิ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ การประสานงาน การ
สื่อสารระหว่างประชาคมข่าวกรอง 

โดยจะต้องมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 90  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 90  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 95  

010302 กองทัพและหน่วย 
งานด้านความ
มั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะ
เผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับ
ความรุนแรง 

การมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศรอบบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ ประเทศ
มหาอ านาจ และองค์การระหว่าง
ประเทศตามกรอบความเร่งด่วนที่
รัฐบาลก าหนดเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
ทหาร การใช้ก าลัง การเตรียมก าลัง 
และการผนึกก าลัง เพ่ือการป้องกัน
ประเทศ ในการพัฒนา/เสริมสร้าง
กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง 
รวมทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการ

ดัชนีความแข็งแกร่ง
ทางทหาร 
(Military 
Strength) (อันดับ
ของโลก ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานการจัด
อันดับ
แสนยานภุาพ
ทางทหารของ
กองทัพ  
จาก Global 
Firepower 

ดัชนีความแข็งแกร่งทางทหาร พิจารณา
จากองค์ประกอบหลักภายใต้ดัชนีความ
แข็งแกร่งทางทหาร ได้แก่ 
(1) Manpower 
(2) Equipment 
(3) Finances 
(4) Logistics 
(5) Natural Resource 
(6) Geography 
ซ่ึงอันดับดัชนีความแข็งแกร่งทางทหาร
ยิ่งอันดับยิ่งน้อย แสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งทางทหารดียิ่งขึ้น  
โดยจะต้องมดีัชนีความแข็งแกร่งทาง

ปี 2565 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
0.4581 คะแนน อยู่
อันดับที่ 29 จาก 142 
ประเทศ 
ปี 2564 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
0.4427 คะแนน อยู่
อันดับที่ 26 จาก 142 
ประเทศ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม และ
ระบบบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง พร้อมกับการช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
การมีขีดความสามารถเพ่ือรักษา
อธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ ใน
การปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

ทหาร 
ในปี 2570 ไม่เกิน 25  
ในปี 2575 ไม่เกิน 20  
ในปี 2580 ไม่เกิน 15  
 

010401 ประเทศไทยมี
ความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับ
ความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น 

ไทยเผชิญความท้าทายด้านความ
มั่นคง ทั้งในรูปแบบเดิม อาท ิการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกสู่ระบบ
หลายขัว้อ านาจการแข่งขันระหว่าง
มหาอ านาจที่ทวีความเข้มข้นขึ้น และ
รูปแบบใหม ่อาทิ ภัยคุกคามจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร ์ไทยตอ้ง
รักษาดุลยภาพในการด าเนิน
ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ผ่าน
การกระชับ/เสริมสร้างความรว่มมือ
ด้านความมั่นคง และส่งเสริม/รกัษา
ความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

ดัชนีชี้รัฐเปราะบาง 
(The Fragile 
State Index) 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจาก
กองทุน
สันติภาพโลก 
(Fund for 
Peace) 
 

ดัชนีชี้รัฐเปราะบาง ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดดัชนีรัฐเปราะบางมี 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่  
(1) Choesion  
(2) Economic 
(3) Political 
(4) Social + Cross-Cutting 
ซ่ึงหากค่าคะแนนยิ่งน้อย หมายถึง
ประเทศไทยอาจมีการบริหารจัดการงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น หรือภาพรวม
ภายในประเทศดีขึ้น 
โดยจะต้องมคีะแนนดัชนีรัฐเปราะบาง 

ปี 2565 ประเทศไทย
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 70.0 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
86 จาก 179 ประเทศ 
ปี 2564 ประเทศไทย
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 70.9 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
87 จาก 179 ประเทศ 
ปี 2563 ประเทศไทย
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 70.8 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
82 จาก 178 ประเทศ 
ปี 2562 ประเทศไทย
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ไทยในการรับมือความท้าทาย
ภายนอกทุกรูปแบบและส่งเสรมิ
บทบาทของไทยในการก าหนดและ
รักษาเสถียรภาพในภูมภิาค 

ในปี 2570 ไม่เกิน 60  
ในปี 2575 ไม่เกิน 50  
ในปี 2580 ไม่เกิน 40  
 

มีค่าคะแนนอยู่ที่ 73.1 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
77 จาก 178 ประเทศ 
ปี 2561 ประเทศไทย
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 75.1 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
77 จาก 178 ประเทศ 

010402 ประเทศไทยมี
บทบาทเพ่ิมขึ้นใน
การก าหนดทิศทาง
และส่งเสริม
เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

การร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศใน
ภูมิภาคในการพัฒนากรอบความ
ร่วมมือ รวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการป้องกันภัยคุกคามทุก
รูปแบบ พร้อมทั้งการส่งเสริม
บทบาทของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศและการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ 

จ านวนเป้าหมายย่อย 
ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใน
เป้าหมายที่ 17 บรรลุ
ตามที่ก าหนด 
(บรรลุเป้าหมาย 
ภายในปี 
2570/2573) 

รายงาน
ความก้าวหน้า
การด าเนินการ
เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ของ
ไทย จาก สศช. 

พิจารณาจาก ภาพรวมการบรรลุเป้าหมาย
ในปัจจุบัน โดยปัจจุบันเป้าหมายที่  17 
เสริมความแข็ งแกร่ งให้ แก่กล ไกการ
ด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดั บ โล ก เพ่ื อก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  มี
เป้าหมายย่อยทั้งหมด 19 เป้าหมายย่อย 
ซึ่งบรรลุแล้ว 15 เป้าหมาย (สีเขียว) ต่ า
กว่าค่ าเป้ าหมาย 3 เป้ าหมายย่อย (สี
เหลือง) และเป้าหมายย่อยที่ยังคงมีความ
เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 1 เป้าหมาย
ย่อย (สีส้ม)  
โดยจะต้องมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของเป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง
ให้ แก่ กล ไกการด า เนิ น งานและ ฟ้ืน ฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อย 17 เป้าหมาย
ย่อย จาก 19 เป้าหมายย่อย ในปี 2570 
และบรรลุเป้าหมายที่ 17 ในปี 2573  

ปี 2559 - 2563 
ภาพรวมการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงการบรรลุ
เป้าหมาย (สีเหลือง) 
โดยบรรลุแล้ว (สีเขียว) 
15 เป้าหมายย่อย 
ใกล้เคียงการบรรลุ
เป้าหมาย (สีเหลือง)  
13 เป้าหมายย่อย และ
ยังคงมีความเสี่ยงใน
การบรรลุ(สีส้ม) 1 
เป้าหมายย่อย  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะส าเร็จในปี 2573  
ดังนั้น ในปี 2574 - 2580 ส านักงานฯ จะ
พิจารณาจัดหาตัวชี้วัดใหม่ที่เหมาะสม
ต่อไป 

010501 กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคง
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

การมีแนวทางและกลไกการ
ขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคงที่มี
การแบ่งมอบหน่วยงานและก าหนด
อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถไปปฏิบัติได้ทันที 
การมีระบบบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
บุคลากร และทรัพยากรการ
ด าเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการมีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลด้านความ
มั่นคงที่มีข้อมูลครบถ้วนใช้งานได้
จริง ตลอดจนมีช่องทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงานและ
ช่องทางการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความ
มั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงาหน
ของหน่วยงานด้าน
การจัดการความ
มั่นคง (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจาก
ส านักงานสภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ 

พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  
(1) แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงาน

ด้านความมั่นคง อาทิ การจัดท าแนว
ทางการขับเคลื่อนฯ  

(2) ระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม อาทิ การมีแนวทาง/
แผนงาน เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฯ ของ กองอ านวยการรักษา
ความมั่งคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) และ ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) 

(3) ระบบบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคง อาทิ 
การพัฒนา Big Data ด้านความมั่นคง 

ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ต้อง
ขับเคลื่อนเป้าหมาย 010501 ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ได้แก่ สมช. กอ.รมน. 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานความม่ันคงท่ี
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานด้านการ

ปี 2564 ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
หน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคงอยู่
ที่ร้อยละ 67.78 



ประเด็น (01) ความมั่นคง 1-13        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
   

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

จัดการความม่ันคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ในปี 2566-2580 
 

 

  



ประเด็น (01) ความมั่นคง 1-14        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
   

 

 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (01) ความม่ันคง 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
01 แผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง จ.1 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน จ.2 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน จ.2 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น จ.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
จ.3 กระทรวงกลาโหม 

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น จ.3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

จ.3 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น จ.3 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จ.3 ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 
จ.3 กระทรวงกลาโหม 

010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
สูงขึ้น 

จ.3 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

จ.3 กระทรวงการต่างประเทศ 

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จ.3 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-1          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

020001 การต่างประเทศไทย 
มีเอกภาพ ท าให้
ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก 

มุ่งเน้นการด าเนินงาน
อย่างบูรณาการและมี
เป้าหมายร่วมกันระหว่าง
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การต่างประเทศ
ไทยมีความพร้อมและมี
บทบาทเชิงรุกอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นผู้เล่น
ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ในลักษณะที่จะเกื้อหนุน
ต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ 
ด้านของไทย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมี  

(1) ความม่ันคง จากการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
และการด าเนินการ
เชิงรุกในการ
เสริมสร้างเสถียรภาพ

คะแนนตัวชี้วัด 
การต่างประเทศไทย  
(คะแนนต่อปี) 

การจัดท าดัชนีใหม่
ในลักษณะ 
Composite index 
โดยใช้ข้อมูล
สถานะการบรรลุ
เป้าหมายของแผน
ย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น 
การต่างประเทศ  
ซึ่งประกอบด้วย  
5 แผนย่อย ดังนี้ 

(1) ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ 

(2) ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ
และความ
ร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

 

𝑁 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 
 

• 𝑁= คะแนนรวมแผนย่อย
ของแผนแม่บทการ
ต่างประเทศต่อปี  

• 𝐴= แผนย่อยของแผนแม่บท
การต่างประเทศ 
วิธีการค านวณ 
น าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ของทั้ง 5 แผนย่อยมา
คิดเป็นคะแนน โดยก าหนดให้  
1 แผนย่อย = 20 คะแนน 
ดังนี้ 
- กรณีที่แผนย่อยมี  

1 เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ให้เป้าหมายนั้น
มีคะแนน 20 คะแนน 

- กรณีท่ีแผนย่อยมี 2 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1)  ให้คะแนนเป้าหมาย
ละ 10 คะแนน 

โดยทั้งหมด 5 แผนย่อย  
จะมีคะแนน 20 x 5 = 100 
คะแนน ซึ่งคิดคะแนนจาก

ปี 2565 คะแนนตัวชี้วัด
การต่างประเทศไทยอยู่ที ่ 
100 คะแนน 
 
ปี 2564 คะแนนตัวชี้วัด
การต่างประเทศไทยอยู่ที ่ 
80 คะแนน 

ปี 2563 คะแนนตัวชี้วัด
การต่างประเทศไทยอยู่ที ่ 
80 คะแนน 

ปี 2562 คะแนนตัวชี้วัด
การต่างประเทศไทยอยู่ที ่ 
67.5 คะแนน 
 
 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-2          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในภูมิภาค 
(2) ความม่ังคั่ง ย่ังยืน 

จากการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันควบคู่ไปกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผ่านความร่วมมือกับ
มิตรประเทศท่ัวโลก 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การสร้าง
เศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรม รวมถึง
การเป็นหุ้นส่วน
ส าคัญกับภาคส่วน
ต่าง ๆ  ของต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

(3) มาตรฐานสากล จาก
การยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนาภายใน 
ประเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
และพันธกรณี

(3) การพัฒนาที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
และพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

(4) การส่งเสริม
สถานะและ
บทบาทของ
ประเทศไทยใน
ประชาคมโลก 

(5) การต่างประเทศ
มีเอกภาพและ
บูรณาการ 

ค านวนโดย สศช. 

 
 

ค่าสีสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

• ก าหนดคะแนนของค่าสี
สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ 
สีเขียว = 20 คะแนน 
สีเหลือง = 15 คะแนน 
สีส้ม = 10 คะแนน 
สีแดง = 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/การด าเนินการ) 
หรือ 5 คะแนน (มีโครงการ/
การด าเนินด าเนินการบ้าง) 

 
โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย
ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อย
กว่า 80 คะแนน 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อย
กว่า 85 คะแนน 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อย
กว่า 90 คะแนน 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-3          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ระหว่างประเทศ 
รวมถึงการมีบทบาท
ในการร่วมพัฒนา
กฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ 
มาตรฐานสากล และ
พันธกรณีต่าง ๆ 

(4) สถานะและเกียรติภูมิ 
จากการสร้าง
เกียรติภูมิและอ านาจ
ต่อรอง โดยเน้นการ
ต่างประเทศท่ีใช้
อ านาจแบบนุ่มนวล  
อย่างเป็นระบบ  
การส่งเสริมภาพลักษณ์ 
ที่ดี การยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์
ของไทย 

(5) พลัง จากการพัฒนา 
การด าเนินงานด้าน
การต่างประเทศให้มี
พลวัตและมีเอกภาพ
ระหว่างทุกภาคส่วน
ของประเทศ 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-4          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

020201 ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน 
การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่
ส าคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีข้ึน 

เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการแสวง 
หาโอกาสและลู่ทางความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
มิตรประเทศทั่วโลก ทั้ง
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การสร้างเศรษฐกิจ
ที่เน้นนวัตกรรมการใช้
ประโยชน์จาก 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
และการส่งเสริมให้ภาค 
เอกชนไทยขยายตลาดใน
ต่างประเทศ 
 

การเพ่ิมข้ึนของดัชนี
ระดับการค้า  
การลงทุน การบริการ 
และความก้าวหน้าใน
การพัฒนานวัตกรรม
ระดับภูมิภาคของไทย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

การจัดท าดัชนีใหม่
ในลักษณะ 
Composite index 
โดยใช้ข้อมูล 

(1) มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ของกระทรวง
พาณิชย์  

(2) มูลค่าการลงทุน
โดยตรงจาก
ต่างประเทศ 
(FDI) ของ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย/
ส านักงาน 
คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
การลงทุน 

(3) รายได้และ
ค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่

 

𝐴𝑉𝐺. (𝑁) =  
𝑁1 +𝑁2 +⋯

𝑁
 

• ค่าเฉลี่ยดัชนีระดับการค้า  
การลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
นวัตกรรมระดับภูมิภาคของ
ไทยของแต่ละห้วง 5 ป ี 

• 𝑁= คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับการค้า การลงทุน 
การบริการ และความก้าวหน้า
ในการพัฒนานวัตกรรม
ระดับภูมิภาคของไทยรายปี 
ค านวณโดย 

 

𝑁 = (
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷

ค่าเป้าหมายในช่วงปีนั้น
) 𝑥100 

โดยตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย 

• 𝐴 : การขยายตัวของมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศ 
เกณฑ์ปี 2566-2570 
ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
- ขยายตัว ≥ 5% = 25 

คะแนน  

ในช่วงปี 2561 – 2565 
การเพ่ิมข้ึนของดัชนีระดับ
การค้า การลงทุน การบริการ 
และความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทย อยู่ที่ 
เฉลี่ยร้อยละ 61.43 
 
ปี 2565 การเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนีระดับการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยอยู่ที่  
ร้อยละ 75.14 
 
ปี 2564 การเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนีระดับการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยอยู่ที่  
ร้อยละ 92.86 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-5          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เดินทางเข้า
ประเทศไทย  
ของกระทรวง 
การท่องเที่ยว 
และกีฬา/การ
ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
(ททท.)  

(4) ดัชนีนวัตกรรม
โลก (GII) จัดเก็บ
โดยองค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งโลก 
(WIPO)  

ค านวณโดย สศช. 

- ขยายตัว ≥ 4% แต่ไม่ถึง 
5% = 20 คะแนน 

- ขยายตัว ≥ 3% แต่ไม่ถึง 
4% = 15 คะแนน 

- ขยายตัว ≥ 2% แต่ไม่ถึง 
3% = 10 คะแนน 

- ขยายตัว ≥ 1% หรือไม่มี
การขยายตัว = 5 คะแนน 

- ขยายตัวติดลบ = 0 คะแนน 
• 𝐵 : การขยายตัวของมูลค่า

การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI)  
เกณฑ์ป ี2566-2570 
ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
- ขยายตัว ≥ 5% = 25 

คะแนน  
- ขยายตัว ≥ 4% แต่ไม่ถึง 

5% = 20 คะแนน 
- ขยายตัว ≥ 3% แต่ไม่ถึง 

4% = 15 คะแนน  
- ขยายตัว ≥ 2% แต่ไม่ถึง 

3% = 10 คะแนน 
- ขยายตัว ≥ 1% หรือไม่มี

การขยายตัว = 5 คะแนน 
- ขยายตัวติดลบ = 0 คะแนน 

ปี 2563 การเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนีระดับการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยอยู่ที่  
ร้อยละ 35.71 

ปี 2562 การเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนีระดับการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยอยู่ที่  
ร้อยละ 64.29 

ปี 2561 การเพ่ิมขึ้นของ
ดัชนีระดับการค้า การ
ลงทุน การบริการ และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยอยู่ที่  
ร้อยละ 57.14 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-6          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

• 𝐶 : การเพิ่มขึ้นของรายได้
และค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
ประเทศไทย เกณฑ์ปี 
2566-2570 ก าหนด
คะแนน ดังนี้ 
- เพ่ิมข้ึน ≥ 10% = 25 

คะแนน  
- เพ่ิมขึ้น ≥ 8% แต่ไม่ถึง 

10% = 20 คะแนน 
- เพ่ิมข้ึน ≥ 6% แต่ไม่ถึง 

8% = 15 คะแนน 
- เพ่ิมข้ึน ≥ 4% แต่ไม่ถึง 

6% = 10 คะแนน 
- เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 4% แต่

ไม่น้อยกว่า 1% = 5 
คะแนน 

- เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 1% 
หรือไม่เพ่ิมขึ้น หรือติดลบ 
= 0 คะแนน 

• 𝐷: ดัชนีนวัตกรรมโลก 
(ระดับภูมิภาค SEAO หรือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียตะวันออก 
และโอเชียเนีย) 

 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-7          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ที่สะท้อนความส าเร็จใน
ภาพรวมในการปรับใช้
นวัตกรรมของประเทศไทย  
เกณฑ์ปี 2566 - 2570 
ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
- อันดับที่ 7 หรือน้อยกว่า 

= 25 คะแนน 
- อันดับดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

แต่ไม่ถึงอันดับที่ 7 = 20 
คะแนน 

- อันดับเท่าเดิม = 15 คะแนน 
- อันดับลดลง 1 อันดับ  

= 10 คะแนน 
- อันดับลดลง 3 อันดับ  

= 5 คะแนน 
- อันดับลดลงมากกว่า  

3 อันดับ = 0 คะแนน 

โดยจะต้องเพิ่มขึ้นตลอด 
แต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566-2570  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ในห้วงปี 2571-2575  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ในห้วงปี 2576-2580  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-8          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

020202 
 

ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก 

พัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความ
สมดุลระหว่างการเจริญ 
เติบโตและความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ก าหนดให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
เพ่ือให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยใช้ประโยชน์
จากการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และความเป็น
หุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ของต่างประเทศ เพ่ือ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

สัดส่วนเป้าหมายย่อย
(Targets) ของเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ที่บรรลุค่า
เป้าหมายของไทยใน
ระดับไม่น้อยกว่าระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายต่อ
เป้าหมายย่อยทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของ
ไทย จากส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

(

 
 
 
 
 

จ านวนเป้าหมายย่อย
ที่บรรลุค่าเป้าหมาย

และอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย

169

)

 
 
 
 
 

𝑥100 

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย 
ในป ี2570 ไม่น้อยกว่าระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85  
ในป ี2573 ไม่น้อยกว่าระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
100  
เนื่องจากเป้าหมาย 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จะส าเร็จในปี 2573  
ดังนั้น ในปี 2574 - 2580 
ส านักงานฯ จะพิจารณา
จัดหาตัวชี้วัดใหม่ที่เหมาะสม
ต่อไป  
 
หมายเหตุ : ระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมายขั้นวิกฤต คือ 
สถานการณ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ปี 2564 สัดส่วนเป้าหมาย
ย่อยของเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่บรรลุค่า
เป้าหมายของไทยในระดับ
ไม่น้อยกว่าระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมายต่อเป้าหมายย่อย
ทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 74.6 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-9          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ของค่าเป้าหมาย (สีแดง) 
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
เสี่ยง คือ สถานการณ์อยู่ในช่วง
ร้อยละ 51 – 74 ของค่าเป้าหมาย 
(สีส้ม) 
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คือ 
สถานการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 
75 – 99 ของค่าเป้าหมาย  
(สีเหลือง) 
ระดับบรรลุค่าเป้าหมาย คือ 
บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100 
(สีเขียว) 

020301 ประเทศไทยมีการ
พัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 
ในทุกมิติและสามารถ
มีบทบาทเชิงรุกใน
การร่วมก าหนด
มาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น 

การส่งเสริมศักยภาพ
หน่วยงานไทยและคนไทย 
ยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาภายในประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศและส่งเสริม
ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ 
กับนานาประเทศ รวมถึง
ด าเนินการต่างประเทศใน

จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร  
กฎบัตร และความตกลง
ที่ประเทศไทยให้
สัตยาบัน  
(ร้อยละภายในปี 
2570/ 2575/ 2580) 

• กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย 
กระทรวง 
การต่างประเทศ 

• United Nation 
Treaty Collection  

 

𝑁 =  (
𝐴

𝐵
)𝑥100 

• 𝑁= ร้อยละจ านวน
สนธิสัญญา อนุสัญญา  
พิธีสาร กฎบัตร และความ
ตกลงที่ประเทศไทยให้
สัตยาบันในปี 2570 

• 𝐴: จ านวนสนธสิัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบันของปีเป้าหมาย 

• 𝐵: จ านวนสนธสิัญญา 

ปี 2565 จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบัน อยู่ที่  
60 ฉบับ 

ปี 2564 จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบัน อยู่ที่  
59 ฉบับ 

ปี 2563 สนธิสัญญา 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-10          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เชิงรุกและสร้างสรรค์โดย
การมีบทบาทในการร่วม
พัฒนากฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ
มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีต่าง ๆ ไปพร้อม
กันได้ด้วย 

อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบันที่ต้องมีในป ี
2570/ 2575/ 2680 
ค านวณโดย  
𝐵 = 𝐶 + (

จ านวนร้อยละค่าเปา้หาหมาย

100
𝑥𝐶) 

• 𝐶: จ านวนสนธสิัญญา
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบันของปีฐาน 
(ปี 2565/ 2571/ 2576) 

 
โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย 
ในปี 2570 เพิ่มขึ้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 10 จาก
จ านวน 60 ฉบับ ของปีฐาน 
2565  
ในปี 2575 เพิ่มขึ้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 15 จาก
จ านวนฉบับของปีฐาน 2571 
ในปี 2580 เพิ่มขึ้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 20 จาก
จ านวนฉบับของปีฐาน 2576 
 

อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบัน อยู่ที่  
59 ฉบับ 

ปี 2562 จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบัน อยู่ที่  
58 ฉบับ 

ปี 2561 จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร 
และความตกลงที่ประเทศ
ไทยให้สัตยาบัน อยู่ที่  
57 ฉบับ 
 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-11          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

020401 ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ อ านาจ
ต่อรอง และได้รับ 
การยอมรับในสากล 
มากขึ้น 

มุ่งเน้นการต่างประเทศที่
ใช้อ านาจแบบนุ่มนวล
เป็นระบบ การด าเนิน
นโยบายส่งเสริมสถานะ
ของไทยในเวทีโลก การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
และการยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ไทยให้กลายเป็นความ
นิยมไทยเพ่ือสร้างมูลค่า
สินค้าและบริการ รวมทั้ง
การสร้างขีดความสามารถ
ให้ทุกภาคส่วนของไทย
ร่วมเสริมสร้างสถานะของ
ประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษา
และเพ่ิมพูนผลประโยชน์
แก่ประเทศและประชาชน
ไทยในการมีปฏิสัมพันธ์
กับประชาคมโลก 

ประเทศที่หนังสือ
เดินทางของประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับ
(ประเทศภายในปี 
2570/ 2575/ 2580) 

กรมการกงสุล 
กระทรวง 
การต่างประเทศ 

𝐴 − 𝐵 = ≥ค่าเป้าหมาย
ในช่วงปีนั้น 
• 𝐴: จ านวนประเทศที่

อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาไทย 
เดินทางเข้าประเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้อง
ขอรับการตรวจลงตรา โดย
นับรวม Visa on Arrival: 
VOA ของปีเป้าหมาย 

• 𝐵: จ านวนประเทศที่
อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาไทย 
เดินทางเข้าประเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้อง
ขอรับการตรวจลงตรา โดย
นับรวม Visa on Arrival: 
VOA ของ 5 ปีก่อนหน้า 

โดยจะต้องมีประเทศที่
หนังสือเดินทางของประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับหนังสือ
เดินทางของประเทศไทย 
ในห้วงปี 2566-2570 

ณ กันยายน 2565  
มีประเทศท่ีหนังสือ
เดินทางของประเทศไทย
ได้รับการยอมรับ  
จ านวน 43 ประเทศ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ประเทศ 
จาก 5 ปีก่อนหน้า  
ในห้วงปี 2571-2575 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ประเทศ 
จาก 5 ปีก่อนหน้า  
ในห้วงปี 2576-2580 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15 ประเทศ 
จาก 5 ปีก่อนหน้า  

จ านวนข้อก าหนด 
ปฏิญญา หรือผลลัพธ์
การประชุมระดับผู้น า
ในกรอบพหุภาคีท่ีริเริ่ม
จากประเทศไทย 
(ร้อยละภายในปี 
2570/ 2575/ 2580) 

กระทรวง 
การต่างประเทศ 

 

𝑁 = (
𝐴 − 𝐵

𝐵
)𝑥100 

 
• 𝑁 = ร้อยละข้อก าหนด 

ปฏิญญา หรือผลลัพธ์ 
การประชุมระดับผู้น าใน
กรอบพหุพาคีท่ีริเริ่มจาก
ประเทศไทยในช่วง 5 ปี 

• 𝐴: จ านวนข้อก าหนด 
ปฏิญญา /ผลลัพธ์ 
การประชุมระดับผู้น าใน
กรอบพหุพาคีท่ีริเริ่มจาก
ไทยของปีเป้าหมาย 

• 𝐵: จ านวนข้อก าหนด 
ปฏิญญา /ผลลัพธ์ 
การประชุมระดับผู้น าใน

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-13          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

กรอบพหุพาคีท่ีริเริ่มจาก
ประเทศไทยของ 5 ปีก่อน
หน้า 

โดยจ านวนข้อก าหนด 
ปฏิญญา หรือผลลัพธ์การ
ประชุมระดับผู้น าในกรอบ
พหุพาคีที่ริเริ่มจากประเทศ
ไทย จะต้องมีค่าเป้าหมาย
ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566–2570 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ในห้วงปี 2571-2575 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในห้วงปี 2576–2580 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 
 

020501 ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างมี
เอกภาพ และไทย
เป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ 

พัฒนาการด าเนินงาน
ด้านการต่างประเทศ
อย่างบูรณาการและมี
เอกภาพระหว่างทุกภาค
ส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชา

คะแนนระดับการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการต่าง 
ประเทศไทย  
(คะแนนต่อปี) 

การจัดท าดัชนีใหม่
ในลักษณะ 
Composite index 
โดยใช้ข้อมูล
ประกอบอย่างน้อย  

(1) การบูรณาการ
เพ่ือขับเคลื่อน

 

𝑁 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 +⋯

𝑍
 

• 𝑁= คะแนนของระดับ 
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศไทย  

• 𝑍= จ านวนตัวชีว้ัด  
โดยตัวชี้วัดประกอบด้วย 

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในทุกมิติมากขึน้ สังคม รวมถึงประชาชน
ไทยทั่วไปทั้งในประเทศ
และในต่างประเทศ 
เพ่ือให้การต่างประเทศ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับ
ประชาชนไทย 

แผนแม่บทฯ 
ประเด็นการ
ต่างประเทศ 
รวมถึงแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ 

(2) การมีกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนักรู้/รับฟัง
ข้อคิดเห็นของ
สาธารณชน
เกี่ยวกับงานด้าน
การต่างประเทศ 

(3) ประสิทธิภาพ
ของการให้ 
บริการงานด้าน
กงสุล รวมถึง 
การให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย
ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศ
ของกระทรวง 
การตา่งประเทศ 

ค านวณโดย สศช. 

- 𝐴: การบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ประเด็นการต่างประเทศ 
รวมถึงแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ  
วิธีการค านวณ  
มีกลไกขับเคลื่อน มีแผนงาน
และสามารถปฏิบัติตาม
แผนงานได้ โดยสามารถจัด
ประชุมกลไกได้อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง (ห้วงที่ 2-4)  
= 100 คะแนน 
ไม่มี = 0 คะแนน 

- 𝐵: การมีกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้/รับฟัง
ข้อคิดเห็นของสาธารณชน
เกี่ยวกับงานด้านการ
ต่างประเทศ 
โดยก าหนดเป้าหมาย 
- ปี 2566-2570 (ห้วงที่ 2) 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 
กิจกรรม  

- ปี 2571-2575 (ห้วงที่ 3) 
ปีละไม่น้อยกว่า 50 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-15          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

กิจกรรม 
- ปี 2576-2580 (ห้วงที่ 4) 

ปีละไม่น้อยกว่า 60 
กิจกรรม 

วิธีการค านวณคะแนน 
𝐵 = 100 − ((

𝐵𝐴−𝐵𝐵

𝐵𝐴
) 𝑋100)  

- 𝐵𝐴: ค่าเป้าหมายช่วงปี
นั้น ๆ 

- 𝐵𝐵: จ านวนกิจกรรมฯ ที่
มีในปีปัจจุบัน 

- 𝐶: ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการงานด้านกงสุล 
รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์
ได้ยากในต่างประเทศ  
โดยวัดประสิทธิภาพจาก
จ านวน backlog ในการ
ตอบสนองต่อค าร้อง 
วิธีการค านวณ 
มีการปรับปรุงกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและแก้ไข
ข้อร้องเรียนอยู่เสมอ โดย
สามารถตอบสนองต่อ
จ านวนค าร้องขอรับบริการ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

งานด้านกงสุล จ านวนค า
ขอรับความช่วยเหลือของ
คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศได้ครบถ้วน  
= 100 คะแนน 
วิธีการค านวณคะแนน 
𝐶 = 100 − ((

𝐶𝐴 − 𝐶𝐵

𝐶𝐴
)𝑋100) 

- 𝐶𝐴: จ านวนค าร้องขอรับ
บริการงานด้านกงสุล 
จ านวนค าขอรับความ
ช่วยเหลือของคนไทยที่
ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศที่ส่งเข้ามา 
ในปีปัจจุบัน 

- 𝐶𝐵 : จ านวนค าร้อง
ขอรับบริการงานด้าน
กงสุล จ านวนค าขอรับ
ความช่วยเหลือของคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศที่ได้รับ
สามารถตอบสนองในปี
ปัจจุบัน 

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-17          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566-2570 เฉลี่ย
ร้อยละ 100  
ในห้วงปี 2571-2575 เฉลี่ย
ร้อยละ 100  
ในห้วงปี 2576-2580 เฉลี่ย
ร้อยละ 100  

   สัดส่วนความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการ  
ต่อรายได้ประชาชาติ  
ของประเทศไทย 

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่าง 
ประเทศ 
 
 

สัดส่วนความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ : 
รายได้ประชาชาติของประเทศ
ไทย  
 
หมายเหตุ: 
สัดส่วนความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
(Official Development 
Assistance : ODA)  

รายได้ประชาชาติของประเทศ
ไทย (Gross National Income 
: GNI) 

โดยจะต้องมีสัดส่วน 
ODA/GNI 
ในห้วงปี 2566-2570  

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.26 ต่อปี  
ในห้วงปี 2571-2575  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.48 ต่อปี  
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 0.70 ต่อป ี 



ประเด็น (02) การต่างประเทศ 2-18          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

02 แผนแม่บทฯ ประเด็น การต่างประเทศ จ.1 กระทรวงการต่างประเทศ 
020001 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล  

และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

จ.2 กระทรวงการต่างประเทศ 

020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 

จ.3 กระทรวงพาณิชย์ 

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

จ.3 กระทรวงการต่างประเทศ 

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท 
เชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงการต่างประเทศ 

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น จ.3 กระทรวงการต่างประเทศ 
020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน 

ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

จ.3 กระทรวงการต่างประเทศ 

 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-1          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประเด็น (03) การเกษตร 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

030001 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขา
เกษตรเพิ่มขึ้น 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร วม ใน
ป ร ะ เท ศ  (GDP)  ส า ข า
เกษตร ประกอบด้วยการ
ผ ลิ ต ที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  
เกษตรกรรม  การป่ าไม้ 
และการป ระม ง  มี ก าร
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร 
(ร้อยละต่อปี) 

รายงานสถิติรายได้
ประชาชาติของ
ประเทศไทย 

(National Income 
of Thailand) 
ส านักงานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

อัตราการขยายตัวของ GDP สาขา
เกษตร ต่อปี ค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

GN :  อัตราการขยายตัวของ GDP 
สาขาเกษตร (GDP Growth) 
A  : GDP สาขาเกษตรปีปัจจุบัน 
B  : GDP สาขาเกษตรปีก่อนหน้า 
โดย GDP สาขาเกษตร ต้องมีอัตรา
การขยายตัวต่อปี 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.5 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.5 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.5 

ช่วงปี 2561–2564 มีอัตรา
การขยายตัวของ GDP สาขา
เกษตร ดังนี้ 
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1 
ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ -3.5 
ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ -0.9 
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.1 

030002 ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

ผลิตภาพการผลิตเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างสัดส่วน
ของผลผลิตและปัจจัยการ
ผลิต โดยการผลิตที่มีผลิต
ภาพจะต้องมีการใช้ปัจจัย
การผลิตต่ าและได้ผลผลิต
ในปริมาณมาก โดยในแผน

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

รายงานสต็อกทุน
ของประเทศไทย 

(Capital Stock of 
Thailand) 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

ค่าเฉลี่ยผลิตภาพการผลิต (TFP) 
ภาคเกษตรในช่วง 5 ปี ค านวณโดย 

AVG. TFP(N) = 
T1+T2+⋯+TN 

N
 

โดยที่ 
AVG. TFP(N) : ค่าเฉลี่ยของ TFP 
ภาคเกษตร ในช่วง N ปี 

ช่วงปี 2561–2564 มีค่า  
TFP ภาคเกษตร ดังนี้ 
ปี 2564 ร้อยละ -0.47 
ปี 2563 ร้อยละ -2.48 
ปี 2562 ร้อยละ -1.21 
ปี 2561 ร้อยละ 3.14 
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย TFP ภาค



ประเด็น (03) การเกษตร 03-2          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

แม่บทฯ จะประเมินผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตร
จากการวัดผลิตภาพการ
ผ ลิ ต ร ว ม  (Total Factor 
Productivity: TFP) ภ า ค
เกษตร ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้น
ของผลผลิตทางการเกษตร
ที่เกิดจากส่วนที่มิได้มาจาก
การเพิ่มของปัจจัยการผลิต
หลัก (แรงงาน ที่ดิน ทุน) 
แต่จะมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
โดยการเพ่ิมขึ้นของผลิต
ภาพการผลิตรวมของภาค
เกษตรจะสะท้ อนถึ งการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ส่วนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเชิง
คุณภาพ เช่น การพัฒนา
ทักษะแรงงาน การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโน โลยี  การบริ ห าร
จัดการที่ มีประสิทธิภาพ 
และการสร้ างมูลค่ าเพ่ิ ม
ให้แก่สินค้า 

สังคมแห่งชาติ TN : TFP สาขาเกษตรรายปี ตามที่ 
สศช. รายงาน ซ่ึงค านวณโดย 
 Yt  = At f (Kt Lt Nt) 

       = A KαLβNδ 

  
dY

 Y
 = α

dK

K
+ β

dL

L
+ δ

dN

N
+

dA

A
 

TFP =
dY

Y
− α

dK

K
− β

dL

L
− δ

dN

N
 

โดยที่ 
Y   : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
A  : ค่าคงที่ 
K  : ปัจจัยทุน 
L  : ปัจจัยแรงงาน 
N  : ปัจจัยที่ดิน 
α  : ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยทุน 
β  : ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยแรงงาน 
δ  : ส่วนแบ่งรายได้ของปัจจัยที่ดิน 
โดยผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรต้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.2 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.3 

เกษตรในช่วงปี 2561–2564 
ทีร่้อยละ -0.26 
 
 
 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-3          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

030101 สินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

สิ นค้ าเกษตรอั ตลั กษณ์ 
พ้ื นถิ่ นครอบคลุ มสิ นค้ า 
และผลิ ตภั ณ ฑ์ ทางการ
เกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
พ้ืนที่ สินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  สินค้ าศิลปาชีพ 
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
สิ น ค้ าห นึ่ ง ต าบ ล ห นึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ และพืชผลและ
ผลไม้เขตร้อน โดยในแผน
แม่บทฯ จะประเมินจาก
มูลค่ารวมของผลไม้ เมือง
ร้อนที่ส าคัญ ข้าวหอมมะลิ 
ผ้าไหมนกยูงพระราชทาน 
และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น ซึ่งเป็นสินค้า
ที่มีการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้ 
หากมี การจั ด เก็บข้ อมู ล
สินค้าอ่ืน ๆ สามารถน ามา
เพ่ิมเติมภายหลังได้ 
 
 
 

อั ต ราการขยายตั ว 
ของมูลค่าของสินค้า
เก ษ ต ร อั ต ลั ก ษ ณ์ 
พ้ืนถิ่น  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก
ส านักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
 

ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สิ น ค้ า เกษ ตร อั ตลั กษ ณ์ พ้ื น ถิ่ น 
ในช่วง 5 ปี ค านวณโดย 
AVG. Growth(N) =

G1+G2+⋯+GN 
N

  
โดยที่  
AVG. Growth(N) : ค่ า เฉ ลี่ ย อั ต รา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นรายปี 
ซ่ึงค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 
A : มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นปีปัจจุบัน 
B : มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่น ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 

ในห้วงปี  2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
ในห้วงปี  2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 13 

ช่วงปี  2561–2565 มี อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าของ
สิ น ค้ า เก ษ ต ร อั ต ลั ก ษ ณ์ 
พ้ืนถิ่น ดังนี้ 
ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 7.20 
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 9.98 
ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ -0.54 
ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 14.37 
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 11.80 
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการ
ขยายตั วของมู ลค่ าสิ นค้ า
เกษ ต ร อั ต ลั ก ษ ณ์ พ้ื น ถิ่ น 
ในช่วงปี 2561–2565 ที่ร้อย
ละ 7.75 ต่อปี โดยส่วนใหญ่
เป็นการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าในกลุ่มผลไม้เมืองร้อนที่
ส าคัญ และข้าวหอมมะลิ  
ทั้งนี้ ในปี 2561 ยังไม่มีการใช้
ข้อมูลมูลค่าของผ้าไหมนกยูง
พระราชทาน และมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ในการประเมิน 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-4          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในห้วงปี  2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

สิ น ค้ า เกษ ตรป ลอดภั ย 
ครอบคลุ มสินค้ าเกษตร  
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง  
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย โดยใน 
แผนแม่บทฯ จะประเมิน
จากมูลค่ารวมของสินค้า
เกษตรปลอดภัยใน 2 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ 
1) สินค้าเกษตรทีผ่่านการ

ตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice: 
GAP)  

2) สินค้าเกษตรที่ผ่าน 
การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

อั ต ราการขยายตั ว 
ของมูลค่าของสินค้า
เกษ ตรป ลอดภั ยที่
ได้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง 
ได้แก่  
(1) สินค้าเกษตรที่ผ่าน
ก า ร ต ร ว จ รั บ ร อ ง
มาตรฐานการปฏิบัติ
ท างการเกษตรที่ ดี  
และ (2) สินค้าอินทรีย์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก 
ส านักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
 

ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัย ในช่วง 5 ป ี
ค านวณโดย 
AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 

N
  

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยอัตราการ
ขยายตั วของมู ลค่ าสิ นค้ าเกษตร
ปลอดภัย ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยรายปี  ซึ่ ง
ค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 
A : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ปีปัจจุบัน 
B : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าสินค้าเกษตร GAP และ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ช่วงปี  2561–2565 มี อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าปลอดภัย ดังนี้ 
ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 33.76 
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 11.44 
ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 18.58 
ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 12.10 
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 11.80 
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าของสินค้า
เกษตรปลอดภั ย ในช่ วงปี 
2561–2565 ที่ร้อยละ 18.97 
ต่อปี  โดยส่วนใหญ่ เป็นการ
ขยายตั วของมู ลค่ าสิ นค้ า
เกษตร GAP  

ทั้งนี้ ปี 2561-2563 ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล GAP ประมง 
และปี  2561-2563 และปี 
2565 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ประมงอินทรี ย์  รวมถึ งปี 
2561-2565 ไม่มีการจัดเก็บ



ประเด็น (03) การเกษตร 03-5          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ข้อมูลพืช GAP (ยกเว้นข้าว) 
และพืชอินทรีย์ (ยกเว้นข้าว) 
ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว จึงอาจ
สะท้อนให้เห็นเพียงแนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีของมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 

สินค้าเกษตรและอาหาร 
ของป ระ เท ศ ไท ย ได้ รั บ 
การประเมินความเชื่อมั่น
ด้านมาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร
ใน ระดั บ ส ากล  รวมถึ ง
คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร 

ดัชนีคุณภาพและ
ความปลอดภัย ภายใต้
อันดับความมั่นคงทาง
อาหาร 
(อันดับของโลกภายใน
ปี 2570/ 2575/ 
2580)  

รายงานการจัด
อันดับความมั่นคง
ทางด้านอาหาร 
(Global Food 
Security Index: 

GFSI) ของวารสาร 
The Economist 

จัดท าโดย  
The Economist 
Intelligence Unit  

 

การจัดอันดับความมั่นคงทางด้าน
อาหาร (GFSI) ในมิติคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร (Quality 
and safety) ประกอบด้ วยตั วชี้ วั ด
หลัก ดังนี้  
1) ความหลากหลายของอาหาร 

(Dietary diversity) 
2) มาตรฐานโภชนาการ(Nutritional 

standards) 
3) ความเพียงพอของวิตามินและ 

แร่ธาตุ (Micronutrient 
availability) 

4) คุณภาพโปรตีน (Protein quality) 
5) ความปลอดภัยของอาหาร (Food 

safety) 
โดยประเทศไทยต้องมีดัชนีคุณภาพ
และความปลอดภัย 
ภายในปี 2570 อันดับไม่เกิน 70  
ภายในปี 2575 อันดับไม่เกิน 68 

ช่วงปี  2564–2565 ประเทศ
ไทยมีอันดับดัชนีคุณภาพและ
ความปลอดภัยภายใต้ความ
มั่นคงทางอาหาร ดังนี้ 
ปี 2564 มีดัชนีคุณภาพและ
ความปลอดภัยอยู่อันดับที่ 73 
(59.5 คะแนน) จากทั้งหมด 
113 ประเทศ 
ปี 2565 มีดัชนีคุณภาพและ
ความปลอดภัยอยู่ อันดับที่ 
102 (45.3 คะแนน ) จาก
ทั้งหมด 113 ประเทศ 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-6          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ภายในปี 2580 อันดับไม่เกิน 65 

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แ ล ะก ระบ วน ก ารท า ง
ชีวภาพในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร ให้มี
มูลค่าสู งขึ้น  โดยในแผน
แม่บทฯ จะประเมินจาก
มูลค่ารวมของวัตถุดิบที่ใช้
ผ ลิ ต พ ลั ง ง าน ท ด แ ท น 
สมุนไพร/เครื่องเทศ และ
แมลงเศรษฐกิจ  ซึ่ งเป็ น
สินค้าเกษตรชีวภาพที่ มี
ก ารจัด เก็บ ข้ อมู ลอย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้ งนี้  หากมีการ
จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตร
ชีวภาพอ่ืนๆ สามารถน ามา
เพ่ิมเติมภายหลังได้ 

อัตราการขยายตั ว
ของมูลค่าของสินค้า
เกษตรชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก
ส านักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
 

ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรชีวภาพ ในช่วง 5 ปี 
ค านวณโดย 
AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 

N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่ า เฉลี่ ย อั ต รา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
ชีวภาพ ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สิ น ค้ า เกษ ตรชี วภ าพ รายปี  ซึ่ ง
ค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 
A : มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
ปีปัจจุบัน 
B : มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ 
ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 18 

ช่วงปี  2562–2565 มี อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ ดังนี้ 
ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ -2 
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 19 
ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 24 
ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 16 
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าของสินค้า
เก ษ ต รชี วภ าพ  ในช่ ว งปี 
2562–2565 ที่ร้อยละ 14.25 
ต่อปี โดยสัดส่วนของมูลค่า
สินค้าเกษตรชีวภาพ ส่วนใหญ่
เป็นมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานทดแทน รองลง 
มาคือ มูลค่าแมลงเศรษฐกิจ 
แล ะมู ล ค่ าส มุ น ไพ รแ ล ะ
เครื่องเทศ ตามล าดับ  
  



ประเด็น (03) การเกษตร 03-7          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

030302 วิสาหกิจการเกษตร
จากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การจัดตั้ งทุ กต าบล
เพ่ิมขึ้น 

การยกระดับให้เกษตรกร
เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
วิส าหกิ จการเกษตรที่ มี 
ก า ร ใช้ ฐ าน ท รั พ ย าก ร
ชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น 
พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง สามารถสร้างรายได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้
อย่างยั่ งยืน  โดยในแผน
แม่บทฯ จะประเมินจาก
จ านวนการจดทะเบี ยน
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับ
เกษตรชีวภาพทั่วประเทศ 
เช่น สินค้าแมลง สมุนไพร 
และปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 

การจดทะเบียน
ด าเนินการของ
วิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก 
กรมส่งเสริม 
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
การจดทะเบียนและต่อทะเบี ยน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวภาพ ในช่วง 
5 ป ีค านวณโดย 
AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 

N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการจดทะเบียนฯ ในช่วง
 N ปี 
GN : อัตราการเพ่ิมขึ้นของการจด
ทะเบียนฯ รายปี ซ่ึงค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 
A : จ านวนการจดทะเบี ยน ฯ ปี
ปัจจุบัน 
B : จ านวนการจดทะเบียนฯ ปีฐาน 
โดยจ านวนการจดทะเบียนวิสาหกิจ
เกษตรชีวภาพ ต้องมี อัตราการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากปีฐาน ดังนี้ 
• ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 15 จากปี 2563 
(ปี  2564-2565 จ านวนการจด

จากข้อมูลการจดทะเบียน
ด า เนิ น การของวิส าหกิ จ
ชุ ม ช น ที่ เกี่ ย ว กั บ เกษ ต ร
ชีวภาพในปี 2565 (ณ วันที่ 
15 ธันวาคม 2565) พบว่า มี
การจดทะเบียนแล้ว จ านวน 
1 ,074  แห่ ง  เพ่ิ ม ขึ้ น จาก
จ าน วน  6 9 5  แ ห่ ง  ใน ปี 
2563 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
54.53 ซึ่งคาดว่าสาเหตุที่มี
ก ารจด ท ะ เบี ย น เพ่ิ ม ขึ้ น
จ านวนมากมาจากการย้าย
กลับถิ่นฐานของประชาชนที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 และหันมา
จดทะเบียนท าธุรกิจ 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-8          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ท ะ เบี ย น ฯ  มี ค ว าม ผั น ผ ว น 
เนื่องจากประชาชนกลับท้องถิ่น
และหันมาจดทะเบียนท าธุรกิ จ
มากกว่าปกติในช่วงโควิด-19 จึงใช้
ปี  2563 ที่ข้อมูลอยู่ ในช่วงปกติ
เป็นปีฐาน) 

• ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 จากปี 2570 

• ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 จากปี 2575 

030401 สินค้าเกษตรแปรรูป 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้าง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า
เกษตร โดยแผนแม่บทฯ จะ
ประเมินจากกาขยายตั ว
เฉลี่ยของมูลค่าสินค้าเกษตร
แปรรูปที่ส าคัญ เช่น อาหาร 
เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 
ยาสูบ เครื่องหนังและผลิต 
ภัณฑ์  และกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 

อัตราการขยายตัวของ
มู ลค่ าสิ นค้ าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก
ส านักงานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
ในช่วง 5 ป ีค านวณโดย 
AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 

N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่ า เฉ ลี่ ย อั ต รา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
แปรรูปฯ ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปฯ รายปี  ซึ่ ง
ค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 
A : มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ

ช่ วงปี  2561–2564  มี อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรแปรรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 6.79 
ปี 2563 ขยายตัวร้อยละ -2.40 
ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ -0.03 
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ -0.19 
ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าของเกษตร
แปรรูปที่ ส าคัญ  ในช่ วงปี 
2561–2564 ที่ ร้อยละ 1.04 
ต่อปี 

ทั้งนี้ ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์



ประเด็น (03) การเกษตร 03-9          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลิตภัณฑป์ีปัจจุบัน 
B : มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปฯ 
ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 

มวลรวมอุตสาหกรรมเกษตร
มีความล่าช้า 1 ปี 

030501 สินค้าที่ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยี  
การเกษตรดิจิทัล เครื่อง 
จักรกลการเกษตรอัจฉริยะ 
ในกระบวนการผลิต เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยในแผน
แม่บทฯ จะประเมินจาก
มูลค่าสินค้าเกษตรจากการ
ด าเนินการเกษตรแปลงใหญ่
ส มั ย ใ ห ม่ ที่ มี ก า ร ใ ช้

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลการผลิตสินค้า
เกษตรในพ้ืนที่

เกษตรแปลงใหญ่
สมัยใหมจ่าก

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
สินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ ในช่วง 5 ปี ค านวณโดย  
AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 

N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยฯี ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่ า
สินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ รายปี 
ซ่ึงค านวณโดย 

GN =
(A − B)

B
× 100 

โดยที่ 

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล
มู ล ค่ า สิ น ค้ า ที่ มี ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
ใน พ้ืนที่ เกษตรแปลงใหญ่
สมั ย ให ม่ ข อ งปี ก ารผลิ ต 
2564/65 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-10          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/
อัจฉริยะ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ ่
 

A : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ ปีปัจจุบัน 
B : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ 
ต้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 6 
ในห้วงปี 2576-2580  เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 7 

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สมั ย ใหม่ /อัจฉริ ยะ
เพ่ิมขึ้น 

การวัดประสิทธิภาพการ
ผลิตต่อหน่วยในพ้ืนที่ที่มี
ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี ส มั ย 
ใหม่/อัจฉริยะ โดยในแผน
แม่บทฯ จะประเมินจาก
ผลผลิตต่อหน่วยในพ้ืนที่
การด าเนินการเกษตรแปลง
ใหญ่ สมั ยใหม่ที่ มี การใช้
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/
อัจฉริยะ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ ่
 

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลผลผลิต 
ในพ้ืนทีเ่กษตร

แปลงใหญ่สมัยใหม่
จากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต
ต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
ในช่วง 5 ปี ค านวณโดย 

AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 
N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์ม/แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ 
ในช่วง N ป ี
GN : อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์ม/แปลงที่มีการใช้

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล
ผลผลิตต่อหน่วยของสินค้า
เกษตรที่ ส าคัญ ของปีการ
ผลิต 2564/65  จากกลุ่ ม
เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ 
ประมาณ  3 ,000 แปลงที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
เทคโนโลยีและเครื่องจักร
สมัยใหม่ในปี 2563/64 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-11          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เทคโนโลยฯี รายปี ซ่ึงค านวณโดย 
∑ ((

Yt − Yt−1
Yt−1

× 100)
i

×
At,i

At,n
)n

i=1

n
 

โดยที่ 
Yt  :  ผลผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตรใน

ปีปัจจุบัน ในพื้นทีเ่กษตรที่มีการใช้
เทคโนโลยีฯ 

Yt-1: ผลผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตรใน
ปีท่ีผ่านมา ในพื้นที่เกษตรที่มีการใช้
เทคโนโลยีฯ 

At, i : พื้นที่ท าการเกษตรของสินค้า i ใน
พื้นที่เกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ ปี
ปัจจุบัน 

At,n : พื้นที่ท าการเกษตรของสินค้าเกษตร
ที่ใช้ในการค านวณทั้งหมด ในพื้นที่ที่
มีการใช้เทคโนโลยีฯ ปีปัจจุบัน 

i  :  ชนิดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ในพื้นที่
เกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ 

n :  จ านวนชนิดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ใน
พื้นทีเ่กษตรที่ใช้เทคโนโลยีฯ ที่ใช้ใน
การค านวณ 

โดยผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีฯ ต้องมี
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย



ประเด็น (03) การเกษตร 03-12          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

กว่าร้อยละ 20 
ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

030601 ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

การวัดประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
ในภาพรวมของประเทศ 
โดยในแผนแม่บทฯ จะ
ประเมินจากการขยายตัว
ของผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่ อ ห น่ ว ย ที่ ส า คั ญ ที่ มี
สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศสาขา
เกษตรในระดับสู ง  โดย
จ าแนกตามหมวดสินค้า
เกษตร ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ 
และประมง  

ผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลการผลิต
สินค้าเกษตรจาก

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยที่ส าคัญ ใน 
ช่วง 5 ปี ค านวณโดย 

AVG. Growth(N) =  G1+G2+⋯+GN 
N

โดยที่ 
AVG. Growth(N) : ค่าเฉลี่ยอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยที่ส าคัญ ในช่วง N ปี 
GN : อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยที่ส าคัญรายปี 
ซ่ึงค านวณโดย 
∑ ((

Yt − Yt−1
Yt−1

× 100)
i

×
At,i

At,n
)n

i=1

n
 

โดยที่ 
Yt  : ผลผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร

ชนิด i ปีปัจจุบัน 
Yt-1: ผลผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร

ชนิด i ปีท่ีผ่านมา 
At, i : พื้นที่ท าการเกษตรของสินค้า                                              

เกษตรชนิด i ปีปัจจุบัน 
At,n : พื้นที่ท าการเกษตรของสินค้าเกษตร

ส าคัญที่ใช้ในการค านวณทั้งหมด ปี
ปัจจุบัน 

อยู่ในระหว่างการจัดท าข้อมูล
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
ที่ส าคัญของประเทศ 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-13          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

i  :  ชนิดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
n :  จ านวนชนิดสินค้าเกษตรที่ส าคัญที่ใช้

ในการค านวณ 
โดยผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยที่
ส าคัญ ต้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 
ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

030602 สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม 
เป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

การประเมินศักยภาพของ
สถาบั น เกษ ต รกรที่ ขึ้ น
ท ะ เบี ย น กั บ ก ระท รว ง
เกษตรฯ  ประกอบด้ วย 
สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้
ทราบระดับความเข้มแข็ง
แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก า ร
ด า เนิ น งานของสถาบั น
เกษตรกร 

สั ดส่ วนของจ าน วน
สถาบันเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มี
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน ได้แก่  
(1) สหกรณ์ที่ มีความ
เข้มแข็งระดับ 1 และ 2 
(2) วิสาหกิจชุมชนที่มี
ศั กยภาพ ในระดั บ ดี 
และ (3) กลุ่มเกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็งระดับ 
1 และ 2 
ต่ อ จ าน วน ส ถ าบั น

รายงานผล 
การจัดระดับชั้น
ความเข้มแข็ง

สหกรณ ์และกลุ่ม
เกษตรกรจากกรม

ส่งเสริมสหกรณแ์ละ
รายงานการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนจากกรม

ส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

ใช้ข้อมูลผลการประเมินศักยภาพของ 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนรายปี โดยเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพดังกล่าว ประกอบด้วย 
• การจัดระดับชั้นความเข้มแข็ง

สหกรณ-์กลุ่มเกษตรกร พิจารณา  
1) ความสามารถในการให้บริการ

สมาชิก 
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประสิทธิภาพในการจัดการ

องค์กร 
4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
• ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พิจารณา 
1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน 

ปี 2561–2565  มี ผ ล ก า ร
ประเมินสถาบันเกษตรกร ดังนี ้
ปี 2565  
• สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 

ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 
91.2 

• วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในระดับดี ร้อยละ 25.6 

ปี 2564  
• สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 

ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 
90.7 

• วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในระดับดี ร้อยละ 21.6 



ประเด็น (03) การเกษตร 03-14          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

2) การวางแผนการด าเนินงาน 
3) การบริหารตลาด 
4) การจัดการความรู้และข้อมูล 
5) การบริหารสมาชิก 
6) การจัดการสินค้าและบริการ 
7) ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
โดยสถาบันเกษตรกรต้องมีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 
• สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 

และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
• วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในระดับ

ดี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
• กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ ง

ระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 

ในห้วงปี 2571-2575 
• สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 

และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
• วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในระดับ

ดี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
• กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ ง

ระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

ในห้วงปี 2576-2580  

• มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
ร้อยละ 76.71 

ปี 2563 
• สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งใน

ระดั บ 1 และ 2 ร้อยละ 
89.8 

• วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในระดับดี ร้อยละ 20.7 

• กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ความ
เข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 
ร้อยละ 88.62 

ปี 2562 
• สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งใน

ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 93 
• วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

ในระดับดี ร้อยละ 22.4 
• กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 80.97 
ปี 2561  
• สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งใน

ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 91 
• วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ

ในระดับดี ร้อยละ 21 
• กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์



ประเด็น (03) การเกษตร 03-15          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

• สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 
และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

• วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในระดับ
ดี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

• กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ ง
ระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45 

มาตรฐาน ร้อยละ 80.57  
ทั้ งนี้  ผลการประเมินกลุ่ ม
เกษตรกรในปี  2561-2562 
จะแบ่ งเป็ นผ่ านมาตรฐาน 
และไม่ผ่านมาตรฐาน 
 

  
  



ประเด็น (03) การเกษตร 03-16          ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (03) การเกษตร 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

03 แผนแม่บทฯ ประเด็น การเกษตร จ.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030002 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  จ.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น 

จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบลเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

030501 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-1        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

040001 ก ารข ย าย ตั ว ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในภาค 
อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ 

การขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ณ  ราคา
ประจ าปี  แยกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเพ่ิมขึ้น  
 
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  
4 สาขา คือ  
(1) การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน  
(2) อุตสาหกรรม  
(3) ไฟฟ้า ก๊ าซ ไอน้ าและการ 
ปรับอากาศ  
(4) การจัดหาน้ า การจัดการน้ า
เสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง  
 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาคบริการ ประกอบด้วย  
(1) การก่อสร้าง  
(2) การขายส่งและการขายปลีก 

อัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม ในปี 66-70/ ปี 71-
75/ ปี 76-80 โดยใช้ตัวเลขของ สศช. 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁)

=  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

 
AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในภาคอุตสาหกรรม 
ในช่วง 5 ป ี
โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรม รายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรม  
ปีปัจจุบนั 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรม  
ปีก่อนหน้า 

GDP ภ าค อุ ตสาหกรรม มี
อัตราการขยายตัว 
ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 
ปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ -5.9 
ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ -0.1 
ปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลมีความล่าช้ากว่า
ปีปัจจุบันประมาณ 2 ปี 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-2        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 
(3) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
(4) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  
(5) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  
(6) กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 
(7) กิ จกรรมเกี่ ยวกั บอสั งห า 
ริมทรัพย์ 
(8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิชาการ 
(9) กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 
(10) การบริหารราชการ การป้อง 
กันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ 
(11) การศึกษา 
(12) กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ 
(13) ศิลปะ ความบันเทิ งและ
นันทนาการ 
(14) กิ จกรรมบริการด้ านอ่ืน  ๆ
(กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน ซึ่ง
ไม่สามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน) 

โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในภาคอุตสาหกรรม 
ต้องมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 4.8 
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 4.8 
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 4.8 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-3        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

   อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศใน
ภาคบริการ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ภาคบริการ ในปี 66-70/ ปี 71-75/ 
ปี 76-80 โดยใช้ตัวเลขของ สศช.  

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁)

=  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในภาคบริการ ในช่วง 
5 ปี 
โดยที่  𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ภาคบริการ รายปี  
N = จ านวนปี 
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในภาคบริการปปีัจจุบัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ภาคบริการปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในภาคบริการ ต้องมี
อัตราขยายตัวเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 5.3 
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 5.3 
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 5.3 

GDP ภ าคบริ ก ารมี อั ต รา 
การขยายตัว 
ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 
ปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ -6.7 
ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 
ปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลมีความล่าช้ากว่า
ปีปัจจุบันประมาณ 2 ปี 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-4        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

040002 ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริกาเพ่ิมขึ้น 

การขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
จากปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน และ
ที่ ดิ น ) ภาคอุตสาหกรรมและ
บริ การเพ่ิ มขึ้ น  โดยของภาค 
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มักสะท้อน
ให้เห็นถึงการขยายตัวของมูลค่า 
เพ่ิมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ใน
เชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ 
เช่น ความได้ เปรียบของระดับ
เทคโนโลยี หรือความสามารถใน
การบริหารจัดการ ระดับของการ
วิจัยและพัฒนา และความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า รวมถึงปัจจัยด้าน
การตลาดต่าง ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น ในส่วนของ
ภาคบริการจะเป็นการวัดอัตรา 
การขย ายตั วท างเศ รษ ฐกิ จ  
(GDP Growth) ที่เกิดขึ้น จากส่วน
ที่มิได้มาจากการเพ่ิมของปัจจัย
การผลิต (ทุน แรงงาน และท่ีดิน) 
ของภาคบริการ 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของภาค 
อุตสาหกรรม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิต (TFP) ของภาค 
อุตสาหกรรม ในปี 66-70/ ปี 71-75/ 
ปี 76-80 โดยใช้ตัวเลขของ สศช. 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁)

=  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 5 
ปี โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม รายปี  
N = จ านวนป ี
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมปีปัจจุบัน 
B = ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภาพการผลิตของภาค 
อุตสาหกรรม ต้องมีอัตราขยายตัว
เฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 2.4 
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 2.4 
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 2.5 

TFP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 
ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 2.72 
ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ -5.03 
ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.47 
ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ -0.17 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-5        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

   อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
บริการ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัว
ของผลิ ตภาพการผลิ ตของภาค
บริการ ในปี  66 -70/ ปี  71 -75/ 
ปี 76-80 โดยใช้ตัวเลขของ สศช. 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁)

=  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่ าเฉลี่ ยของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตของภาคบริการ ในช่วง 5 ปี โดย
ที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตของภาคบริการ รายปี 
N = จ านวนปี 
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภาพการผลิตของภาค
บริการปีปัจจบุัน 
B = ผลิตภาพการผลิตของภาค
บริการปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภาพการผลิตของภาค 
บริการ ต้องมีอัตราขยายตัวเฉลีย่ 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 3.0 
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 3.0 
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 3.2 
 

TFP ภาคบริการเฉลี่ย 
ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.73 
ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ -6.20 
ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.36 
ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.26 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-6        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตวัเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าอุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า โดยที่อุตสาหกรรม
ชีวภาพ หมายถึง การใช้ประโยชน์
จากผลผลิตทางการ เกษตรและ
วัสดุ ชี วภาพผ่ านกระบวนการ 
แปรรูปด้ วยเทคโนโลยีชี วภาพ 
เกิดเป็น  
(1) ผลิตภัณฑ์ เคมีชีวภาพ อาทิ 
พลาสติกชีวภาพ ชีวเคมีภัณฑ์  
(2) ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ อาทิ 
วัคซีน ยาชีววัตถุ (รวมทั้งสมุนไพร) 
บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ เครื่อง ส าอาง 
วัสดุชีวภาพมูลค่าสูง อาหารแห่ง
อนาคต (future food)  
(3) พลังงานชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(ร้อยละต่อปี) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
(สศอ.) 

น ามูลค่าการผลิตชีวภาพ ได้แก ่
เคมีชีวภาพ พลาสติกขีวภาพ และ
ชีวเภสัชมาค านวณหาอัตราการ
ขยายตัวในแต่ละปี ดังนี้ 
 𝐺 = อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ชีวภาพในปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ชีวภาพในปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมี อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 5  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 15  
 

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 
หมายเหตุ: เพื่อให้มีตัวช้ีวัดที่จะ
ใช้วัดอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ ในช่วง
ระหว่างรอการจัดท าตัวช้ีวัด 
"อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ" 
ในระยะแรกจะใช้ "มูลค่าสะสม
การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมชีวภาพ" เป็น
ตัวช้ีวัดแทนไปพลางก่อน โดยมี
ค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566-
2570 เป็น “มูลค่าสะสมการ
ออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
เพิ่มขึ้น 150,000ล้านบาท 
(เฉลี่ยปลีะ 30,000 ล้านบาท)” 
และเมื่อการจัดท าตัวช้ีวัดแล้ว
เสร็จ จะใช้ข้อมูลปีแรกที่มีข้อมูล
เป็นปีฐาน และปรับตัวช้ีวัดเป็น 
"อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ" 
ต่อไป 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-7        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

040201 อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้า โดยอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 
(1) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง 
มือแพทย์ ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง
ท า งก า ร แ พ ท ย์  (Single-use 
device) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
( Durable medical device)  
ชุดน้ ายา และชุดวินิ จฉั ยโรค 
(Reagent and test kit) 
(2) บริการทางการแพทย์  (ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน) ได้แก่ การ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริม
สุขภาพ แผนปัจจุบันและแผนไทย  
(3) บริการการทดสอบทางคลินิก
และการตรวจวินิจฉัย  
(4) การผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ การขนส่งทางการแพทย์ 

อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์  
(ร้อยละต่อปี) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
(สศอ.) 

น ามูลค่าการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
มาค านวณหาอัตราการขยายตัวใน
แต่ละปี ดังนี้ 
𝐺 = อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์ในปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้ องมี อั ตราการขยาย 
ตั ว ข อ งข อ งมู ล ค่ า ก า ร ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 7  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 7  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 7  

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 
หมายเหตุ:  เพื่อให้มีตัวช้ีวัดที่จะ
ใช้วัดอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ ในช่วงระหว่างรอการ
จัดท าตัวช้ีวัด "อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"   
ในระยะ 5 ปีแรก ใช้เป็น “อัตรา
การขยายตัวของมลูค่าการ
ส่งออกเครื่องมือแพทย์ (เฉลี่ย
ร้อยละ)” เป็นตัวช้ีวัดแทนไป
พลางก่อน และเมื่อการจัดท า
ตัวช้ีวัดแล้วเสร็จ จะใช้ข้อมูลปี
แรกที่มีข้อมูลเป็นปีฐาน และ
ปรับตัวช้ีวัดเป็น "อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" 

   อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการ
บริการการแพทย์  
(ร้อยละต่อปี) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
(สศอ.) 

ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ด้านการผลิต) กิจกรรม
ด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์/ Human health and 

ปี 2563 
อยู่ที่ 387,953 ล้านบาท  
 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-8        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

social work activities: Gross 
Domestic Product 
(Production) ของ สศช.  มา
ค านวณหาอัตราการขยายตัว 
ในแต่ละปี ดังนี้ 
𝐺 = อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการบริการการแพทย์ 
ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการบริการการแพทย์
ในปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าการบริการการแพทย์
ในปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการบริการการแพทย์ 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 7  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 7  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 7  
 

040301 อุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ

มูลค่าอุตสาหกรรมและบริการ
เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  ข้ อมู ลและ
ปัญญาประดิษฐ์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ส านักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  

น ามูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล มา
ค านวณหาอัตราการขยายตัว 
ในแต่ละปี ดังนี้ 

ปี 2563 
อยู่ที่ 1,294,954 ล้านบาท  
 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-9        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ปัญญาประดิษฐ์ มี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

หน้ า โดยที่ อุ ตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง 
1) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ได้แก่ Digital Content,  Digital 
Platform, Software 
อุตสาหกรรมและบริการ
โทรคมนาคม  
(2) อุปกรณ์อัจฉริยะและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ 
หุ่นยนต,์ โดรน Smart Phone, 
Smart Watch, Smart TV Wafer 
Fabrication, Semiconductor 
IC Design  
(3) ระบบอัจฉริยะ ได้แก่  
Smart Factory,  
Smart Hospital,  
Smart Home 

(ร้อยละต่อปี) (depa) และ
ส านักงาน 
คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ
กิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาต ิ
(กสทช.) 

𝐺 = อัตราการขยายตัวของมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลใน
ปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลในปี
ก่อนหน้า 
 
ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ประกอบด้วย  
1) มูลค่าการผลิต  
2) มูลค่าการบริโภค  
3) มูลค่าการน าเข้า  
4) มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรม
ดิจิทัลใน 6 สาขา ได้แก่  
(1) มู ลค่ าอุตสาหกรรมดิ จิทั ล 
คอนเทนต์ (2) มูลค่าอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์  
(3) มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์ (4) มูลค่า
อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล  



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-10        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(5) มูลค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
และ (6) มูลค่าตลาดสื่อสารของ
ประเทศไทย  

(หมายเหตุ : (1)-(5) depa เป็นผู้
เก็บข้อมูล และ (6) กสทช. เป็นผู้
เก็บข้อมูล) 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
 

040302 ความสามารถในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

ความสามารถในการน าเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ไปใช้  รวมถึ งการคิ ดค้ น
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นแรงผลัก
ส าคัญในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่
เป็ นป ระโยชน์ ต่ อ ภ าคธุ รกิ จ 
ภาครัฐ และภาคสังคมในวงกว้าง
ของประเทศไทยดีขึ้นเมื่อเปรียบ 
เทียบขีดความ สามารถด้านดิจิทัล
กับประเทศอ่ืน ๆ 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ปัจจัยเทคโนโลยี
(World Digital 
Competitive-ness 
Ranking)  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

International 
Institute for 
Management 
Development 
(IMD)   

ใช้ข้อมูลผลการจัดอันดับของ
ตัวชี้วัดย่อยด้านเทคโนโลยี ภายใต้
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางดิจิทัล (World Digital 
Competitivenes Ranking) 
ประกอบด้วยการวัดใน 3 ด้าน คือ 
(1) Regulatory framework  
(2) Capital  
(3) Technological framework 
โดย 
ในปี 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20  

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางดิจิทัล 
ประเทศไทย 
ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 20 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที ่22  
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 22 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 27 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-11        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในปี 2575 อยู่ในอันดับ 1 ใน 18  
ในปี 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 15  
 

040401 ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุ งอ าก าศยาน ใน ภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ เพ่ือ
ส่ ง  เส ริ ม ให้ เกิ ด ก าร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน โดยสนับสนุน
ให้ มี การจัด ตั้ งศูนย์ซ่ อมบ ารุ ง
อากาศยาน ที่ได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับระดับสากลการปรับปรุง
กฎหมายและการก าหนดมาตรการ
ส่ง เสริมการลง ทุนที่สามารถจูงใจ
ให้ผู้ผลิตในต่างประเทศ เข้ามาตั้ ง
ฐานการผลิตภาย ในประเทศไทย 
การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินและการเป็นศูนย์กลางทาง
อากาศ ของภูมิภาคในระยะยาว 

อัตราการขยายตัว 
ของรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานที่ด าเนินกิจการ
ในประเทศไทย  
(ร้อยละต่อปี) 

ส านักงานการ
บินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 
(กพท.) 

ค านวณหาอัตราการขยายตัวของ
รายได้ของผู้ประกอบการที่ซ่อม
บ ารุงอากาศยานที่ด าเนินกิจการ
ในประเทศไทย ในแต่ละปี ดังนี้ 
𝐺 = อัตราการขยายตัว 
ของรายได้ของผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ด าเนิน
กิจการในประเทศไทย 
ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = รายได้ของผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ด าเนิน
กิจการในประเทศไทยในปี
ปัจจุบัน 
B = รายได้ของผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ด าเนิน
กิจการในประเทศไทยในปกี่อน
หน้า 
โดยจะต้องมี อัตราการขยายตัว
ของรายได้ของผู้ประกอบการที่

รายได้ของผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่
ด าเนินกิจการในประเทศไทย 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีฐาน 
2562 
 
ทั้งนี้ ข้อมูลรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่ซ่อมบ ารุง
อากาศยานที่ด าเนินกิจการใน
ประเทศไทย อยู่ระหว่างการ
จัดท าฐานข้อมูลโดย 
ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.)  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-12        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ด าเนิน
กิจการในประเทศไทย เพ่ิมขึ้น 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 1 จากปี
ฐาน 2562  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 4  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 4  
 

040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในฐานการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญ
ของโลก 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่
ส าคัญของโลก โดยที่ยานยนต์
สมัยใหม่ หมายถึง ยานยนต์ที่มี
เทคโนโลยีที่ประกอบ ด้วยยาน
ยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) 
และ ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่
อัตโนมัติ (Connected and 
Autonomous Vehicle: CAV) 
รวมทั้งแนวโน้มการใช้งานยานยนต์
ของผู้คนจะเปลี่ยนไปสู่การใช้
ยานพาหนะร่วมกัน (Shared 
mobility) มากยิ่งขึ้น หรือรวม
เรียกว่า C-A-S-E Technology 

สั ด ส่ วนการผลิ ต 
ยานยนต์ ไฟ ฟ้ าที่
ขับเคลื่อนด้วยพลัง 
งานไฟฟ้า (xEV) ต่อ
การผลิตยานยนต์
ทั้ งหมดในประเทศ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
(สถาบัน 
ยานยนต์) 

ประมาณการณ์จากความเป็นไปได้
ในการขยายตัวจากทิศทางของ
ตลาดยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งปรับ 
เปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า xEV  โดยมี
วิธีการค านวณแต่ละช่วงไว้ ดังนี้  
(1) ปี 2566 สัดส่วนการผลิต xEV 
82,000 คัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 
4 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด 
(2) ปี 2570 สัดส่วนการผลิต xEV 
505,250 คัน/ปี หรือ คิดเป็นร้อย
ละ 22 ของการผลิตยานยนต์
ทั้งหมด 
(3) ปี 2575 สัดส่วนการผลิต xEV 
1,619,000 คัน/ปี หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของการผลิตยานยนต์

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-13        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ทั้งหมด 
(4) ปี 2580 สัดส่วนการผลิต xEV 
1,924,000 คัน/ปี หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 69 ของการผลิตยานยนต์
ทั้งหมด 
 

040501 อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศมี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อุตสาหกรรมความมั่ นคงของ
ประเทศ หมายถึง 
(1) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ประกอบด้วย การผลิตยุทโธปกรณ์
และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิง
พาณิชย์รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็น
เท ค โน โล ยี ส อ งท า ง เพ่ื อ ล ด 
การพ่ึ งพาด้ านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และ
พัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม
ส่งออกต่อไป โดยที่เทคโนโลยีสอง
ทาง หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้ง
ทางด้านความมั่นคง ทางด้านทหาร 
และทาง ด้านพลเรือน  
(2 ) ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ 
ประกอบด้ วย การบรรเทาผล 
กระทบจากภัยพิบัติ การซ้อมการ

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการผลิต
ของอุตสาหกรรม
ความมัน่คงของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
(ร้อยละต่อปี) 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 
(สทป.) 

น ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ มา
ค านวณหาอัตราการขยายตัว 
ในแต่ละปี ดังนี้ 
𝐺 = อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ  ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ ในปี
ปัจจุบัน 
B = มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ ในปีก่อน
หน้า 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-14        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และการฟ้ื น ฟู และสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 5  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
 

040502 การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

อุ ตสาหกรรมความมั่ นคงของ
ประเทศ หมายถึง 
(1) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ประกอบด้วย การผลิตยุทโธปกรณ์
และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิง
พาณิชย์รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็น
เท ค โน โล ยี ส อ งท า ง เพ่ื อ ล ด 
การพ่ึ งพาด้ านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างประเทศและ พัฒนา
ต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออก
ต่อไป โดยที่ เทคโนโลยีสองทาง
หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งทาง 
ด้านความมั่นคง ทางด้านทหารและ
ทางด้านพลเรือน  
(2) การจัดการภัยพิบัติ ประกอบ 
ด้วย การบรรเทาผล กระทบจากภัย
พิบัติ  การซ้อมการปฏิบัติ  การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการ
ฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการ
ส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  
(ร้อยละต่อปี) 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 
(สทป.) 

น ามูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ มาค านวณหาอัตราการ
ขยายตัว ในแต่ละปี ดังนี้ 
𝐺 = อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  ค านวณโดย 
 𝐺 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ ในปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ ในปกี่อนหน้า 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 
ในปี 2570 อยู่ที่ ร้อยละ 5  
ในปี 2575 อยู่ที่ ร้อยละ 10  

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-15        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ในปี 2580 อยู่ที่ ร้อยละ 10  
 

040601 แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภาพแรงงานไทยโดยเฉลี่ยต่อ
คน และผลิตภาพแรงงานของไทย
เฉลี่ ยต่ อชั่ วโมงท างาน เพ่ิ มขึ้ น  
โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมและบริการให้มี
ความ สามารถในการท างานที่
สามารถพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพให้
สูงขึ้น ซึ่งด าเนินการได้หลายวิธี 
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานโดยให้แรงงานท างานกับ
เครื่อง จักรมากขึ้น การฝึกอบรม
แรงงานทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน
เพ่ือให้มีความเข้าใจและทักษะที่
ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมี
การศึกษาสูงขึ้น การเชื่อม โยงภาค
การศึกษากับภาค อุตสาหกรรมและ
บริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรม 
และบริ การ การป รั บปรุ งวิ ธี  
การบริ หารจั ดการธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

ความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพ
แรงงาน (Labor 
Productivity : PPP) 
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานการจัด
อันดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ด้าน Labor 
Productivity 
(PPP) ของ
International 
Institute for 
Management 
Development 
(IMD) 

ใช้ ข้อมูลผลการจัดอันดับของ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้ า น  Labor Productivity (PPP) 
ของ IMD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ รกิ จ 
(Business Efficiency)  
 
โดย 
ในปี 2570 ต้องอยู่ในอันดับ 52  
ในปี 2575 ต้องอยู่ในอันดับ 50  
ในปี 2580 ต้องอยู่ในอันดับ 48  
 

อันดับความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพแรงงาน 
ประเทศไทย  
ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 56 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 55 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที ่54 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 58 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-16        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

รวมถึ งปั จจั ย อ่ืน ๆ และความ 
สามารถของหน่ วยผลิ ตในการ
บริหารจัดการโดยจะสะท้อนอยู่ใน
ส่ วนของมู ลค่ าผลผลิ ตที่ ราคา
ก าหนดจากกระแสความนิยม/ความ
ต้องการของตลาดในขณะนั้น และ
การเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ หรือมี
ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับ ย่อม
ท าให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้นได้ ส่งผล
ให้มูลค่าผลผลิตสูงขึ้น และส่งผลให้
ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
 

040602 ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล  
ในด้านความพร้อม 
ในอนาคตดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล ในด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยน แปลงของคน ธุรกิจ และ
การน าเทคโนโลยี มาใช้  ได้ แก ่
ทัศนคติที่ปรับตัวได้ความคล่องตัว
ทางธุ รกิ จและการรวมกันของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
ไทยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบขีดความ 
สามารถด้านดิจิทัลกับประเทศ 
อ่ืน ๆ 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ปัจจัยความพร้อม 
ในอนาคต 
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

International 
Institute for 
Management 
Development 
(IMD)   

ใช้ข้อมูลผลการจัดอันดับของ
ตัวชี้วัดย่อย Future Readiness 
ภายใตอั้นดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านดิจิทัล (World 
Digital Competitiveness 
Ranking )ประกอบด้วยการวัด 
ใน 3 ด้าน คือ  
(1) Adaptive Attitudes  
(2) Business Agility  
(3) IT Integration 
โดย 

อันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล  
ด้านความพร้อมในอนาคต 
ประเทศไทย 
ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 44  
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 45 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 50 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 49 



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-17        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในปี 2570 ต้องอยู่ในอันดับ 40  
ในปี 2575 ต้องอยู่ในอันดับ 35  
ในปี 2580 ต้องอยู่ในอันดับ 30  



 

ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  4-18        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

04 แผนแม่บทฯ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จ.1 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040001 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จ.2 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040002 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น จ.2 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น จ.3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ท่ีส าคัญของโลก จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน จ.3 กระทรวงกระทรวงกลาโหม 

040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงกระทรวงกลาโหม 

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงกระทรวงแรงงาน 

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น จ.3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หมายเหตุ : 1. แผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็น 04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ฉบับแรก มีเป้าหมาย 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน 
 อากาศยานสูงขึ้น (Tier) ถูกน าไปยุบรวมกับเป้าหมาย 040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
 จึงยกเลิกเป้าหมาย 040402  

 2. เพ่ิมเติมเป้าหมาย 040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-1        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580)  (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ 
ด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑม์วล
รวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สินค้าและบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่อง 
เที่ยวทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมจากการท่อง 
เที่ยว ตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่า มีสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมรวมในประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

และส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

สัดส่วน GDP ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP รวมใน
ประเทศ = ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว 
(Tourism GDP) (ล้านบาท) / 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศ 
(GDP of the Country)  
(ล้านบาท) 
 
โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรวมในประเทศ 
จะต้องเพ่ิมขึ้น 
ในห้วงปี 2566 - 2570 เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 25  
ในห้วงปี 2571 - 2575 เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 28  
ในห้วงปี 2576 - 2580 เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 30  
 
 

 

ปี 2564 (ประมาณ
การ) สัดส่วน GDP  
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP 
รวมของประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 1.58 
ปี 2563 สัดส่วน GDP 
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP 
รวมของประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 5.65 
ปี 2562 สัดส่วน GDP 
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP 
รวมของประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 17.90 
ปี 2561 สัดส่วน GDP 
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP 
รวมของประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 18.11 
ปี 2560 สัดส่วน GDP 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-2        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยว ต่อ GDP 
รวมของประเทศ อยู่ที่
ร้อยละ 18.24 

050002 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมือง
รองเพ่ิมข้ึน 

รายได้จากการท่อง 
เที่ยวในจังหวัดที่มี
นักท่องเที่ยวเข้าไป
เที่ยวไม่ถึง 6 ล้านคน
ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง
สูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวมของ
ประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

กองเศรษฐกิจ
กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่า
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวมของประเทศ  
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 - (𝐶−𝐷

𝐷
) × 100 

A : รายได้จากการท่องเที่ยวเมือง
รองปีปัจจุบัน 
B : รายได้จากการท่อง เที่ยว
เมืองรองปีก่อนหน้า 
C : รายได้จากการท่องเที่ยวรวม
ของประเทศปีปัจจุบัน 
D : รายได้จากการท่องเที่ยวรวม
ของประเทศปีก่อนหน้า 

โดยจะต้องมอัีตราการขยายตัว
ของรายได้จากการท่องเที่ยว 
ในเมืองรองสูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมของประเทศ  
ในห้วงปี 2566 – 2570  
ไม่น้อยกว่า 5  

ปี 2563 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวใน
เมืองรองสูงกว่าอัตรา
การขยายตัวของ
รายได้จากการท่อง 
เที่ยวรวมของประเทศ  
อยู่ที่ร้อยละ 15.98 
ปี 2561-2562 อัตรา
การขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง
สูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่อง เที่ยว
รวมของประเทศ  
อยู่ที่ร้อยละ 0.22 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-3        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในห้วงปี 2571 – 2575  
ไม่น้อยกว่า 7  
ในห้วงปี 2576 –2580  
ไม่น้อยกว่า 10  

050003 ความสามารถทาง 
การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

ศักยภาพและความ
พร้อมของประเทศไทย
ในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ เพ่ือดึงดูด
การท่องเที่ยวคุณภาพ 
สูง เพ่ิมมากข้ึน 

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว  
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ 
โดย สภาเศรษฐกิจโลก
(The World Economic 
Forum : WEF) อันดับการ
พัฒนาการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว (Travel and 
Tourism Development Index 
:TTDI) 
โดยจะต้อง 
ในห้วงปี 2566 – 2570  
ไม่เกิน 28  
ในห้วงปี 2571 – 2575  
ไม่เกิน 26  
ในห้วงปี 2576 –2580  
ไม่เกิน 24  

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(Travel and 
Tourism 
Development 
Index : TTDI) ของ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 36 
ปี 2562 อันดับ
ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย (TTCI) 
อยู่ในอันดับที่ 31 
*มีการประเมินจัด
อันดับทุกๆ 2 ปี 

 
 
 
 
 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-4        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

050101 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

การเพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่สามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่สินค้า 
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้แก่พ้ืนที่ 
บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์
ของความเป็นไทย การ
พัฒนาสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การจ้างงานในพ้ืนที่  
โดยใช้ฐานทรัพยากร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน  
ตลอดจน การท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทย อาทิ ภาพยนตร์ 
ดนตรี เป็นต้น 

อัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(ร้อยละต่อปี) 

กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวง

การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

อัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : รายได้ปีปัจจุบัน 
B : รายได้ปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว 
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 12  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 15 
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 20 

ปี 2563  
อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมอยู่ที่ร้อย
ละ -55.42 
ปี 2562  
อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมอยู่ที่ 
ร้อยละ 48.46 
ในปี 2562 – 2563 
อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ -3.48  
(TSIC Plus) 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-5        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

050102 เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

จ านวนเมืองและชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยอมรับในระดับสากล 
ว่าเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรม ไม่ว่า
จะเป็นภาพยนตร ์
วรรณกรรม ดนตรี 
ศิลปะ และการ
ออกแบบ และมีการ
บริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน ทั้งมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนเมืองและชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
(เมือง/ชุมชน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

องค์การ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 

(UNESCO) และ 
Sustainable 
Destination 

จ านวนเมืองที่เป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO และ 
Sustainable Destination TOP 
100 สะสม โดยไม่นับซ้ าจังหวัด 
ที่ได้ทั้ง 2 ประเภท 
 
โดยต้องมเีมืองและชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 15  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 25  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 35  

ในปี 2564 มีจ านวน
เมืองและชุมชนเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับ 
การยอมรับในระดับ
สากล 8 เมือง ดังนี้  
- UNESCO (ภูเก็ต 
เชียงใหม่ กรงุเทพฯ 
สุโขทัย เพชรบุรี
เชียงราย) 
- Sustainable TOP 
100 (เชียงคาน เลย 
/เมืองน่าน น่าน /
เมืองเก่า สุโขทัย*) 
หมายเหตุ* ไม่นับ
จังหวัดซ้ า 

050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการ
ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ิมข้ึน 

สินค้าและบริการที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ความเป็นไทย ใช้ฐาน
ทรัพยากร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่า 

อัตราการขยายตัวของ
จ านวนสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
(ร้อยละต่อปี) 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

กระทรวงพาณิชย์ 

อัตราการขยายตัวของจ านวน
สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา  
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : จ านวนสินค้าปีปัจจุบัน 
B : จ านวนสินค้าปีก่อนหน้า 

ในปี 2565 อัตราการ
ขยายตัวของจ านวน
สินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา  



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-6        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว 
ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยเพ่ิมข้ึน 

 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว
ของจ านวนสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 7  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 10  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 12  

(เฉลี่ยร้อยละ)  
อยู่ระหว่าง จัดเก็บ
ข้อมูลเป็นปีแรก 

050201 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เพ่ิมข้ึน 

รายได้จากการจัด
กิจกรรม MICE ที่น าไป 
สู่การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ
จัดการแข่งขันมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติ
และระดับชาติ กิจกรรม
การฝึกซ้อมและการเก็บ
ตัวนักกีฬา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกาย
นักกีฬา การจัดมหรสพ

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ 
(ร้อยละต่อปี) 

กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวง

การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

 

อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการ
จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (Mega 
Event) 
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : รายได้ปีปัจจุบัน 
B : รายได้ปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  

ปี 2565 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 
330.32 
ปี 2564 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 
-87.78 
ปี 2563 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-7        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ความบันเทิง รวมถึงการ
พักผ่อน และ
นันทนาการที่เกิดขึ้น
ระหว่างหรือหลังการ
ประกอบธุรกิจ หรือการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
สามารถดึงดูดกลุ่มนัก
เดินทางเพ่ือธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวเพ่ือชม
กีฬาที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 10  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 12  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 15  
 

จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ  
-68.80 
ปี 2562 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ  
-4.28 
ปี 2561 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ  
32.07 
ปี 2561 - 2565 
อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ) อยู่ที่
ร้อยละ -16.86 ต่อปี 

050202 การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม
นานาชาติของไทย 

การเป็นประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการ
เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมและสัมมนาใน
ระดับนานาชาติสูง 

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการ
จัดการประชุม
นานาชาติของไทย  
(อันดับของโลก ภายใน

สมาคมการ
ประชุมนานาชาติ 
International 
Congress and 
Convention 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย International Congress 
and Convention Association 
(ICCA) 
โดยจะต้อง 

ปี 2562 อันดับของ
ไทยในการเป็น
จุดหมายปลายทางใน
การจัดการประชุม
นานาชาติ ตามดัชนี 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-8        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ปี 2570/2575/2580) Association 
(ICCA) 

ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 20  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 18  
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 15  

International 
Congress and 
Convention 
Association (ICCA) 
อยู่ในอันดับที่ 27 
ปี 2561 อันดับของ
ไทยในการเป็น
จุดหมายปลายทางใน
การจัดการประชุม
นานาชาติ ตามดัชนี 
International 
Congress and 
Convention 
Association (ICCA) 
อยู่ในอันดับที่ 21 

050301 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 
เพ่ิมข้ึน 

รายได้จากการการ
เดินทางท่องเที่ยวและ
รับบริการทางการแพทย์
ของนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ความงามที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากล เพ่ือ
รักษา ส่งเสริม ป้องกัน

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงาม และแพทย์
แผนไทย  
(ร้อยละต่อปี) 

กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวง

การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

อัตราการขยายตัวรายได้จากจาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย  
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : รายได้ปีปัจจุบัน 
B : รายได้ปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง

ปี 2563 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 
อยู่ที่ร้อยละ -13.08 
ปี 2562 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิง



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-9        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 
จากการเจ็บป่วยพร้อม
ทั้งรับบริการตรวจ
สุขภาพ หรือรักษา 
พยาบาลโรคเฉพาะทาง 
และศัลยกรรมความงาม
เพ่ือฟ้ืนสภาพหรือ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้
ดีขึ้น การบริการ
การแพทย์แผนไทย 
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
เพ่ือการดูแลสุขภาพ
และการบ าบัดโรค 
รวมถึงบริการเชิง
สุขภาพอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง เช่น 
การผ่าตัดหัวใจ การ
เปลี่ยนเข่า/สะโพก จักษุ 
การมีบุตรยาก ทันตกรรม 
ศัลยกรรมความงาม การ
รักษาดูแลความงาม 
การท าสมาธิ สปา น้ าพุ
ร้อน การนวดและ

สุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 8  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 10  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 12 

สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 
อยู่ที่ร้อยละ -2.26 
ปี 2562-2563 อัตรา
การขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์
แผนไทย (เฉลี่ยร้อย
ละ) อยู่ที่ร้อยละ -
7.67 
 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-10        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ประคบสมุนไพร การ
อาบน้ าแร่ และการ
ท่องเที่ยวแหล่ง
ธรรมชาติ ธรรมชาติ
บ าบัด การออกก าลัง
กาย อาหารเพ่ือสุขภาพ 
เป็นต้น 

050302 อันดับด้านรายได้
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศ
ไทย 

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้เข้ามา
จับจ่ายใช้สอยใน
ประเทศไทยมากขึ้น 

รายได้การทอ่งเที่ยว
เชิงสุขภาพของ
ประเทศไทยดีขึ้น 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สถาบันด้าน
สุขภาพสากล 

Global 
Wellness 

Institute (GWI) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย Global Wellness Institute 
โดยจะต้อง 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่เกิน 6  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่เกิน 5  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่เกิน 4  

ปี 2563 อันดับด้าน
รายได้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย 
Global Wellness 
Institute ดีขึ้น อยู่
อันดับที่ 15 
ปี 2562 อันดับด้าน
รายได้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย โดย 
Global Wellness 
Institute ดีขึ้น อยู่
อันดับที่ 7 

050303 สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและ

สถานประกอบการด้าน
สุขภาพ และบริการ
ทางการแพทย์ ได้รับ

อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนสถาน
ประกอบการด้านการ

กองสถาน
ประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ กรม

อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ

ปี 2564 ตัวชี้วัด 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนสถาน



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-11        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

บริการทาง
การแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

มาตรฐานมากขึ้น ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ไดร้ับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  
(ร้อยละต่อปี) 

สนับสนุนบริการ
สุขภาพ และ
สถาบันรับรอง

คุณภาพ
สถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) 

มาตรฐานการท่องเที่ยว 
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : จ านวนสถานประกอบการปี
ปัจจุบัน 
B : จ านวนสถานประกอบการปี
ก่อนหน้า 
โดยจะต้องมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 20  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 25  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 30  

ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อย
ละ) อยู่ที่ร้อยละ 
19.56 
ปี 2563 ตัวชี้วัด 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนสถาน
ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทีไ่ด้รับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) 
อยู่ที่ร้อยละ 40.70 
 

050401 รายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า 
เพ่ิมข้ึน 

รายได้จากการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทั้งพ้ืนที่
ชายฝั่ง ทะเล แม่น้ า 
ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ าอ่ืน ๆ 
หรือกิจกรรมทางน้ า 
โดยผู้ประกอบการการ

อัตราการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยว
ส าราญทางน้ า  
(ร้อยละต่อปี) 

กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา 

อัตราการขยายตัวของรายได้การ
ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
= (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A : รายได้ปีปัจจุบัน 
B : รายได้ปีก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว
ของรายได้การท่องเที่ยวส าราญ

ปี 2563 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวส าราญ
ทางน้ าอยู่ที่ร้อยละ 
-8.38 
ปี 2563 อัตราการ
ขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวส าราญ



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-12        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ท่องเที่ยวเรือส าราญ 
เรือยอร์ช เรือท่องเที่ยว
ท้องถิ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
มีการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้อง 
การของนักท่องเที่ยว
และสร้างความประทับ 
ใจตลอดการเดินทาง 
ด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการและ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของโครง 
สร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสม 

ทางน้ า อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 7  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 10  
ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 15  
 

ทางน้ าอยู่ที่ร้อยละ 
-1.05 
ปี 2562 - 2563 
อัตราการขยายตัว
ของรายได้การ
ท่องเที่ยวส าราญทาง
น้ า (เฉลี่ยร้อยละ) 
อยู่ที่ร้อยละ -4.71 
(TSIC Plus) 

050402 การขยายตัวของ
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

การขยายตัวของท่าเรือ
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวส าราญ

จ านวนท่าเรือ
ท่องเที่ยวในประเทศ
เพ่ิมข้ึน (สะสม) 
(ท่า ภายในปี 

กรมเจ้าท่า ใช้ข้อมูลจ านวนท่าเรือท่องเที่ยว
สะสม ของกรมเจ้าท่า 
 
โดยต้องมจี านวนท่าเรือท่องเที่ยว

ปี 2564 จ านวน
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย อยู่
ระหว่างศึกษาความ



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-13        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ทางน้ าได้จ านวนมาก 2570/2575/2580)  ในประเทศเพ่ิมข้ึน 
ในห้วงปี 2566–2570 จ านวน 4  
ในห้วงปี 2571–2575 จ านวน 6  
ในห้วงปี 2576–2580 จ านวน 8  

เป็นไปได้ในการ
ก่อสร้าง จ านวน 3 
แห่ง และอยู่ระหว่าง
พัฒนาให้เป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยวจ านวน 9 ท่า 

050501 ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อการ
เดินทางของ
นักท่องเที่ยว 
ในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางผ่าน
แดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยผ่าน
เส้นทางเชื่อมโยงทั้ง
ระบบขนส่งทางบก 
ระบบขนส่งทางราง 
ระบบขนส่งทางน้ า 
และระบบขนส่งทาง
อากาศ  
 

อัตราการขยายตัวของ
จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทีเ่ดิน
ทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน  
(ร้อยละต่อปี) 

ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง 

การขยายตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

= (𝐴−𝐵
𝐵
) × 100 

A : จ านวนนักท่องเที่ยวผ่านแดนปี
ปัจจุบัน 
B : จ านวนนักท่องเที่ยวผ่านแดนปี
ก่อนหน้า 
 
โดยจะต้องมีอัตราการขยายตัว
ของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทีเ่ดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน อยู่ที่ 
ในห้วงปี 2566–2570  
ไม่น้อยกว่า 5  
ในห้วงปี 2571–2575  
ไม่น้อยกว่า 10  

ปี 2565 อยู่ระหว่าง
พัฒนาฐานข้อมูล 
อัตราการขยายตัว
ของจ านวน
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ)  



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-14        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในห้วงปี 2576–2580  
ไม่น้อยกว่า 15  

050601 นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว  
ด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 

(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย สภาเศรษฐกิจโลก 
 

โดยจะต้อง 

ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 50  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 45  
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 40  

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(TTDI) ด้านความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว อยู่
อันดับที่ 92 

050602 โครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น 

โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่อง เที่ยว อาทิ 
การคมนาคมทางถนน 
ทางราง ทางน้ า และ
ทางอากาศ เทคโนโลยี 
ดิจิตอล ระบบ
สาธารณูปการ และ
ระบบป้ายบอกทาง  

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งทางอากาศ 

(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 
 
 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย สภาเศรษฐกิจโลก 
 
โดยจะต้อง 
ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 12  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 10 
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 7 
 

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(TTDI) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งทาง
อากาศ อยู่อันดับที่ 13 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-15        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ที่เพียงพอ สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย  
และได้รับมาตรฐาน 
สามารถอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยและต่างชาติ
ได้มากข้ึน 

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งทางบกและ
ทางทะเล 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 
 
 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย สภาเศรษฐกิจโลก 
 
โดยจะต้อง 
ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 45  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 40  
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 35  

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(TTDI) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งทางบก
และทางทะเล อยู่
อันดับที่ 48 

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย สภาเศรษฐกิจโลก 
 
โดยจะต้อง 
ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 14  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 12  
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 10  

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(TTDI) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานบริการด้าน
การท่อง เที่ยว อยู่
อันดับที่ 32 

050603 การท่องเที่ยวอย่าง
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ตลอดจนมี
แนวทางในการส่งเสริม
ตลาดยุคใหม่ที่มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อ
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวด้าน
ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

สภาเศรษฐกิจโลก
(The World 
Economic 

Forum : WEF) 

เป็นการเก็บข้อมูลและจัดอันดับ
โดย สภาเศรษฐกิจโลก 
 

โดยจะต้อง 

ในห้วงปี 2566–2570 ไม่เกิน 50  
ในห้วงปี 2571–2575 ไม่เกิน 45  
ในห้วงปี 2576–2580 ไม่เกิน 40  

ปี 2564 อันดับการ
พัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว 
(TTDI) ด้านความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ อยู่อันดับที่ 
97 



ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 5-16        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
05 แผนแม่บทฯ ประเด็น การท่องเที่ยว จ.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น จ.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050002 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน จ.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050003 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น จ.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

050103 
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงพาณิชย์ 

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย จ.3 ส านักนายกรัฐมนตรี (สสปน.) 
050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050302 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

050303 
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 

050401 รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงคมนาคม 
050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น จ.3 กระทรวงคมนาคม 
050603 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 



ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  6-1           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
060001 ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 
เพ่ือกระจายความ
เจริญ ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น อาทิ 
เศรษฐกิจ การศึกษา 
การเกษตร ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี  

2. ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ประกอบด้วย 
เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ 
กรุงเทพฯ และ  
13 จังหวัดหลักในแต่
ละภูมิภาค ได้แก่  
ภาคกลาง : ปริมณฑล 
(สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ปทุมธานี 
นนทบุรี และนครปฐม) 
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
: ขอนแก่น และ
นครราชสีมา 
ภาคใต้ : สงขลา และ
ภูเก็ต 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
GPP เฉลี่ยของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมลู
ผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP) 
แบบลูกโซ่ 
(CVMs) จาก
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลง GPP 
ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในปี 66-70 
/ ปี 71-75/ ปี 76-80  
โดยที่ AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การเปลี่ยนแปลง GPP ของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ทั้ง 14 เมือง ในช่วง N ป ี
𝐺𝑁 = ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลง GPP 
ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทั้ง 14 เมือง 
รายปี ซึ่งค านวณโดย 

 𝐺𝑁 = 
 𝐺𝑃𝑃1+𝐺𝑃𝑃2+⋯+ 𝐺𝑃𝑃14

14
  

โดยที่ 𝐺𝑃𝑃1−14 = อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ รายปี 
ซึ่งค านวณโดย 
𝐺𝑃𝑃1−14 =( 

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = GPP ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจปี
ที่วัด  
B = GPP ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจปี
ก่อนหน้า 
โดยเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ต้องมี

• ปี 2557-2561  
ใช้ข้อมูลอัตราการ
เปลี่ยนแปลง GPP 
เฉลี่ยของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
13 จังหวัด (ไม่รวม
ภูเก็ต เพราะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ย GPP 
สูงกว่าจังหวัดอ่ืนมาก 
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถเป็นตัวแทนที่
เหมาะสมของจังหวัดที่
เหลือ) มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง GPP 
เฉลี่ยของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 3.6  

• ปี 2562-2563 อัตรา
การเปลี่ยนแปลง GPP 
เฉลี่ยของเมือง
ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ 13 จังหวัด 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12387&filename=gross_regional
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12387&filename=gross_regional
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
เมืองในระเบียงเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก : ฉะเชิงเทรา 
ระยอง และชลบุรี 

 
 
 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP ขยายตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 3.6  
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 4  
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 5  

ไม่ได้น าข้อมูล GPP 
มาใช้ในการค านวณ
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ 
ข้อมูล GPP มีความ
ล่าช้ากว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 2 ปี 

060002 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 
ที่มีแผนผังภูมินิเวศ
เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืนและ
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมทั้ง  
ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งโบราณคดี 

1. แผนผังภูมินิเวศ หมายถึง
ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการสร้างความ
สมดุล และการบูรณาการ
ระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนาพ้ืนที่ที่มุ่งสู่
ความยั่งยืน แผนผังภูมิ
นิเวศตั้งอยู่บนฐานของ
ระบบนิเวศและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคี มิได้มีไว้
ใช้เพ่ือผลประโยชน์ของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ของ คนรุ่น
ปัจจุบัน แต่เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตและผลประโยชน์ของ
รุ่นหลังด้วย 

แผนผังภูมินิเวศระดับ
ภาค (ผัง) 

รายงาน
โครงการจัดท า
แผนผังภูมิ
นิเวศเพ่ือ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนเชิงนิเวศ
จากส านักงาน
นโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

จ านวนผังภูมินิเวศระดับภาค ทั้งนี้ ภาค แบ่ง
ตามราชบัณฑิตยสภา จ านวน 6 ภาค ดังนี้ 
1) ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ 
ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ 

2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และอีก 21 
จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี 
ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก 
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด 
ได้แก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร 
อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย มุกดาหาร 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อ านาจเจริญ ยโสธร 

• อยู่ระหว่างการจัดท า
แผนผังภูมินิเวศ
ภาคเหนือ ซึ่งจะแล้ว
เสร็จในปี 2565  
(ใช้ระยะเวลาในการ
จัดท า 5 ปี) เนื่องจาก
เป็นการจัดท าแผนผัง
ภูมินิเวศระดับภาค
แผนผังแรก 

• ในห้วงแผนการพัฒนา
ที่ 3 (2571-2575) 
และ 4 (2576-2580) 
ก าหนดค่าเป้าหมายให้
มีความท้าทาย 
เนื่องจากหน่วยงานมี
ประสบการณ์ในการ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
2. ภูมินิเวศ หมายถึง 

ขอบเขตของภูมิประเทศที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ภูมิสังคม 
และระบบเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและกิจกรรม
ของมนุษย์ 

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
และบึงกาฬ 

4) ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด 

5) ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 

6) ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล 
นราธิวาส และยะลา 

โดยมีแผนผังภูมินิเวศระดับภาคเพิ่มขึ้น 

ภายในปี 2570 เพ่ิมข้ึน 1 ภาค 
ภายในปี 2575 เพ่ิมข้ึน 2 ภาค 
ภายในปี 2580 เพ่ิมข้ึน 2 ภาค 

จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
แล้วและกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีแนวทาง
ในการขับเคลื่อน
เพ่ือให้บรรลุค่า
เป้าหมายแล้ว 

060003 ช่องว่างความ
เหลื่อมล้ าระหว่าง
พ้ืนที่ลดลง 

ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ของคนจนและคนรวยใน
พ้ืนที่ ลดลง โดยใช้ข้อมูล 
GPP ของจังหวัดที่มีรายได้
ต่อหัวของประชากรสูงสุด 
20 จังหวัดแรกท่ีต่ าที่สุด 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของ GPP ต่อประชากร
เฉลี่ยของจังหวัดร้อย
ละ 20 แรกที่ต่ าท่ีสุด 
(ร้อยละต่อปี) 

ข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อ
ประชากร  
(GPP per 
capita) จาก
ส านักงานสภา

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑁) 

 = 
 𝐺ที่ต่ าทีสุ่ด 1+𝐺ที่ต่ าทีสุ่ด 2+⋯+𝐺ที่ต่ าทีส่ดุ15

15
  

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลง GPP 
ต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่ต่ า
ที่สุด รายปี  
โดยที่  AVG. Growth (N) = ค่ า เฉลี่ ยขอ ง

• ปี 2556 – 2563 อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของ 
GPP ต่อประชากรเฉลี่ย 
15 จังหวัดทีต่่ าทีสุ่ด มี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยร้อยละ 2.36 
ทั้งนี ้ข้อมูล GPP ต่อ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP ต่อประชากรของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกท่ีต่ าที่สุด รายปี 
𝐺ที่ต่ าท่ีสุด 1−15 = อัตราการเปลี่ยนแปลง 
GPP ต่อประชากรเฉลี่ยของจังหวัดร้อยละ 20 
แรกที่ต่ าที่สุด รายปี ซึ่งค านวณโดย 
𝐺ที่ต่ าท่ีสุด 1−15 =( 

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = GPP ต่อประชากรเฉลี่ยของจังหวัดร้อย
ละ 20 แรกที่ต่ าท่ีสุดปีที่วัด  
B = GPP ต่อประชากรเฉลี่ยของจังหวัดร้อยละ 
20 แรกที่ต่ าที่สุดปีก่อนหน้า 
โดย GPP ต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 
แรกที่ต่ าที่สุด ต้องมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น  
ภายในปี 2570 ร้อยละ 2.3  
ภายในปี 2575 ร้อยละ 2.4  
ภายในปี 2580 ร้อยละ 2.5  

ประชากรมีความล่าช้า
กว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 2 ปี  

• ปี 2564 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง GPP ต่อ
ประชากรไม่ได้น ามา
ค านวณเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 

 

 

 

 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
060101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองในพ้ืนที่
เป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาเพ่ือ
กระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ 

1. พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด
เป้าหมาย) 
ประกอบด้วย 27 
จังหวัด ดังนี้ 

(1) ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย น่าน
พิษณุโลก นครสวรรค์ 
ล าปางและตาก 

(2) ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ 
มุกดาหาร หนองคาย 
อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
สกลนคร และนครพนม 

(3) ภาคกลางและตะวันออก 
6 จังหวัดได้แก่ สระบุรี 
ราชบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
กาญจนบุรี สระแก้ว และ
ตราด 

(4) ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ 
สุราษฎร์ธานี กระบี่ 
ยะลา ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช และ

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทุนจดทะเบียน 
นิติบุคคลเฉลี่ยของ
จังหวัดเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลสถิติการ
จดทะเบียน 
นิติบุคคลที่
ด าเนินกิจการ
อยู่ ณ 31 
ธันวาคม ของ
แต่ละปจีาก
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุน
จดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดเป้าหมาย ในปี 
66-70 / ปี 71-75/ ปี 76-80  
โดยที่ 𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑁)  = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติ
บุคคลของจังหวัดเป้าหมาย ทั้ง 27 จังหวัด
เป้าหมาย ในช่วง N ป ี 
𝐺𝑁 = ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุน
จดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดเป้าหมาย ทั้ง 
27 จังหวัดเป้าหมายรายปี ซึ่งค านวณโดย  

𝐺𝑁 = 
 𝐺มูลค่าทุนฯ1+𝐺มลูค่าทุนฯ2+⋯+𝐺มูลค่าทุนฯ27

27
  

โดยที่ 𝐺มูลค่าการลงทุนฯ1−27 = อัตราการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
ของจังหวัดเป้าหมาย รายปี ซึ่งค านวณโดย 

𝐺มูลค่าการลงทุนฯ 1−27  = ( 
𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบคุคลปีที่วัด 
B = มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล หมายถึง 
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ด าเนินกิจการอยู่ 
ณ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี (ล้านบาท) ทั้งนี้ 
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัด

ปี 2560-2564 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
ของจังหวัดเป้าหมาย 
เฉลี่ยร้อยละ 5.3 
(ยกเว้นบุรีรัมย์ เพราะมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอ่ืน
มาก (138.39) ซึ่งจะ
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถเป็นตัวแทนที่
เหมาะสมของจังหวัดที่
เหลือ)  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
นราธิวาส เป้าหมาย ต้องมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 5.3  
ในห้วงปี 2571-2575 ร้อยละ 5.4 
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 5.5  

  2. การพัฒนาเพื่อกระจาย
ความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
หมายถึง  การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะและการลงทุน 
โดยเอกชนและภาครัฐ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
แสดงการลงทุนภาครัฐ 
ได้แก่ งบลงทุนของ
ภาครัฐ และตัวชี้วัด
เทียบเคียงการลงทุนของ
ภาคเอกชน ได้แก่ มูลค่า
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในทุกมิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านการศึกษา 

2. อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
งบลงทุนของ
ภาครัฐเฉลี่ยของ
จังหวัดเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลงบ
ลงทุนของ
ภาครัฐ 
(รายจ่ายที่
ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการ
ลงทุน ได้แก่ 
รายจ่ายใน
ลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง)
จากส านัก
งบประมาณ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

คิดค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
ของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมาย ในปี 66-70 / 
ปี 71-75/ ปี 76-80  
โดยที่ 𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑁) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนของภาครัฐของ
จังหวัดเป้าหมาย ทั้ง 27 จังหวัดเป้าหมาย 
ในช่วง N ปี  
𝐺𝑁 = ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
ของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมายทั้ง 27 จังหวัด
เป้าหมายรายปี ซึ่งค านวณโดย  

𝐺𝑁 = 
 𝐺งบลงทุนฯ1+𝐺งบลงทุนฯ2+⋯+𝐺งบลงทุนฯ27

27
  

โดยที่ 𝐺งบลงทุนฯ1−27 = อัตราการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมาย รายปี 
ซึ่งค านวณโดย 

ปี 2558-2565 อัตรา
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
งบลงทุนภาครัฐของ
พ้ืนที่เป้าหมาย 17 
จังหวัด ร้อยละ -0.1 
(ยกเว้นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เนื่องจากมี
นโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนพิเศษแตกต่างจาก
พ้ืนที่อ่ืน และจังหวัด
นครสวรรค์ เนื่องจากมี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะ
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่
สามารถเป็นตัวแทนที่
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ด้านสาธารณสุข การ
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านการ
เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

𝐺งบลงทุนฯ 1−27 = ( 
𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = งบลงทุนของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมาย
ปีที่วัด  
B = งบลงทุนของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมาย
ปีก่อนหน้า 
โดยงบลงทุนของภาครัฐ หมายถึง รายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
(ล้านบาท) ทั้งนี้  
งบลงทุนของภาครัฐของจังหวัดเป้าหมาย 
ต้องมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566-2570 ร้อยละ 0.5 
ในห้วงปี 2571-2575 รอ้ยละ 0.5  
ในห้วงปี 2576-2580 ร้อยละ 0.5  

เหมาะสมของจังหวัดที่
เหลือ) 

  3.  เมืองอัจฉริยะ หมายถึง 
เมืองที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและชาญฉลาด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให้บริการและ
การบริหารจัดการเมือง 
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและ

3. จ านวนเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ 
(จ านวนเมืองสะสม) 

ประกาศคณะ 
อนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
และบริหาร
โครงการ
เมืองอัจฉริยะ
จาส านักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกจิ

ใช้ข้อมูลจ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ โดยมีจ านวนเมืองท่ีได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมข้ึนรวมเป็น 105 
เมือง 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมข้ึนรวมเป็น 155 
เมือง 
ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมข้ึนรวมเป็น 205 
เมือง 

• ค่าเป้าหมายจ านวน 
105 เมือง สอดคล้อง
กับค่าเป้าหมายหมุด
หมายที่ 8 ตามแผนฯ 13  

• ในห้วงการพัฒนาที่ 3 
และ 4 ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสามารถ
ด าเนินงานประกาศ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ประชากรเป้าหมาย โดย
เน้นการออกแบบที่ดีและ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพัฒนา
เมือง ภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ เมือง
ทันสมัย ให้ประชาชนใน
เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข อย่างยั่งยืน 
ควบคู่กับการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมประจ า
ท้องถิ่น 

ดิจิทัล   เมืองอัจฉริยะเฉลี่ย 8 -
10 เมืองต่อปี โดยมา
จากการหารือกับ
ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

060201 เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 

เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
หมายถึง เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (เมืองที่ได้รับรางวัล
ด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
ประกาศกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ผลการประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดับประเทศ ประจ าปี ....) 

จ านวนเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
(จ านวนเมืองสะสม) 

เมืองที่ได้รับ
รางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศ
กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ผลการ
ประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อม

ใช้ข้อมูลจ านวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
ประเมินมีเกณฑ ์ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแล้ว ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 18 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างครบวงจรและเหมาะสม และตัวชี้วัดที่ 19 
การจัดการน้ าเสียและมลพิษทางอากาศอย่าง
เหมาะสม  
(ที่มา : คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
2563, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

จ านวนเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน จ านวน 30 เมือง 
มาจากค่าเฉลี่ยจ านวน
เมืองที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
รางวัลเทศบาลด้าน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พ.ศ. 
2562 – 2564  
(เฉลี่ยปีละ 6 เมือง) 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานด้าน
คุณภาพน้ า ด้านคุณภาพ
อากาศและเสียง อาทิ 
ปริมาณขยะ การบ าบัดน้ า
เสีย มลพิษทางอากาศ และ
มลพิษทางเสียง 

ยั่งยืน 
ระดับประเทศ 
ประจ าปีจาก
กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
 

โดยมีจ านวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
ในห้วงปี 2566-2570 มีจ านวนเมืองรวมเป็น 
30 เมือง 
ในห้วงปี 2571-2575 มีจ านวนเมืองรวมเป็น
60 เมือง 
ในห้วงปี 2576-2580 มีจ านวนเมืองรวมเป็น 
90 เมือง 

060202 ความยั่งยืนทาง 
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม 

1.แผนผังภูมินิเวศ หมายถึง 
ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการสร้างความ
สมดุล และการบูรณาการ
ระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนาพ้ืนที่ที่มุ่งสู่ความ
ยั่งยืน แผนผังภูมินิเวศ
ตั้งอยู่บนฐานของระบบ
นิเวศและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคี มิได้มีไว้ใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ของคนรุ่น
ปัจจุบัน แต่เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตและผลประโยชน์ของ
รุ่นหลังด้วย 

2.ภูมินิเวศ หมายถึง 

พ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมิ
นิเวศ (ผัง) 

รายงาน
โครงการจัดท า
แผนผังภูมิ
นิเวศเพ่ือ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนเชิง
นิเวศจาก
ส านักงาน
นโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(สผ.)  

ใช้ข้อมูลจ านวนแผนผังภูมินิเวศระดับจังหวัด
ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีพื้นที่ท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพิ่มขึ้น 
ในปี 2570 อย่างน้อย 6 ผัง ใน 1 ภาค  
(ภาคกลาง) 
ในปี 2575 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 6 ผัง ใน 2 ภาค
ในปี 2580 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 6 ผัง ใน 2 ภาค 
 

• ปี 2561–2562 อยู่
ระหว่างเริ่มด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนผัง
ภูมินิเวศเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิง
นิเวศ อย่างน้อย 3 
จังหวัด ของ 1 ภาค  

• ปี 2563-2564 จัดท า
แผนผังภูมินิเวศของ
พ้ืนที่ภาคเหนือ ใน
ระดับจังหวัด ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 9 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
น่าน แพร่ พะเยา 
ล าปาง ล าพูน และ
อุตรดิตถ ์ 



ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  6-10           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ขอบเขตของภูมิประเทศที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ภูมิสังคม 
และระบบเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและกิจกรรม
ของมนุษย์  
(ที่มา : โครงการจัดท า
แผนผังภูมินิเวศเพ่ือจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนนิเวศ, 
ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

• ในห้วงแผนการพัฒนาที่ 
3 (2571-2575) และ 4 
(2576-2580) กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ
ค่าเป้าหมายแล้ว                                                                                                                             
เนื่องจากหน่วยงานมี
ประสบการณ์ในการ
จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
แล้ว  

 

 

 



ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  6-11           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

06 แผนแม่บทฯ ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ.1 กระทรวงมหาดไทย 

060001 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

จ.2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

060002 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท มั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี 

จ.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

060003 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง จ.2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
060101 เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าใน

ทุกมิติ 
จ.3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

060201 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-1           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

070001 ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ 
ดีขึ้น 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ 
โลจิสติกส์ของพ้ืนฐาน 
เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขันและต่อยอด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(อันดับ) 

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ 
(International 
Institute for 
Management 
Development : 
IMD) 

ใช้ข้อมูลผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ IMD โดยมี
ปัจจัยย่อย ประกอบด้วย  
(1) โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป  
(2) โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
(3) โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
(4) สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(5) การศึกษา  
โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ในปี 2570 จะต้องอยู่ในอันดับที่ 38  
ในปี 2575 จะต้องอยู่ในอันดับที่ 31  
ในปี 2580 จะต้องอยู่ในอันดับที่ 25  

ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย 
ปี 2564 อันดับที่ 43 
ปี 2563 อันดับที ่44 
ปี 2562 อันดับที ่48 
ปี 2561 อันดับที ่45 

 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศลดลง 

มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยเทียบกับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศมีสัดส่วนลดลง 
โดยต้นทุนโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย 
(1)  ต้นทุนการขนส่งสินค้า 

สัดส่วนต้นทุน 
โลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

รายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทย 
โดยส านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ในช่วง 5 ปี  
โดยที่ 𝐺𝑁 = สัดส่วนต้นทุนโลจิติกส์ของประเทศ
ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
N = จ านวนป ี

สัดส่วนต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อ GPD 
ของประเทศไทย 
ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
14.0 
ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 
13.2 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-2           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) ต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง 

(3) ต้นทุนการบริหาร
จัดการ 

ค านวนโดย  𝐺𝑁 = (
𝐴

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
B = มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ณ ราคาประจ าปี (Nominal GDP) 
โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องมีสัดส่วนเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ไม่เกินร้อยละ 11  
ในห้วงปี 2571- 2575 ไม่เกินร้อยละ 10 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่เกินร้อยละ 9 

ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 
13.4 
(รายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทย 
ประจ าปี 2564) 
 
 
 

070102 ประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านระบบ 
โลจิสติสก์ของประเทศ
ไทยมีอันดับ/คะแนนที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืน  

ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย 
(Logistics 
Performance 
Index : LPI)  
(อันดับ) 

ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย 
โดยธนาคารโลก 
 

ใช้ข้อมูลผลการจัดอันดับของธนาคารโลก   
โดย LPI ประกอบด้วย 
(1) พิธีการศุลกากร 
(2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ 
(4) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

ทั้งภาครัฐและธุรกิจ 
(5) ความตรงต่อเวลาของการบริการ 
(6) ระบบการติดตามและตรวจสอบ 
โดยประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย ต้องอยู่ในอันดับหรือ
มีค่าคะแนน 
ในปี 2570 อยู่ในอันดับที่ 24 ล าดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.60   
ในปี 2575 อยู่ในอันดับที่ 20 ล าดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.70   
ในปี 2580 อยู่ในอันดับที่ 20 ล าดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.80   

ปี 2561 LPI ของ
ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 32 และมี
คะแนน 3.41 
ปี 2559 LPI ของ
ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 45 และมี
คะแนน 3.26 
(มีการประเมินผล
ทุก 2 ปี จากทั้ง 
160 ประเทศทั่ว
โลก) 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-3           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

070103
  

การขนส่งสินค้า 
ทางรางเพ่ิมข้ึน 

การพัฒนาและปรับปรุง
โครงข่ายทางรถไฟ 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการ
ขนส่งทางรางด้วยการ
จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก รถจักรและ
ล้อเลื่อน 
ที่สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ระบบรถไฟในอนาคต 
เพ่ือให้เป็นโครงข่ายการ
เดินทางและขนส่งหลัก
ของประเทศท่ีสอดรับกับ
ความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้า 

สัดส่วนปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางราง
ต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลสัดส่วน
ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางต่อ
ปริมาณการขนส่ง
สินค้าท้ังหมด  
โดยส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทั้งหมดในช่วง 5 ปี 
โดยที่ 
• 𝐺𝑁 = สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง

ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
ซึ่งสัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทาง
ราง เป็นการรวบรวมปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางภายในประเทศทางรถไฟของการรถไฟ
แห่ งประเทศไทย (รฟท.) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจากการขนส่ง
สินค้าทุกรูปแบบการขนส่ งประกอบด้วย 
ทางถนน ราง น้ า และอากาศ รวมทั้ง ข้อมูล
จากแบบจ าลองด้านการขนส่งและจราจร
ระดับประเทศ (National Model : NAM) ณ 
ปีฐาน พ.ศ. 2560 สนข. (หน่วย : ล้านตันต่อปี) 

• N = จ านวนป ี
โดยปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมด ต้องมีสัดส่วนเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ร้อยละ 7 
ในห้วงปี 2571- 2575 ร้อยละ 8 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 10 

สัดส่วนการขนส่ง
สินค้าทางรางต่อ
ปริมาณการขนส่ง
สินค้าท้ังหมด
ภายในประเทศ  
ปี 2564 อยู่ที่ 
ร้อยละ 1.44 
ปี 2563 อยู่ที่ 
ร้อยละ 1.40 
ปี 2562 อยู่ที่ 
ร้อยละ 1.22 
ปี 2561 อยู่ที่ 
ร้อยละ 1.24 
 
 
 

070104 การเดินทางด้วย
ระบบขนส่ง
สาธารณะในเขต 

การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะใน 
เขตกรุงเทพฯ และ

สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขต

ข้อมูลสัดส่วนการ
เดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะใน

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

 

สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขต 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-4           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เมืองเพ่ิมขึ้น ปริมณฑล รวมทั้งเมือง
หลักในภูมิภาคและพ้ืนที่
พิเศษ พัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสถานี 
เพ่ือรองรับการเดินทาง
ของคนทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้ เมืองหลักในภูมิภาค 
ระหว่างปี 2566-2570 
ได้แก ่เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และ ภูเก็ต  
ระหว่างปี 2570-2575 
และ 2576-2580 ได้แก ่
เชียงใหม ่นครราชสีมา 
ภูเก็ต เชียงราย 
อุบลราชธานี สุราษฎร์
ธานี และ 
พระนครศรีอยุธยา 
 

เมืองต่อการ
เดินทางในเมือง
ทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เขต กทม. และ
ปริมณฑล โดย
ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมดในช่วง 5 ปี 
 โดยที่ 𝐺𝑁 =  สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ได้แก ่BTS MRT 
ARL BRT รถประจ าทาง รถตู ้และเรือ ต่อการ
เดินทางในเมืองทั้งหมด  
 N = จ านวนป ี
โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด 
ต้องมีสัดส่วนเฉลี่ย 
ในห้วงปี 2566- 2570 เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ 40 และ เมืองหลักในภูมิภาค
ร้อยละ 10  
ในห้วงปี 2571- 2575 เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ 50 และ เมืองหลักในภูมิภาค
ร้อยละ 20  
ในห้วงปี 2576 - 2580 เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ  40 และ เมืองหลักใน
ภูมิภาคร้อยละ 10  

กทม. และ
ปริมณฑล จากการ
เดินทางทั้งหมด 
ปี 2564 ประมาณ
ร้อยละ 8.27  
ปี 2563 ประมาณ
ร้อยละ 15.62  
ปี 2562 ประมาณ
ร้อยละ 19.42 
ปี 2561 ประมาณ
ร้อยละ 17.90 

ส าหรับเมืองหลักใน
ภูมิภาคยังไม่มีผู้
จัดเก็บข้อมูล 

070105 ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

การพัฒนาโครงข่ายถนน
เพ่ือรองรับปริมาณความ
ต้องการเดินทาง โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนา
ทางข้าม ทางเท้า และ
ทางจักรยานเพ่ือสร้าง
มาตรฐานและคุ้มครอง

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน  
(คนต่อประชากร 1 
แสนคน) 

ข้อมูลอัตรา
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน  
โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

100,000
 

ทั้งนี้ จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็น
การเก็บสถิติการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
โดยอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
ในปี 2570  ต้องไม่เกิน 12 : 100,000 คน  

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
ในปี 2565 มีอยู่ที่ 
20 คนต่อประชากร 
1 แสนคน 
ปี 2564 มีอยู่ที่ 26 
คนต่อประชากร 1 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-5           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
และลดความสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ในปี 2575  ต้องไม่เกิน 8 : 100,000 คน  
ในปี 2580  ต้องไม่เกิน  5 : 100,000 คน  

แสนคน 

070201 การใช้ก๊าซ
ธรรมชาต ิในการ
ผลิตไฟฟ้าลดลง 

ลดการพึ่งพาการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
ช่วยสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน 

สัดส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ในช่วง 5 ปี 
โดยที่ 𝐺𝑁 = สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้า 
N = จ านวนป ี
โดยสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 
ในปี 2570 เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 60  
ในปี 2575 เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 50  
ในปี 2580 เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 50  

สัดส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า 
ปี 2565 ร้อยละ 
54.80 
ปี 2564 ร้อยละ 
53.94 

070202 การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพ่ิม
มากข้ึน 

การสนับสนุนการผลิต
และการใช้พลังงาน
ทดแทน ทั้งพลังงานไฟฟ้า 
พลังงาน ความร้อนและ
เชื้อเพลิงชีวภาพตาม
ศักยภาพของแหล่ง
เชื้อเพลิงในพ้ืนที่  
โดยพลังงานทดแทน 
หมายถึง การใช้พลังงาน

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนที่
ผลิตได้ภายใน 
ประเทศในการผลิต
ไฟฟ้า ความร้อน 
และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละของ
พลังงานขั้นสุดท้าย)  

ข้อมูลสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนที่
ผลิตได้
ภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้า 
ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
โดยส านักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ

การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย
 

โดยสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพ  
ในปี 2566 - 2570 ค่าเฉลี่ยร้อยละของพลังงาน
ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 19 – 22 
ในปี 2571 - 2575 ค่าเฉลี่ยร้อยละของพลังงาน
ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 23 – 25 

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนที่
ผลิตได้
ภายในประเทศ 
ปี 2565 คิดเป็น
ร้อยละ 14.06 
ปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 
(ของค่าการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย) 



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-6           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ทดแทนที่สามารถผลิตได้
ภายในประเทศ 
ประกอบด้วย พลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอ
ทานอล และไบโอดีเซล) 

ในปี 2571 - 2575 ค่าเฉลี่ยร้อยละของพลังงาน
ขั้นสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 26 – 30 

070203 ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของ
ประเทศ เพ่ิมขึ้น 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน
อัจฉริยะ เพ่ือน าไปสู่การ
ผลิตและการใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ค่าความเข้มข้นการ
ใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย 
(พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท) 

ข้อมูลค่าความ
เข้มข้นการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 
โดยส านักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน 

ปริมาณการใช้พลังงาน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
สะท้อนประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการ
ผลิตเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 

โดยความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ในปี 2570 ต้องไม่เกิน 6.85 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท  
ในปี 2575 ต้องไม่เกิน 6.40 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
ในปี 2580 ต้องไม่เกิน 5.89 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

ค่าความเข้มข้นการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย
ของประเทศไทย 
ปี 2565 มีค่าอยู่ที่ 
8.24 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท 
ปี 2564 มีค่าอยู่ที่ 
7.51 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท 
ปี 2563 มีค่าอยู่ที่ 
7.53 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท 
ปี 2562 มีค่าอยู่ที่ 
7.85 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-7           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

บาท 
ปี 2561 มีค่าอยู่ที่ 
7.87 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

070204 การปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศให้มี 
ประสิทธิภาพด้วย 
เทคโนโลยีระบบ 
โครงข่ายสมาร์ท 
กริด 

สมาร์ทกริด ประกอบด้วย  
(1) ระบบบริหารจัดการ 

พลังงาน (Energy 
Management 
System: EMS) 

(2) การตอบสนองด้าน
การใช้ไฟฟ้า 
(Demand 
Response : DR)  

(3) ระบบไมโครกริด 
(Microgrid) 

(4) ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage 
System : ESS)  

(5) การพยากรณ์ไฟฟ้าที่
เกิดจากพลังงาน
หมุนเวียน  
(RE forecast) 

จ านวนแผนงาน 
และ/หรือโครงการที่
ก าลังพัฒนา / 
โครงการน าร่อง / 
โครงการที่มีการใช้
งานที่เกี่ยวข้องกับ
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ประกอบด้วย  
(1) จ านวนแผนงาน  
(2) โครงการที่ก าลังพัฒนา 
(3) โครงการน าร่อง 
(4) โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า 

โดยจ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่
ก าลังพัฒนา / โครงการน าร่อง / โครงการที่มี
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า 
ในปี 2570 จ านวน อย่างน้อย 3 แผนงาน/
โครงการ 
ในปี 2575 อย่างน้อย 3 แผนงาน/โครงการ 
ในปี 2580 อย่างน้อย 5 แผนงาน/โครงการ 

ปี 2565 มีแผนงาน
และ/หรือโครงการที่
ก าลังพัฒนา/
โครงการน าร่อง
ทั้งสิ้น 22 โครงการ
เพ่ิมขึ้น 1 โครงการ
จากปี 2564 
ปี 2564 มีแผนงาน
และ/หรือโครงการที่
ก าลังพัฒนา/
โครงการน าร่อง
ทั้งสิ้น 21 โครงการ  

070301 ประชาชนมีความ 
สามารถ ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากข้ึน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลทั้งใน
ส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและ
โครงข่ายบรอดแบรนด์
ความเร็วสูง มี

อัตราการเข้าถึงการ
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อ
จ านวนประชากร 
(ร้อยละ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการ
โทรคมนาคม

อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง

จ านวนประชากร
 

ทั้งนี้ ความเร็วของการรับส่งข้อมูลขั้นต่ าอยู่ที่ 
256 กิโลบิตต่อวินาที 
โดยจะต้องมีอัตราการเข้าถึงการบริการ

อัตราการเข้าถึงการ
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อ
จ านวนประชากร 
ปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 18.20  



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-8           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เสถียรภาพและสอดรับ
กับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

แห่งชาติ (กสทช.) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจ านวนประชากร 
ในปี 2570 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 21  
ในปี 2575 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25.5  
ในปี 2580 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30  

ปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 18.20 
ปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 16.85  
ปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 14.87 
ปี 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 13.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 7-9           ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

07 แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล จ.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

070001 ความสามารถในการแข่งขัน ด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น จ.2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ ประเทศไทยต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง จ.3 กระทรวงคมนาคม 
070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น จ.3 กระทรวงคมนาคม 
070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงคมนาคม 
070104 การเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงคมนาคม 
070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง จ.3 กระทรวงมหาดไทย 
070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าลดลง จ.3 กระทรวงพลังงาน 
070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จ.3 กระทรวงพลังงาน 
070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงพลังงาน 

070204 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบ 
โครงข่ายสมาร์ทกริด 

จ.3 กระทรวงพลังงาน 

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน จ.3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-1      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. (2566 - 2580) (ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080001 ผู้ประกอบการในทุก
ระดับเป็นผู้ประกอบ 
การยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากขึ้น 

ผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ของไทย มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งสะท้อนได้จากสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ 
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตามนิยามใน
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
(1) วิสาหกิจขนาดย่อม 
ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

1.1) กิจการผลิต
สินค้าที่มีจ านวนการ 
จ้างงานไม่เกินห้าสิบคน
หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก
ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
(สสว.) 
 

𝐴𝑉𝐺. (𝑃𝑁) =  
𝑃𝑁1 + 𝑃𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

𝐴𝑉𝐺. (𝑃𝑁) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ในช่วง 5 ปี 
โดยที ่𝑃𝑁 = สัดส่วนผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ รายปี 
ค านวณโดย 𝑃𝑁 = (

𝐴

𝐵
× 100) 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ทั้งหมดเฉลี่ย 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ทั้งหมด ต้องมีสัดส่วนเฉลี่ย 
ปี 2566 - 2570  ไม่น้อยกว่า 40 
ปี 2571 - 2575  ไม่น้อยกว่า 45 
ปี 2576 - 2580  ไม่น้อยกว่า 50 

ปี 2564 สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
34.63 (ใช้นิยามตาม
กฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2562) 
ปี 2563 ร้อยละ 34.16 
ปี 2562 ร้อยละ 35.05 
ปี 2561 ร้อยละ 34.53 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : ข้อมูลมีความ
ล่าช้า 1 ปี 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-2      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

หนึ่งร้อยล้านบาท 
1.2) กิจการให้บริการ 

กิจการค้าส่ง หรือกิจการ
ค้าปลีก ที่มีจ านวนการ
จ้างงานไม่เกินสามสิบคน
หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท 
(2) วิสาหกิจขนาดกลาง
ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

2.1) กิจการผลิต
สินค้าที่มีจ านวนการจ้าง
งานเกินกว่าห้าสิบคนแต่
ไม่เกินสองร้อยคน หรือมี
รายได้ต่อปีเกินกว่าหนึ่ง
ร้อยล้านบาทแต่ไม่เกินห้า
ร้อยล้านบาท 

2.2) กิจการให้บริการ 
กิจการค้าส่ง หรือกิจการ
ค้าปลีก ที่มีจ านวนการ
จ้างงานเกินกว่าสามสิบ
คนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน
หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า
ห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกิน
สามร้อยล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-3      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080101 วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายใหม่ 
(Early Stage) 
ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

การขยายตัวของ
จ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายใหม่ ที่เป็น 
Early stage ซึ่งมี
ระยะเวลาการด าเนิน
ธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
ในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ตามนิยามใหมใ่น
กฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม พ.ศ. 2562  

อัตราการขยายตัวจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายใหม่ 
(Early Stage) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจากส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ 
(Early Stage) ทั้งหมด 

โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รายใหม่ (Early Stage) ทั้งหมดรายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 =(

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ (Early Stage) ปีปัจจบุัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของของจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รายใหม่ (Early Stage) ปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ (Early Stage) ทั้งหมด 

ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 
ปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 15 
ปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 25 
ปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 35 

ปี 2564 มีจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ (Early Stage) 
ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
ลดลงร้อยละ 2.1 
เมื่อเทียบกับปี 2563 
ปี 2563 ร้อยละ 2.9 
ปี 2562 ร้อยละ 4.4 
ปี 2561 ร้อยละ 4.8 
  



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-4      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080102 ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี 
ดิจิทัลดีขึ้น 

ผู้ประกอบการทุกระดับ
ของวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อม 
มีทักษะ มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือใช้
ในการแข่งขันด้าน
การใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี ดิจิทัลดีขึ้น 
ในการประกอบธุรกิจ 

อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานจาก 
World Digital 
Competitiveness 
ประจ าปี 2564 
เรื่อง การจัดอันดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของ IMD World 
Digital 
Competitiveness 
ขององค์กรระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
(International 
Institute for 
Management 
Development 
(IMD)) 

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับรวม
ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ IMD World Digital 
Competitiveness  
ซ่ึงประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก ่ 
(1) Knowledge (Talent, Training 
and Education, Scientific 
Concentration) 
(2) Technology (Regulatory 
Framework, Capital, 
Technological Framework) 
(3) Future Readiness (Adaptive 
Attitudes, Business Agility, 
IT Integration) 
โดยอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมด 

ปี 2566 - 2570 ไม่เกิน 30 
ปี 2571 - 2575 ไม่เกิน 25 
ปี 2576 - 2580 ไม่เกิน 20 

ปี 2564 อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ 38 จาก 64 
ประเทศ 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 39 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 40 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 39 

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ 
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพ่ิมขึ้น 

สถาบันการเงิน 
ภาครัฐและเอกชน
เป็นช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน

อัตราการขยายตัวสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่ 
รายใหญ ่(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ทั้งหมด 

ปี 2564 มูลค่าสินเชื่อของ
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.5  



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-5      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ให้แกผู่้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ทีไ่ม่เคยได้รับสินเชื่อ
ธุรกิจ และอนุมัติวงเงิน 
มูลค่าสินเชื่อ หรือเงิน
กู้ยืม เพ่ือประกอบ
ธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัว
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
ทั้งหมดรายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 =(

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ 
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ปีปัจจุบัน 
B = สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่ 
รายใหญ่ ปีก่อนหน้า 
โดยการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ 
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ ่ทั้งหมด 
ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 
ปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 10 
ปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 10 
ปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 10 

ปี 2563 ร้อยละ 14.7 
ปี 2562 ร้อยละ -3.7 
ปี 2561 ร้อยละ -1.6 
หมายเหตุ ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(SMEs) ของระบบธนาคาร
พาณิชย์ 
(1) นิยามลูกหนี้ธุรกิจที่
ไม่ใช่รายใหญ่ (SMEs) 
ตามเกณฑ์ใหม่เรื่องการจัด
ขนาดธุรกิจของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
(2) ลูกหนี้รายใหม่ คือ
ลูกหนี้ที่ไม่เคยมียอด
สินเชื่อคงค้างกับระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในทุกปี
ก่อนหน้า 
(3) ข้อมูลไม่นับรวม
สินเชื่อของภาครัฐและ
ธุรกิจในภาคการเงิน 
ข้อมูล Growth ณ ก.ย. 65 
เป็น %YTD Growth 
มิใช่ %YoY Growth 
 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-6      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080202 มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ทีม่ีการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุน ได้แก่ 
(1) ตราสารทุน 
(2) ตราสารหนี้ 
เพ่ิมขึ้น 
 

อัตรามูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของกิจการ
ที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจาก 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
(2) ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 
โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตรามูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ทั้งหมดรายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 =(

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 
ต้องมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
ปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 12 
ปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 14 
ปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 16 

ปี 2564 มูลค่าการระดม
ทุนผ่านตลาดทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.59 จากปี 2563 
ปี 2563 ขยายตัว 
ร้อยละ 46.3 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-7      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080301 มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการท าธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ทั้งระหว่าง
ผู้ประกอบการ 
กับผู้ประกอบการ 
(Business to 
Business: B2B)
ผู้ประกอบการกับ
ผู้บริโภค (Business 
to Consumer: B2C) 
และผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภค (Consumer 
to Consumer: C2C) 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

การขยายตัวของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
(ต่อปี) 

ข้อมูลจากส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) (ETDA) 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของ
การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 
โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งหมดรายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 =(

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีปัจจุบัน 
B = มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งหมด ต้องมีอัตราการขยายตัว 
เพิ่มขึ้น 1 เท่า ต่อปี 

ปี 2564 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนหน้า
1,906,109.32 ล้านบาท* 
ปี 2563 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนหน้า
1,585,956.29 ล้านบาท 
ปี 2562 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 
1,391,932.41 ล้านบาท 
ปี 2561 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 
1,184,389.10 ล้านบาท 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-8      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080302 ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศดีข้ึน 

ผู้ประกอบการ 
ในทุกระดับของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะเพ่ือใช้
ในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศ 
(International 
Trade) ดีขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานจาก 
IMD World 
Competitiveness 
Yearbook 2021 
ประจ าปี 2564 
เรื่อง การจัดอันดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 
(International 
Trade) 
ภายใต้สมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ 
(Economic 
Performance)  
ขององค์กรระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
(International 
Institute for 
Management 
Development 
(IMD))  

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ International Trade 
(1.2) ภายใต้สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
(Economic Performance)  
ของ IMD World Competitiveness 
Yearbook 2021 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) ดุลบัญชีเดินสะพัด 
(2) ดุลการค้าและบริการ 
(3) มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ 
ปี 2566 - 2570 ไม่เกิน 5 
ปี 2571 - 2575 ไม่เกิน 5 
ปี 2576 - 2580 ไม่เกิน 5 

ปี 2564 ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที ่
21 จาก 64 ประเทศ 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 5 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 6 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 6 
 
 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-9      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

080303 การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมขึ้น 

การขยายตัวของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 
ทั้งในส่วนของ 
การส่งออกสินค้า 
และบริการ 
การขยายตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ  
ตามนิยามใหมใ่น
กฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2562 
 

สัดส่วนการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออก
รวมของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลจากส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

𝐴𝑉𝐺. (𝑃𝑁) =  
𝑃𝑁1 + 𝑃𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

𝐴𝑉𝐺. (𝑃𝑁) = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของ
ประเทศ ในช่วง 5 ปี 
โดยที ่𝑃𝑁 = การส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ รายปี 
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴

𝐵
× 100) 

A = สัดส่วนการส่งออกรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
B = สัดส่วนการส่งออกรวมของ
ประเทศทั้งหมดเฉลี่ย 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ทั้งหมด ต้องมีสัดส่วนเฉลี่ย 
ปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 20 
ปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 25 
ปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 30 

ปี 2564 มูลค่าการส่งออก
สินค้าของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกสินค้าทั้งประเทศ 
อยู่ทีร่้อยละ 12.35 
ปี 2563 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 12.48 
ปี 2562 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 12.87 
ปี 2561 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 12.46 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : ข้อมูลมีความ
ล่าช้า 2 ปี 

080401 อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการ 
ด้านการสนับสนุน 
และความสอดคล้อง

ผลการประเมิน 
ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ที่มี

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจ  
Start-up 
(1) จ านวนวันที่ต้องใช้
ติดต่อกับหน่วยงาน

รายงานจาก 
IMD World 
Competitiveness 
Yearbook 2021 
ประจ าปี 2021 

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับความ สามารถ
ในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (Government Efficiency) 
ของ IMD World Competitiveness 
Yearbook 2021 

(1) จ านวนวันที่ต้องใช้
ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ 
(Start-up days) 
ของประเทศไทย 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-10      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ของนโยบายดีขึ้น ต่อภาครัฐ ซึ่งสะท้อน
ได้จากประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
Start-up และความ
สอดคล้องของนโยบาย
หรือแผนงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมดีขึ้น 

ราชการเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 
(2) กระบวนการ 
ในการจัดตั้งธุรกิจ  
 (อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 
 

เรื่อง การจัดอันดับ
ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้าน
ประสิทธิภาพ 
ของภาครัฐ 
(Government 
Efficiency)   
ขององค์กรระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ 
(International 
Institute for 
Managements 
Development 
(IMD)) 

โดยใช้  
(1) จ านวนวันที่ต้องใช้ติดต่อกับ
หน่วยงานราชการเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ 
(Start-up days)  
ปี 2566 - 2570 ไม่เกิน 17 
ปี 2571 - 2575 ไม่เกิน 14 
ปี 2576 - 2580 ไม่เกิน 12 

(2) ด้านกระบวนการในการจัดตั้ง
ธุรกิจ (Start-up procedures)   
ปี 2566 - 2570 ไม่เกิน 20 
ปี 2571 - 2575 ไม่เกิน 17 
ปี 2576 - 2580 ไม่เกิน 15  

ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 20 
จาก 64 ประเทศ 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 20 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 14 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 13 

(2) กระบวนการในการ
จัดตั้งธุรกิจ (Start-up 
procedures)  
ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 25 
จาก 64 ประเทศ 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 25 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 24 
ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 23 

 

 

 

 

 

 



ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 8-11      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

 หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

08 แผนแม่บทฯ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จ.1 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) 

080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพ่ิมมากข้ึน 

จ.2 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) 

080101 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน จ.3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) 

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้น จ.3 กระทรวงการคลัง 

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงการคลัง 

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงพาณิชย์ 

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น จ.3 กระทรวงพาณิชย์ 

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงพาณิชย์ 

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน 

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

จ.3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) 

 



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-1      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

090001 การเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขยายตัวของมูลค่า
สินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ประกอบด้วย  

(1) เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา)  

(2) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

(2.1)ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง)  

(2.2)ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ
(นครราชสีมา 
ขอนแก่น 
อุดรธานี 
หนองคาย)   

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด
โดยส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายในช่วง 5 ปีของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด  
โดยที ่𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดรายปี  
N = จ านวนปี  
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจปีปัจจุบัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด ต้องมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ร้อยละ 5  
ในห้วงปี 2571- 2575 ร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 5 
  

อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด มี
ความล่าช้ากว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 2 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-2      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

(2.3)ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลาง-
ตะวันตก 
(นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
กาญจนบุรี)  

(2.4)ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (ชุมพร 
ระนอง
นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี) 

(3) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 10 แห่ง 
(ตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร ตราด 
สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม และ
กาญจนบุรี) 

ที่มา : พระราชบัญญัต ิ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561 
และพื้นที่ท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษประกาศ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 
ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาม
ระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 
2564 

090002 การลงทุนใน 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด
ได้รับการ
ยกระดับ 

มูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น 
โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด 
ประกอบด้วย 
(1) เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
(2) ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ 
(3) เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 10 แห่ง 

มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

- มูลค่าการ
ขอรับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน โดย
ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
การลงทุน 

- ทุนจด
ทะเบียนของ
นิติบุคคล
จัดตั้งใหม่  

- โดยกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า 

- การจัดตั้ง
คลังสินค้า
ทัณฑ์บนและ
เขตปลอด
อากรที่ขอรับ
สิทธิประโยชน์ 

ผลรวมของมูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในช่วง 5 ปี (มูลค่าสะสม) 
ประกอบด้วย  
(1) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(2) ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่  
(3) โครงการลงทุนของผู้ได้รับสิทธิพัฒนา

ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
(4) การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยและภาคเอกชนใน
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(5) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขต
ปลอดอากรที่ขอรับสิทธิประโยชน์ 

 
โดยการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นมูลค่าสะสม ต้องมีมูลค่า 
ในปี 2570 มูลค่ารวม ต้องไม่น้อยว่า 

อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

โดยกรม
ศุลกากร 

- การลงทุนของ
การนิคม
อุตสาหกรรมฯ
โดยการนิคม
อุตสาหกรรม 

650,000 ล้านบาท 
ในปี 2575 มูลค่ารวม ต้องไม่น้อยว่า 
650,000 ล้านบาท 
ในปี 2580 มูลค่ารวม ต้องไม่น้อยว่า 
650,000 ล้านบาท 

 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เพ่ิมข้ึน 

การขยายตัวของมูลค่า
สินค้าและบริการ 
ขั้นสุดท้ายในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
ประกอบด้วย ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา  

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
โดยส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายในช่วง 5 ปีของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
โดยที ่𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  
N = จ านวนป ี
ค านวณโดย 

𝐺𝑁 = (
𝐴 − 𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมเขตพัฒนาพิเศษ

ปี 2562 มีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 1,395,573 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การขยายตัว ร้อยละ 0.68 
จากปี 2561 โดยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 
5 ปี (2558 – 2562)  
คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.87 

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เขต
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ภาคตะวันออกปีปัจจุบัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ร้อยละ 6.3  
ในห้วงปี 2571- 2575 ร้อยละ 6.3 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 6.3 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีความล่าช้ากว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 2 ปี  

090102 การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น 
โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา 

มูลค่าการลงทุน
ในเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก  
(ล้านบาท) 

- ข้อมูลมูลค่า
การขอรับ
การส่งเสริม
การลงทุน 
โดย
ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
การลงทุน 

- ข้อมูลทุนจด
ทะเบียนของ
นิติบุคคล
จัดตั้งใหม่
โดยกรม
พัฒนาธุรกิจ

ผลรวมของมูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ในช่วง 5 ปี (มูลค่าสะสม) ประกอบด้วย  
(1) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

และ/หรือ 
(2) ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจัดตั้ง

ใหม่ 
โดยการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกซึ่งเป็นมูลค่าสะสม ต้องมี
มูลค่า 
ในปี 2570 มูลค่ารวมต้องไม่น้อยว่า 
500,000 ล้านบาท 
ในปี 2575 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่

มูลค่าการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในช่วง
ปีงบประมาณ 2561 – 
2564 มีมูลค่าเงินลงทุน
รวมทั้งสิ้น 1,202,874 
ล้านบาท  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

การค้า 
 

น้อยว่า 500,000 ล้านบาท 
ในปี 2580 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 500,000 ล้านบาท 
 
 

090204 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่
ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 

การขยายตัวของมูลค่า
สินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย 

(1) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง)  

(2) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี 
หนองคาย) 

(3) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง-
ตะวันตก (นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
กาญจนบุรี) 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่
ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
โดยส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายในช่วง 5 ปีของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
N = จ านวนป ี
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษปีปัจจุบัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษปีก่อนหน้า 
 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต้องมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ร้อยละ 5  
ในห้วงปี 2571- 2575 ร้อยละ 5 

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล 

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ มีความ
ล่าช้ากว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 2 ปี  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(4) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้  
(ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี)  

 ทั้งนี้ พื้นที่ระเบียง 
 เศรษฐกิจพิเศษ เป็น 
 พื้นทีท่ี่ก าหนดในการ 
 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 5 

090205 การลงทุนใน
พ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น 
โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย 

(1) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือ  

(2) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

(3) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง-
ตะวันตก 

มูลค่าการลงทุน
ในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ 
(ล้านบาท) 

- ข้อมูลมูลค่า
การขอรับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน โดย
ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
การลงทุน 

- ข้อมูลทุนจด
ทะเบียนของ
นิติบุคคล
จัดตั้งใหม่ 
โดยกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 

ผลรวมของมูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วง 5 ปี 
(มูลค่าสะสม) ประกอบด้วย  
(1) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
(2) ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 
โดยการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษซึ่งเป็นมูลค่าสะสม ต้องมีมูลค่า 
ในปี 2570 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 150,000 ล้านบาท 
ในปี 2575 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 150,000 ล้านบาท 
ในปี 2580 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 150,000 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล 



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-8      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(4) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้  
 

090301 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

การขยายตัวของมูลค่า
สินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายของจังหวัดที่มี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 10 
แห่ง ประกอบด้วย 
ตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร ตราด 
สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม และ
กาญจนบุรี 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ
จังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด
ที่มีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดย 
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

AVG. Growth (N) = ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายของจังหวัดที่มีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ในช่วง 5 ป ี
โดยที่ 𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
N = จ านวนป ี
ค านวณโดย 𝐺𝑁 = (

𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ปีปัจจุบัน 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ปีก่อนหน้า 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต้องมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566- 2570 ร้อยละ 3 
ในห้วงปี 2571- 2575 ร้อยละ 3 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 3 

อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล 

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน มีความล่าช้ากว่า
ปีปัจจุบันประมาณ 2 ปี  



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-9      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น 
โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 10 
แห่ง  

มูลค่าการลงทุน
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  
(ล้านบาท) 

- มูลค่าการ
ขอรับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน โดย
ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
การลงทุน 

- ทุนจด
ทะเบียนของ
นิติบุคคล
จัดตั้งใหม่  

- โดยกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า 

- การจัดตั้ง
คลังสินค้า
ทัณฑ์บนและ
เขตปลอด
อากรที่ขอรับ
สิทธิประโยชน์ 
โดยกรม
ศุลกากร 

- การลงทุนของ
การนิคม
อุตสาหกรรมฯ

ผลรวมของมูลค่าการลงทุนเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 
แห่ง ในช่วง 5 ปี (มูลค่าสะสม) 
ประกอบด้วย 
(1) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
(2) ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 
(3) โครงการลงทุนของผู้ได้รับสิทธิพัฒนา

ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
(4) การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยและภาคเอกชนใน
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(5) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขต
ปลอดอากรที่ขอรับสิทธิประโยชน์ 

โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนซึ่งเป็นมูลค่าสะสม 
ต้องมีมูลค่า  
ในปี 2570 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 10,000 ล้านบาท 
ในปี 2575 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 10,000 ล้านบาท 
ในปี 2580 มูลค่ารวมมูลค่ารวมต้องไม่
น้อยว่า 10,000 ล้านบาท 

ช่วงปี 2561 – 2564 
มีมูลค่าการลงทุน 
รวมประมาณ 16,112 
ล้านบาท 



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-10      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

โดยการนิคม
อุตสาหกรรม 

 

  



 ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  9-11      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

09 แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

090001 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน จ.2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

090002 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ จ.2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

090101 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
จ.3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
090205 การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึน จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

090301 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น จ.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หมายเหตุ : เป้าหมายแผนย่อย 090201 090202 และ 090203 เนื่องจากเดิมเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเพิ่มเติมเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (090204 

และ 090205) ทั้งนี้ เป้าหมายแผนย่อย 090203 และ 090303 มีความซ้ าซ้อน ในแผนแม่บทฯ (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่ จึงได้มีการยกเลิกเช่นกัน 

 



  10-1        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

100001 คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็น
ไทยมากข้ึน น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทย 
มีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 

การสร้างสภาพแวดล้อมให้คน
ไทยเป็นพลเมืองที่สมบูรณ ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิต อาทิ การส่งเสริมให้คน
ไทยมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความกตัญญู ความตระหนัก
ถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม 
การมีวิจารณญาณที่ดี มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่
มีอัตลักษณ์และความโดดเด่น
ทั้งในด้านความมีน้ าใจ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรี 
ความเป็นมิตร 
 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย  
(1) ความพอเพียง 
(2) ความมีวินัย

รับผิดชอบ  
(3) ความกตัญญู  
(4) ความสุจริต  
(5) การมีจิตสาธารณะ 
(คะแนน) 

ข้อมูลดัชนีชี้วัด
สถานการณ์
คุณธรรม จาก 
ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

ค านวณโดยหาค่าเฉลี่ยของ 
ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ของดัชนีคุณธรรม  
5 ประการ โดยการก าหนดค่าเป้าหมายใน
แต่ละช่วง ได้จากการตั้งเป้าหมายให้มี
ค่าเฉลี่ยเต็ม 6 ณ สิ้นปี พ.ศ.2580 
 

ค่าเฉลี่ย =  
(A + B + C + D + E)

𝑛
 

โดยที ่
A = ค่าเฉลี่ยความพอเพียง 
B = ค่าเฉลี่ยความมีวินัยรับผิดชอบ  
C = ค่าเฉลี่ยความสจุริต 
D = ค่าเฉลี่ยการมีจิตสาธารณะ 
E = ค่าเฉลี่ยความกตัญญู 
n = 5 ( 5 องค์ประกอบ) 
โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็นค่า ณ ปีที่
สิ้นสุดของแต่ละห้วงห้าปี  (ไม่ได้เป็นการ
เฉลี่ยของทุกปีในแต่ละห้วง) ณ สิ้นปี 2570 
อยู่ที่ 5.10, ณ สิ้นป ี2575 อยู่ที่ 5.56 และ 
ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 6.00 คะแนน 

ในปี พ.ศ. 2564  
ดัชนีคุณธรรม 5 
ประการ ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.63 จากค่าเฉลี่ย
เต็ม 6.00 
 A = 4.61 
 B = 4.18 
 C = 4.49 
 D = 4.77 
 E = 5.11 
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ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติ ตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจ
ในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

การส่งเสริมให้คนไทย 
มีการปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกๆ ชว่งวัย 
เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูใน
ครอบครัว การจัดการ
เรียนการสอนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา รวมถึง
การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสถาบัน
ทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่
หลักค าสอนที่ดีงาม
ให้แก่ประชาชน  

1.  ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ) 

รายงานผลการ
ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ประชากรอายุ 13 
ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมการ
ปฏิบัติตนสะท้อน
การมีคุณธรรม
เพ่ิมข้ึน ของ 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

ใช้ผลการส ารวจความคิดเห็นจากประชากร 
อายุ 13 ปีขึ้นไป เพ่ือสะท้อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การตอบแทนผู้มีพระคุณ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านการให้อภัย ด้าน
ความพอเพียง และด้านการช่วยเหลือผู้อื่น โดย
แต่ละข้อค าถามจะให้ผู้ตอบเลือกระดับคะแนน
จาก 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นค่า ณ ปีที่สิ้นสุดของ
แต่ละห้วงห้าปี  (ไม่ได้เป็นการเฉลี่ยของทุกปีใน
แต่ละห้วง) ณ สิ้นปี 2570 อยู่ที่ร้อยละ 97,  
ณ สิ้นปี 2575 อยู่ที่ร้อยละ 98  และ ณ สิ้นปี 
2580 อยู่ที่ร้อยละ 99 

ในปี 2564 
ประชากรอายุ 13 
ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ที่ร้อยละ 96.89 
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ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

2. ต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย
ประกอบด้วย  
(1) พลังตัวตน 
(2) พลังครอบครัว  
(3) พลังสร้างปัญญา  
(4) พลังเพ่ือนและ

กิจกรรม 
(5) พลังชุมชน 
(ร้อยละ) 

การส ารวจ
สถานการณ์
ต้นทุนชีวิต ของ
เด็กและเยาวชน
ไทย ช่วงอายุ 12-
18 ปี  
ของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

ใช้ค่าเป้าหมายจากผลรวมการส ารวจต้นทุน
ชีวิตเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 12-18 
ป ีทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 

ค่าเฉลี่ย =  
(A + B + C + D + E)

𝑛
 

โดยที ่
A = พลังตัวตน 
B = พลังครอบครัว 
C = พลังสร้างปัญญา 
D = พลังเพ่ือนและกิจกรรม 
E = พลังชุมชน 
n = 5 ( 5 องค์ประกอบ) 
โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็นค่า ณ ปีที่สิ้นสุด
ของแต่ละห้วงห้าปี  (ไม่ได้เป็นการเฉลี่ยของทุก
ปีในแต่ละห้วง) ณ สิ้นปี 2570 อยู่ที่ร้อยละ 70,  
ณ สิ้นปี 2575 อยู่ที่ร้อยละ 80 และ ณ สิ้นปี 
2580 อยู่ที่ร้อยละ 85 
 

ในปี 2564 ต้นทุน
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย 
โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 
62.10 
 A = 70.23 
 B = 68.91 
 C = 60.98 
 D = 62.62 
 E = 47.76 
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ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในการลงทุนเพ่ือ
สังคมเพ่ิมขึ้น 

การส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจมีบทบาทในการ
ลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการเพ่ิมจ านวน
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ซ่ึงหมายถึง บริษัท ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืน ที่ตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ซึ่ง
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิต การจ าหน่าย
สินค้า หรือการบริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สังคมเป็นเป้าหมาย
หลักของกิจการ 

จ านวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ข้อมูลจ านวน
กิจการที่จด
ทะเบียนเป็น
วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ของ 
ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม 

คิดอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 

 GN = (A−B)
𝐵 × 100 

โดยที่ 
GN = อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนธุรกิจที่

เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
A = จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมปี

ปัจจุบัน 
B = จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมปี

ก่อนหน้า 
โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละต่อปี 
(เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี) 

ในปี 2564 มี
จ านวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
148 แห่ง 

100301 สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็งสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม  
ท าให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

การส่งเสริมให้
ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ  
สามารถ เข้าถึง เข้าใจ 
ตีความ ประเมิน สร้าง
ข้อมูลและสื่อ  
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
ด้วยความตระหนักถึง

สถานภาพการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information 
Literacy : MIL) 
(คะแนน) 

ข้อมูลสถานภาพ
การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ 
(Media and 
Information 
Literacy : MIL) 
ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ

ใช้คะแนนจากการส ารวจสถานการณ์ 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของ
ประชาชนทั่วประเทศ 
ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
(1) การเข้าถึง หมายถึง บุคคลสามารถค้นหา

และเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ 

(2) การประเมิน หมายถึง บุคคลสามารถ

ในปี 2563 
สถานภาพการรู้เท่า
ทันสื่อและ
สารสนเทศ อยู่ที่ 
72.3 คะแนน 
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ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลกระทบของข้อมูล
และสื่อต่าง ๆ โดยไม่ถูก
ครอบง า และสามารถ
ใช้สื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้และการ
ด ารงชีวิตของทั้งตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 
 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

เข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่า
ข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ 

(3) การสร้างหมายถึง บุคคลสามารถสร้าง ใช้
ประโยชน์ และติดตามข้อมูลสื่อและ
สารสนเทศได้ 

โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็นค่า ณ ปีที่สิ้นสุด
ของแต่ละห้วงห้าปี  (ไม่ได้เป็นการเฉลี่ยของ
ทุกปีในแต่ละห้วง) ณ สิ้นปี 2570 อยู่ที่ 80 
คะแนน ณ สิ้นปี 2575 อยู่ที่ 85 คะแนน และ  
ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 90 คะแนน 
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ประเด็น (10) การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

10 แผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จ.1 กระทรวงวัฒนธรรม 

100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมาก
ขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคม ไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

จ.2 กระทรวงวัฒนธรรม 

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

จ.3 กระทรวงวัฒนธรรม 

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

100301 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม 
ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 

จ.3 กรมประชาสัมพันธ์ 
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ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

110001 คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

คนไทยทุกช่วงวัยที่มีช่วง
อายุตั้งแต่ 
(1) ช่วงการตั้งครรภ์

จนถึงปฐมวัย 
อายุ 0 – 14 ปี 

(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
อายุ 15 – 24 ปี 

(3) ช่วงวัยแรงงาน 
อายุ 15 -59 ปี 

(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ตั้งแต่อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป 

โดยได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทุกมิติ
การพัฒนา มีคุณภาพ  
มีความสมบูรณ์ทั้ง  
ด้านสุขภาพ  
ด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถด ารงชีวิตให้
สอดคล้องตามสภาวะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ 

ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580)  

โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ 
(United Nations 
Development 
Programme : 
UNDP) 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นการจัด
อันดับจากทั้งหมด 192 ประเทศ  
โดยคิดจากรายได้ประชากรต่อหัว 
ระดับการศึกษา และอายุคาดเฉลี่ย 
ซึ่งจะวัดระดับคุณภาพชีวิตของคน 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านสุขภาพ วัดจากความ

คาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด 
(2) ด้านการศึกษา วัดจากจ านวนปี

เฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา  และ
จ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษา 

(3) ด้านมาตรฐานการครองชีพ 
วัดจากรายได้ประชาชาติมวลรวม
ต่อบุคคล 

โดยน าทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้น ามาประกอบ
เป็นดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า 
HDI จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
 
 
 

ปี 2564 ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ มีค่าคะแนน 
= 0.800 คะแนน 
ปี 2563 ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ มีค่าคะแนน 
= 0.802 คะแนน 
ปี 2562 = 0.804 
ปี 2561 = 0.795 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

การเมือง วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินชีวิตและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 
รวมทั้งมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ 
(1) ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
(2) ทักษะสารสนเทศ 

สื่อ เทคโนโลยี 
(3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 

โดยจะต้องมคี่าคะแนนดัชนี 
การพัฒนามนุษย์ 
ในห้วงปี 2566 -2570 = ไม่น้อยกว่า
0.82 คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 = ไม่น้อยกว่า
0.85 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 -2580 = มากกว่า 
0.85 คะแนน 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
110101 ครอบครัวไทยมีความ

เข้มแข็ง และมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น 

ครอบครัวไทย ที่สมาชิก
ภายในครอบครัว มี
ความผูกพันทั้งทาง
อารมณ์และจิตใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่าง
มีจุดมุ่งหมายด้วยการท า
บทบาทหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม  
มีจิตส านึกความเป็นไทย 
ใน 4 สถาบัน ได้แก่ 
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมถึงการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง  
(คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580)  

ข้อมูลจากกรมกิจการ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 

ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 
คือ ข้อก าหนดที่ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือแสดงถึงความเข้มแข็ง
ของครอบครัว โดยส ารวจความ
คิดเห็น ครอบครัวเป้าหมายในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ ครอบคลุม 77 
จังหวัด ผ่านคู่มือการส ารวจ
สถานการณ์ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ประกอบด้วย 5 ด้าน 

(1) ด้านสัมพันธภาพ 
(2) ด้านการพ่ึงพาตนเอง 
(3) ด้านการท าบทบาทหน้าที่ 

ของครอบครัว 
(4) ด้านทุนทางสังคม 
(5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

และการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล าบาก 

 
 
 
 
 
 

ปี 2564 ดัชนีความ
เข้มแข็งของครอบครัวไทย  
90.11 คะแนน 
ปี 2563  85.60 คะแนน 
ปี 2562 85.50 คะแนน 
ปี 2561 85.07 คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
โดยดัชนีความเข้มแข็งของ
ครอบครัวไทย 
ในห้วงปี 2566 -2570 ไม่น้อยกว่า 
92 คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575  
ไม่น้อยกว่า 94 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 -2580 ไม่น้อยกว่า 
96 คะแนน 

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมากขึ้น 

การเกิดที่มีคุณภาพคือ
การเกิดจากการตั้งครรภ์
ที่ตั้งใจและวางแผน โดย
มีพัฒนาสมวัยทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่  
(1) ด้านการเคลื่อนไหว 

(Gross Motor : 
GM)  

(2) ด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและ
สติปัญญา (Fine 
Motor : FM)  

(3) ด้านความเข้าใจ
ภาษา (Receptive 
Language : RL)  

(4) ด้านการใช้ภาษา 

ดัชนีพัฒนาการ 
เด็กสมวัย (คะแนน 
ภายในปี
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจาก 
กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

     𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑 𝐾𝑃𝐼 =  
𝐹

𝐵
 × 100             

โดย Child KPI = ดัชนีพัฒนาการ
เด็กสมวัย 
ใช้เด็กที่มีช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน มาค านวณ เนื่องจากเป็น
ช่วงอายุที่มีความส าคัญต่อการเฝ้า
ระวังและติดตามพัฒนาการ ที่เด็ก
ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ     
F = จ านวนเด็กทีมี่อายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ซ่ึงผลการตรวจคัด
กรองผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจ

ปี 2564 ดัชนีพัฒนาการ 
เด็กสมวัย 82 คะแนน 
(ประมาณการ) 
ปี 2563  82 คะแนน  
ปี 2562  86.95 คะแนน 
ปี 2561  80.60 คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
(Expressive 
Language : EL)  

(5) ด้านการช่วยเหลือ
ตัวเองและสังคม 
(Personal and 
Social : PS) และ
สามารถเข้าถึงการ
บริการของกระทรวง
สาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวม
กับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
และได้รับการติดตามให้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า
แล้วผลการประเมินผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน (1B260) 
B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 
42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
ทีไ่ด้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
จริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด) 
โดยดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย 
ในห้วงปี 2566 -2570 ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน  
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่น้อย 90 
คะแนน  
ในห้วงปี 2576 -2580 ไม่น้อยกว่า
95 คะแนน  

110301 วัยเรียน / วัยรุ่น 
มีความรู้และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความ

กลุ่มวัยเรียนที่มีอายุ 
6 -14 ปี และกลุ่มวัยรุ่น
ทีม่ีอายุ 10 -19 ปี 
มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ 

ความสามารถใน
การแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) 
แรงงานในอนาคต  
(Future 

รายงาน The Global 
Competitiveness 
Report  ของ 
สภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic 
Forum: WEF) 

การส ารวจความคิดเห็น และ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จาก  
The Global Competitiveness 
Report ซ่ึงจัดอันดับจากทั้งหมด  
141 ประเทศ โดยวัดคะแนน
ความสามารถในการแข่งขันการ

ค่าคะแนนของประเทศไทย 
ปี 2562 = 60.70 และ 
ปี 2561 = 58.49 
ซึ่งค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นปีละ  
ประมาณ 2 คะแนน  
รวมทั้งประเมินและ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
กล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

(1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

(2) ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี 

(3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

มีทักษะชีวิตเป็น
ความสามารถอัน
ประกอบด้วยความรู้ 
เจตคติ (ทัศนคติ) และ
ทักษะซึ่งสามารถจัดการ
กับปัญหารอบ ๆ ตัวให้
บุคคลอยู่รอดในสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม 
ยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุขและ
เตรียมพร้อมส าหรับการ
ปรับตัวในอนาคต  

Workforce) 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 
แรงงานในอนาคต (Future 
Workforce) ประกอบด้วย   
(1) ปีการศึกษาคาดหวัง: จ านวนปี

ทั้งหมดที่คาดหวังว่าจะได้รับ
การศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถม
จนถึงอุดมศึกษา)  

(2) การสอนให้คิดอย่างมีเหตุมีผล 
(Critical thinking in teaching)  

(3) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูใน
ระดับประถมศึกษา (Pupil-to-
teacher ratio in primary 
education) 
(ก าลังแรงงาน = บุคคลที่มีอายุ 
15 ปีขึ้นไป) 

โดยคะแนนความสามารถ
ในการแข่งขันการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
แรงงานในอนาคต จะต้องมี
ค่าคะแนน  
ในห้วงปี 2566 -2570  
ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 
 

วิเคราะห์จากช่วงคะแนน
ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งมีค่าคะแนน
ประมาณการ = 85.00 
คะแนน 
ดังนั้นจึงก าหนดค่า
เป้าหมายให้เพ่ิมข้ึนปีละ 
2 คะแนน 
และในห้วงปี 2576 - 2580 
จะต้องมีค่าคะแนน
มากกว่าค่าคะแนน
ประมาณการในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 
ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  
ในห้วงปี 2576 -2580 
ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน  

110401 แรงงานมีศักยภาพใน
การเพ่ิมผลผลิต 
มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
มีการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัย
แรงงานมีจุดเน้นการ
พัฒนาในการพัฒนา
ทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ตามหลักการ
ท างานที่มีคุณค่า โดยให้
ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
แรงงานให้เกิดความ
เชื่อมโยงระบบข้อมูล
สถานการณ์แรงงาน 
ความต้องการแรงงาน/
ค่าจ้าง/การอบรม และ
ข้อมูลแรงงานรายบุคคล 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้ตรงกับความ
ต้องการของ

ผลิตภาพแรงงาน 
(ร้อยละต่อปี) 

ข้อมูลจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

คิดอัตราสวนของผลผลิตกับจ านวน
แรงงานในระบบเศรษฐกิจซึ่งมี 
การค านวณมี 2 แบบ คือ ผลิตภาพ 
แรงงานเฉลี่ยตอคน และผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงท างาน 
ค านวณโดย 

ผลิตภาพแรงงาน =  
𝐴

𝐵
 

A = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: 
GDP) 
B = ผู้มีงานท า/ชั่วโมงการท างาน
รวม (Hour Work) 
โดยจะต้องมีผลิตภาพแรงงาน 
ในห้วงปี 2566 -2570  เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 (ต่อปี) 
ในห้วงปี 2571 -2575 เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ต่อปี) 
ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 (ต่อปี) 

ผลิตภาพแรงงาน  
ปี 2564 = ร้อยละ 0.7 
ปี 2563 = ร้อยละ -6.3 
ปี 2562 = ร้อยละ 3.1 
ปี 2561 = ร้อยละ 3.0 
ปี 2560 = ร้อยละ 4.7 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ตลาดแรงงาน ระบบการ
รับรองสมรรถนะแรงงาน 
การส่งเสริมการมีงานท า
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การมีกลไกบริหาร
จัดการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพแรงงานที่เป็น
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะแรงงาน 

110402 มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรม

ส่งเสริมจ านวนคนไทยที่
มีความสามารถ และมี
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

สัดส่วนก าลัง
แรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อก าลัง
แรงงาน (ร้อยละ 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 110402 
มีคนไทยที่มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม 
ใช้ตัวชี้วัด สัดส่วนก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายเพิ่มข้ึน อาท ิ 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่  

(2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(3) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  

(4) การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

(5) อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร  

(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพ่ือการอุตสาหกรรม  

(7) อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์  

(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ  

(9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(10) อุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจร 

ต่อก าลังแรงงาน  
โดยมีค่าเป้าหมาย ห้วงที่ 1 
(ปี 2561 – 2565) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 หมายความว่า สัดส่วนก าลัง
แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพิ่มข้ึน จากปี 
ก่อนหน้า ร้อยละ 10  
ตัวอย่าง  ปี 2564  สัดส่วนก ำลัง
แรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เท่ากับ ร้อยละ 9.74 
ส่วนปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 9.4 
เมื่อคิดค านวณแล้ว จะได้ สัดส่วน
ก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 เท่ากับร้อยละ 3.20  
 
ในห้วงที่ 2 (ปี2566 -2570) 
ก าหนดค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ภายในปี 2570 
หมายความว่า สัดส่วนก าลัง
แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในปี 2570 จะต้อง
เท่ากับ ร้อยละ 15  (คิดเฉพาะ

สัดส่วนก าลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปี 2564 = ร้อยละ 9.7  
ปี 2563 = ร้อยละ 9.4 
ปี 2562 = ร้อยละ 8.7 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
*จ านวนอุตสาหกรรม
เป้าหมายสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
บริบทการพัฒนาประเทศ 

สัดส่วนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(ไม่คิดจากอัตราการเติบโต) 
 

=  
ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ 𝒙 𝟏𝟎𝟎

ก าลังแรงงานรวมทั้งหมด
 

 

ซึ่งสัดส่วนก าลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย   
(1) ผู้ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
    - ผูส้ าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    - ผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่
ไม่ได้ท างานด้านนี้  

(3) ผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
โดยจะต้องมีสัดส่วนก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
ก าลังแรงงาน 



ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                           11-11        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในปี 2570 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2575 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2580 

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีการรับรู้และ
ความพึงพอใจในการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  
(1) ด้านสุขภาพทางกาย  
(2) ด้านจิตใจ 
(3) ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม  
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ตามเครื่องมือวัด
คุณภาพชีวิต 
(WHOQOL–BREF–
THAI)   

ดัชนีความยากจน
หลายมิติ (MPI) 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
(ร้อยละต่อปี) 
 

ข้อมูลจากส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณา
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายใุนระบบ 
TPMAP ย้อนหลัง (รายปี) 
โดยกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุใน
ระบบ TPMAP มาจากการใช้
ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูล
บัตรประชาชน 13 หลักมายืนยัน
ซึ่งกันและกันและน าหลักดัชนี
ความยากจนหลายมิติ (MPI) 
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือกลุ่มผู้สูงอายุที ่
ขัดสนใน 5 มิติ ตามบริบทของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 

(1) มิติด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ (รายได้) 

(2) มิติด้านการศึกษา 
(3)  มิติความขัดสนด้านสุขภาพ 
(4) มิติคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ 
(5) มิติด้านการเข้าถึงความ

ช่วยเหลือ 

MPI รวมของกลุ่มผู้สูงอายุ
เป้าหมายในระบบ 
TPMAP ปี 2564 = 
0.076246  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
วิธีค านวณ 
ดัชนีความยากจนหลายมิต ิ(MPI) 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
= H x A 
โดยที่ H = ร้อยละของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีปัญหาความ
ยากจนหลายมิติ 
A = ค่าเฉลี่ยร้อยละของตัวชี้วัด 
หรือความรุนแรงของกลุ่มผู้สูงอายุ
เป้าหมายในระบบ TPMAP 
 
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) 
ของกลุ่มผู้สูงอายุต้องลดลง 
ในห้วงปี 2565 -2570 ลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
ในห้วงปี 2570 -2575 ลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
ในห้วงปี 2575 - 2580 ลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
11 แผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ 
110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา

และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จ.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 
110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ

เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

จ.3 กระทรวงแรงงาน 

110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงแรงงาน 

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 

จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

120001 คนไทยมีการศึกษาที่ มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่  21 สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
แ ล ะ ได้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น เพื่อให้มีทักษะที่จ าเป็น
ข อ ง โ ล ก ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา 
การปรับตัว การสื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ น  รวมทั้ ง
ได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา 

ความสามารถใน
การแข่ งขั นของ
ป ร ะ เท ศ ด้ า น
การศึกษา (อันดับ) 

การจัดอันดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบัน
การจัดการ
นานาชาติ (World 
Competitiveness, 
International  
Institute for 
Management 
Development 
:IMD) 

ใช้จากการจัดอันดับจาก IMD  World 
Competitiveness  ในปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย โดยในตัวชี้วัดนี้จะใช้
การจัดอันดับในปัจจัยด้านการศึกษา ของปีนั้นๆ 
ซึ่งประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. การใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐโดยรวม 
2. การใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐต่อหัว 
3. การใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐต่อ

นักเรียน 
4. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประถมศึกษา 
5. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูมัธยมศึกษา 
6. การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
7. การส าเร็จการศึกษาระดับสูง 
8. ผู้หญิงที่มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
9. การเข้ามาศึกษาของนักเรียนจากต่างประเทศ 
10. การออกไปศึกษาต่างประเทศของนักเรียนใน

ประเทศ 
11. การประเมินผลการศึกษา- ข้อสอบ PISA 
12. นักเรียนที่ไม่ได้มีผลการประเมิน PISA อยู่ใน

ระดับต ่า 
13. ความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ-โทเฟล 

ปี 2564 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 
ที่ 56 จากทั้งหมด 
64 ประเทศ 
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14. การศึกษาในระดับประถมและมัธยม 
15. การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
16. การจัดการการศึกษา 
17. ดัชนีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
18. การรู้หนังสือ 
19. ทักษะด้านภาษา 
โดยการจัดอันดับขีดความสามารถ IMD ด้าน
การศึกษา ต้องได้รับการจัดอันดับ 
ในปี 2570 อยู่ในอันดับที่ 40 
ในปี 2575 อยู่ในอันดับที่ 35 
ในปี 2580 อยู่ในอันดับที่ 30  

120002 คนไทยได้รับการพัฒนา
เต็ มตามศักยภาพตาม
ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ
ความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น 

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนา
ตาม พหุปัญญาของมนุษย์ที่
ห ล าก ห ล าย  อ าทิ  ภ าษ า 
ตรรกะ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
เต็ มตามศั กยภ าพ  รวมทั้ ง
เสริมสร้างความสามารถตาม
ความถนัดและศักยภาพทั้งด้าน
กีฬา ภาษาและวรรณกรรม 

สัดส่วนเด็ก
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
3 ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการ
ส่งต่อการพัฒนา
ตามศักยภาพหรือ
พหุปัญญา ต่อเด็ก
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
3 ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) โดย
ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 

                          

                     
𝐴

𝐵
× 100 

 
A = จ านวนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา 
B = จ าน วน เด็ ก ชั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่  3  - 
มั ธยมศึ กษาปี ที่  6 ในสถานศึ กษาที่ มี ระบบ
ฐานข้อมูลพหุปัญญา 
ทั้งนี้  
การส่งต่อ คือ การส่งต่อการพัฒนาจากสถานที่
หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง จากล าดับปัจจุบันไปยัง
ล าดับต่อไป จากหลักสูตรเดิมไปยังหลักสูตรใหม่ 
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
 
 
 

อยู่ระหว่างจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน
เนื่องจากระบบ
ข้อมูลการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
ตามพหุปัญญา
รายบุคคลของ 
สพฐ. เริ่มพัฒนา
และน าร่องใช้จริง
ในปี 2565 
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โดยสัดส่วนเด็กที่ที่รับการส่งต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา ต้องมีสัดส่วน 
ในปี 2570 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
ในปี 2575 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
ในปี 2580มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100  
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

120101 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู้  และทักษะ ที่
จ า เป็ น ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

คนไทยทุ กคนได้ รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะการ
เรียนรู้  และทักษะที่
จ า เป็ น ข อ ง โ ล ก
ศตวรรษที่  21 ทั้ งยั ง
สามารถเข้ าถึ งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
(คะแนน) 

การจัดท าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะ Composite 
index โดยใช้ข้อมูล 
1. สัดส่วนของครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษที่ได้รับการ
ทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR  

2. สัดส่วนของครูที่ได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
ครูยุคใหม่  

3. สัดส่วนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สัดส่วนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับสวัสดิการ สวัสดิ

 
   𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷)   
      
โดย  
A = สัดส่วนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
ได้ รั บการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ทั้งหมดรวมทุกสังกัด /จ านวนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทุกสังกัด 
B = สัดส่ วนของครูที่ ได้ รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ครูยุคใหม่  /จ านวนครู
ทั้งหมดรวมทุกสังกัด 
C = สัดส่วนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การส่ งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ /จ านวนครูทั้งหมด รวมทุก
สังกัด 
D = สัดส่วนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
/จ านวนครูทั้งหมด รวมทุกสังกัด 
 

กระทรวงศึกษาธิการ อยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูล 
โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในปี 
2566 เป็นปีแรก 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ภาพ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค านวณโดย สศช. 

โดยดั ชนี การพัฒ นาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ต้องมีค่าดัชนี 
อย่างน้อย 
ในปี 2570 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
ในปี 2575 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
ในปี 2580 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 
 

   
 
 

สัดส่วนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 ที่มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 50 
ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
ใน 4 วิชาหลัก ต่อ
จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เข้ารับการ
ทดสอบ ได้แก่ 
(1) ภาษาไทย 
(2) ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
หรือ สทศ.  
รวบรวมข้อมูลโดย กขส. 

 
𝐴

𝐵
× 100 

 
A=จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
B=จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ มคี านวณแยกในแต่ละรายวิชา 
 
 

(ปี 2564) 
ภาษาไทย 81.24  
ภาษาอังกฤษ 9.78  
คณิตศาสตร์ 5.54  
วิทยาศาสตร์ 4.70 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(3) คณิตศาสตร์ 
(4) วิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ) 
 

โดยต้องมีสัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 50 
ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 
ใน 4 วิชาหลัก ต่อจ านวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการ
ทดสอบ ได้แก่ 
(1) ภาษาไทย 
(2) ภาษาอังกฤษ 
(3) คณิตศาสตร์ 
(4) วิทยาศาสตร์ 
ในปี 2570  
ภาษาไทย ร้อยละ 85 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 10 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10 
ในปี 2575  
ภาษาไทย ร้อยละ 90 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 15 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 15 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 15 
ในปี 2580  
ภาษาไทย ร้อยละ 95 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20 
 
 
 
 

120201 ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ตาม พหุปัญญา เพ่ือ
ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร
พัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลพหุปัญญา
ระบบเดียวที่เชื่อมโยง
ข้อมูลของผู้เรียนใน
สถานศึกษาทุกสังกัด 
ทั้งภายใน ศธ. และ
นอก ศธ. (อาทิ อว. 
มท. พม. กก. ฯลฯ)  
ที่สามารถประมวล
และติดตามพหุ
ปัญญาด้านที่โดดเด่น
ของผู้เรียน รวมถึงมี
แนวทางการพัฒนา
ความโดดเด่นในแต่
ละด้านของพหุปัญญา
นั้น ส าหรับเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอน

สัดส่วนเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีข้อมูลการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุ
ปัญญารายบุคคล ต่อ
เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทั้งหมด(ร้อยละ) 

ส านักงานคณะ กรรมการ
การ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) โดยส านักวิชาการ
และมาตรฐานการ ศึกษา 

 
𝐴

𝐵
× 100 

 
A = จ านวนของเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาที่
มีข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
B = จ านวนเด็กทั้งหมดที่อยู่ใน
สถานศึกษา 
 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ในปี 2570 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ในปี 2575 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 ในปี 2580 

อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 
baseline เ นื่ อ ง จ า ก
ระบบดังกล่าวเริ่มใช้งาน
จริงในปี 2565 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

น าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคนตาม
ความฉลาด (เชาว์
ปัญญา) รองรับการ
ส่งต่อการพัฒนาตาม
พหุปัญญาไปยัง
ระดับชั้น/ระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
หรือการส่งต่อ
ระหว่างสถานศึกษา
ต่างสังกัดกัน เพื่อให้
คนไทยทุกคนมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพมาก
ขึ้น 
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
12 แผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ จ.1 กระทรวงศึกษาธิการ 

120001 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จ.2 กระทรวงศึกษาธิการ 

120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น จ.2 กระทรวงศึกษาธิการ 
120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

130001 คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีข้ึนและมีความ
เป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม
ไปถึงการมีสุขภาพกาย จิตใจ 
และสังคมที่ดี อาทิ 
(1) สุขภาพกาย หมายถึง การมี
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
คล่องแคล่ว มีก าลัง ไมมี่โรค  
ไมพิ่การ 

(2) จิตใจ หมายถึง การไม่เครียด 
การไม่วิตกกังวล การมีความพึง
พอใจในชีวิต 

(3) สังคม หมายถึง การอยู่
ร่วมกันด้วยดีมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนรอบข้างมีครอบครัวที่
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง  

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี  
(จ านวนปีเฉลี่ย 
ภายในปี
2570/2575/2580) 

ฐานข้อมูล 
Healthy life 
expectancy 
(HALE) จัดเก็บ
โดยองค์การ
อนามัยโลก 
(WHO) 

เป็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บโดยองค์กร
อนามัยโลกทีว่ัดสถานะ สุขภาพของ
ประชากร โดยน าเรื่องของทั้งการตาย
และการเจ็บป่วยเข้ามาพิจารณา 
ในห้วง 5 ปี 
การก าหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจาก 
(1) คาดการณ์จ านวนป ีโดยเฉลี่ย
ของการมีชีวิตอยู่ของประชากรอย่าง
มีสุขภาพที่ดี (อ้างอิงจากองค์กร
อนามัยโลก) และข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของประเทศไทย เช่น ข้อมูล
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการ
พิจารณาอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย 

(2) การพยากรณ์อายคุาดเฉลี่ย
ของคนไทย จากกระทรวง
สาธารณสุข 

โดยจะต้องมีอายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 72 ปี  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 73 ปี  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 75 ปี  

ปี 2562  อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีอยู่ที่ 68.3 ปี  

ปี 2560  อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีอยู่ที่ 68 ปี  
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

130101 ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ   
มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกัน และ
ลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพ
ดีสูงขึ้น 

การสร้างความรอบรู้ด้าน 
สุขภาวะเป็นการวัดระดับสมรร
ถะของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูล การเฝ้าระวังและจัดการ
กับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่
ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับและพัฒนาให้
ประชาชนสามารถเข้าและ
เข้าใจและใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 

อัตราความรอบรู้
ด้านสุขภาวะของ
ประชากร (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ฐานข้อมูล 
แบบส ารวจความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชน 
ที่สะท้อน
สถานการณ์ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประเทศ 
จัดเก็บโดย 
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข 

เป็นตัวชี้วัดที่วัดจากผลส ารวจความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย 
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ในห้วง 5 ปี โดยมี 
3 เรื่องหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ   
(1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(2) พฤติกรรมสุขภาพและ

พฤติกรรมเสี่ยง 
(3) สถานะสุขภาพของประชาชน

ไทย 
วิธีการค านวณ 
(1) คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม  

> 80% = ดีมาก 
(2) คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม  

70-79% = ดี 
(3) คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม  

60 - 99% = พอใช้ 
(4) คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม  

< 60% = ไม่ดี 

A=จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีผลการประเมินในระดับ พอใช้ขึ้น

ป ี2565 อัตราความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 65 

ปี 2562 อัตราความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 65 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ไป 
B=จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่
ได้รับการประเมิน 
 𝐴
𝐵
× 100 

โดยจะต้องมีอัตราความรอบรู้ด้าน 
สุขภาวะของประชาชนเฉลี่ยร้อย
ละ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 70  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 80  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 100  

130201 จ านวนชุมชน
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

ชุมชนสุขภาพดี หมายถึง ตนเอง 
ครอบครัว แหล่งชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นวัด โรงเรียน ภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ  ร่วมกันสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
สุขภาพ ตั้งแต่การดูแลพ้ืนที่     
ทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
การเสริมสร้างอาชีพและรายได้
ในชุมชน การให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน 
 
 

ต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 
“ชุมชนสร้างสุข” 
ต่อจ านวนต าบล 
ทั่วประเทศ (ร้อยละ
ต่อปี) 

ฐานข้อมูลรายงาน
ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต  
จัดเก็บโดยกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 

เป็นตัวชี้วัดที่วัดจากเกณฑ์ของ
ต าบลที่ผ่านเกณฑ์คือต าบลที่มีการ
ด าเนินงานของ อสม. ภาค
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาครัฐ (รายปี) 
เกณฑ์การประเมิน  
หมวด 1 การน าองค์กรและการ
จัดการดี 
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับ
ประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการ
ครอบคลุมประเภทและประชากร

ในปี 2565 ต าบลที่ผ่าน
เกณฑ ์ในปี 2565 อยู่ที่ 
ร้อยละ  85.67 
ในปี 2564 ต าบลที่ผ่าน
เกณฑ ์ในปี 2564 อยู่ที่ 
ร้อยละ  88.33 
 

http://osmreport.hss.moph.go.th/
http://osmreport.hss.moph.go.th/
http://osmreport.hss.moph.go.th/
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 ทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 

ซ่ึงภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องจะต้อง
ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมใน
การขับเคลื่อนของต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตร่วมกัน ทั้งนี้           
การประเมินผลความส าเร็จจะเป็น
การประเมินในต าบลของตนเอง เพ่ือ
พัฒนาส่วนที่ขาด ให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น โดยการผ่านเกณฑ์ของต าบล
จะต้องมีการผ่านอย่างน้อย 3 ใน 5 
เกณฑ์ ทั้งหมด 

วิธีการค านวณ  
A=จ านวนต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต 
B=ต าบลเป้าหมาย 

𝐴

𝐵
× 100 

ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 
ในห้วงปี 2566 - 2570  
ไม่น้อยกว่า 90 
ในห้วงปี 2571 - 2575  
ไม่น้อยกว่า 95 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในห้วงปี 2575 -  2580  
ไม่น้อยกว่า 100  

130301 มีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานทีป่ระชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดี
ขึ้น 

ระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ต้องให้ความส าคัญ
กับการสร้างหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิที่เข้มแข็ง มี
ระบบสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพจากหน่วยบริการ
ที่อยู่สูงขึ้นไปและสามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้ในการสร้าง
ความเลิศทางด้านบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพแบบ
ครบวงจร 

ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ  
(อันดับของโลก 
ภายในปี
2570/2575/2580) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูล รายงาน
การจัดอันดับดัชนี
ชี้วัดประสิทธิภาพ
ระบบรักษาสุขภาพ 
จัดเก็บโดย 
ส านักข่าว 
บลูมเบิร์ก 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณาจาก 3 ตัว
แปรหลักในการค านวณดังกล่าว  
โดยประเทศทั่วโลกที่ถูกจัดอันดับนั้น
จะต้องเข้าเกณฑอ์ย่างใด 
อย่างหนึ่ง โดยจะเป็นการวัด
ประสิทธิภาพของระบบบริการ
สาธารณสุข (รายปี) ประกอบด้วย 
(1) จ านวนประชากรทั้งหมดอย่าง
น้อย 5 ล้านคน 
(2) มี GDP per-capita เกิน 
5,000 ดอลลาร์สหรัฐและประชากร
ทั้งประเทศมีอายุคาดเฉลี่ย (Life 
Expectancy) เกิน 70 ปี   
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดัชนี
ประสิทธิภาพทางสาธารณสุขของใน
ทั่วโลก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุก
ปี เนื่องจากปัจจัยหลายสาเหตุ ไม่
ว่าจะเป็นอัตราค่าเงินท่ีผันผวน 
สภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจ หรือ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
สังคม  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้

ในปี 2563 การจัดอันดับ
ประสิทธภิาพ อยู่อันดับที่ 
47 จาก 56 ประเทศ 
ทั่วโลก  

ในปี 2561 การจัดอันดับ
ประสิทธภิาพ อยู่อันดับที่ 
27 จาก 56 ประเทศทั่ว
โลก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ประเด็น (13) การส่งเสรมิให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี  13-6       ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

อย่างรวดเร็วเทียบกับการพัฒนา
อายุคาดเฉลี่ยที่ชะลอตัวลดลง 
เรื่อย ๆ  

โดยการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ อยู่ที่อันดับ 
ในปี 2570 ไม่เกิน 20  
ในปี 2575 ไม่เกิน 15  
ในปี 2580 ไม่เกิน 15   

130401 การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้ าลดลง 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมี
ความเหลื่อมล้ าลดลง จะต้อง
ค านึงถึง 
(1) ปัญหาเชิงโครงสร้าง  

โดยจ าเป็นต้องมี
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่
เพียงพอต่อการรักษา
ประชาชนในทุกมิติ และ
ทุกพ้ืนที่ 

(2) ปัญหาการกระจาย
บุคลากรทางการแพทย์ 
โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดสรรแพทย์ที่สอดคล้อง
กับประชากรมากที่สุด 

(3) ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย 
โดยต้องมีการเชื่อมต่อ

กลุ่มคนเป้าหมาย
ในระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบ     
ชี้เป้า ที่ตกมิติด้าน
สุขภาพ ได้รับการ
ดูแล (ร้อยละต่อปี) 

ฐานข้อมูล กลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ 
TPMAP ที่ตกมิติ
ด้านสุขภาพ 
จัดเก็บโดย  
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้
เป้า (TPMAP) 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดในระบบ TPMAP ย้อนหลัง 
(รายปี) 
โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดในระบบ TPMAP และ
ดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP  
ทีป่ระเทศไทยได้เอามาประยุกต์ใช้ 
โดยเพิ่มจาก 3 มิติความขัดสน  
เป็น 5 มิติความขัดสน 
ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด ได้แก่  
(1) มิติด้านความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ (รายได้) 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
• คนอายุ 15 59 ปี มีอาชีพ 

มีรายได้ 

ในปี 2564 ภาพรวมกลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ TPMAP  
ที่ตกมิติด้านสุขภาพ  
จ านวน 762,764 คน 

ในปี 2562 ภาพรวมกลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ TPMAP  
ที่ตกมิติด้านสุขภาพ  
จ านวน 198,263 คน 

ในปี 2561 ภาพรวมกลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ TPMAP  
ที่ตกมิติด้านสุขภาพ  
จ านวน 277,990 คน 

ในปี 2560 ภาพรวมกลุ่มคน
เป้าหมายในระบบ TPMAP  
ที่ตกมิติด้านสุขภาพ  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ระหว่างเครือข่ายการ
ให้บริการเพื่อลดขั้นตอน
การรักษา และลดความ
แออัดในโรงพยาบาลใหญ่ 
 
 

• คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพ 
มีรายได้ 

• รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ต่อปี 

(2) มิติด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด   
• เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการ

เลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน 
วัยเรียน 

• เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

• เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น  
ม.4 หรือเทียบเท่า 

• คนอายุ 15-59 ป ีอ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่าย
ได้ 

(3) มิติด้านสุขภาพ ประกอบด้วย  
4 ตัวชี้วัด  
• เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก  

2,500 กรัม ขึ้นไป 
• ครัวเรือนกินอาหารถูก

สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

จ านวน 414,281 คน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

• ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 

• คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  
วันละ 30 นาที 

(4) มิติด้านคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
• ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่

อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

• ครัวเรือนมีน้ าสะอาด
ส าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 5 ลิตรต่อวัน 

• ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
45 ลิตรต่อวัน 

• ครัวเรือนมีการจัดการ
บ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

(5) มิติด้านการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือ ประกอบด้วย  
2 ตัวชี้วัด 
• ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล 

จากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน 

• ผู้พิการ ได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP  
มาจากการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มี
ข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลักมายืนยัน
ซึ่งกันและกันและน าหลักดัชนี 
ความยากจนหลายมิติ (MPI)  
มาประยุกต์ใช้ 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือคือคนที่ตก 1 ใน 17
ตัวชี้วัด และน ามาเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการ
ภาครัฐของกระทรวงการคลัง เพ่ือ
หากลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP 
วิธีการค านวณ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

A=จ านวนคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP ที่ตกมิติด้านสุขภาพได้รับ
การดูแล 
B=จ านวนคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP ที่ตกมิติด้านสุขภาพในแต่ละ
ปี 
การค านวณการลดลงของผู้ที่ตกมิติ
ด้านสุขภาพในระบบ TPMAP ต่อปี 

𝐴

𝐵
× 100 

การประมาณการค่าเป้าหมาย 
พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย มิติด้าน
สุขภาพ ซึ่งการได้มาซึ่งค่าเป้าหมายที่
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 100 ต่อปี 
หมายถึง กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP  
ตกมิติด้านสุขภาพจะต้องได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างครบถ้วน 
โดยอ้างอิงกลุ่มเป้าหมายในระบบ 
TPMAP จาก 
https://www.tpmap.in.th  
กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ 
TPMAP ทีต่กมิติด้านสุขภาพต้อง
ได้รับการ ร้อยละ  



 

 
 ประเด็น (13) การส่งเสรมิให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี  13-11       ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 100  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 100  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 100   

130501 ประชาชนมีความรอบ
รู้สุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น 

การสร้างความรอบรู้ให้กับ
ประชาชน ซึ่งหมายถึงคนไทย
และต่างต้าวที่อยู่ประจ าใน
ประเทศมีที่พักอาศัยแน่นอน  
ที่มีอายุ18 ปี ขึ้นไป โดย
ค านวณจากจ านวนประชากร
กลางปี 2564 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้ที่
ที่อ่านออก /เขียนได้/ ฟังและ
วิเคราะห์ตีความได้ และได้รับ
ข้อมูลการสื่อสารได้ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและใช้
ข้อมูลข่าวสารที่สามารถน าไปสู่
การตัดสินใจที่เหมาะสมและ
สามารถเตรียมการเฝ้าระวังและ
สร้างความพร้อมรับมือ เพ่ือ
ยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ระดับความรอบรู้
สุขภาพของประชาชน
เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า  
(ร้อยละต่อปี) 

ฐานข้อมูลความรอบ
รู้สุขภาพของ
ประชาชนเรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า แบบส ารวจ  
จัดเก็บโดย 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

พิจารณาจากข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงใน
แต่ละปี โดยมาจากการรวบรวม
ข้อมูลทางสุขภาพจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลหลักท่ีส าคัญ  
(ราย ปี) ได้แก่  
(1) ข้อมูลประชากร 
(2) ข้อมูลการตาย 
(3) ข้อมูลการใช้บริการ 
(4) ผู้ป่วยในข้อมูลการตรวจวัด

ชีวเคมีและพฤติกรรมเสี่ยง  
(5) ข้อมูลความพิการ 
(6) ข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
โดยระดับความรอบรู้สุขภาพของ
ประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า ร้อยละ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 5 
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 5 
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 5 

อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล 
ทั้งนี ้ข้อมูลความรอบรู้
สุขภาพของประชาชนเรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล 
ผ่านแบบการส ารวจของ
ประชาชน 

ความมั่นคงด้าน
สุขภาพ 

ฐานข้อมูล รายงาน
ดัชนีความมั่นคงทาง

เป็นตัวชี้วัดที่วัดความพร้อมของ
ประเทศในการรับมือกับโรคระบาด  

ในปี 2565 ความมั่นคงดา้น
สุขภาพ ประเทศไทยได้รับ



 

 
 ประเด็น (13) การส่งเสรมิให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี  13-12       ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
 
 
 

ของโลก  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

สุขภาพ ประจ าปี 
ความมั่นคงด้าน
สุขภาพจัดเก็บโดย
องค์กรอนามัยโลก 

ซึ่งมาจากตัวชี้วัด 3 ด้าน ในแต่ละป ี
ประกอบด้วย  
(1) ความสามารถในการตรวจพบ
และรายงานการติดเชื้อ  
(2) ความสามารถในการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค  
(3) ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษา
ผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุข 
ความม่ันคงด้านสุขภาพของโลก  
อยู่ทีอั่นดับ 
ในปี 2570 ไม่เกิน 5 
ในปี 2575 ไม่เกิน 5 
ในปี 2580 ไม่เกิน 5 

การจัดอันดับอยู่ที่ 5 จาก 
195 ประเทศทัว่โลก 
ในปี 2562 ความมั่นคงดา้น
สุขภาพ ประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับอยู่ที่ 6 จาก 
195 ประเทศทัว่โลก  
 

  

  



 

 
 ประเด็น (13) การส่งเสรมิให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี  13-13       ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
13 แผนแม่บทฯ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จ.1 กระทรวงสาธารณสุข 
130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น จ.2 กระทรวงสาธารณสุข 
130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น 

จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 
130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 
130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 
130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศมากข้ึน 

จ.3 กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

140001 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น 
มีน้้าใจนักกีฬา และมี
วินัย เคารพกฎกติกา
มากขึน้ด้วยกีฬา 

มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ใช้กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการบนฐานของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน สร้างนิสัยรัก
กีฬาและมีน้้าใจเป็น
นักกีฬา สร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ 
หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและกีฬาเพ่ือ
การอาชีพในระดับ
นานาชาติ 

ดัชนีศักยภาพ 
การกีฬา  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

การจัดท้าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะ Composite 
index โดยใช้ข้อมูล
อย่างน้อย  
(1) ร้อยละของประชากร 

15 ปีขึ้นไปที่ออก
ก้าลังกายหรือเล่น
กีฬาอย่างเสมอเสมอ 
จากรายงานส้ารวจ
ข้อมูลการออกก้าลัง
กายหรือเล่นกีฬา
ของประชาชน 
ประจ้าปี จากกรม 
พลศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและ
กีฬา  

(2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index : 
BMI (Kg/m2)) ของ
ประชาชนอายุตั้งแต่ 
15 ปีขึ้นไป ของกรม

 

𝐴𝑉𝐺. (𝑁) =  
𝑁1 + 𝑁2 + ⋯

𝑁
 

ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพ 
การกีฬาส้าหรับแต่ละห้วง 5 ป ี
โดยที่ 𝑁= ค่าเฉลี่ยดชันีศักยภาพ
การกีฬารายปี ค้านวณโดย 

𝑁 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐵
) 𝑥100 

𝐴: ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดทั้งหมด
ปีปัจจุบัน 
𝐵: ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดทั้งหมด
ของช่วงปีก่อนหน้า 
ตัวชี้วัดประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อย อาทิ  
(1) ร้อยละของประชากร 15 ปี

ขึ้นไปที่ออกก้าลังกายหรือ
เล่นกีฬาอย่างเสมอเสมอ 

(2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index : BMI 
(Kg/m2)) ของประชาชน

ปี 2564 ดัชนี
ศักยภาพการกีฬาอยู่ที ่
ร้อยละ 35.33 หรือ
ลดลงจากปี 2563 
ร้อยละ 3.54 
ประกอบด้วย 
(1) ร้อยละของ

ประชากร 15 ปีขึ้น
ไปที่ออกก้าลังกาย
หรือเล่นกีฬาอย่าง
เสมอเสมออยู่ที่ 
ร้อยละ 36.47  
(ผลการสารวจปี 
2564 ไม่นับรวม
กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19) 

(2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวล
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

พลศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

(3) ร้อยละของประชาชน
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
ที่ไม่มีโรคประจ้าตัว 
ของกรมพลศึกษา 
กระทรวง 
การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

(4) ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพต่อ
ค่าใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนทั้งหมด
ของส้านักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ค้านวณโดย สศช. 

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
(3) รอ้ยละของประชาชนอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรค
ประจ้าตัว 

(4) ร้อยละของค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนทั้งหมด  

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย
ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566–2570 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ในห้วงปี 2571–2575 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  
ในห้วงปี 2576–2580 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

กาย (Body Mass 
Index : BMI 
(Kg/m2)) ของ
ประชาชนอาย ุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อยู่ที่ ร้อยละ 23.32 

(3) ร้อยละของ
ประชาชนอายุตั้งแต ่
15 ปีขึ้นไปที่ไมมี่
โรคประจ้าตัวอยู่ที่ 
ร้อยละ 76.01  
(ไม่รวม กทม.) 

(4) ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพต่อ
ค่าใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนทั้งหมด
อยู่ที่ ร้อยละ 5.5 

ปี 2563 ดัชนี
ศักยภาพการกีฬาอยู่ที ่
ร้อยละ 36.62  
ประกอบด้วย 
(1)  ร้อยละของ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ประชากร 15 ปีขึ้น
ไปที่ออกก้าลังกาย
หรือเล่นกีฬาอย่าง
เสมอเสมออยู่ที่ 
ร้อยละ 41.82 

(2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวล
กาย (Body Mass 
Index : BMI 
(Kg/m2)) ของ
ประชาชนอาย ุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อยู่ที่ ร้อยละ 23.62 

(3) ร้อยละของ
ประชาชนอายุตั้งแต ่
15 ปีขึ้นไปที่ไม่มี
โรคประจ้าตัวอยู่ที่ 
ร้อยละ 75.54 

(4) ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพต่อ
ค่าใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนทั้งหมด
อยู่ที่ ร้อยละ 5.5 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

140101 คนไทยออกก้าลังกาย 
เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่าง
สม่้าเสมอเพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้เกิดความรู้
และความตระหนัก 
ตลอดจนทัศนคติท่ี
ถูกต้องในประโยชน์ของ
การออกก้าลังกาย  
การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน 
และนันทนาการให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย 
เพ่ือรักษาสุขภาพ 
ปลูกฝังประชาชนให้มี
น้้าใจนักกีฬา ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการออกก้าลังกาย 
การกีฬาและนันทนาการ 
เพ่ือส่งเสริมคนไทย 
ออกก้าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการอย่าง
สม่้าเสมอเพ่ิมข้ึน โดยมี
ความถี่ตามห้วง
ระยะเวลาที่ก้าหนด  

สัดส่วนของประชากร
ทีอ่อกก้าลังกาย 
อย่างสม่้าเสมอต่อ
ประชากรทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

รายงานส้ารวจข้อมูล 
การออกก้าลังกายหรือ
เล่นกีฬาของประชาชน 
ประจ้าปี จากกรมพล
ศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

 

𝐴𝑉𝐺. (𝑁) =  
𝑁1 + 𝑁2 + ⋯

𝑁
 

 

ค่าเฉลี่ยประชาชนทุกภาคส่วน
ของประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
ส้าหรับแต่ละห้วง 5 ป ีโดย
ประยุกต์ค้าแนะน้าขององค์การ
อนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ซึ่งแบ่ง
การออกก้าลังกายหรือเล่นกีฬา
อย่างสม่้าเสมอตามช่วงอายุ คือ 
(1) วัยรุ่น (อายุ 15 – 17 ปี) 

ควรท้ากิจกรรมทางกาย
ความหนักระดับปานกลาง
ถึงระดับหนัก เป็นเวลา
สะสมอย่างน้อย 60 นาที
ต่อวัน 

(2) วัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 - 64 ปี) 
ควรท้ากิจกรรมทางกาย
ความหนักระดับปานกลาง 
เป็นเวลาสะสมอย่างน้อย 
150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ

ในปี 2564 ประชาชน
ทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมออยู่ที่  
ร้อยละ 36.47  
(ผลการสารวจปี 2564 
ไม่นับรวม
กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19) 

ในปี 2563 ประชาชน
ทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมออยู่ที่  
ร้อยละ 41.82 

ในปี 2562 ประชาชน
ทุกภาคส่วนของ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ความหนักระดับหนัก 
 เป็นเวลาสะสมอย่างน้อย 
75 นาทีต่อสัปดาห์ 

(3) วัยผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 
ควรท้ากิจกรรมทางกาย
เช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ และ
ควรเพิ่มการฝึกการทรงตัว
เพ่ือป้องกันการล้ม อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

(หมายเหตุ : ระดับความหนัก
ของกิจกรรมทางกาย จ้าแนก
เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 
1) ความหนักของกิจกรรม

ระดับปานกลาง หมายถึง 
กิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว 
ออกแรง และ ใช้พละก้าลัง
ของร่างกายในระดับปาน
กลาง ส่งผลให้การหายใจ
และอัตราการเต้นของหัวใจ
เพ่ิมข้ึนจากปกติเล็กน้อย 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 10 นาที เช่น 
การเดินเร็ว การปั่น

ประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมออยู่ที่  
ร้อยละ 40.49 

ในปี 2561 ประชาชน
ทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมออยู่ที่  
ร้อยละ 27.71 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

จักรยาน ว่ายน้้า เป็นต้น 
2) ความหนักของกิจกรรม

ระดับหนัก หมายถึง 
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว 
ออกแรง และใช้พละก้าลัง
ของร่างกายอย่างหนัก จน
ท้าให้มีการหายใจแรง 
อัตราการเต้นของหัวใจเต้น
เร็วขึ้นอย่างมาก ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
10 นาที เช่น การกระโดด
เชือก เล่นบาสเกตบอล  
หรือเล่นฟุตบอล เป็นต้น) 

โดยที่ 𝑁= ร้อยละประชาชน 
ทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอรายปี ค้านวณโดย 

𝑁 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐵
) 𝑥100 

𝐴: ข้อมูลประชาชนทุกภาค
ส่วนของประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ปีปัจจุบัน 
𝐵: ข้อมูลประชาชนทุกภาค
ส่วนของประชากรทั้งหมด 
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
ของปีก่อนหน้า 

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย
ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในหว้งปี 2566–2570 เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ในหว้งปี 2571–2575 เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ในหว้งปี 2576–2580 เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

140201 นักกีฬาไทยประสบ
ความส้าเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
มุ่งสร้างและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ เฟ้นหา
นักกีฬาที่มีความสามารถ 
ส่งเสริมการจัดกีฬาระดับ
นานาชาติ และสร้างแรง
บันดาลใจในการต่อยอด
ความส้าเร็จสู่การ
ประกอบอาชีพและมี

ความส้าเร็จของ
นักกีฬาในการ 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

การจัดท้าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะ Composite 
index  

โดยใช้ข้อมูลความส้าเร็จ
ของนักกีฬาในการเข้า
ร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬานานาชาติที่สมาคม
สหพันธ์กีฬานานาชาติ
ให้การรับรองที่จัดขึ้นใน

 

𝐴𝑉𝐺. (𝑁) =  
𝑁1 + 𝑁2 + ⋯

𝑁
 

 

ค่าเฉลี่ยความส้าเร็จของ
นักกีฬาในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ของแต่ละห้วง 5 ปี โดยที่  
𝑁= ร้อยละความส้าเร็จของ
นักกีฬาในการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติรายปี ค้านวณโดย  

อยู่ระหว่างการจัดเก็บ
ข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เส้นทางอาชีพที่มั่นคง 
ควบคู่กับการศึกษาเชิงลึก
ด้านการกีฬา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ปีนั้น ๆ  และ
ความส้าเร็จของนักกีฬา
อาชีพในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีพในปี
นั้น ๆ ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
ค้านวณโดย สศช. 

 

𝑁 =   
(𝐴 + 𝐵)

จ้านวนรวมของมหกรรมกีฬา
 

 

𝐴: ร้อยละความส าเร็จของ 
การเข้าร่วมแต่ละการแข่งขัน
มหกรรมกีฬานั้น ๆ อาทิ 
(1) เอเชียนเกมส์ 
(2) เอเชียนพาราเกมส์ 
(3) โอลิมปิกเยาวชน 
(4) โอลิมปิกเกมส์ 
(5) พาราลิมปิกเกมส์ 
ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่สหพันธ์
กีฬานานาชาติให้การรับรอง มี
ร้อยละความส้าเร็จเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับการแข่งขันในครั้งที่
ผ่านมา ค้านวณโดย 

 

𝐴 = (
𝐶 − 𝐷

𝐷
) 𝑥100 

 

𝐶: จ้านวนเหรียญของนักกีฬาที่
ได้อันดับ 1-3 ในแต่ละชนิดกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
กีฬาที่สมาคมสหพันธ์กีฬา
นานาชาติให้การรับรองที่จัดขึ้น
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปีนั้น ๆ  
𝐷: ผลการแข่งขันในมหกรรม
เดียวกันในครั้งที่ผ่านมา  
(ในปีเป้าหมายแข่งกฬีามหกรรมฯ 
ให้หาร้อยละทุกมหกรรมฯ) 
𝐵: ร้อยละความส าเร็จของ
นักกีฬาอาชีพในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาชีพ  
(คิดรวมเป็น 1 มหกรรมฯ) 
ค้านวณโดย 

𝐵 = (
𝐸 − 𝐹

𝐹
) 𝑥100 

𝐸: จ้านวนนักกีฬาอาชีพแบบ
บุคคลและแบบทีมที่ได้รับ
รางวัลในปีนั้น ๆ 
𝐹: จ้านวนนักกีฬาอาชีพแบบ
บุคคลและแบบทีมที่ได้รับ
รางวัลในครั้งที่ผ่านมา 

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย
ตลอดแต่ละห้วง 5 ปี 
ในห้วงปี 2566–2570 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ใน
ห้วงปี 2571–2575 เพิ่มขึ้น
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ในห้วงปี 2576– 2580 เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

140301 บุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
พัฒนาบุคลากรทั้งครู
หรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์
การกีฬา ผู้บริหารการ
กีฬา อาสาสมัครกีฬา 
และผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานสากล 
สามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ 

บุคลากรด้านการ
กีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศ
ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน  
(ร้อยละต่อปี) 

- กรมพลศึกษา
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

𝑁 = (
𝐴 − 𝐵

𝐵
) 𝑥100 

𝐴: จ้านวนบุคลากรด้านการ
กีฬา นันทนาการ และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคม
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยปีปัจุบัน 
𝐵: จ้านวนบุคลากรด้านการ
กีฬา นันทนาการ และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคม
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยปีก่อนหน้า 

โดยจะต้องมีค่าเป้าหมาย 
ในหว้งปี 2566-2570 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ในหว้งปี 2571-2575 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี 

ปี 2565 มีบุคลากร
ด้านการกีฬา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
อยู่ที่ ลดลงร้อยละ 
49.91 จากปี 2564 

ปี 2564 มีบุคลากร
ด้านการกีฬา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
อยู่ที่ ลดลงร้อยละ 
36.65 จากปี 2563 

ปี 2563 มีบุคลากร
ด้านการกีฬา 
นันทนาการ และ



ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา         14-11         ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในหว้งปี 2576-2580 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี 

วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
อยู่ที่ ลดลงร้อยละ 
39.24 จากปี 2562 

ปี 2562 มีบุคลากร
ด้านการกีฬา 
นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
อยู่ที ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
324.75 จากปี 2560 



ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา         14-12         ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
14 แผนแม่บทฯ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา จ.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

140001 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา จ.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
140101 คนไทยออกก้าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่้าเสมอเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
140201 นักกีฬาไทยประสบความส้าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 1                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (15) พลังทางสังคม 
เป้าหมายระดับประเด็น 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

150001 ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วน
ร่ วม ใน การ พั ฒ น า
สังคมเพ่ิมข้ึน 

การเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วน เข้ามาเข้ ามี
บทบาทในการพัฒนา
สั งคม  โดยมุ่ ง ระด ม
ส ร ร พ ก า ลั ง จ า ก
ประชากรทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทในการ
พั ฒ น า สั ง ค ม  โ ด ย
พิจารณาจากการมีส่วน
ร่วม อาทิ การใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  การมีองค์กร
ชุมชน การเป็นสมาชิก
ก ลุ่ ม ห รื อ อ งค์ ก ร ใน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมสาธารณะ
ของหมูบ่้าน  

ดัชนีความก้าวหน้าของ
คนในมิติการมีส่วนร่วม 
(ร้อยละต่อปี) 

ร า ย ง า น ดั ช นี
ความก้าวหน้าของ
คน, ข้อมูลตัวชี้วัด
สังคม ; ส านักงาน
สภ าพั ฒ นาการ
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคมแห่งชาติ 

โดยประเมินจาก ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human Achievement Index : 
HAI) ในมิติการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 
1. ประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
2. จ านวนองค์กรชุมชน 
3. ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรใน
ท้องถิ่น 
4 . ครั ว เรือนที่ มี ส่ วน ร่ วมท ากิ จกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน 

วิธีการค านวณการเพิ่มขึ้นของ HAI การมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 

𝐺𝑁 =   (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที่ 
A : คะแนนการมีส่วนร่วมปีปัจจุบัน 
B : คะแนนการมีส่วนร่วมปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 : ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของ HAI การมี
ส่วนร่วม ณ ปีเป้าหมาย 
ทั้งนี้ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ HAI ค านวณ
เทียบกับปีฐาน 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน  
ปี 2562 = 0.5818 
ปี2563 = 0.5745 
ปี  2564  = 0 .5642 
ปรับตั วลดลงร้อยละ 
1.79 จากปี 2563  



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 2                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

 
โดยดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมี
ส่วนร่วม ต้องมีการขยายตัว ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
ในห้วงปี 2571-2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2576-2580 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 3                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสั งคม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การเปิดโอกาสให้ เกิด
กระบวนการรวมตั ว
ของประชากรทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง
ภาคี เครือข่ายพัฒนา 
ในการร่วมคิด ร่วมลง
มื อ พั ฒ น า  เพ่ื อ เป็ น
ก าลังส าคัญในการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคในสังคมควบคู่ไป
กับการด าเนินการของ
ภาครัฐ รวมถึงการน า
ร า ก ฐ าน ข อ งสั ง ค ม
วัฒนธรรมไทยมาเป็น
พลั ง ในการดู แลกั น
และกัน เพ่ื อไม่ ให้ คน
กลุ่ ม ใดกลุ่ ม ห นึ่ งถู ก
ท อด ทิ้ ง ให้ ต ก อยู่ ใน
ภาวะยากล าบากและ
ก า ร น า ทุ น ท า ง
ศิลปวัฒ นธรรมที่ ตก

ปริมาณทุนทางสังคม 
มิ ติ ด้ าน อ งค์ ก รภ าค
ประชาสั งคมเพ่ิมขึ้ น 
( ร้ อ ย ล ะ ภ า ย ใ น ปี 
2570/2575/2580) 

1. จ ำนวนองค์กร
ชุ ม ช น แ ล ะ
ข้ อ มู ล จ ำนวน
สภำองค์กรชุมชน
ที่ มี คุ ณ ภ ำพ 
(สถาบันพัฒนา
องค์ กรชุ มชน 
( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน)/พอช.) 

2. ข้อมู ลจ ำนวน
วิ ส ำห กิ จ เพ่ื อ
สังคมและกลุ่ม
วิ ส ำห กิ จ เพ่ื อ
สั ง ค ม ที่ จ ด
ทะ เบี ยน ต ำม
พระรำชบัญญัติ
วิ ส ำห กิ จ เพ่ื อ
สั ง ค ม  พ .ศ . 
2562  

(ส า นั ก ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม

การค านวณค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัว
ของปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กร
ภาคประชาสังคม ในช่วง 5 ปี ดังนี้ 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁)

=  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

โดยที่ 
AVG. Growth (N) : ค่าเฉลี่ยของอัตรา
การขยายตัวของปริมาณทุนทางสังคมมิติ
ด้านองค์กรภาคประชาสังคมในช่วง 5 ป ี
 𝐺𝑁 : อัตราการขยายตัวของปริมาณทุน
ทางสังคมมิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม
รายปี  
N : จ านวนปี 
 
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายให้ความส าคัญกับปี
สุดท้ายต้องท าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 15 
ระหว่างทางท าได้เท่าใดก็ได้ แต่อย่างน้อย
ควรท าได้ 3 เพ่ือสะสมให้ได้ 15 ใน 5 ปี ซึ่ง
ระหว่างนั้นใช้วิธีวัดเทียบกับปีเป้าหมาย 
เพ่ือประเมินว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ 

ปี 2564 ปริมาณทุน
ทางสังคม มิติด้าน
องค์กรภาคประชา
สังคม อยู่ที่ ร้อยละ 
25.76 
 
 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 4                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ทอดมาอย่างยาวนาน
ในประวัติศาสตร์ในการ
สร้างให้ เกิดทั้ งมูลค่า
และคุณค่าใหม่ร่วมกัน 

วิสาหกิจ เพื่ อ
สังคม/ สสว.) 

3. ข้ อมู ลจ าน วน
เค รื อ ข่ า ย ที่ มี
บทบาทในการ
พั ฒ น าสั ง ค ม 
(ภ ำค ป ระ ช ำ
สังคม)  

(ภ าคป ระช า
สังคม) 

ทั้งนี้ ปริมาณทุนทางสังคมมิติด้านองค์กร
ภาคประชาสังคม เป็น Composite 
Index ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ซึ่งสามารถค านวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝑋 =  
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 +  𝑋4 

4
 

โดยที่ 
𝐴𝑉𝐺. 𝑋 : ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวน
องค์กร และเครือข่ายภาคีการพัฒนา 
𝑋1 : จ านวนองค์กรชุมชน (พอช.) 
𝑋2 : จ านวนสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ (พอช.)  
𝑋3 : จ านวนวสิาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่ม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 
2562 (สสว.) 
𝑋4 : จ านวนเครือข่ายที่มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคม (ภำคประชำสังคม) 

วิธีค านวณการเพิ่มข้ึนของปริมาณทุนทาง
สังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม 
ต่อปี ท าได้ดังนี้ 

𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 5                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

โดยที ่
A : จ านวนองค์กร และเครือข่ายภาคีการ
พัฒนาปีปัจจุบัน 
B : จ านวนองค์กร และเครือข่ายภาคีการ
พัฒนาปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 : ร้อยละการเพิ่มข้ึนปริมาณทุนทาง
สังคมมิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม 

โดยปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กร
ภาคประชาสังคม ต้องมีการขยายตัวโดย
เฉลี่ย ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 

150201 ประชากรไทยมีการ
เตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

การสร้างความ
ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการ
เตรียมความพร้อมของ
แระชากรวัยแรงงาน 
เพ่ือให้สามารถเป็น

สัดส่วนประชากรอายุ 
25 - 59 ปีที่มีการ
เตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และ

วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การค านวณค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบ 

𝐴𝑉𝐺. (𝑋) =  
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋10  

10
 

โดยที่  
AVG. (X) : ค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ 
𝑋1: องค์ประกอบตัวที่ 1 

ปี 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
51.9 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 6                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงพาตนเอง 
และเป็นพลังในการ
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดย
ประชากรไทยมีการ
เตรียมความพร้อมใน
มิตทิางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ การออม และ 
สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม เทียบ
กับจ านวนประชากร
อายุ 25 - 59 ปี 
ทั้งหมด (ร้อยละภายใน
ปี 2570/2575/2580) 

. 

. 

. 
𝑋10 : องค์ประกอบที่ 10 

การค านวณสัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปี
ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากร
อายุ 25 - 59 ป ีทั้งหมด =  
𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที่ 
A : ค่าเฉลี่ยของ 10 องค์ประกอบ
ประชากรอายุ 25 - 59 ปีที่มีการเตรียมการ
เพ่ือยามสูงอายุปีปัจจุบัน 
B : ค่าเฉลี่ยของ 10 องค์ประกอบ
ประชากรอายุ 25 - 59 ปีที่มีการเตรียมการเพ่ือ
ยามสูงอายุปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁: สัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปีที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากร
อายุ 25 - 59 ป ีทั้งหมด 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 7                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ซึ่งการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้ 
สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 
1. การเตรียมเรื่องการท าศพส าหรับตนเอง 
2. การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้สูงอายุพึง
ได้รับตามกฎหมาย 
3. การท างานให้ชุมชนหรือเป็นอาสาสมัคร 
เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 
4. การใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 
5. การออมหรือการสะสมเงินทองทรัพย์สินให้
เพียงพอ เพ่ือใช้ในวัยสูงอายุ 
6. การศึกษาธรรมะหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่บ่อยขึ้นเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 
7. การท าตนเองให้มีสภาพทางจิตใจที่ดี
หรือปล่อยวางก่อนวัยสูงอายุ 
8. การท าตัวเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
ก่อนวัยสูงอายุ 
9. การจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยสูงอายุ 
10. การจะอยู่กับใครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ 

โดยสัดส่วนประชากรอายุ 25 - 59 ปีที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 8                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากร
อายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด ต้องมีการขยายตัว 
ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ในห้วงปี 2576-2580 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

150202 ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มุ่งดึงพลังและศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีภูมิปัญญา องค์
ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ 
ออกมาใช้ประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม รวมทั้ง
การพัฒนาให้ผู้สูงอายุมี
มีอาชีพและรายได้ 
ได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนอย่าง

ผู้สูงอายุเป้าหมายใน
ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (TPMAP) 
ได้รับการดูแล (ร้อยละ
ต่อปี) 

ระบบบริหาร
จัดการ ข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้
เป้า (Thai 
People Map 
and Analytics 
Platform : 
TPMAP)  ; 
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดในระบบ TPMAP และดัชนีความ
ยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ 
TPMAP ย้อนหลัง (รายปี) 
• กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP มา
จากการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูล
บัตรประชาชน 13 หลักมายืนยันซึ่งกันและ
กัน เป็นแกนกลางและน าหลักดัชนีความ
ยากจนหลายมิติ (MPI)  
• ดัชนีความยากจนหลายมิติ เป็นการ
ก าหนดมิติความขัดสน ประกอบด้วย 5 มิติ
การพัฒนา ได้แก่  
(1) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

(รายได้) 

ปี 2564 มีผู้สูงอายุ
เป้าหมายทีต่้องได้รับ
จ านวนผู้สูงอายุในระบบ 
TPMAP มีข้อมูล ดังนี้ 
ปี 2561 = 465,628 คน 
ปี 2562 = 364,752 คน 
ปี 2564 = 413,479 คน 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 9                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

เหมาะสม 
 

(2) มิตดิ้านการศึกษา 
(3)  มิติความขัดสนด้านสุขภาพ 
(4) มิติคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
(5) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) 
ได้รับการดูแล โดยที่ผู้สูงอายุเป้าหมายใน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้
เป้า (TPMAP) ที่ตกมิติใดมิติหนึ่งจาก 5 มิติ 
(MPI)  ที่ได้รับการดูแล 

ร้อยละผู้สูงอายุเป้าหมาย =  
(

จ านวนผู้สูงอายุเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
𝐵ผู้สูงอายุเป้าหมายทั้งหมดในระบบ 𝑇𝑃𝑀𝐴𝑃

) × 100 

ทั้งนี้   ในแต่ละปีผู้สูงอายุเป้าหมายต้อง
ได้รับการดูแลทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) โดยมี
ค่าแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ในห้วงปี 2571-2575 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ในห้วงปี 2576-2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 

 



 

ประเด็น (15) พลังทางสังคม 15 - 10                                               ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566               

 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
15 แผนแม่บทฯ ประเด็น พลังทางสังคม จ.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
150001 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น จ.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
 



 

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก   16 - 1        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมายระดับประเด็น 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

160001 ราย ได้ ข อ ง
ประชากรกลุ่ม
รายได้ น้ อ ย
เพ่ิมขึ้นอย่าง
กระจายและ
อย่างต่อเนื่อง 

ราย ได้ ขอ งกลุ่ ม ป ระชากร
รายได้น้อยสะท้อนถึงเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งคือ ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญา
เศ รษฐกิ จพอ เพี ย งที่ มี ก าร
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ ซึ่งกันและ
กัน มีคุณธรรม และเป็นระบบ
เศรษฐกิ จที่ เ อ้ื อ ให้ เกิ ดการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  ทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน 
วั ฒ น ธ ร ร ม  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่ าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ดัชนีความ
ยากจนหลาย
มิติของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูล
พัฒนาคน
แบบชี้เป้า 
(Thai People 
Map and 
Analytics 
Platform : 
TPMAP)  มิติ
ด้านความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละต่อปี) 

ระบบบริหารจัดการ 
ข้อมูลการพัฒนาคน
แ บ บ ชี้ เ ป้ า  (Thai 
People Map and 
Analytics Platform : 
TPMAP)  ; ส านักงาน
ส ภ า พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในระบบ 
TPMAP และดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ย้อนหลัง (รายปี) 
• กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP มาจากการใช้
ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก
มายืนยันซึ่งกันและ เป็นแกนกลางและน าหลักดัชนี
ความยากจนหลายมิติมา (MPI)  
• ดัชนีความยากจนหลายมิติ เป็นการก าหนดมิตคิวาม
ขัดสน ประกอบด้วย 5 มิติการพัฒนา ได้แก่  
(1) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) 
(2) มิตดิ้านการศึกษา 
(3)  มิติความขัดสนด้านสุขภาพ 
(4) มิติคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
(5) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ 

มิติความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในมิติของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) การค านวณดัชนีดัชนีความยากจนหลาย
มิต ิในมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) 
(Multidimensional Poverty Index : MPI) ท าได้
ดังนี้ 

MPI ด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ 
TPMAP  
ปี 2561 = 0.0145 
ปี 2562 = 0.0110 
ปี 2564 = 0.0166  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
50.59 จาก ปี 2562  
 
หมายเหตุ 
(1) ปี 2563 ไม่มีข้อมูล
(2) การประมาณการค่า
เป้าหมายพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความยากจน
หลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมาย มิติด้าน
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจย้อนหลัง 4 ปี 
(ปี 2561-2562 และ 
2564) พบว่าค่า MPI มี
ความแปรปรวน ซึ่ง
หลักการของ MPI คือ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

MPI = H x A โดยที่ 
H คือ ร้อยละของกลุ่มประชากรที่มีปัญหาความ
ยากจนในมิติรายได้ 
A คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของตัวชี้วัดด้านรายได้ หรือ
ความรุนแรงของความขัดสนของกลุ่มเป้าหมาย
ยากจนมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) 

การค านวณการลดลงของ MPI ต่อปี 

𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที ่
A : MPI ปีปัจจุบัน 
B : MPI ปีก่อนหน้า 
 
𝐺𝑁 : อัตราการขยายตัวของ MPI 

การค านวณค่าเฉลี่ยของ MPI ในห้วง 5 ปี 
 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

โดยที ่
AVG. Growth (N) : ค่าเฉลี่ยของอัตราการ
ขยายตัวของ MPI ในช่วง 5 ป ี
 𝐺𝑁 : อัตราการขยายตัวของ MPI รายปี  
N : จ านวนป ี

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี  ทั้งนี้ 
การได้มาซึ่งค่าเป้าหมาย 
เกิดจากการเทียบข้อมูล
ดัชนีความยากจนหลาย
มิติ 2564 ซึ่งจัดท าโดย 
UNDP (อ้างอิง
https://www.bangko
kbiznews.com/ 
world/965189) โดยใน
รายงานผลการส ารวจ ปี 
2555=0.005, ปี 2558-
2559 = 0.003, ปี 
2562=0.002 ซึ่งเมื่อ
น ามาเฉลี่ยแล้ว ค่าดัชนี
ความยากจนหลายมิติ
ลดลง ร้อยละ 7.5  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

โดยดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย มิติ
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ต้องปรับลดลง ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2571 – 2580 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ในห้วงปี 2576 – 2580  ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

160101 ศักยภาพและ
ขี ด ค ว า ม 
สามารถของ
เศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ิมข้ึน 

การเพ่ิมพูนองค์ความรู้และ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจของ
เกษตรกร แรงงานทั่ ว ไป 
และกลุ่มประชากรที่มีรายได้
น้ อยและไม่ มั่ นคงให้ เป็ น
ผู้ ป ระกอบ การผ่ านการ
สนับสนุนการช่วยเหลือทาง
วิชาการต่ าง ๆ เพ่ือสร้าง
เสริมองค์ความรู้และทักษะ
ที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีด
ค ว า ม  ส าม า ร ถ ใน ก า ร
แข่งขันและก่อให้ เกิดการ
สร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง 
รวมถึ งการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ใน
ระบบและนอกระบบ เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่าง
ยั่ งยืนและการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภาพของ
วิสาหกิจรายย่อย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 
 

ส า นั ก งาน ส่ ง เส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

การค านวณค่าเฉลี่ยของอัตราฯ ส่วนในห้วง 5 ปี 

𝐴𝑉𝐺. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ(𝑁) =  
𝐺𝑁1 + 𝐺𝑁2 + ⋯ 

𝑁
 

โดยที่ 
AVG. Growth (N) : ค่าเฉลี่ยของการขยายตัว
ของอัตราส่วนในช่วง 5 ปี 
 𝐺𝑁 : การขยายตัวของอัตราส่วนฯ รายปี  
N : จ านวนป ี

โดยค านวณอัตราส่วนอัตราส่วนของ GDP 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ต่อ
จ านวน วิสาหกิจรายย่อยทั้งหมดได้ ดังนี้ 

อัตราส่วน (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) =  
𝐴

𝐵
 

โดยที่ 
A : GDP วิสาหกิจรายย่อย 
B : จ านวนวิสาหกิจรายย่อยทั้งหมด 

และค านวณการเติบโตของอัตราส่วนของ GDP 
วิสาหกิจรายย่อยต่อจ านวน วิสาหกิจ ทั้งหมด 

𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที่ 
A : อัตราส่วนฯ ปีปัจจุบัน 

ผลิตภาพของ
วิสาหกิจรายย่อย 
หมายถึง 
อัตราส่วนของ GDP 
วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises) 
ต่อจ านวนวิสาหกิจ
รายย่อยทั้งหมด โดย 
ปี 2561 = 170,767 
บาท/1 Micro 
Enterprises 
ปี 2562 = 183,860 
บาท/1 Micro 
Enterprises 
ปี 2563 = 154,200 
บาท/1 Micro 
Enterprises 
ปี 2564 = 153,917 
บาท/1 Micro 
Enterprises 
(เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.20 ต่อ
ปี ในช่วง 60-64) 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

มายกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ให้ เป็ น ห่ ว ง โซ่ คุ ณ ค่ า ที่
ส า ม าร ถ ก่ อ ให้ เกิ ด ก า ร
กระจายรายได้สู่ชุมชนได้
อย่างเป็นธรรม 

 

B : อัตราส่วนฯ ปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 : ร้อยละการขยายตัวของอัตราส่วนฯ 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าเป้าหมาย 
ค านวณจากอัตราส่วนของ GDP วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises) ต่อจ านวนวิสาหกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises)  ทั้งหมด ย้อนหลัง 5 ปี 
(ปี 2560-2564) ซึ่งมีอัตราการเติบโต ขึ้น-ลง ไม่
คงที่ โดยโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.2 จึงประมาณ
การเติบโตเฉลี่ยในช่วง ปี 2566-2580 เป็นร้อยละ 
5 ให้ห้วง 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุม shock ที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

โดยอัตราส่วนของ GDP วิสาหกิจรายย่อย (Micro 
Enterprises) ต่อจ านวน วิสาหกิจรายย่อยทั้งหมด 
ต้องมีการขยายตัว ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 
ในห้วงปี 2571-2575 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ในห้วงปี 2576-2580  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5   

 
 
* หมายเหตุ : 
(1) ข้อมูลมีความล่าช้า 
2 ป ี

(2) วิสาหกิจขนาด
ย่อย (Micro 
Enterprise) คือ 
วิสาหกิจที่มีรายได้ต่อ
ปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 
และการจ้างงานไม่
เกิน 5 คน 
 

160201 ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐาน
ราก มีรายได้
เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

การส่ ง เส ริมและพั ฒ น า
กลไกที่ อ้ือต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง
ก าร พั ฒ น ากล ไกการ ใช้

อัตราการเติบโต
ของรายได้รวม
วิสาหกิจ 
รายย่อย (Micro 
Enterprises) (ร้อย

ส านั ก งาน ส่ ง เส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

การค านวณการขยายตัวของรายได้รวม
วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) 

𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที่ 

รายได้รวมวิสาหกิจราย
ย่อย (Micro 
Enterprises) มีดังนี้ 
ปี 2561 = 104,148 
ลบ. 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ประโยชน์ที่ดินสาธารณและ
การส่งเสริมการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่
เป็นสากล เพ่ือเป็นกลไกล
และโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะก าร
กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน  

ละต่อปี) A : รายได้รวมฯ ปีปัจจุบัน 
B : รายได้รวมฯ ปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 : ร้อยละการขยายตัวของรายได้รวมฯ 

โดยอัตราการเติบโตของรายได้รวมวิสาหกิจ
รายย่อย (Micro Enterprises) ต้องมีการ
ขยายตัว ดังนี้ 
ในห้วงปี 2566-2570 ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 4 ต่อปี 
ให้ห้วงปี 2571-2575 ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 4 ต่อปี 
ในห้องปี 2576-2580 ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 4 ต่อปี 

ปี 2562 = 107,530 
ลบ. 
ปี 2563 = 109,301 
ลบ. 
(ลบ. = ล้านบาท) 
อัตราการเติบโตของ
รายได้รวมฯ ปี 2563 
คิดเป็น 1.65 (เทียบปี 
2562) 
 
ทั้งนี้ รายได้รวม
วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises) 
ย้อนหลัง 5 ปี โตเฉลี่ย
ร้อยละ 5.1 
 

ทั้งนี้ การประมาณ
การค่าเป้าหมาย 
ค านวณจากรายได้
รวมของธุรกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises) 
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 
2559-2563) โดยใช้ 
Linear Regression 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในการประมาณการ
การเติบโตของรายได้
รวมจนถึง ปี 2580 
แล้วทอนค่าการเติบโต
ของรายได้รวมเป็น
รายปี ซึ่งค่าประมาณ
การ ปี 2565-2580 มี
ค่าเฉลี่ยประมาณร้อย
ละ 4 

160202 กลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุ ด 
ร้อยละ 40 มี
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการหนี้สิน
ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

การสนับสนุนองค์ความรู้
พ้ื น ฐานด้ านการบริห าร
จัดการหนี้สินและการเงิน 
การออม สร้างการรับรู้และ
ความตระหนักถึงประโยชน์
ข อ งก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
หนี้ สินและการเงิน  สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้กลุ่ม
ป ระช าก รร าย ได้ ต่ า สุ ด 
ร้อยละ 40 (Bottom 40) 
สามารถบริหารจัดการหนี้
สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 
พัฒนากลไกแก้ไขปัญหา
หนี้สินจากการบูรณาการ

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
หนี้สินของ
ครัวเรือนรายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 
ต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของ
ครัวเรือนรายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 
(ร้อยละภายในปี 
2570/2575/2580) 

 

ข้อมูลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิ
ประมวลผลโดย สศช. 

การค านวณการลดลงสัดส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สิน
ของครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อย
ละ 40 

𝐺𝑁 = (𝐴−𝐵

𝐵
) × 100 

โดยที่ 
A : สัดส่วนฯ ปีปัจจุบัน 
B : สัดส่วนฯ ปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 : ร้อยละการขยายตัวของสัดส่วนฯ 

โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือนรายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ต้องปรับลดลง 
ดังนี้ 

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
หนี้สินของครัวเรือน
รายไดต้่ าสุดร้อยละ 
40 ต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของครัวเรือน
รายไดต้่ าสุดร้อยละ 
40  ณ  2564 = 22.69  
 
หมายเหตุ 
เฉพาะครัวเรือนที่มี
หนี้สิน 



 

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก   16 - 8        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงส่ งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
อาชี พ  โดยส่ ง เส ริ ม องค์
ค ว าม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะก า ร
ป ระกอบ อาชี พ  พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริม
แ ล ะ ต่ อ ย อ ด อ า ชี พ สู่
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

ในห้วงปี 2566-2570 สัดส่วนลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จากปีฐาน 
ในห้วงปี 2571-2575 สัดส่วนลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จากห้วง 5 ปีก่อนหน้า 
ในห้วงปี 2576-2580 สัดส่วนลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จากห้วง 5 ปีก่อนหน้า 

หมายเหตุ: 
(1) ข้อมูลหนี้สินและรายได้มีการเผยแพร่ 2 ปี
ครั้ง ท าให้การติดตามสถานการณ์ประจ าปีเกิด
ความล่าช้า 

(2) นิยามรายได้จากฐานข้อมูลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนแตกต่างจาก
นิยามรายได้ในการค านวณสัดส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้เพราะนับรวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ท าให้
ค่าท่ีได้จากข้อมูลเดิมต่ ากว่าความเป็นจริง   

(3) โดยในปี 2564  ค่าใช้จ่ายช าระหนี้สินของ
ครัวเรือน bottom 40 เฉพาะครัวเรือนที่เป็นหนี้ 
เท่ากับ 3,334 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และมี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน bottom 40 
เฉพาะครัวเรือนที่เป็นหนี้ เท่ากับ 14,696 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน มีสัดส่วนเท่ากับ 22.69 

ทั้งนี้ ในการก าหนดค่าเป้าหมายพิจารณาจาก
อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3-5 
ต่อปี รวมทั้งมีการด าเนินการต่างๆ ที่คาดว่าการ



 

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก   16 - 9        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ด าเนินการตามแนวทางท่ีจะส่งผลให้กลุ่ม 
Bottom 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นและอาจท าให้มี
สัดส่วนภารหนี้ลดลง จึงน ามาเทียบเคียงเพ่ือ
ก าหนดค่าเป้าหมาย ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี 
หรือ ร้อยละ 20 ในช่วง 5 ปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก   16 - 10        ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566  

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
16 แผนแม่บทฯ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จ.1 กระทรวงการคลัง 

160001 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง จ.2 กระทรวงการคลัง 
160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงการคลัง 
160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ.3 กระทรวงมหาดไทย 
160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุด ร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จ.3 กระทรวงมหาดไทย 

 



ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  17-1      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมายระดับประเด็น 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

170001 คนไทยทุกคนได้รับ
การคุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

คนไทยทุกคนมี
หลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากร 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยง 
อาทิ กลุ่มที่มีรายได้น้อย 
แรงงานนอกระบบ
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคมท่ียั่งยืนใน 
ทุกมิติ 

ดัชนีความยากจน
หลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (ร้อย
ละต่อปี) 

ข้อมูลคนทั้งหมด 
ในระบบ TPMAP  
จัดเก็บโดย 
ระบบบริหารจัดการ 
ข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า 
(Thai People 
Map and 
Analytics 
Platform :TPMAP) 
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   
 
 
 
 
 
 
 

เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในระบบ 
TPMAP และดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ย้อนหลัง (รายปี) 
• กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP มาจากการใช้
ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก
มายืนยันซึ่งกันและกันและมีการน าหลักดัชนีความ
ยากจนหลายมิต ิ(MPI) มาประยุกต์ใช้   
• โดยดัชนีความยากจนหลายมิติ เป็นการก าหนดมิติ
ความขัดสน ประกอบด้วย 5 มิติการพัฒนา ได้แก่  
(1) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) 
(2) มิตดิ้านการศึกษา 
(3)  มิติด้านสุขภาพ 
(4) มิตดิ้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
(5) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ 
• กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือคือคน
ที่ตก 1 ใน 17 ตัวชี้วัด และน ามาเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐของ
กระทรวงการคลัง เพื่อหากลุ่มคนเป้าหมายใน
ระบบ TPMAP  
 
วิธีการค านวณ 

ปี 2564 MPI 
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP  
= 0.0068  

ปี 2562 MPI 
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP  
= 0.0058 

ปี 2561 MPI 
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP  
= 0.0082 

ปี 2560 MPI 
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบ TPMAP  
= 0.0113 
 



ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  17-2      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
 
 
 

 

MPI = H x A โดยที่ 
H คือ ร้อยละของกลุ่มประชากรที่มีปัญหาความ
ยากจนหลากหลายมิติ 
A คือ ขั้นความรุนแรงของ 
ความขัดสนของกลุ่มเป้าหมาย 
การค านวณการลดลงของ MPI ต่อปี 

 
 
 

โดยที ่
A = MPI ปีปัจจุบัน 
B = MPI ปีก่อนหน้า 
𝐺𝑁 = อัตราการขยายตัวของ MPI 

การประมาณการค่าเป้าหมาย 
พิจารณาจากค่าดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมาย ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2561-2562 และ 
2564) พบว่าค่า MPI มีความแปรปรวน ซึ่งหลักการ
ของ MPI คือ ค่ายิ่งน้อยย่ิงดี  ทั้งนี้ การได้มาซึ่งค่า
เป้าหมาย เกิดจากการเทียบข้อมูลดัชนีความยากจน
หลายมิ ติ  2564  ซึ่ งจั ดท าโดย UNDP (อ้ างอิ ง
https://www.bangkokbiznews.com/world/965189) 

ดัชนีความยากจนหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องลดลงเฉลี่ย 



ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  17-3      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่า 5  
ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่า 10 
ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่า 15 

 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

170101 คนไทยทุกคนโดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปาะบางได้รับ
การคุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มด้อยโอกาส คือ ผู้ที่
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนในด้าน
เศรษฐกิจสังคม 
การศึกษา สาธารณสุข 
การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ
และภัยสงคราม รวมถึง
ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐ ต้องได้รับ
มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานทางสังคมลด
ความเหลื่อมล้ าจาก
สถานการณ์เปราะบาง
ทางสังคม อาทิการมี
ประกันสังคม สวัสดิการ

สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
การยกระดับตาม 3 ขั้น
ของการพัฒนาต่อกลุ่ม
เปราะบางในระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า  
ทั้งหมด (ร้อยละ (อยู่
รอด พอเพียง: ยั่งยืน:) 
ภายในปี 
(2570/2575/2580) 

ข้อมูลประชากรที่
ได้รับการพัฒนา
และยกระดับตาม 3 
ขั้นการพัฒนา 
จัดเก็บโดย 
ระบบบริหารจัดการ 
ข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (Thai 
People Map and 
Analytics Platform 
:TPMAP) ส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   
 
 

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้หลักการของ ศจพ. ที่น า 5 มิติของความ
ขัดสน และ 3 ขั้นตอนของการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพัฒนา
ประเทศ ประกอบด้วย 
• 5 มิติของความขัดสน 
(1) มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(2) มิติด้านการศึกษา  
(3) มิติด้านสุขภาพ  
(4) มิตด้ิานคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่   
(5) มิติด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ  
• 3 ขั้นตอนของการพัฒนา  

(1) อยู่รอด เป็นขั้นแรก ที่จ าเป็นต้องเร่งพัฒนา 
หากกรณีที่ครัวเรือนใดตกอย่างน้อย 1 
ตัวช้ีวัด ในขั้นอยู่รอด ครัวเรือนนั้นต้องได้รับ
การช่วยเหลือโดยผสมผสานแนวทาง/

อยู่ระหว่างการ
จัดท า 



ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  17-4      ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ช่วยเหลือผู้ยากจน  
ผู้พิการ ผู้ว่างงาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความ
ขัดสนจากเมนูแก้จนตามที่เหมาะสม  
ให้ครัวเรือนสามารถ “อยู่รอด” ได ้ 

(2) พอเพียง เป็นขั้นที่สองต้องได้รับการพัฒนา 
หากกรณีที่หากครัวเรือนผ่านทุกตัวชี้วัดในขั้น
อยู่รอด แต่ตกอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัดในขั้น
พอเพียง หรือ ขั้นยั่งยืน ถือว่าครัวเรือนนั้นอยู่
ในขั้นผ่าน “อยู่รอด” แต่ ยังไม่ “พอเพียง” 
ดังนั้น จะต้องพิจารณาแนวทาง/มาตรการ/
การด าเนินการ ในมิติความขัดสนที่มีปัญหา
ของขั้นอยู่รอดเพ่ือไม่ให้ครัวเรือนนั้นถดถอย
การพัฒนา รวมทั้งต้องผสมผสานแนวทาง/
มาตรการ/การด าเนินการของแต่ละมิติความ
ขัดสนจากเมนูแก้จนในขั้นพอเพียงตามท่ี
เหมาะสม  

(3) ยั่งยืน เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนา หากกรณี
ทีค่รัวเรือนผ่านทุกตัวชี้วัดในขั้นอยู่รอด 
พอเพียง แต่ตกอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัดในขั้น
ยั่งยืน ถือว่าอยู่ในขั้นผ่านพอเพียง แต่ไม่ยั่งยืน 
ดังนั้นจะต้องพิจารณาแนวทาง/มาตรการ/การ
ด าเนินการในมิติความขัดสน รวมทั้งผสมผสาน
แนวทาง/มาตรการ/การด าเนินการของแต่
ละมิติความขัดสนจากเมนูแก้จนในขั้นยั่งยืน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เพื่อให้ครัวเรือนหลุดพ้นจากความยากจน
ต่อไป 
โดยสัดส่วนของประชากรกลุ่มเปราะบางที่
ได้รับการยกระดับตาม 3 ขั้นของการพัฒนา  

     ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 50:30:20 
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 30:40:30 
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 10:50:40  

170201 มีระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยมีระบบ
และกลไกสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนใน
กลุ่มเปราะบาง มีความ
เสี่ยงสูง และมี
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่ า เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรของรัฐในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุดและ
ตรงกับกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

คนเปราะบาง 
ในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (ร้อยละ 
ต่อปี) 

ข้อมูลคนเปราะบาง
ในระบบ TPMAP 
จัดเก็บโดย 
ระบบบริหารจัดการ 
ข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (Thai 
People Map and 
Analytics Platform 
:TPMAP)  ส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

เป็นการพิจารณาประชาชนกลุ่มเปราะบางใน
ระบบ TPMAP (รายปี)   
โดยคนเปราะบางในระบบ TPMAP ถือเป็นคนที่
อยู่ในครัวเรือนเปราะบาง 
โดยมีนิยามครัวเรือนเปราะบาง ดังนี้  
(1) ไม่มีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย (ตกตัวชี้วัดที่ 8 

ตามเกณฑ ์จปฐ.) 
(2) มีเด็กยากจนตามเกณฑ์ ศธ. (ตามฐานข้อมูล ศธ.) 
(3) มีผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตาม

ฐานข้อมูล สถ.) 
(4) มีผู้พิการ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตาม

ฐานข้อมูล สถ.)              
(5) มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง 
(1) เป็นครัวเรือนที่อาชีพเกษตรกรจากข้อมูล 

จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร 

ในปี 2562 
จ านวนคน
เปราะบาง 
ทั่วประเทศอยู่ที่
10,754,205 คน 
4,104,450
ครัวเรือน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

(หัวหน้าครัวเรือนแจ้งว่าเป็นเกษตรกรและใน
ครัวเรือนไม่มีผู้ใดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ฯ)    

(2) รายได้ต่ ากว่า 
100,000 บาท และไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้มี
รายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยกว่า 
100,000 บาท และไม่มีใครในบ้าน ได้รับบัตร
สวัสดิการรัฐ) 

วิธีการค านวณ 

A=จ านวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือ 
B=จ านวนกลุ่มเปราะบางในระบบ TPMAP ทั้งหมด 
 𝐴
𝐵
× 100 

การประมาณการค่าเป้าหมาย 
การประมาณการค่าเป้าหมายพิจารณาจากกลุ่ม
เปราะบางในระบบ TPMAP โดยอ้างอิงจาก
https://www.tpmap.in.th/fragile และการ
ด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของส่วนราชการ
ที่เกี่ยว 

โดยคนเปราะบางในระบบ TPMAP ลดลงเฉลี่ย 
ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่า 10 
ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่า 15 
ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่า 20 
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
17 แผนแม่บทฯ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จ.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น จ.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
170101 คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
จ.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

180001 สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย ทั้งในมิติ
ของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพดีขึ้นส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและต้นทุน
ทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน จากการพัฒนาที่
สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก  
(อันดับ ภายในปี 2570/ 
2575/ 2580) 

รายงานเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ(Sustainable 
Development Goals 
Report)  จากองค์กร
สหประชาชาติ 

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับจากรายงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals Report)  
ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) และ 193 ประเทศ
สมาชิก  
เพ่ือท าให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030
ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการ
พัฒนา ได้แก่ 

1. ขจัดความยากจน 
2. ขจัดความหิวโหย 
3. สุขภาพและความเป็นอยู่ 

ที่ด ี
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
6. น้ าสะอาดและการ

สุขาภิบาล 
7. พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ 
8. งานที่มีคุณค่าและการ

- ปี 2564 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 43 
(74.2) คะแนน 

- ปี 2563 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 41 
(74.5) คะแนน 

- ปี 2562 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 40 
(73) คะแนน 

- ปี 2561 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 59 
(69.2) คะแนน 
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เติบโตทางเศรษฐกิจ 
9. โครงสร้างพ้ืนฐาน

นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม 

10. ลดความเหลื่อมล้ า 
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
12. การผลิตและการบริโภคที่

ยั่งยืน 
13. การรับมือกับการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ 
14. ทรัพยากรทางทะเล 
15. ระบบนิเวศบนบก 
16. ความสงบสุขยุติธรรมและ

สถาบันเข้มแข็ง 
17. ความร่วมมือเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยจะต้องมีอันดับของประเทศด้าน
ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลก 
ในห้วงปี 2566 -2570 อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก 
ในห้วงปี 2571 -2573 อยู่ในระดับ
ต่ ากว่า 30 ประเทศแรกของโลก 
ในห้วงปี 2576 – 2580 *อยู่
ระหว่างการพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ 
* เนื่องจาก SDGS จะบรรลุการ
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ด าเนินการในปี 2573  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

180101 การบริโภคและ
การผลิตของ
ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น 

การผลิตและการบริโภคท่ี
สามารถตอบสนองความ
จ าเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
สร้างข้อจ ากัดต่อความ
จ าเป็นของคนในรุ่นถัดไป 
ภายใต้สภาวะที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่ต้องสงวน
รักษาไว้ใช้ประโยชน์และ
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดการและการใช้
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Performance 
Index : EPI)   
(คะแนน ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580)  

รายงานสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Performance Index : 
EPI) จากศูนย์กฎหมาย 
และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมแห่ง
มหาวิทยาลัยเยลและ
ศูนย์เครือข่ายข้อมูล
วิทยาศาสตร์โลก
ระหว่างประเทศ 
(CIESIN)  
 

พิจารณาจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม
(EPI) ซึ่งประเมินจากประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
ใน 2 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Health)  ใน 3 
หมวดหมู่ ได้แก่ คุณภาพอากาศ, 
สุขาภิบาลและน้ าดื่ม และตะกั่วใน
สิ่งแวดล้อม  

(2) ดัชนีด้านการอยู่รอดของระบบนิเวศ 
(Ecosystem Vitality) ใน 7 หมวดหมู่ 
ได้แก่  ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ถิ่นที่อยู่, ป่าไม้, การประมง, การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน, 
มลพิษทางอากาศ, การเกษตร และ
แหล่งน้ า 

โดยจะต้องมีคะแนนดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (EPI) 
ในห้วงปี 2566 -2570 55 คะแนน 
ในห้วงปี 2571 -2575 60 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 -2580 65 คะแนน 
 

- ปี 2563 ดัชนีสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อม (EPI) ของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 45.40 
คะแนน 

- ปี 2561 ดัชนีสมรรถนะ 

สิ่งแวดล้อม (EPI) ของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 49.88 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
 
 

180102 พ้ืนที่สีเขียวทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น 

พ้ืนที่สีเขียว หมายถึง 
พ้ืนที่ธรรมชาติ หรือพ้ืนที่
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในเมือง
หรือชุมชน ปกคลุมด้วย
พืชพรรณเป็นองค์ 
ประกอบหลัก มีประโยชน์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศ และคุณภาพชีวิต
ประชาชน แบ่งออกเป็น 6 
ประเภท ตามคุณลักษณะ
และการใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ 
1) พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ 

เช่น สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ 
สนามเด็กเล่น 

 2) พ้ืนที่สีเขียว
อรรถประโยชน์ 
ประกอบด้วย พื้นที่สี
เขียวส่วนบุคคล พื้นที่สี

สัดส่วนพื้นทีส่ี
เขียวทุกประเภท
ต่อพื้นที่ทั้ง
ประเทศ ได้แก่  
(1) พื้นที่สีเขียว
พื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ 
(2) พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์  
(3) พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและชนบท
รวมทั้งป่าในเมือง
และชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้พักผ่อน
หย่อนใจ  (ร้อยละ
ภายในปี 2570/ 
2575/ 2580) 

(1) ข้อมูลจากกรมป่าไม้  
(2) ข้อมูลจากกรม

อุทยาน แห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช  

(3) ข้อมูลจากองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้  

(4) ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  

(5) ข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

(6) ข้อมูลจากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

    (องค์การมหาชน) 

(1) ป่าธรรมชาติ ประมาณการจากพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ/พื้นที่ป่าใน
ที่ดินของรัฐอ่ืนๆ/ป่าชายเลน (ข้อมูล
จาก (1) กรมป่าไม้ (2) กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (3) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ (7) 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)) 

วิธีการค านวณ 
 

𝐶 = (
𝐴
𝐵

) × 100 
A = พ้ืนทีป่่าธรรมชาติปีปัจจุบัน 
B = พ้ืนที่ทั้งหมด  
C = ร้อยละของพ้ืนที่ป่าธรรมชาติต่อปี 
โดยต้องมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่า
ธรรมชาติ  
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
33  
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
34  

ปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 
- ป่าธรรมชาติคิดเป็น 

ร้อยละ 31.68  
- ป่าเศรษฐกิจคิดเป็น 

ร้อยละ 8.28  
- พ้ืนที่สีเขียวใน

กรุงเทพมหานครคิดเป็น
ร้อยละ 2.6 

 
ปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 
- ป่าธรรมชาติคิดเป็น 

ร้อยละ 21.38  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เขียวในสถาบันต่างๆ 
และพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่สาธารณูปการ  

3) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็น 
 ริ้วยาวตามแนว
สาธารณูปการ เช่น 
พ้ืนที่ริมทางสัญจรทาง
บก เขตทางรถไฟ และ
พ้ืนที่ริมทางสัญจร 
ทางน้ า  

 4) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
เศรษฐกิจของชุมชน 
เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่เป็น
แหล่งผลิตอาหารแก่
ชุมชนประเภท ไร่นา 
สวนผลไม้ พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 5) พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 
เช่น พ้ืนที่สีเขียวบน
เนินเขา พรุ แหล่งน้ า 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

 6) พ้ืนที่สีเขียวที่ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์ หรือ

ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
35  
(2) ป่าเศรษฐกิจ ประมาณการจากพ้ืนที่ป่า

เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชนและของ
รัฐ/ยางพาราในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย (ข้อมูลจาก 
(1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
(3) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)) 

วิธีการค านวณ 
𝐶 = (

𝐴
𝐵

) × 100 

A = พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจปีปัจจุบัน 
B = พ้ืนที่ทั้งหมด 
C = ร้อยละของพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อปี 
โดยต้องมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่า
เศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์  
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 12  
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15  
ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15  
 (3) พ้ืนที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความ

งามทางภูมิทัศน์/ เป็นพ้ืนที่สนองหน้าที่
ใช้สอยส าคัญของชุมชน พ้ืนที่สีเขียวที่มี
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

รอการพัฒนา เช่น 
พ้ืนที่สีเขียวที่ปล่อย 
รกร้าง 

ลักษณะพิเศษ เป็นแนวยาวไปตาม
เส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ า/
รวมถึงพ้ืนที่สีเขียวอื่นๆ นอกเหนือ 
ข้อมูลจาก (1) กรมอุทยาน แห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (3) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

วิธีการค านวณ 
𝐶 = (

𝐴
𝐵

) × 100 

A = พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการและความ
งามทางภูมิทัศน์ปีปัจจุบัน 

B = พ้ืนที่ทั้งหมด 
C = ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการ

และความงามทางภูมิทัศน์ต่อปี  
โดยต้องมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เพ่ือ
นันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ 
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3  
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4  
ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
 

180201 ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

ระบบนิเวศทางทะเล 
ประกอบด้วย สิ่งที่มีอยู่
หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในบริเวณทะเล และ
ชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่ง คลอง 
คูแพรก ทะเลสาบ และ
บริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า ที่
มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลหรือ
อิทธิพลของน้ าทะเลเข้าถึง 
เช่น ป่าชายเลน ป่า
ชายหาด หาด ที่ชายทะเล 
เกาะหญ้าทะเล ปะการัง 
ดอนหอย พืชและสัตว์
ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
เช่น ปะการังเทียม แนว
ลดแรงคลื่น และการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
มีความสมบูรณ์เพ่ิมมาก

1. ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร 
(Ocean 
Health Index: 
OHI) (คะแนน 
ภายในปี 2570/ 
2575/ 2580) 

 

(1) รายงานดัชนี
คุณภาพมหาสมุทร 
(Annual Global 
Ocean Health 
Index) จาก ศูนย์ 
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ระบบ
นิเวศวิทยา
นานาชาติ 
(National Center 
for Ecological 
Analysis and 
Synthesis: 
NCEAS) และ 
องค์กรอนุรักษ์
นานาชาติ
(Conservation 
International: CI) 

(2) ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

พิจารณาจากรายงานดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index:  OHI) ซ่ึงประเมิน
จากมิติ 10 ด้าน ได้แก่ 
(1) การจัดหาอาหาร (Food Provision) 
(2) โอกาสในกาท าประมงพ้ืนบ้าน 

(Artisanal Fishing Opportunities)  
(3) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural 

Products)  
(4) การจัดเก็บคาร์บอน (Carbon Storage)  
(5) การป้องกันชายฝั่ง (Coastal 

Protection)  
(6) วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชายฝั่ง 

(Livelihoods And Economies )  
(7) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 

(Tourism And Recreation)  
(8) การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ และคุณค่าของ

สถานที่ (Sense Of Place)  
(9) น้ าสะอาด (Clean Waters)  
(10) ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) 
โดยต้องมีคะแนนดัชนีคุณภาพมหาสมุทร

- ปี 2564 ประเทศไทยมี 
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index: 
OHI) 72 คะแนน 

- ปี 2563 ประเทศไทยมี 
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index: 
OHI) 74 คะแนน 

- ปี 2562 ประเทศไทยมี 
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index: 
OHI) 66.4 คะแนน 

- ปี 2561 ประเทศไทยมี 
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index: 
OHI) 72 คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ขึ้นภายใต้การสร้างการ
เติบโตของประเทศจาก
กิจกรรมทางทะเลที่
หลากหลายและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไป
กับการดูแลฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งหมด 

(OHI)  
ในห้วงปี 2566 -2570 75 คะแนน 
ในห้วงปี 2571 -2575 78 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 -2580 80 คะแนน 

2. ดัชนีระบบ
นิเวศทาง
ทะเล (คะแนน 
ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

การจัดท าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะ Composite 
index โดยใช้ข้อมูลจาก
การประเมินกระบวน 
งานด้านการปกป้อง 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง ค านวณโดย
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล (Sea 
Environmental index: SEI) หมายถึง 
ดัชนีรวม (Composite index) ของการ
ประเมินกระบวนงานด้านการปกป้อง 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง  
ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล (SEI) 
ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
(1) สัดส่วนเรือประมงไทยที่จดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน (A)  
(2) ปริมาณเพาะเลี้ยงทั้งหมดเทียบกับ

ปริมาณการท าประมงเกินศักยภาพ 
     ต่อปี (B) 
(3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทาง

ทะเลและน้ าเสีย (C)  
(4) สัดส่วนพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการ

ป้องกนั (D) 
(5) สัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง (E)  

ก าหนดปี พ.ศ. 2564 เป็น 
ปีฐาน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

(6)  ประกาศสัตว์น้ าและพืชคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (F) 

(7) หาดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟ้ืนฟูและเสริม
ทราย (G) 

(8) จ านวนพื้นที่จ ากัดการท่องเที่ยวไม่เกิน
ศักยภาพของระบบนิเวศน์ทางทะเล 
(H) 

วิธีการค านวณ  
  𝑆𝐸𝐼 = ([ 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻

8
])  

× 100 

โดย (1) สัดส่วนเรือประมงไทยที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย (A) ค านวณจาก 

𝐴 = [ 
𝐴1 − 𝐴2

𝐴2

] × 100 

A = ร้อยละของเรือประมงไทยที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 

A1 = จ านวนเรือประมงไทยที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายปีปัจจุบัน 

A2 = จ านวนเรือประมงไทยที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายปีฐาน 

 
(2) ปริมาณเพาะเลี้ยงทั้งหมดเทียบกับ

ปริมาณการท าประมงเกินศักยภาพ 
     ต่อปี (B) ค านวณจาก 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

𝐵 = [ 
𝐵1 

𝐵2

] × 100 

B = รอ้ยละของปริมาณเพาะเลี้ยงทั้งหมด
เทียบกับปริมาณการท าประมงเกิน
ศักยภาพ 

B1 = ปริมาณเพาะเลี้ยงปีปัจจุบัน 
B2 = ปริมาณการท าประมงเกินศักยภาพ 
 
(3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทาง

ทะเลและน้ าเสีย (C) ค านวณจาก 
𝐶 = [ 

𝐶1 

𝐶2

] × 100 

C = ร้อยละของดัชนีประสิทธิภาพการ
จัดการขยะทางทะเลและน้ าเสีย 

C1 =  ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทาง
ทะเลและน้ าเสียปีปัจจุบัน 

C2 = ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทาง
ทะเลและน้ าเสียตามท่ีก าหนด
เป้าหมายไว้ 

2566-2570 2571-2575 2576-2580 
0.50 0.60 0.70 

 
(4) สัดส่วนพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการ
ป้องกัน (D) ค านวณจาก 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

𝐷 = [ 
𝐷1 

𝐷2

] × 100 

D = ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
ที่ได้รับการป้องกัน 

D1 = จ านวนพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการ
ป้องกัน 

D2 = จ านวนพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งทั้งประเทศ 
 
(5) สัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง (E) ค านวณจาก 
𝐸 = [ 

𝐸1 

𝐸2

] × 100 

E = ร้อยละของพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

E1 = พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งปีปัจจุบัน 

E2 =  พ้ืนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง
ประเทศ 

(6)  จ านวนสัตว์น้ าและพืชคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (F) 
ค านวณจาก 

𝐹 = [ 
𝐹1

𝐹2

] × 100 

F = ร้อยละของจ านวนสัตว์น้ าและพืช
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ทางทะเล 
F1 = จ านวนสัตว์น้ าและพืชคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลปี
ปัจจุบัน 

F2 = จ านวนสัตว์น้ าและพืชคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลตามท่ี
ก าหนดเป้าหมายไว้ 

2566-2570 2571-2575 2576-2580 
500 ชนิด 750 ชนิด 1,000 ชนิด 

 
(7) หาดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟ้ืนฟูและเสริม

ทราย (G) ค านวณจาก 
𝐺 = [ 

𝐺1 

𝐺2

] × 100 

G = ร้อยละของหาดท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟูและเสริมทราย 

G1 = จ านวนหาดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู
และเสริมทรายปีปัจจุบัน 

G2 = จ านวนหาดท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศ 
(8) จ านวนพื้นที่จ ากัดการท่องเที่ยวไม่เกิน

ศักยภาพของระบบนิเวศน์ทางทะเล 
(H) ค านวณจาก 

𝐻 = [ 
𝐻1

𝐻2

] × 100 

H = ร้อยละของจ านวนพ้ืนที่จ ากัดการ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ท่องเที่ยวไม่เกินศักยภาพของระบบ
นิเวศน์ทางทะเล  

H1 = จ านวนพ้ืนที่จ ากัดการท่องเที่ยวไม่เกิน
ศักยภาพของระบบนิเวศน์ 
ทางทะเลปีปัจจุบัน 

H2 = จ านวนพ้ืนทีท่่องเที่ยวทางทะเลทั้ง
ประเทศ 

โดยต้องมสีัดส่วนความส าเร็จของกิจกรรม
ตามดัชนีระบบนิเวศทางทะเล  
ในห้วงปี 2566 -2570 ไม่น้อยกว่า 64 
คะแนน  
ในห้วงปี 2571 -2575 ไม่น้อยกว่า 82 
คะแนน   
ในห้วงปี 2576 -2580 ไม่น้อยกว่า 100 
คะแนน  

180301 การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทย
ลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
(Greenhouse gases : 
GHGs) โดยรวมของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริง
จากทุกกิจกรรมสู่ชั้น
บรรยากาศมีปริมาณการ
ปล่อยลดลง 

ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวม
ลดลงจากกรณี
ปกต ิ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

𝐶 = [ 
𝐴 − 𝐵

B
] × 100 

A = ปริมาณการปล่อยแก๊ซคาร์บอนไดออก
ไซค์ปีปัจจุบัน 

B = ปริมาณการปล่อยแก๊ซคาร์บอนไดออก
ไซค์ปีฐาน 

C = ร้อยละของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อปี 

- ปี 2563 ประเทศไทยลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้  51.72  ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) 
คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อ
เทียบกบัปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
โดยต้องมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
ในห้วงปี 2566 -2570 ร้อยละ 20  
จากกรณีปกติ 
ในห้วงปี 2571 -2575 ร้อยละ 30  
จากกรณีปกติ 
ในห้วงปี 2576 -2580 ร้อยละ 40  
จากกรณีปกต ิ 

ในสภาวะปกต ิหรือ  
*กรณีปกติ (Business 
As Usual: BAU) ในปี 
พ.ศ. 2548  

- ปี 2561 ประเทศไทยลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 57.84 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) 
คิดเป็นร้อยละ 15.76 
เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในสภาวะปกต ิหรือ  
*กรณีปกติ (Business 
As Usual: BAU) ในปี 
พ.ศ. 2548  
 

* กรณีปกติ (Business As 
Usual: BAU) ในปี พ.ศ. 
2548 ซ่ึงเป็นปีที่ประเทศ
ไทยยังไม่มีการด าเนิน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

การพัฒนาต่างๆ ของ
ประเทศจึงถูกน ามาใช้เป็น
กรณีอ้างอิงในการวิเคราะห์
การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด าเนินมาตรการต่างๆ 

ดัชนีความเสี่ยง
ด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ 
(Global 
Climate Risk 
Index: CRI) 
(อันดับ ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580)  

รายงานดัชนีความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ (Global 
Climate Risk Index: 
CRI) จากองค์กร 
Germanwatch 
ประเทศเยอรมนี 

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับจากดัชนีความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (CRI) ซ่ึง
เป็นค่าที่เกิดจากการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ว่าประเทศต่าง ๆ ได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว (extreme 
weather event) เช่น พายุ ลูกเห็บ น้ า
ท่วม และคลื่นความร้อน เป็นต้น โดย
พิจารณาจาก 4 มิติ ได้แก่  
(1) จ านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์  
(2) จ านวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร  

100,000 คน  
(3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ   
(4) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดร้อยละ

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ทั้งนี้ประเทศที่มีความเสียงสูงจะแปรผันตรง
กับอันดับดัชนี 
วิธีการค านวณ 

- ปี 2564 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 34 (43.17) 
คะแนน 

- ปี 2563 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 67 (68.83) 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 
𝐴𝑉𝐺 𝐶𝑅𝐼 = (

𝐶𝑅𝐼1 + 𝐶𝑅𝐼2 + ⋯

𝑁
) 

 
AVG CRI =อันดับเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยง 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศขั้น  

CRIN = อันดับดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ
โลก (จ านวนตามปี) 

N = จ านวนป ี
โดยจะต้องมีอันดับเฉลี่ยของประเทศที่มีดัชนี
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
สิ่งแวดล้อม (EPI)  
ในห้วงปี 2566 – 2570 อันดับไม่ต่ ากว่า 40 
ในห้วงปี 2571 – 2575 อันดับไม่ต่ ากว่า 50 
ในห้วงปี 2576 – 2580 อันดับไม่ต่ ากว่า 60 

180401 คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ า
ทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับ
ประเภทการใช้
ประโยชน์ 

คุณภาพของน้ าในทุก
ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ า
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ
แหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์ของแต่ละ
แหล่งน้ า ดังนี้ 
(1) แหล่งน้ าผิวดิน 

สัดส่วนคุณภาพ
พ้ืนทีน่้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน  
แหล่งน้ าทะเล 
และแหล่งน้ าใต้
ดินทีอ่ยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับ
ประเภทของการ

(1) ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษ 

(2) ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล  

(3) ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

(4) ข้อมูลจากองค์การ

1. ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า (Water Quality 
Index: WQI) ในการประเมินคุณภาพ
แหล่งน้ าผิวดินของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ 
แหล่งน้ าผิวดินที่มีสถานีตรวจวัดตัวแปร
คุณภาพน้ า (กรมควบคุมมลพิษ) 

วิธีการค านวณ 
𝐶 = (

𝐴
𝐵

) × 100 
A = พ้ืนที่ที่คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ 

ปี 2564  
- ประเทศไทยมี

แหล่งน้ าผิวดินอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ดี 
ร้อยละ 83  

- แหล่งน้ าทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ ดี ดีมาก 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

หมายความว่า แม่น้ า 
ล าคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า 
และแหล่งน้า
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่
ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่ง
หมายความรวมถึง
แหล่งน้ าสาธารณะที่
อยู่ภายในผืนแผ่นดิน
บนเกาะ 

(2) แหล่งน้ าใต้ดิน 
หมายความว่า น้ าที่
อยู่ใต้ดิน และให้
หมายความรวมถึงน้า
บาดาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยน้ าบาดาล 

(3) แหล่งน้ าทะเล 
หมายความว่า น้ า
ทั้งหมดในเขตน่านน้ า
ไทย ภายใต้อ านาจ
อธิปไตยของประเทศ
ไทย ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือใน

ใช้ประโยชน์  
ต่อพ้ืนที่เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

จัดการน้ าเสีย พอใช้ ดี ดีมาก 
ช่วง WQI ระดับค่า WQI 

0-30 เสื่อมโทรมมาก 
31-60 เสื่อมโทรม 
61-70 พอใช้ 
71-90 ดี 
91-100 ดีมาก 

 
B =  พ้ืนที่เป้าหมาย (แหล่งน้ าผิวดินที่มี

สถานีตรวจวัดตัวแปรคุณภาพน้ า) 
C = ร้อยละของพื้นที่ที่แหล่งน้ าผิวดินมี

คุณภาพ 
2. ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลเพ่ือ

การบริโภคตามเกณฑ์ของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล ในการประเมินคุณภาพแหล่ง
น้ าใต้ดินของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ แหล่ง
น้ าบาดาลที่มสีถานี/บ่อสังเกตการณ์ 
(กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

วิธีการค านวณ 
𝐷 = (

𝐴
𝐵

) × 100 

 
A =  พ้ืนที่ที่คุณภาพน้ าบาดาลที่สามารถ

ร้อยละ 90   
- แหล่งน้ าใต้ดินส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้    

 
ปี 2563 

- ประเทศไทยมี
แหล่งน้ าผิวดินอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ดี 
ร้อยละ 82  

- แหล่งน้ าทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ 91   

- แหล่งน้ าใต้ดินส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้    

ปี 2562 
- ประเทศไทยมี

แหล่งน้ าผิวดินอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ดี 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

น่านน้ าไทย บริโภคได้ 
B = พ้ืนที่แหล่งน้ าบาดาลที่มีสถานี/ 

บ่อสังเกตการณ์ 
D = ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าบาดาลที่มี

คุณภาพเพ่ือการบริโภค 
3. ใช้ดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine 

Water Quality Index: MWQI) ในการ
ประเมินคุณภาพแหล่งน้ าทะเลของของ
พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนที่แหล่งน้ า
ทะเลที่มีจุดเก็บตัวอย่างน้ าทะเล (กรม
ควบคุมมลพิษ) 

วิธีการค านวณ 
𝐸 = (

𝐴
𝐵

) × 100 

A =  พ้ืนที่ที่คุณภาพน้ าทะเล อยู่ในเกณฑ์
ตั้งแตพ่อใช้ ดี ดีมาก 

ช่วง MWQI ระดับค่า MWQI 

0-25 เสื่อมโทรมมาก 
26-50 เสื่อมโทรม 
51-80 พอใช้ 
81-90 ดี 
91-100 ดีมาก 

 

ร้อยละ 82  
- แหล่งน้ าทะเลส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ 95   

- แหล่งน้ าใต้ดินส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้    

ปี 2561 
- ประเทศไทยมี

แหล่งน้ าผิวดินอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ดี 
ร้อยละ 91  

- แหล่งน้ าทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ 94   

- แหล่งน้ าใต้ดินส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้    
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

B = พ้ืนที่แหล่งน้ าทะเลที่มีจุดเก็บตัวอย่าง
น้ าทะเล 

E = ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าทะเลมีคุณภาพ 
 
โดยน าร้อยละของคุณภาพน้ าทั้ง 3 มา
ค านวณดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า (A)   
 

𝐴 = (
𝐶 + 𝐷 + 𝐸

3
) 

C = ร้อยละของพื้นที่ที่แหล่งน้ าผิวดินมี
คุณภาพ 

D = ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าบาดาลที่มี
คุณภาพเพ่ือการบริโภค 

E = ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ าทะเลมีคุณภาพ 
A = ร้อยละเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า  

ในทั้ง 3 แหล่งขั้นสุดท้ายในช่วง 5 ปี 
 
โดยคุณภาพของน้ าทั้ง 3 แหล่งต้องอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้
ประโยชน์ 
ในห้วงปี 2566 -2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นที่เป้าหมาย 
 
ในห้วงปี 2571 -2575 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

90 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2576 -2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นที่เป้าหมาย 

180402 คุณภาพอากาศ 
และเสียง อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ และเสียง 
อยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทยอ้างอิงจาก
กรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ 
(1) มาตรฐานฝุ่นละออง 

PM2.5 เป็น 15 
มคก./ลบ.ม.  

(2) มาตรฐานจากกรม
ควบคุมมลพิษ คือ วัด
จากค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ (dBA) 

สัดส่วนคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤต
และพื้นที่ท่ัวไปที่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทยต่อพื้นที่
เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

ข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษ 

1. พ้ืนที่เป้าหมาย คือ (1) พ้ืนที่วิกฤต และ 
(2) พ้ืนที่ทั่วไป 

    (1) พ้ืนที่วิกฤต : พื้นที่จังหวัดที่ต้องมีการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่งก าหนดโดย 
กรมควบคุมมลพิษ 
วิธีค านวณ 

𝐶 = (
𝐴
𝐵

) × 100 
A = จ านวนพื้นที่วิกฤตที่มีค่าเฉลี่ยของ

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
B = จ านวนพื้นที่วิกฤตทั้งหมดที่กรม

ควบคุมมลพิษประกาศ 
C = สัดส่วนของพ้ืนที่วิกฤตที่มีค่าเฉลี่ยของ

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(2) พ้ืนที่ทั่วไป : จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรม
ควบคุมมลพิษและมีข้อมูลการตรวจวัด
ครบทั้งปี 

 

𝐷 = (
𝐴
𝐵

) × 100 

A = จ านวนพื้นที่ท่ัวไปที่มีค่าเฉลี่ยของ

การวัดคุณภาพอากาศจะใช้
ตัวชี้วัด Air Quality Index 
(AQI) โดยอ้างอิงมาตรฐาน
จากกรมควบคุมมลพิษ  
ปี 2564   
- พ้ืนที่วิกฤต :  
(1) ภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ย
รายปีของฝุ่น PM 2.5 ที่ 25 
มคก./ลบ.ม.  
(2) กรุงเทพ มหานครและ
ปริมณฑลมีค่าเฉลี่ยรายปี
ของฝุ่น PM 2.5 ที่ 25 
มคก./ลบ.ม.  
(3) พ้ืนที่หน้าพระลาน 
สระบุรี มีค่าเฉลี่ยรายปีของ
ฝุ่น PM 10 ที่  98.6 มคก./
ลบ.ม.  
(4) พ้ืนที่มาบตาพุด ระยอง 
มีค่าเฉลี่ยรายปีของสาร 
เบนซีนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
B = จ านวนพื้นที่ท่ัวไปตามนิยามของกรม

ควบคุมมลพิษ 
D = สัดส่วนของพ้ืนที่ทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยของ

คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
โดยน าสัดส่วนของพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 2 มา
ค านวณคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและ
พ้ืนที่ทั่วไป  
 

𝐸 = (
𝐶 + 𝐷

2
) 

C = สัดส่วนของพ้ืนที่วิกฤตท่ีมีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

D = สัดส่วนของพ้ืนที่ทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

E = สัดส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
และพ้ืนที่ทั่วไป  

 
โดยจะต้องมีสัดส่วนพ้ืนที่ริมถนนที่มีคุณภาพ
อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90 
ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90 

พ้ืนที่ทั่วไป :  มีค่าเฉลี่ยราย
ปีของฝุ่น PM 2.5 ที่ 22 
มคก./ลบ.ม. และมี 11 
จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยรายปีไม่
เกินค่ามาตรฐาน 
ปี 2563 

- ฝุ่นละออง ขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ค่าเฉลี่ย
รายปีทั้งประเทศ
อยู่ในระดับ 43 
ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร   

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ไม่เกิน 
2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ค่าเฉลี่ย
รายปีอยู่ในช่วง 8 - 
42 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  

ปี 2562 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90 
ของพ้ืนที่เป้าหมาย 

เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) มีค่าเฉลี่ย
รายปี 45 
ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มีค่าเฉลี่ย
รายปี 25.6  
ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

ปี 2561 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) มีค่าเฉลี่ย
รายปี 42
ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

- ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) มีค่าเฉลี่ย
รายปี 24 
ไมโครกรัม/
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ลูกบาศก์เมตร 

สัดส่วนคุณภาพเสียง
ในพื้นที่ริมถนนที่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทยต่อพื้นที่
เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

ข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษ 

1. พ้ืนที่เป้าหมาย คือ  
    (1) พ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่ทั่วไปในเขต

กรุงเทพมหานครปริมณฑล ที่มี
สถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบ
อัตโนมัติ  

𝐶 = (
𝐴
𝐵

) × 100 
A = จ านวนพื้นทีร่ิมถนนและพ้ืนที่ทั่วไปใน

เขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล ที่มี
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 B = ริมถนนและพ้ืนที่ทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งหมดที่มี
สถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ  

C = สัดส่วนของพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล
ที่มีค่าเฉลี่ยของคุณภาเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

(2) พ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่ทั่วไปใน
ต่างจังหวัด ที่มีสถานีตรวจวัดระดับ
เสียงแบบอัตโนมัติ 

𝐷 = (
𝐴
𝐵

) × 100 

การวัดคุณภาพเสียงใช้
มาตรฐานจากกรมควบคุม
มลพิษ คือ วัดจากค่า
มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ (dBA) โดยใน 
ปี 2564  

- ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล  มี 8 จุดที่มี
ระดับเสียงอยู่ในค่า
มาตรฐาน (จากทั้งหมด 
12 จุด) คิดเป็นร้อยละ 
66.67 

- ในต่างจังหวัด  
มี 15 จุดที่มีระดับเสียง
อยู่ในค่ามาตรฐาน  
(จากทั้งหมด 16 จุด) 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 

ปี 2563  
- ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล 27 จุด พ้ืนที่
ริมถนนและพ้ืนที่ทั่วไป
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 
 

A = สัดส่วนของพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล
ที่มีค่าเฉลี่ยของคุณภาเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 B =  จ านวนพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่ทั่วไปใน
ต่างจังหวัดทั้งหมดที่มีสถานีตรวจวัด
ระดับเสียงแบบอัตโนมัติ  

D = สัดส่วนของพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่
ทั่วไปในต่างจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
โดยน าสัดส่วนของพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 2 มา
ค านวณคุณเสียง  
 

𝐸 = (
𝐶 + 𝐷

2
) 

 
C = สัดส่วนของเสียงที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานในพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่
ทั่วไปในเขตกรุงเทพ  
มหานครปริมณฑล 

D = สัดส่วนของพ้ืนที่ริมถนนและพ้ืนที่
ทั่วไปในต่างจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของ

ใน 13 จังหวัด 28 สถานี
ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง
อยู่ทีร่้อยละ68.5 

 
ปี 2562  

- ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลค่าเฉลี่ยของ
ระดับเสียงอยู่ที่ร้อยละ 
68.6 

ปี 2561  
- ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปริมณฑลค่าเฉลี่ยของ
ระดับเสียงอยู่ที่ร้อยละ 
69.2 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
E = สัดส่วนคุณภาพเสียงในพ้ืนที่เป้าหมาย

ที่มีคุณภาพ 
 
โดยจะต้องมีสัดส่วนคุณภาพเสียงในพ้ืนที่ริม
ถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย 
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่เป้าหมาย  
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่เป้าหมาย  
ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 

180403 การจัดการขยะ
มูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อ ของเสีย
อันตรายสารเคมี
ในภาคการ 
เกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรม  
ถูกจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยถูกน าไปจัดการอย่าง
ถูกต้องตามแต่ละประเภท 
รวมถึงสามารถหมุนเวียน
กลับไปสร้างคุณค่าด้วย
กระบวนการที่เหมาะสม 

ดัชนีประสิทธภิาพ
การจัดการขยะ  
(คะแนน ภายในปี 
2570/ 2575/ 
2580) 

การจัดท าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะ Composite 
index โดยใช้ข้อมูลจาก 
กรมควบคุมมลพิษ 
ค านวณโดยส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะการ/ของ
เสีย (Wasted Management indicator : 
WMI) ประกอบด้วย 
(ก) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้องและมีการน าไปใช้ประโยชน์  
(ข) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้อง  
(ค) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง  
(ง) กากของเสียอุตสาหกรรมที่น ากลับมาใช้

ประโยชน์ 

ปี 2564 ประเทศไทยมี  
- (ก) ขยะมูลฝอยชุมชน 

24.98 ล้านตัน โดยน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
7.89 ล้านตัน และ
ก าจัดถูกต้อง 9.28 ล้าน
ตัน  

- (ข) มูลฝอยติดเชื้อ 
90,009 ตัน ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
81,774.67 ตัน  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

วิธีการค านวณ 
  𝑊𝑀𝐼 = [ 

𝐴1

𝐴2

+ 
𝐵1

𝐵2

+ 
𝐶1

𝐶2

+
𝐷1

𝐷2

] ÷ 4 

A1= ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและมีการน าไปใช้
ประโยชน์  

A2= ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
B1 = มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้อง  
B2 = ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
C1 = ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ

จัดการอย่างถูกต้อง  
C2 = ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด 
D1 = กากของเสียอุตสาหกรรมที่น ากลับมา

ใช้ประโยชน์ 
D2 = ปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งหมด 
WMI = ดัชนีการจัดการขยะ 
โดยจะต้องมีคะแนนดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (EPI) 
ในห้วงปี 2566 -2570 มีคะแนน EPI 0.81 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 -2575 มีคะแนน EPI 0.89 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 -2580 มีคะแนน EPI 0.95 

- (ค) ของเสียอันตราย
ชุมชน 669,518 ตัน 
ก าจัดถูกต้อง 147,294 
ตัน  

- (ง) กากอุตสาหกรรมที่มี
การแจ้งการขนส่งใน
ระบบและน าเข้าสู่
ระบบการจัดการ  
18.57 ล้านตัน ดัชนี
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ 0.68 

 
ปี 2563 ประเทศไทยมี  
- (ก) ขยะมูลฝอยชุมชน 

25.37 ล้านตัน  
- (ข) มูลฝอยติดเชื้อ 

49,451 ตัน   
- (ค) ของเสียอันตราย

ชุมชน 669,518 ตัน 
ก าจัดถูกต้อง 147,294 
ตัน  

 
ปี 2562 ประเทศไทยมี  



ประเด็น (18) การเติบโตอยา่งยั่งยืน                                                                         18-27   ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

คะแนน - (ก) ขยะมูลฝอยชุมชน 
28.7 ล้านตัน โดยน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
12.52 ล้านตัน และ
ก าจัดถูกต้อง 9.81 ล้าน
ตัน  

- (ค) ของเสียอันตราย
ชุมชน 17.50 ตัน  

 
180501 คนไทยมีคุณ 

ลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีระดับ 
ความสามารถในการเข้าใจ
และปรับทัศนคติหรือ
พฤติกรรมเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น
แนวคิดท่ีใช้ใน
กระบวนการกระท าให้เกิด
จากความส านึก 
(Consciousness) เป็น
สภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับสภาวะที่

ดชันีพฤติกรรมท่ี
พงึประสงคด์า้น
สิ่งแวดลอ้ม (เฉลี่ย
รอ้ยละ) 

ข้อมูลจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Behaviour: EB) เป็น
การจัดท าดัชนีใหม่ในลักษณะ Composite 
index โดยค านวณจากผลรวมของการให้
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
(1) จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.)  

(2) องค์การเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม  
(3) จ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย Green 
Production, Green Hotel, Green 
Office, Green Restaurant, Green 

ปีฐาน พ.ศ. 2563 
ปี 2564 
- จ านวนอาสาสมัคร

พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จ านวน 
261,871 คน 

- องค์การ (NGO) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 288 คน  

ปี 2563 
- จ านวนอาสาสมัคร

พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

บุคคลได้รับความรู้และได้
ประสบการณ์ต่าง ๆ แล้ว
มีการประเมินค่า และ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนเองที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม จากการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift)  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ วิธีคิด
แบบใหม่ที่หักล้างและท้า
ทายกระบวนทัศน์เก่า จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่า
วิถีใหม่อย่างถาวร 

National Park, Green Airport และ 
ECO School  

ทั้งนีห้ากมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ สามารถเพ่ิมเติม
ภายหลังได้  
วิธีการค านวณ 

  𝐸𝐵 = [ 
𝐴(1) + 𝐵(2) + 𝐶(1)

1 + 2 + 1
] 

EB = ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

A = ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่เพ่ิมขึ้น 

B = ร้อยละขององค์การเอกชน (NGO)  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น* 

C = ร้อยละของจ านวนกิจการ/องค์กรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น  

*ร้อยละขององค์การเอกชน (NGO)  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นอัตราส่วนเป็นสอง
เท่าขององค์ประกอบอื่น ๆ เนื่องจากการ
จัดตั้งองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
กิจกรรมที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างยั่งยืน  
 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จ านวน 
234,174 คน 

- องค์การ (NGO) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 281 คน  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

โดยร้อยละของจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ที่เพ่ิมข้ึน (A) ค านวณจาก 

𝐴 = [ 
𝐴1 − 𝐴2 

𝐴2

] × 100 

A = ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ที่เพ่ิมขึ้น 

A1 = จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ปีปัจจุบัน 

A2 = จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ปีฐาน 

 

ร้อยละขององค์การเอกชน (NGO)  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น (B) 
 

𝐵 = [ 
𝐵1 − 𝐵2 

𝐵2

] × 100 

B = รอ้ยละขององค์การเอกชน (NGO)  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นที่เพ่ิมข้ึน 

B1 = จ านวนองค์การเอกชน (NGO)  
ด้านสิ่งแวดล้อมปีปัจจุบัน 

B2 = จ านวนองค์การเอกชน (NGO)  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมปฐีาน 
ร้อยละของจ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน (C) 
 

𝐶 = [ 
𝐶1 − 𝐶2 

𝐶2

] × 100 

 

C = ร้อยละของจ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น 

C1 = จ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมปีปัจจุบัน 

C2 = จ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมปีฐาน 

โดยจะต้องมสีัดส่วนดัชนีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ในห้วงปี 2566 -2570 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15  
ในห้วงปี 2571 -2575 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
ในห้วงปี 2576 -2580 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25  
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
18 แผนแม่บทฯ ประเด็น การเกษตร จ.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

180001 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน จ.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น จ.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180102 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ

ประเภทการใช้ประโยชน์ 
จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการ

อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จ.3 กระทรวงอุตสาหกรรม 

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ) ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

190001 ความมั่นคงด้านน้้า
ของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ความมั่นคงด้านน้้า หมายถึง 
ความพร้อมของปริมาณน้้า 
และคุณภาพของน้้าที่เพียงพอ  
ในการมีน้้าประปาและ
สุขาภิบาลที่ปลอดภัยราคาไม่
แพง เท่าเทียมและครอบคลุม 
รวมถึงการด้ารงชีวิตที่ยั่งยืน
และระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพ 
ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง
ทีเ่กี่ยวข้องกับน้้า 

ดัชนีความมั่นคงด้าน
น้้าของประเทศ 
(คะแนนภายในปี 
2570/ 2575/ 2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 
Outlook : 
AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม ่
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า  

     20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 การ

ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
(National Water Security 
indicator: NWS indicator ) 
เป็นดัชนีที่ใช้บอกภาพรวมของความ
มั่นคงด้านน้้าของแต่ละประเทศใน
การหาน้้าในปริมาณและคุณภาพที่
ต้องการในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปี
ประกอบด้วยความต้องการน้้าใน
กิจกรรม ดังนี้  

(1) ครัวเรือน (KD1) 
(2) ด้านเศรษฐกิจ (KD2) 
(3) ด้านเมือง (KD3)  
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม (KD4) 
(5) การฟ้ืนตัวเนื่องจากภัยทาง

น้้า (KD5) 
 

วิธีการค้านวณ  
                  𝑁𝑊𝑆 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑟

=  
𝐾𝐷1 + 𝐾𝐷2 + 𝐾𝐷3 + 𝐾𝐷4 + 𝐾𝐷5 

5
 

 
 

(1) รายงาน AWDO 
ในปี  2563
คะแนนดัชนี
ความมั่นคงด้าน
น้้าของประเทศ
ไทยเท่ากับ 58.6 
คะแนน 

(2) รายงานจาก 
สทนช. 
ในปี  2564 
คะแนนดัชนี
ความมั่นคงด้าน
น้้าของประเทศ
ไทยอยู่ที่ระดับที่ 
4 (78-96) 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

บริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (สทนช.) 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชียเป็น
หลักและอ้างอิง
รายงานของ สทนช. 
ในปีที่ไม่มีการจัดท้า
รายงานการพัฒนา
น้้าแห่งเอเชีย 

โดยต้องมคีะแนนความมั่นคง 
ด้านน้้า 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 
70 คะแนน  
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 
75 คะแนน  
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 
80 คะแนน  

190002 ผลิตภาพของน้้าทั้ง
ระบบเพ่ิมข้ึน  
ในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น้้า 

- ผลิตภาพของการใช้น้้า 
หมายถึง ปริมาณน้้าหนึ่ง
หน่วยสามารถสร้างมูลค่า
ให้กับประเทศเป็นจ้านวน
เงินเท่าไร  

- การใช้น้้าอย่างประหยัด  
รู้คุณค่าและสร้างมูลค่า 
เพ่ิมจากการใช้น้้า หมายถึง 
การลดการใช้น้้าน้าน้้า
กลับมาใช้ใหม่ทั้งใน 

ผลิตภาพจากการใช้น้้า 
(ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร ภายใน
ปี 2570/ 2575/ 
2580) 

รายงานการติดตาม
ประเมินผลตามแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงานประเมินผล
ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็น 19 การ
บริหารจัดการน้้าทั้ง

ผลิตภาพของการใช้น้้า (Water 
Productivity: WP) ในแต่ละปี  
วัดจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) ส่วนด้วยปริมาณ
การใช้น้้าของประเทศ (Water 
Use: WU) จัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ผลโดยส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (สทนช.) ในรูปดอลลาร์
สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้การใช้
หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ/ลูกบาศก์

- ปี 2564 ผลิตภาพ
ของการใช้น้้าของ
ประเทศไทย 
มีมูลค่า 7.5
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร  

- ปี 2562 ผลิตภาพ
ของการใช้น้้าของ
ประเทศไทย 
มีมูลค่า 7.49 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ และอ่ืน ๆ 

 
การเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพการใช้
น้้าจากการลดการใช้น้้า การน้า
น้้ากลับมาใช้ใหม่ในภาคการ
ผลิตทั้งในกิจกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ
ส่งผลให้ต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางน้้าของประเทศลดลง 
สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการใช้น้้าให้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับสิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
  

ระบบจากส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(สทนช.) 

เมตร เนื่องจาก สทนช. ซึ่งเป็นผู้
จัดเก็บและรายงานผลข้อมูลต้อง
รายงานผลผลิตภาพการใช้น้้าตาม
การด้าเนินการตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อองค์กร
สหประชาชาติ (UN) ร่วมด้วย 
วิธีการค้านวณ  

𝑊𝑃 =  
GDP 

𝑊𝑈
 

WP = ผลิตภาพของการใช้น้้า 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
เมตร) 

GDP = มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (ดอลลาร์) 

WU = ปริมาณการใช้น้้าของ
ประเทศ (ลูกบาศก์เมตร) 

 
โดยที่ปริมาณการใช้น้้า (WU) 
เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 
ภาคส่วน คือ  
(1) ภาคการเกษตร-ลูกบาศก์เมตร 

(A)  
(2) ภาคอุตสาหกรรม-ลูกบาศก์

เมตร (B) 

ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร 

-  ปี 2561 ผลิต
ภาพของการใช้น้้า
ของประเทศไทย 
มีมูลค่า 7.16 
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร 
 

*หมายเหตุ  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศมี
ความล่าช้า 2 ปี 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

(3) ภาคบริการและอ่ืน ๆ-ลูกบาศก์
เมตร (C) 

วิธีการค้านวณ  

𝑊𝑈 =  
A + B + C 

3
 

โดยต้องมผีลิตภาพจากการใช้น้้า 
ในห้วงปี 2566 - 2570  
19 ดอลลาร์สหรัฐ/ลูกบาศก์เมตร  
ในห้วงปี 2571 - 2575  
30 ดอลลาร์สหรัฐ/ลูกบาศก์เมตร  
ในห้วงปี 2576 - 2580  
40 ดอลลาร์สหรัฐ/ลูกบาศก์เมตร  

190003 แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพให้
มีระบบนิเวศท่ีดี 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้า
คลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่ว
ประเทศในทุกมิติ โดยให้ความ 
ส้าคัญกับการส้ารวจ พิสูจน์
แนวเขตแม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ และขึ้น
ทะเบียนแนวเขตแม่น้้าล้าคลอง
และ แหล่งน้้าธรรมชาติ การท้า
แผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและ
อาคารที่รุกล้้าแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติ 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น

สัดส่วนของแม่น้้าล้า
คลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติทีไ่ม่มสีิ่ง 
รุกล้้าผิดกฎหมายต่อ
แม่น้้าล้าคลองและ
พื้นที่ชุ่มน้้าทั้งประเทศ  
(ร้อยละต่อปี) 

(1) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สัดส่วนของแม่น้้าล้าคลอง และแหล่ง
น้้าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิด
กฎหมายในแต่ละปี โดยมีเป้าหมาย
ว่าแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  
วิธีการค้านวณ 

      𝐶 =
𝐴

𝐵
× 100  

A = แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิด

อยู่ระหว่าง 
การจัดเก็บข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน  

ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
(สทนช.) 

(2) รายงานจาก
กระทรวง 
มหาดไทย 

(3) รายงานจาก
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย 
B =  จ้านวนแม่น้้าล้าคลองและ

พ้ืนที่ชุ่มน้้าทั้งประเทศ 
C = สัดส่วนแม่น้้าล้าคลองและ

แหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุก
ล้้าผิดกฎหมาย 

โดยต้องมสีัดส่วนของแม่น้้าล้าคลอง
และแหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุก
ล้้าผิดกฎหมาย  
ในห้วงปี 2566 - 2570 ร้อยละ 60 
ของแม่น้้าล้าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ทั้งประเทศ 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ร้อยละ 80 
ของแม่น้้าล้าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ทั้งประเทศ 

ในห้วงปี 2576 - 2580 ร้อยละ 90 
ของแม่น้้าล้าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ทั้งประเทศ  
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  

รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

190101 ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน  
 

ระดับความมั่นคงด้านน้้า
อุปโภคบริโภค หมายถึง 
การจัดหาน้้าและสุขาภิบาล
ที่เพียงพอ ปลอดภัย เข้าถึง
ได้ ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือ
สุขภาพและการด้ารงชีวิตใน
ครัวเรือน ควบคู่ไปกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้้าใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

1. ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าอุปโภค
บริโภค (คะแนน 
ภายในปี 
2570/2575/ 
2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 
Outlook : 
AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือ
การพัฒนา
เอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท
ภายใต้

ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเป็น
หนึ่งในตัวชี้วัดย่อยด้านท่ี 1 (KD1) ของ
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพื่อ
ประเมินความมั่นคงน้้าของประเทศในแต่
ละปี  
โดยตัวชี้วัดความมั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภค (KD1) ประกอบด้วย  
(1) ร้อยละการเข้าถึงน้้าประปา (Piped 

water access: PWI)  
(2) ร้อยละการเข้าถึงสุขาภิบาลท่ีดี

(Sanitation Access) 
โดยแสดงในรูปดัชนีสุขาภิบาล 
(Sanitation index: SI) 

(3) การมีอนามัยท่ีดี (Hygiene) โดย
แสดงในรูปดัชนีปีสุขภาวะ 
ท่ีปรับด้วยความบกพร่องทาง
สุขภาพ (Disability-Adjusted Life 
Year: DALY)  

วิธีการค้านวณ: 

    𝐾𝐷1 =  
𝑃𝑊𝐼+SI+DALY 

3
  

โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภคต้องมีคะแนน 

(1)  รายงาน AWDO  
ในปี  2563 
คะแนนดัชนีความ
มั่นคงด้านน้้า
อุปโภคบริโภคของ
ประเทศไทยเท่ากับ 
70 คะแนน 

(2)  รายงานจาก สทนช. 
 ในปี  2564 
 คะแนนดัชนีความ  
มั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภคของประเทศ
ไทยเท่าอยู่อันดับที่ 4 
(78-96 คะแนน) 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
(สทนช.) 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย
เป็นหลักและอ้างอิง
รายงานของ สทนช. 
ในปีที่ไม่มีการจัดท้า
รายงานการพัฒนา
น้้าแห่งเอเชีย 

ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน 

2. ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
(ภายในปี 
2570/2575/ 
2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 
Outlook : 

ดัชนีความม่ันคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดย่อยด้านที่ 4 (KD 4) 
ของ ความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ
เพ่ือประเมินความมั่นคงน้้าของประเทศ
ในแต่ละป ี 
โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือ

(1) รายงาน AWDO ในปี  
2563 คะแนนดัชนี
ความมั่นคงด้านน้้า
เพ่ือสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยเท่ากับ 
50.5 คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
(สทนช.) 

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
(1) การรบกวนต้นน้้า (Watershed 

Disturbance: WDI ) 
(2) มลพิษ (Pollution: PI)  
(3) การพัฒนาทรัพยากรน้้า (Water 

Resources Development: 
WRDI)  

(4) ปัจจัยด้านชีวภาพ 
 (Biotic Factors: BF) 

วิธีการค้านวณ    
       𝐾𝐷4

= 𝑓 (𝑊𝐷𝐼, 𝑃𝐼, 𝑊𝑅𝐷𝐼, 𝐵𝐹) × 5 
โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมต้องมีคะแนน 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน  
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

(2) รายงานจาก สทนช. 
ในปี  2564 
คะแนนดัชนีความ
มั่นคงด้านน้้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยอยู่ระดับ
ที่ 4 (78-96) คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย
เป็นหลักและ
อ้างอิงรายงานของ 
สทนช. ในปีที่ไม่มี
การจัดท้ารายงาน
การพัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย 

190102 ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้า
เพ่ิมข้ึน 

การรับมือกับภัยพิบัติด้าน
น้้า หมายถึง ความสามารถ
ในการรับมือเนื่องจากภัย
ทางน้้า โดยค้านึงถึงความ
เปราะบางต่อภัยพิบัติ
เหล่านั้นและความ 
สามารถในการต้านทาน
และฟ้ืนสภาพจากภัยพิบัติ 

ดัชนีการรับมือกับ
พิบัติภัยดา้นน้้า 
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/ 2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 
Outlook : 
AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเป็น
หนึ่งในตัวชี้วัดย่อยด้านที่ 5 (KD 5) 
ของความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ
เพ่ือประเมินความมั่นคงน้้าของ
ประเทศในแต่ละปี  
ดัชนีความสามารถในการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้า ประกอบด้วย 

(1) ด้วยความเสี่ยงต่อภัยพิบัติอัน
เนื่องจากน้้า (Exposure) 

(2) ความเปราะบางต่อภัยพิบัติอัน
เนื่องจากน้้า (Vulnerability) 

(3) ความสามารถ ด้านโครงสร้าง
และเครื่องมือในการรับมือต่อ
ภัยพิบัติอันเนื่องจากน้้า 

(1) รายงาน AWDO ในปี  
2563 คะแนนดัชนี
การรับมือกับพิบัติภัย
ด้านน้้าของประเทศ
ไทยเท่ากับ 54
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
(สทนช.) 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชียเป็น
หลักและอ้างอิง
รายงานของ สทนช. 
ในปีที่ไม่มีการจัดท้า
รายงานการพัฒนา
น้้าแห่งเอเชีย 

(Hard Coping Capacities) 
(4) ความสามารถด้านการบริหาร

จัดการในการรับมือต่อภัย
พิบัติอันเนื่องจากน้้า  
(Soft Coping Capacities) 

วิธีการค้านวณ  
       𝐾𝐷5 = 𝑓 (𝐹𝐼, 𝐷𝐼, 𝐶𝐼)  
FI = ตัวบ่งชี้น้้าท่วม (Flood 
indicator) 
DI = ตัวบ่งชี้ความแห้งแล้ง (Drought 
Indicator) 
CI = ตัวบ่งชี้ชายฝั่งทะเล (Coastal 
Indicator) 
โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมต้องมีคะแนน 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

190103 ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
น้้าเพิ่มขึ้น 

ความสามารถของระบบ
ทางสังคมในการบริหาร
จัดการด้วยความเห็นพ้อง
ต้องกันส้าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของทรัพยากร
น้้า ซึ่งการบริหารจัดการ
ดังกล่าวจะประกอบ ด้วย
ความสามารถในการจัดท้า
นโยบายสาธารณะที่สังคม
ยอมรับและมีเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนาการ
ด้าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนใน
กระบวนการดังกล่าว 

ดัชนีธรรมาภบิาลใน
การบริหารจัดการน้้า 
(คะแนน ภายในป ี
2570/2575/ 2580) 

รายงานเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่ง
สหประชาชาติ(Sust
ainable 
Development 
Goals Report) 
ตัวชี้วัด 
SDG 6.5.1 ระดับ
การด้าเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้้า
แบบบูรณาการ
(IWRM) จากองค์กร
สหประชาชาติ 

ใช้ข้อมูลการจัดอันดับจากรายงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals Report) 
เป้าหมาย SDG 6 การจัดการน้้าและ
สุขาภิบาล โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 
SDG 6.5.1 ระดับการบริหารจัดการน้้า
แบบบูรณาการ (IWRM) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่สามารถสะท้อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในแนวราบ ที่เปิดพ้ืนที่ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ของตนโดย
พิจารณาจาก 4  
องค์ประกอบ ได้แก่  

(1) การจัดการระบายน้้า  
(2) การบ้าบัดน้้าเสีย  
(3) การจัดการน้้าประปา   
(4) การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 

โดยดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน้้าต้องมีคะแนน 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 80 

- ปี 2562 ดัชนี 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการน้้าของ
ประเทศไทย 53 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

คะแนน 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

190201 ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าในเขตเมือง
เพ่ิมข้ึน 

ความมั่นคงด้านน้้า 
หมายถึงความพร้อมของ
ปริมาณและคุณภาพของ
น้้าที่เพียงพอในการมี
น้้าประปาและสุขาภิบาลที่
ปลอดภัย ราคาไม่แพง 
เท่าเทียมและครอบคลุม 
ทั้งนี้การมีความมั่นคงด้าน
น้้าในเขตเมือง สะท้อนจาก
ความสามารถในการ
ให้บริการน้้าและ
สุขาภิบาลที่มีการจัดการ
อย่างปลอดภัยในราคา 
ที่เหมาะสมส้าหรับชุมชน 
ในเมืองอย่างยั่งยืน 

ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าในเขตเมือง 
(คะแนนภายในปี 
2570/ 2575/ 2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 
Outlook : 
AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือ
การพัฒนา
เอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าใน 
เขตเมืองเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดย่อยด้านที่ 
3 (KD 3) ของ ความมั่นคงด้านน้้าของ
ประเทศเพ่ือประเมินความมั่นคงน้้า
ของประเทศในแต่ละปี  
โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 
ประกอบด้วย  
(1) ระบบจ่ายน้้า (Water supply: 

WSI)  
(2) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

(Wastewater Treatment: 
WTI) 

(3) ระบบระบายน้้า (Drainage: DI)  
(4) การเติบโตของเมือง (Urban 

Growth Factor: UF)  
(5) ดัชนีชี้วัดสุขภาพของแม่น้้า 

(River Health Index Factor: 
RHF)  

 
 

(1) รายงาน AWDO ในปี  
2563 คะแนนดัชนี
ความมั่นคงด้านน้้าใน
เขตเมืองของประเทศ
ไทยเท่ากับ 45.5 
คะแนน  

(2) รายงานจาก สทนช. 
ในปี  2564 
คะแนนดัชนีความ
มั่นคงด้านน้้าในเขต
เมืองของประเทศไทย
อยู่ระดับที่ 3 (60-78) 
คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ 
(สทนช.) 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย
เป็นหลักและอ้างอิง
รายงานของ สทนช. 
ในปีที่ไม่มีการจัดท้า
รายงานการพัฒนา
น้้าแห่งเอเชีย 

วิธีการค้านวณ  
               𝐾𝐷3 =

   
[(𝑊𝑆𝐼+WTI+DI)×UF×RHF]

3
  

โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 
ต้องมีคะแนน 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

190202 ระดับความมั่นคง
ด้านน้้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 

ความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง 
การมีน้้าเพียงพอเพ่ือ
ตอบสนองการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ดัชนีความมั่นคง 

ด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ (คะแนน 
ภายในปี 2570/ 
2575/ 2580) 

(1) รายงานการ
พัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย (Asian 
Water 
Development 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดย่อยด้าน
ที่ 2 (KD 2) ของ ความมั่นคงด้านน้้า
ของประเทศเพ่ือประเมินความม่ันคง
น้้าของประเทศในแต่ละปี  

(1) รายงาน AWDO ในปี  
2563 คะแนนดัชนี
ความมั่นคงด้านน้้า
เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

อย่างยั่งยืน และเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้้า 

Outlook : 
AWDO) จาก
ธนาคารเพ่ือ
การพัฒนา
เอเชีย  

(2) รายงานการ
ติดตามประเมิน 
ผลตามแผนแม่ 
บทการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้้า 
20 ปี และการ
รายงาน
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 19 
การบริหาร
จัดการน้้าทั้ง
ระบบจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า

โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในด้าน
เศรษฐกิจ สามารถวัดได้จาก
ประสิทธิภาพการใช้น้้าในการผลิตเชิง
เศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) การเกษตร (Agricultural: 
AWSI) 

(2) อุตสาหกรรม (Industrial: 
IWSI)  

(3) การผลิตพลังงาน (Energy: 
EWSI) 

วิธีการค้านวณ  
       

    𝐾𝐷2 =
(𝐴𝑊𝐼𝑆𝐼+𝐼𝑊𝑆𝐼+𝐸𝑊𝐼𝑆𝐼)

3
  

 

โดยดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจต้องมีคะแนน 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน  
ในปี 2576 - 2580 ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน 

ประเทศไทยเท่ากับ 
45.5 คะแนน  

(2) รายงานจาก สทนช. 
ในปี  2564 คะแนน
ดัชนีความมั่นคงด้าน
น้้าเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยู่ระดับ
ที่ 3 (60-78) คะแนน 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

แห่งชาติ 
(สทนช.) 

โดยอ้างอิงรายงาน
จากธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย
เป็นหลักและ
อ้างอิงรายงานของ 
สทนช. ในปีที่ไม่มี
การจัดท้ารายงาน
การพัฒนาน้้าแห่ง
เอเชีย 

190301 แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติทั่ว
ประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี  
มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่น้้าล้าคลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
โดยให้ความส้าคัญกับการ
ส้ารวจพิสูจน์แนวเขต
แม่น้้าล้าคลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติ และข้ึน
ทะเบียนแนวเขตแม่น้้าล้า
คลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ การท้าแผนรื้อ
ถอนสิ่งก่อสร้างและอาคาร
ที่รุกล้้าแม่น้้า ล้าคลองและ

1. สัดส่วน
ความส้าเร็จของ
พ้ืนที่ล้าคลอง
สายหลักในเขต
กรุงเทพมหานค
รส่วนที่เหลือที่
ได้รับการฟ้ืนฟู
ต่อพ้ืนที่
เป้าหมาย 
(ร้อยละต่อปี) 
 
 

(1) รายงานจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ
(สทนช.) 

(2) รายงานจาก
กระทรวง 
มหาดไทย 

(3) รายงานจาก
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้้าล้าคลอง  
และแหล่งน้้าธรรมชาติอย่าง 
บูรณาการและมีระบบบ้าบัดน้้าเสีย
หรือควบคุมคุณภาพน้้าเสียออกสู่แหล่ง
น้้าที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบ
ในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนา
เครื่องมือส้าหรับ แม่น้้า ล้าคลอง  
และแหล่งน้้าธรรมชาติ และส้ารวจ 
และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่าท่ีไม่มี
ประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้้า 

รายงานจาก สทนช. 
ในปี  2564 
กรุงเทพมหานครก้าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายจ้านวน 
227 แห่ง และมีผลการ
ด้าเนินการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ล้าคลองร้อยละ 
100  
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

แหล่งน้้าธรรมชาติและรับ
ฟังความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแม่น้้า ล้าคลอง
และแหล่งน้้าธรรมชาติใน
ทุกมิติ และให้ความส้าคัญ
กับการบริหารเชิงพ้ืนที่ 
ตลอดจนมีการจัดท้า
ข้อก้าหนดในการออกแบบ
ทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้้า  
ล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ล้าคลองในแต่ละปี โดยสามารถใช้
เกณฑ์ของหน่วยราชการที่มีหรือ
มาตรฐานสากลได้ วัดจากคลองสาย
หลักคิดเป็นจ้านวน 227 แห่ง จัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลโดย  
(1) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  
(2) กระทรวงมหาดไทย  
(3) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วิธีการค้านวณ 

         𝐶 =
𝐴

𝐵
× 100  

A = จ้านวนล้าคลองสายหลักที่ได้รับ
การฟ้ืนฟู 

B = พ้ืนที่เป้าหมาย (227 ล้าคลอง) 
C = สัดส่วนพื้นที่ล้าคลองที่ได้รับการ

ฟ้ืนฟู       
 
 

โดยสัดส่วนพื้นที่ล้าคลองที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟูต้องมีความส้าเร็จ 
ในห้วงป ี2566 - 2570 ส้าเร็จร้อยละ 
75 ของพื้นที่เป้าหมาย  
ในห้วงปี 2571 - 2575 ส้าเร็จร้อยละ 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

90 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2576 - 2580  
- 

2. สัดส่วน
ความส้าเร็จของ
พ้ืนที่ล้าน้้าสาย
หลักใน 22 ลุ่ม
น้้าที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟูต่อพ้ืนที่
เป้าหมาย  
(ร้อยละต่อปี)  

 
 

(1) รายงานจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาต ิ
(สทนช.) 

(2) รายงานจาก
กระทรวง 
มหาดไทย 

(3) รายงานจาก
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
และมีระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือควบคุม
คุณภาพน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าที่ได้
มาตรฐานโดยสามารถใช้เกณฑ์ของ
หน่วยราชการที่มีหรือมาตรฐานสากล
ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการก้าจัดวัชพืชอย่างเป็น
ระบบในเชิงพาณิชย์ โดยการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือส้าหรับแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติ รวมทั้งส้ารวจ
และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่าที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแต่ละปี  
ในล้าน้้าสายหลัก ใน 22 ลุ่มน้้า 
ประกอบด้วย  
(1) ลุ่มน้้าสาละวิน  
(2) ลุ่มน้้าโขงเหนือ  
(3) ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ระหว่าง 
การจัดเก็บข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

(4) ลุ่มน้้าชี  
(5) ลุ่มน้้ามูล  
(6) ลุ่มน้้าปิง  
(7) ลุ่มน้้าวัง  
(8) ลุ่มน้้ายม  
(9) ลุ่มน้้าน่าน  
(10) ลุ่มน้้าเจ้าพระยา  
(11) ลุ่มน้้าสะแกกรัง  
(12) ลุ่มน้้าป่าสัก  
(13) ลุ่มน้้าท่าจีน 
(14) ลุ่มน้้าแม่กลอง  
(15) ลุ่มน้้าบางปะกง  
(16) ลุ่มน้้าโตนเลสาป  
(17) ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(18) ลุ่มน้้าเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์  
(19) ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
(20) ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา  
(21) ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่าง   
(22) ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
วิธีการค้านวณ 

      𝐶 =
𝐴

𝐵
× 100 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

 
A = จ้านวนลุ่มน้้าที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
B = พ้ืนที่เป้าหมาย (22 ลุ่มน้้า) 
C = สัดส่วนพื้นที่ลุ่มน้้าที่ได้รับการ

ฟ้ืนฟู       
โดยสัดส่วนพื้นที่ล้าน้้าที่ได้รับการฟ้ืนฟู
ต้องมีความส้าเร็จ 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ส้าเร็จร้อยละ 
50 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ส้าเร็จร้อยละ 
75 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2576 - 2580  
-  

3. สัดส่วน
ความส้าเร็จของ
พ้ืนที่ชุ่มน้้าและ
แหล่งน้้าที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย 
ได้แก่ 
(1) ล้าน้้าสาขา 
ใน 20 ลุ่มน้้า  
(2) แหล่งน้้า

(1) รายงานจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาต ิ
(สทนช.) 

(2) รายงานจาก
กระทรวง 
มหาดไทย 

(3) รายงานจาก
กระทรวง

พ้ืนที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าได้รับการฟ้ืนฟู
และมีการตรวจวัดคุณภาพน้้าให้ได้
มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่เป้าหมายใน
การฟ้ืนฟูจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของแหล่งน้้า โดยเฉพาะ
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้้าและ
การใช้ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น 
มาตรฐานของแหล่งน้้า แต่ละประเภท
จะต้องมคีวามสอดคล้องกับคุณภาพ
ของแหล่งน้้าที่ตอบเป้าหมายตามท่ี

อยู่ระหว่าง 
การจัดเก็บข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ธรรมชาติ  
ที่มีพ้ืนที่ผิวน้้า
เกิน 1,000 ไร่ 
(3) ล้าน้้าสาขา 
ใน 22 ลุ่มน้้า   
 (ร้อยละต่อปี) 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก้าหนดไว้ของดัชนีคุณภาพแม่น้้า (RHI) 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพื้นที่ชุ่มน้้ามี
ความหมายดังนี้ พ้ืนที่ชุ่มน้้า หมายถึง 
พ้ืนที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ 
แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขงั หรือ
ท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งท่ี
เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั่งที่เป็น
น้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม รวมไปถึง
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ ของทะเล
ในบริเวณเม่ือน้้าลงต่้าสุดของระดับไม่
เกิน 6 เมตร (อนุสัญญาแรมซาร์) ใน
แต่ละป ี 
วิธีการค้านวณ 

         𝐶 =
𝐴

𝐵
× 100  

A = จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่
ได้รับการฟ้ืนฟู 

 B = จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้า
เป้าหมาย  

C = สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟู 

โดยสัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้า 
ที่ได้รับการฟื้นฟูต้องมีความส้าเร็จ 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

ในห้วงปี 2566 - 2570 
- ความส้าเร็จร้อยละ 20 ของจ้านวน

พ้ืนที่ในลุ่มน้้า 20 ลุ่มน้้า  
- ความส้าเร็จร้อยละ 90 ของแหล่งใน

ปี 2570 น้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ผิวน้้า
เกิน 1,000 ไร่  

ในห้วงป ี2571 - 2575  
ความส้าเร็จร้อยละ 50 ของพ้ืนที่
เป้าหมายใน 22 ลุ่มน้้า  
ในห้วงปี 2576 - 2580  
- 

4. สัดส่วนพื้นที่
ชุมชน (นอกเขต 
กทม.ที่เป็น
ชุมชนขนาด
ใหญ่)  
ริมแม่น้้า ล้า
คลอง และ
แหล่งน้้า
ธรรมชาติ ที่มี
ระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพดีมี
คุณภาพได้

(1) รายงานจาก
ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาต ิ
(สทนช.) 

(2) รายงานจาก
กระทรวง 
มหาดไทย 

(3) รายงานจาก
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.  
ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า  
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มี
คุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถใช้
เกณฑ์ของหน่วยราชการที่มีหรือ
มาตรฐานสากลได้ในแต่ละปี 
วิธีการค้านวณ 

      𝐶 =
𝐴

𝐵
× 100  

A = จ้านวนชุมชนริมแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติที่ ได้รับ
การจัดระเบียบ 

อยู่ระหว่าง 
การจัดเก็บข้อมูล 
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รหัส เป้าหมาย ค้าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค้าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค้านวณ ข้อมูลฐาน 

มาตรฐาน 
ต่อพ้ืนที่
เป้าหมาย  
(ร้อยละต่อปี) 

สิ่งแวดล้อม B = จ้านวนชุมชนริมแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

C = สัดส่วนพื้นที่ชุมชน 
โดยสัดส่วนพ้ืนที่ชุมชนต้องมีความส้าเร็จ 
ในห้วงปี 2566 - 2570 ส้าเร็จร้อยละ 
90 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ในห้วงปี 2571 - 2575 ส้าเร็จร้อยละ 
90 ของพื้นที่เป้าหมาย  
ในห้วงปี 2576 - 2580 ส้าเร็จร้อยละ 
90 ของพื้นที่เป้าหมาย       
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หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
19 แผนแม่บทฯ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ จ.1 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

190001 ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพ่ิมขึ้น จ.2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
190002 ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า จ.2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
190003 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน จ.2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
190101 ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  จ.3 กระทรวงมหาดไทย 
190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้น จ.3 กระทรวงมหาดไทย 
190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มข้ึน จ.3 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
190201 ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงมหาดไทย 
190202 ระดับความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น จ.3 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
190301 แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

จ.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-1    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

200001 บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการของภาครัฐ
มุ่งเน้นการท างานที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ การ
บริการรวดเร็ว สะดวก 
โปร่งใส ไม่มีข้อจ ากัดเวลา 
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจน
พัฒนาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง น าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาการบริการ เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
 
 

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การให้บริการตาม
คู่มือส าหรับ
ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จาก 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

𝑁 =
𝐴

𝑛
 × 100 

N = คะแนนระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
A = ผลคะแนนรวมของความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
n = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่
ละปี 
 
ใช้ข้อมูลรายปีที่รวบรวมจากผลการ
ส ารวจประชาชนผู้ใช้บริการที่
หน่วยงานผู้ให้บริการของรัฐทั่ว
ประเทศ (ส่วนราชการ จังหวัด 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยใช้
ประเด็นการส ารวจ ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของภาครัฐ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  
(1) การให้บริการ ณ พ้ืนที่ให้บริการ 
(2) การให้บริการช่องทาง

ปี 2565 ผลการส ารวจ
ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ อยู่ที่ระดับร้อยละ 
81.69 
 
ปี 2563 ผลการส ารวจ
ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ อยู่ที่ระดับร้อยละ 
84.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-2    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ความพึงพอใจในภาพรวม 
 
โดยร้อยละระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
ต้องอยู่ท่ีร้อยละ ดังต่อไปนี้ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 95 นั้น อ้างอิงมาจากค่าของ
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

200002 ภาครัฐมีการ
ด าเนินที่มี
ประสิทธิภาพ 
ด้วยการน า
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ภาครัฐมีการน าเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงาน หรือมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
ส่งผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่ง
ใส่ ตรวจสอบได้ และ
สามารถเข้าถึงได้อย่าง

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี 2570/2575/2580) 
 

รายงาน E-
Government 
Survey จาก
องค์การ
สหประชาชาติ 

ใช้ข้อมูลอันดับของประเทศไทยจาก
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ
จัดท าทุกๆ 2 ปี มาจากข้อมูล 3 ด้าน 
ประกอบไปด้วย  
(1) การให้บริการออนไลน์  
(2) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  
(3) ทุนมนุษย์  
 
 

ปี 2565 ประเทศไทยอยู่
ที่อันดับที่ 55 จาก 193 
ประเทศทั่วโลก 
โดย ได้คะแนนภาพรวม 
0.7660 (คะแนนเต็ม 1)
และในแต่ละด้าน 
(คะแนนเต็ม 1)  ดังนี้ 
(1) การให้บริการ

ออนไลน์ : 0.7763 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-3    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

สะดวก โดยจะต้องมีอันดับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี 2570 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด 50  
ในปี 2575 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด 40  
ในปี 2580 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด 30  
 
หมายเหตุ: อันดับที่ 30 เป็นค่าที่
อ้างอิงจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

คะแนน จาก คะแนน
เต็ม 1 คะแนน 

(2) โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม : 
0.7338 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 1 
คะแนน 

(3) ทุนมนุษย ์: 0.7879 
คะแนน จาก คะแนน
เต็ม 1 คะแนน 

ปี 2563 ประเทศไทยอยู่
ที่อันดับที่ 57 จาก 193 
ประเทศทั่วโลก 
โดย ได้คะแนนภาพรวม 
0.7565 (คะแนนเต็ม 1)
และในแต่ละด้าน 
(คะแนนเต็ม 1)  ดังนี้ 
(1) การให้บริการ

ออนไลน์ : 0.7941 
คะแนน 

(2) โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม : 
0.7004 คะแนน 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-4    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(3) ทุนมนุษย ์: 0.7751 
คะแนน 
 

ปี 2561 ประเทศไทยอยู่
ที่อันดับที่ 73 จาก 193 
ประเทศทั่วโลก  
โดย ได้คะแนนภาพรวม 
0.6543 (คะแนนเต็ม 1) 
และในแต่ละด้าน 
(คะแนนเต็ม 1) ดังนี้ 
(1) การให้บริการ

ออนไลน์ : 0.6389 
คะแนน 

(2) โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม : 
0.5338 คะแนน 

(3) ทุนมนุษย ์: 0.7903 
คะแนน 

สัดส่วนหน่วยงานระดับ
กรมท่ีมีระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐที่อยู่
ในระดับ ๔ ขึ้นไป ต่อ

รายงานผลการ
ส ารวจระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย 

ใช้ผลร้อยละจากการส ารวจระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทลั ที่มี 6 ตัวชีว้ัด โดย
หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดบั 4 
หมายถึง ในแต่ละตัวชี้วัดมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคง

ปี 2565 ร้อยละ
หน่วยงานระดับกรมที่มี
ระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 
ที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป อยู่



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-5    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วยงานภาครัฐระดับ
กรมท้ังหมด (ร้อยละ 
ภายในปี 
2570/2575/2580) 

จาก ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ :  
(1.1) หน่วยงานมีโครงการสร้าง

พื้นฐานและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ดิจิทัลเพียงพอต่อการใช้งาน
และมีการด าเนินการน า
โครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ
มาปรับใช้ในหน่วยงาน 1 
ระบบ 

(1.2) หน่วยงานมีมาตรการป้องกัน
และรับมือการคุมคามทางไซ
เบอร์ภายในหน่วยงานใน
ระดับสูง และมีมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัย 1 มาตรฐาน
จาก มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งหมด 

(1.3) หน่วยงานมีการจัดการข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการ
อัพเดทข้อมูลแบบรายวัน 

(2) ด้านการบริหารจัดการรูปแบบ
ดิจิทัล :  
(2.1) หน่วยงานมีการใช้ระบบ

บริหารจัดการภายในแบบ
ดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ที่ร้อยละ 7.74 
ปี 2564 ร้อยละ
หน่วยงานระดับกรมที่มี
ระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 
ที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป อยู่
ทีร่้อยละ 6.71 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-6    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ในการท างานส่วนใหญ่แล้ว 
(2.2) ระบบบริหารจัดการภายใน

หน่วยงานทั้งหมดเชื่อมต่อกัน
แล้ว 

(2.3) หน่วยงานมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับ
หน่วยงานอ่ืน และมีการ
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลกับศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ
มากกว่า 1 ระบบ 

(2.4) หน่วยงานน า Automation 
มาลดกระบวนการท างาน
บางส่วน 

(2.5) หน่วยงานมีแพลตฟอร์มที่ใช้
ในการสื่อสาร กับการท างาน
ชนิดเดียวกัน และมีรูปแบบ
การใช้งานอย่าง 4-5 รูปแบบ
บนแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่ไม่
ครบทุกรูปแบบ 

(3) ด้านการบริการภาครัฐ :  
(3.1) หน่วยงานมีบริการที่เป็น

ดิจิทัล 80-99%  จากบริการ
ทั้งหมดและรองรับการบริการ
แบบ one-stop service 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-7    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(3.2) บริการหลักของหน่วยงานมี
ช่องทางในการเข้าถึง 2 
ช่องทางขึ้นไป โดยมีทั้ง Self-
service และ Counter-
service 

(3.3) หน่วยงานมีการด าเนินการ
ด้านการให้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง มีช่องทางให้ประชาชน
สามารขอข้อมูลที่ต้องการ/
จ าเป็น จากหน่วยงานได้ 
หน่วยงานมีการอัพเดทข้อมูล 
แบบ real-time รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการได้แสคง
ความคิดเห็นต่อการบริการ มี
การติดตาม และตอบกลับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้รวมถึง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการน า
ข้อเสนอแนะมาพิจารณา
ปรับปรุงการให้บริการ 

(3.4) หน่วยงานเปิดให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการลงมติ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บริการของหน่วยงาน หรือ มี
การให้ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-8    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท าบริการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร 

(4) ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าน
ดิจิทัล :  
(4.1) DCIO/PCIO ผ่านการอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ดิจิทัลแล้ว 2 หลักสูตร และมี
การผลักดันโครงการ/การ
ท างานด้านดิจทิัลที่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว 3-4 โครงการ 

(4.2) หน่วยงานมีการส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้านดิจิทัล และมี
การวัดผลหลังอบรมครบทั้ง 7 
ทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์ กพ. 
(1. Digital literacy 2. Digital 
Technology 3. Strategic 
and Project Management 
4. Digital Leadership 5. 
Digital Transformation 6. 
Digital Governance, 
Standard, and 
Compliance และ 7. 
Internal Integration and 
Service Design)  

(4.3) บุคลากรมีทักษะ/



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-9    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ความสามารถด้านดิจิทัลข้อมูล 
และความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ที่โดดเด่น สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้งานได้เป็น
ส่วนใหญ่ 

(5) ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ : 
(5.1) หน่วยงานมีแผนที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ครบทุกยุทธศาสตร์และ
มาตรการที่จ าเป็น 

(5.2) หน่วยงานมีการด าเนินการ
ด้านธรรมภิบาลข้อมูลที่แล้ว
เสร็จและมีการประกาศใช้ 7-8 
ข้อ 

(5.3) หน่วยงานมีการเปิดเผยชุด
ข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบ
ข้อมูลเปิดภาครัญที่เป็นดิจิทัล
บนเว็บไซต์กลาง และมีการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

(5.4) หน่วยงานมีชุดข้อมูลเผิดเผย
อยู่บนเว็บไซต์ data.go.th ที่มี
การเปิดเผยข้อมูลระดับ 3 ดาว 
มากกว่า 50% ของข้อมูล
ทั้งหมดบนเว็บไซต์ 
data.go.th 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-10    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(6) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
น าไปใช้ :  
(6.1) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงที่เฉพาะเจาะจงกับหัวข้อ
ที่หน่วยงานมีความจ าเป็นใน
การน าไปปฏิบัติงาน 

 
โดยร้อยละหน่วยงานระดับกรมที่มี
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั
หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้น
ไป 
ในปี 2570 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 20  
ในปี 2575 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
ในปี 2580 เท่ากับร้อยละ 100 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-11    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

200101 งานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ภาครัฐมีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้สนับสนุนงาน
บริการของตน โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ส่งผลให้งานบริการภาครัฐ
มีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และมีความถูกต้องยิ่งขึ้น  
 

สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลต่อกระบวนงาน
ทั้งหมดท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

𝑁 =
𝐴

𝐵
× 100 

N = สัดส่วนกระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อ
กระบวนงานทั้งหมดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
A = จ านวนกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบัน 
B = จ านวนกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ 
 
โดยร้อยละความส าเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล 
ในปี 2570 จะต้องมีร้อยละมากกว่า
หรือเท่ากับ 60  
ในปี 2575 จะต้องมีร้อยละมากกว่า
หรือเท่ากับ 80  
ในปี 2580 จะต้องมีร้อยละเท่ากับ 
100  

ปี 2565 สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 
2565 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
47.49 
 
ปี 2564 สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 
2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
27.74 
 
ปี 2563 สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-12    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 
2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
10.55 
 
ปี 2562 สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 
2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
5.54 

200201 หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกภาคส่วน
สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
สามารถสะท้อนได้จาก 
เป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
มีค่าเป้าหมายที่บรรลุ

สัดส่วนเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่
บรรลุเป้าหมาย 
ต่อเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินตามยุทธศาสตร์
ชาติ ของ ส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

𝑁 =
𝐴

𝐵
× 100 

N = ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย  
A = จ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุค่า
เป้าหมายของแต่ละปีที่ได้จากรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามยุทศาสตร์

ปี 2565 ร้อยละเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 
40.71 
 
ปี 2564 ร้อยละเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-13    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

แล้ว สามารถสะท้อนไป
ถึงการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้
ตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) ซ่ึง
เป็นหลักการในการถ่าย
ระดับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ผ่าน
สู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (Y) และแปลงไปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้อง
ของหน่วยงานของรัฐ (X) 
ทั้งนี้ในการประเมิน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ฯ จะใช้การบรร
เป้าหมายของ Y1 มา
พิจารณาการประเมินการ
บรรลุเป้าหมายแต่ละช่วง 

ชาติ  (เป้าหมายที่บรรลุค่าเป้าหมาย
หรือเป้าหมายที่มีค่าสีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายเป็นสีเขียว โดยเทียบกับค่า
เป้าหมายในแต่ละห้วง 5 ปี) 
B = จ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 140 
เป้าหมาย 
 
โดยเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี จะต้องมี
ร้อยละ ดังนี้ 
ในปี 2570 จะต้องเท่ากับร้อยละ 
100 โดยเทียบกับค่าเป้าหมายใน
ห้วงปี 2565-2570 
ในปี 2575 จะต้องเท่ากับร้อยละ 
100 โดยเทียบกับค่าเป้าหมายใน
ห้วงปี 2570-2575  
ในปี 2580 จะต้องเท่ากับร้อยละ 
100 โดยเทียบกับค่าเป้าหมายใน
ห้วงปี 2575-2580 

เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 
27.14 
 
ปี 2563 ร้อยละเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 
22.14 
ปี 2562 ร้อยละเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 
15.71 
 

200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูก
น าไปใช้อย่างมี

ภาครัฐนั้นมีรายได้หลัก
ส่วนหนึ่งมาจาก ภาษีท่ี

การใช้จ่ายรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่าย

รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

𝑁 =
𝐴

𝐵
× 100 

N = ร้อยละการใช้จ่ายรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2565 การ
ใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-14    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ประสิทธิภาพ ถูกจัดเก็บ เพ่ือน ามาเป็น
งบประมาณของภาครัฐ 
ซึ่งสามารถสะท้อน
สถานะการเงินการคลัง
ของประเทศได้ 
การน าภาษีมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นการ
สะท้อนถึงการใช้
งบประมาณในการ
ด าเนินการของภาครัฐที่
มุ่งให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และหาก
งบประมาณถูกน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
จะท าให้ประเทศชาติมี
การพัฒนาในทุกมิติ 

ประจ า และรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ร้อยละต่อปี) 

ณ สิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปี จาก 
กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
 

ภาพรวม รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ 
A = การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 
B = เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่าย
ลงทุน ในปีงบประมาณ 
 
การที่งบประมาณถูกใช้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามท่ีมีการขอ
งบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานของ
ภาครัฐสามารถด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ขอมาเพ่ือการ
มุ่งเน้นการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติได้
ตามก าหนด 
โดยร้อยละการใช้จ่ายรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น ต้องใช้จ่าย 
ได้ครบตามที่ตั้งไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ว่าหน่วยงานได้ด าเนินงานได้ตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้ 
 
โดยร้อยละการใช้จ่ายรายจ่าย

รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ อยู่ที ่
ร้อยละ 100.74 
 
ปีงบประมาณ 2564 การ
ใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ อยู่ที ่
ร้อยละ 98.89 
 
ปีงบประมาณ 2563 การ
ใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ อยู่ที ่
ร้อยละ 96.19 
 
ปีงบประมาณ 2562 การ
ใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของ



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-15    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ภาพรวม รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละปีงบประมาณ 
ในปี 2570 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100  
ในปี 2575 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100  
ในปี 2580 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100  

หน่วยงานภาครัฐ อยู่ที ่
ร้อยละ 91.73 
 
ปีงบประมาณ 2561 การ
ใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ อยู่ที ่
ร้อยละ 91.88 

200203 หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ
โครงการตามห่วง
โซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพ่ือ
การบรรลุ
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐต้อง
สอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทย 
โดยทุกเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยจะประกอบไป
ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย ซึ่งจะต้องมี
หน่วยงานมารองรับ เพ่ือ
การด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยห่วง
โซ่คุณค่าของประเทศไทย 
นั้นหมายถึง องค์ประกอบ 
กิจกรรม และ 

สัดส่วนของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยที่มี
โครงการมารองรับต่อ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย ของ 
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

𝑁 =
𝐴

𝐵
× 100 

 
N = ร้อยละปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยมีโครงการมารองรับ 
A = จ านวนปัจจัยภายใตห้่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยมีโครงการมารองรับ 
B = จ านวนปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยทั้งหมด (2,130 
ปัจจัย) 
 
โดยร้อยละปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศไทยมีโครงการ
มารองรับ 

ปี 2565 ปัจจัยที่มี
โครงการมารองรับ 1,839 
ต่อ 2,130 ปัจจัยทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 86.34  
 
 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-16    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

กระบวนการต่างๆ 
ทั้งหมด ที่มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เป็นองค
พายพที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
แผนแมบทย่อยร่วมกัน
ก าหนด องค์ประกอบ 
และ ปัจจัยที่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ในการท าโครงการ หากใน
ห่วงโซ่ฯ ใด ขาดโครงการ
มารองรับ จะสะท้อนให้
เห็นว่า ห่วงโซ่ฯ นั้น เป็น
ช่องว่างเชิงนโยบาย 
(policy gap) ที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเร่ง
ด าเนินการ หากไร้ซึ่ง
ช่องว่างเชิงนโยบายการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อยนั้นจะสามารถเป็นไป
ได้มากขึ้น 

ในปี 2570 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100 
ของปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยมีโครงการมารองรับ  
ในปี 2575 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100 
ของปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยมีโครงการมารองรับ 
ในปี 2580 จะต้องอยู่ที่ร้อยละ 100 
ของปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยมีโครงการมารองรับ 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-17    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

200301 เปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรม
สาธารณะอย่าง
เหมาะสม 

ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ
ภาคเอกชน- 
ภาคประชาสังคม-ภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะที่แต่เดิม
ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ
เอง ความเหมาะสม
หมายถึง การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะที่ภาคส่วนอื่น
มาด าเนินการแทนแล้ว
ด าเนินการได้
ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลดีกว่าภาครัฐ
ด าเนินการเอง 

ความส าเร็จของการ
เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มาด าเนินการบริการ
สาธารณะ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

𝑁 =
𝐴

𝐵
× 100 

N = ร้อยละความส าเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการ
สาธารณะ 
A = จ านวนการบริการสาธารณะที่
เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วม
ด าเนินการ (ภาคส่วนอื่น อาทิ 
ภาคเอกชน-  
ภาคประชาสังคม-  
ภาคประชาชน) 
B = จ านวนการบริการสาธารณะ
ภาครัฐทั้งหมด 
 
โดยร้อยละความส าเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ 
ในปี 2570 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35  
ในปี 2575 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
ในปี 2580 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  

อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูล 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-18    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

สัดส่วนการลงทุนใน
การจัดบริการ
สาธารณะของ
ภาคเอกชนต่อการ
ลงทุนในการจัดบริการ
สาธารณะทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ 
ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
โดยร้อยละสัดส่วนการลงทุนของ
ภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการ
จัดบริการสาธารณะ 
ในปี 2570 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20  
ในปี 2575 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35  
ในปี 2580 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

200302 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและ
สร้างความ
ทันสมัยในการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรม
สาธารณะให้กับ
ประชาชน 
 

การจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชนของ 
อปท. มีการน าเทคโนโลยี 
หรือกระบวนการท างาน
รูปแบบใหม่มาใช้ ส่งผล
ให้งานบริการมี
ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลที่ดีข้ึน การ
ด าเนินงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ท่วงทัน
บริบทการพัฒนาของโลก 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

ใช้ข้อมูลร้อยละที่มีองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดมาจากทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  
(1) การบริหารจัดการ 
(2) การบริหารงานบุคคลและกิจการ

สภา 
(3) การบริหารงานการเงินและการ

คลัง 
(4) การบริการสาธารณะ 
(5) ธรรมาภิบาล 
 
โดยร้อยละผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ในปี 2564 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 
84.62 
 
ในปี 2563 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 
82.32 
 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-19    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

รวมทั้งผู้ให้บริการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน
บริการแก่ประชาชน 

ส่วนท้องถิ่น 
ในปี 2570 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
ในปี 2575 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
ในปี 2580 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ในปี 2562 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 
77.95 
 
ในปี 2561 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 
80.70 

200401 ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และมีความ
คล่องตัว 

ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
การท างานที่สูงขึ้น 
สามารถยุบ เลิก หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร/กระบวนการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

สัดส่วนของหน่วยงาน
ที่มีเกณฑ์การประเมิน
สถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้า
ขึ้นไป ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

ใช้ข้อมูลที่มีการประกาศร้อยละ 
โดยเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
มีดังนี้ 
(1) การน าองค์กร 
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
(3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ 
(5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

ในปี 2565 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 72 
 
ในปี 2564 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของ



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-20    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
โดยร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 
4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ในปี 2570 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
ในปี 2575 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
ในป ี2580 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 47 
 
ในปี 2563 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 21 
 
ในปี 2562 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 12 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-21    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

 

200501 บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการ
ท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีจิตส านึก  
มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมท่ีก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ภารกิจที่รับผิดชอบ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

รายงานประจ าปี ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

𝑁 =
(𝐴 − 𝐵)

𝐴
× 100 

N = ร้อยละดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 
A = ผลดัชนีความผูกพันของปีที่
ต้องการค านวน 
B = ผลดัชนีความผูกพันของปีฐาน  
 
โดยร้อยละการเพิ่มข้ึนของดัชนี
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
จากปีฐาน 
ในปี 2570 จะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  
ในปี 2575 จะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
ในปี 2580 จะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15  
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดนี้เก็บข้อมลูเฉพาะ
ข้าราชการพลเรือนเท่านั้น และ ปฐีาน คือ 
ปี 2565 

ในปี 2565 ดัชนีความ
ผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
อยู่ที่ร้อยละ 78.70 
 
ในปี 2564 ไม่มีการจัดท า
ข้อมูลดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ 
 
ในปี 2563 ดัชนีความ
ผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
อยู่ที่ร้อยละ 80.25 
 
ทั้งนี้ข้อมูลดัชนีความ
ผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐมีความล่าช้ากว่าปี
ปัจจุบันประมาณ 1 ปี 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-22    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

ดัชนีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
ภาครัฐ  
(คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ตัวชี้วัดเป็นการจัดท า
ดัชนีใหม่ในลักษณะ 
composite index โดย
อ้างอิงจากค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) ที่
จัดท าโดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. และ 5 ตัวชี้วัด
ย่อยที่เลือกใช้ ได้แก่  
(1) การปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
(5) คุณภาพการ

ด าเนินงาน 
เพ่ือวัดคุณธรรม 

𝑁 =
(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸)

𝑛
 

N = คะแนนดัชนีคุณภาพและจริยธรรม
ของบุคลากรภาครัฐ 
A = ผลคะแนนการประเมิณจากตัวชี้วัด
ย่อย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
B = ผลคะแนนการประเมิณจากตัวชี้วัด
ย่อย ด้านการใช้งบประมาณ 
C = ผลคะแนนการประเมินจากตัวชี้วัด
ย่อย ด้านการใช้อ านาจ 
D = ผลคะแนนการประเมินจากตัวชี้วัด
ย่อย ด้านการใช้ทรัพย์สิน 
E = ผลคะแนนการประเมินจากตัวชี้วัด
ย่อย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
n = จ านวนองค์ประกอบย่อยในตัวชี้วัด 
(n = 5)  
 
โดยค่าดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ 
ในปี 2570 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 93 
ในปี 2575 จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95  
ในปี 2580 จะต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน จาก ทั้งสาม
ตัวชี้วัดย่อย ในปี 2564 
คือ 90.96 
โดย ผลคะแนนในแต่ละ
ตัวชี้วัดมีค่าคะแนน ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่: 

94.45 คะแนน 
(2) การใช้งบประมาณ: 

89.45 คะแนน 
(3) การใช้อ านาจ: 92 

คะแนน 
(4) การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ: 89.02 
คะแนน 

(5) คุณภาพการด าเนินงาน: 
89.9 คะแนน 

 
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน จาก ทั้งสาม
ตัวชี้วัดย่อย ในปี 2563 
คือ 88.16 โดย ผลคะแนน
ในแต่ละตัวชี้วัดมีค่า



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-23    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

จริยธรรม และจิตส านึก
ของบุคลากรภาครัฐ) 

ร้อยละ 98 
 
หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน
ของรัฐ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของศาล 
(2) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(3) หน่วยงานองค์กรอิสระ 
(4) หน่วยงานองค์กรอัยการ 
(5) ส่วนราชการระดับกรม 
(6) รัฐวิสาหกิจ 
(7) กองทุน 
(8) สถาบันอุดมศึกษา 
(9) จังหวัด 
(10) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(11) เทศบาลนคร 
(12) เทศบาลเมือง 
(13) เทศบาลด าบล 
(14) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(15) องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นใน
รปูแบบบพิเศษ 

คะแนน ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่: 

92.44 คะแนน 
(2) การใช้งบประมาณ: 

85.89 คะแนน 
(3) การใช้อ านาจ: 88.93 

คะแนน 
(4) การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ: 85.3 
คะแนน 

(5) คุณภาพการด าเนินงาน: 
88.24 คะแนน 

 
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน จาก ทั้งสาม
ตัวชี้วัดย่อย ในปี 2562 
คือ 84.70 โดย ผลคะแนน
ในแต่ละตัวชี้วัดมีค่า
คะแนน ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่: 

90.15 คะแนน 
(2) การใช้งบประมาณ: 

82.29 คะแนน 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-24    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(3) การใช้อ านาจ: 86.14 
คะแนน 

(4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ: 81.41 
คะแนน 

(5) คุณภาพการด าเนินงาน: 
83.52 คะแนน 

 
ร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน จาก ทั้งสาม
ตัวชี้วัดย่อย ในปี 2561 
คือ 81.82 โดย ผลคะแนน
ในแต่ละตัวชี้วัดมีค่า
คะแนน ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่: 

88.72 คะแนน 
(2) การใช้งบประมาณ: 

79.91 คะแนน 
(3) การใช้อ านาจ: 82.66 

คะแนน 
(4) การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ: 78.21
คะแนน 



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-25    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลพื้นฐาน 

(5) คุณภาพการด าเนินงาน: 
79.6 คะแนน 

 
ทั้งนี้ข้อมูลดัชนีคุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ  
มีความล่าช้ากว่าปีปัจจุบัน
ประมาณ 1 ปี เนื่องจาก
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีความล่าช้ากว่า
ปีปัจจุบัน 1 ป ี

  

  



ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 20-26    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
20 แผนแม่บทฯ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ จ.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 
200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ จ.2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 
200002 ภาครัฐมีการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จ.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น จ.3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จ.3 กระทรวงการคลัง 
200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพ่ือการบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
จ.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

อย่างเหมาะสม 

จ.3 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัด) 

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 

จ.3 กระทรวงมหาดไทย 

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว จ.3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

จ.3 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

210001 ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 

ผ่านการพัฒนาคนและ
การพัฒนาระบบ โดยการ
หล่อหลอมพฤติกรรมคน
ทุกกลุ่มให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
นวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท 
สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต เพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน ภายในปี 
2570/2575/2580) 
 
 
 
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(Corruption 
Perceptions 
Index: CPI) ของ
องค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency 
International : TI)  
 
 
 
 
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index: : CPI) เป็นค่าดัชนีส าคัญ
วัดความโปร่งใสของ 180 ประเทศ
และเขตปกครองทั่วโลกตามระดับ
ความโปร่งใสของภาครัฐ กรณี
ประเทศไทยประเมินและวัดผล
จากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ในการ
ค านวณดัชนี ได้แก่ 
1) Varieties of Democracy 
Institute (V-DEM): การทุจริต 
ในภาครัฐ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และตุลาการเกี่ยวกับสินบน  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับส่วนรวมมีมากน้อย
เพียงใด 
2) Bertelsmann Stiftung 
Transformation Index (BF 
(TI)): การปราบปรามการทุจริต
และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

ปี 2561 อันดับที่ 99/36 
คะแนน 
ปี 2562 อันดับที่ 101/36 
คะแนน 
ปี 2563 อันดับที่ 104/36 
คะแนน 
ปี 2564 อันดับที่ 110/35 
คะแนน  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

มิชอบได้อย่างแท้จริง 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

     3) Economist Intelligence Unit 
Country Risk Ratings (EIU): ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้
จ่ายงบประมาณภาครฐั 
4) Global Insight Country Risk 
Ratings (GI): การด าเนินการทาง
ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริต
มากน้อยเพียงใด 
5) Political Risk Services 
International Country Risk 
Guide (PRS): มีอ านาจหรือต าแหน่ง
ทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบ
อุปถัมภ์และระบบเครือญาติ และ
ภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 
6) IMD World Competitiveness 
Yearbook (IMD): การติดสินบน
และการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และ
มากน้อยเพียงใด 
7) The Political and Economic 
Risk Consultancy (PERC): 
ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ต่าง ๆ มากน้อยเพียงไร 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

8) World Economic Forum 
(WEF): ภาคธรุกิจต้องจ่ายเงินสนิบน
ในกระบวน การต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด 
9) World Justice Project (WJP): 
เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมาก
น้อยเพียงใด 
โดยจะต้องอยู่ในอันดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ที่ดีข้ึนตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 อยู่ในอันดับไม่เกิน
อันดับที่ 43 และ/หรือได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 57 คะแนน  
ในปี 2575 อยู่ในอันดับไม่เกิน
อันดับที่ 32 และ/หรือได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 62 คะแนน  
ในปี 2580 อยู่ในอันดับไม่เกิน
อันดับที่ 20 และ/หรือได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 73 คะแนน  
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

   คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานใน
ประเทศไทย 
(คะแนนต่อปี) 

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และ
เครือข่าย 

ใช้ข้อมูลตัวเลขของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และเครือข่าย 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  
(1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ  
(3) การใช้อ านาจ  
(4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการด าเนินงาน  
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
(9) การเปิดเผยข้อมูล  
(10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้าร่วมการประเมินทุกหน่วยงาน
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,303 
หน่วยงาน ประกอบด้วย  
(1) หน่วยงานของศาล 
(2) หน่วยงานขององค์กรอัยการ 
(3) หน่วยงานขององค์กรอิสระ 
(4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(5) ส่วนราชการระดับกรม 
(6) รัฐวิสาหกิจ 

ปี 2561 68.78 คะแนน 
ปี 2562 66.74 คะแนน 
ปี 2563 67.90 คะแนน 
ปี 2564 81.25 คะแนน 
ปี 2565 87.57 คะแนน 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

(7) องค์การมหาชน 
(8) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) กองทุน 
(10) สถาบันอุดมศึกษา 
(11) จังหวัด 
(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(13) เทศบาลนคร 
(14) เทศบาลเมือง 
(15) เทศบาลต าบล 
(16) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
โดยจะต้องมีคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
ในภาพรวมสูงขึ้นตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 
ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน ต่อปี 
ในปี 2571 – 2575 
ไม่น้อยกว่า 91 คะแนน ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 
ไม่น้อยกว่า 93 คะแนน ต่อปี 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

ประชาชน มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดี  
มีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต  
ผ่านการปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ปรับระบบให้การ
ด าเนินงานมีความโปร่ง
ใส่ ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต  

1) สัดส่วนเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อเด็กและเยาวชน
ไทยทั้งหมด  
(ร้อยละต่อปี) 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  
และเครือข่าย 

ค านวนร้อยละจ านวนเด็กและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ได้ดังนี้       
           = (A) x 100 
               B  
A = จ านวนกลุ่มตัวอย่างเด็กและ
เยาวชนที่มพีฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต (คะแนนผ่าน
เกณฑที่ก าหนด) 
B = จ านวนกลุ่มตัวอย่างเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการประเมินพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
ซ่ึงผลส ารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและ
เยาวชนรายปี ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ  
(1) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
(2) ด้านความเท่าเทียมและความ
เสมอภาค  
(3) ด้านการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนเด็ก

ปี 2563 ร้อยละ 52.10  
ปี 2564 ร้อยละ 78.30  
ปี 2565 ร้อยละ 93.10 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-8     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

และเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริตที่มากขึ้น
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละ
ห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ต่อปี 
ในปี 2571 – 2575 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ต่อปี 

   2) สัดส่วนประชาชนที่
มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ต่อประชาชนทั้งหมด 
(ร้อยละต่อปี) 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  
และเครือข่าย 

ค านวนร้อยละจ านวนประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดังนี้       
           = (A) x 100 
               B  
A = จ านวนกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (คะแนน
ผ่านเกณฑที่ก าหนด) 
B = จ านวนกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ที่ได้รับการประเมินการมีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต

ปี 2563 ร้อยละ 73.30 
ปี 2564 ร้อยละ 70.90  
ปี 2565 ร้อยละ 90.90 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-9     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

และประพฤติมิชอบ  
ซึ่งผลส ารวจการมีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบรายปี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  
(1) ค่านิยมสุจริตของประชาชน  
(2) ทัศนคติต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประชาชน 
(3) พฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประชาชน  
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มากข้ึน
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละ
ห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ต่อปี 
ในปี 2571 – 2575 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ต่อปี 

   3) สัดส่วนหน่วยงาน ร้อยละของหน่วยงาน ค านวนร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่าน



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-10     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมดโดยมีคะแนน
การประเมินฯ ดังนี้
(1) ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน  
(2) ไม่น้อยกว่า 90 
คะแนน 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  
และเครือข่าย 

เกณฑ์การประเมิน ITA ได้ดังนี ้

        = (A) x 100 
            B  
A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 
B = หน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการ
ประเมิน ITA  
ซ่ึงสัดส่วนร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ตามที่ส านักงาน 
ปปท. ก าหนด ประกอบด้วย  
(1) หน่วยงานของศาล 
(2) หน่วยงานขององค์กรอัยการ 
(3) หน่วยงานขององค์กรอิสระ 
(4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(5) ส่วนราชการระดับกรม 
(6) รัฐวิสาหกิจ 
(7) องค์การมหาชน 
(8) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) กองทุน 
(10) สถาบันอุดมศึกษา 
(11) จังหวัด 
(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เกณฑ์การประเมิน ITA 
มากกว่าร้อยละ 85 
คะแนนขึ้นไป 
ปี 2561 ร้อยละ 9.54 
ปี 2562 ร้อยละ 11.7 
ปี 2563 ร้อยละ 13.19 
ปี 2564 ร้อยละ 49.95 
ปี 2565 ร้อยละ 70.52 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 
 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-11     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

(13) เทศบาลนคร 
(14) เทศบาลเมือง 
(15) เทศบาลต าบล 
(16) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากขึ้น
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละ
ห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด 
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ขึ้นไป ต่อปี 
ในปี 2571 – 2575 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด 
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
ขึ้นไป ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด 
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
ขึ้นไป ต่อปี 

210102 คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลงจาก

1. คดีทุจริตในภาพรวม  
(ร้อยละ ภายในปี 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม ของ

ค านวนจ านวนคดีทุจริตในภาพรวม
ที่ลดลงเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 

ปี 2563 ลดลงร้อยละ 47.37 
ปี 2564 ลดลงร้อยละ 36.84  



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-12     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

การปรับกระบวนการ
ด าเนินการทางกฎหมาย
ให้มีความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ พัฒนา
เข้าสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สามารถบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2570/2575/2580) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

      = (B - A) x 100 
            B 
A = จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนฯ 
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
B = จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนฯ 
ของปีสิ้นสุดแผนฯ ก่อนหน้า (ปีฐาน) 
ซ่ึงจ านวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค านวณโดยใช้ตัวชี้วัดจ านวนเรื่อง 
กล่าวหาร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในชั้นตรวจ
รับค ากล่าวหาและเป็นเรื่องที่มีเหตุ
เกิดข้ึนในปีงบประมาณเทียบกับ
จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนฯ 
โดยเทียบกับปีสุดท้ายของแผนฯ 
ก่อนหน้า (ปีฐาน) 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนคดีทุจริต
ในภาพรวมลดลงตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 (เทียบกับปีฐาน 2565) 
 

ปี 2565 มีจ านวน 0 เรื่อง 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช.  
 
 

     ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 (เทียบกับปีฐาน 2570) 

 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-13     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 (เทียบกับปีฐาน 2575) 

   2. ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

ค านวนจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ที่ลดลงเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 
       = (B - A) x 100 
             B 
A = จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน รวมกับจ านวนเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งให้
สอบสวนทางวินัยฯ ตามมาตรา 136 
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
B = ข้อมูลคดีเช่นเดียวกับ A ของ
ปีสิ้นสุดแผนฯ ก่อนหน้า (ปีฐาน) 
ซ่ึงจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
หมายถึง จ านวนเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งให้
สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

ปี 2563 ลดลงร้อยละ 52.63 
ปี 2564 ลดลงร้อยละ 36.82 
ปี 2565 มีจ านวน 0 เรื่อง 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-14     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละห้วง
เวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 (เทียบกับปีฐาน 2565) 
ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 (เทียบกับปีฐาน 2570) 
ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (เทียบกับปีฐาน 2575) 

   3. ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระท าการทุจริต 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลว่ากระท าการ
ทุจริต ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

ค านวนจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต
ที่ลดลงเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 

       = (B - A) x 100 
             B 
A = จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องอาญา (ทุจริต) 
ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
และเป็นเรื่องเกิดเหตุในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน  
B = ข้อมูลคดี เช่นเดียวกับ A ของ
ปีสิ้นสุดแผนฯ ก่อนหน้า (ปีฐาน) 
ซ่ึงจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต 

ปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100  
ปี 2564 ลดลงร้อยละ 100  
ปี 2565 มีจ านวน 0 เรื่อง 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-15     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

หมายถึง จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องอาญา (ทุจริต) 
ในชั้นไต่สวนในปีงบประมาณที่
ประเมิน 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริตลดลงตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละห้วง
เวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 (เทียบกับปีฐาน 2565) 
ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 (เทียบกับปีฐาน 2570) 
ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 (เทียบกับปีฐาน 2575) 

   4. คดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  
(ร้อยละ ภายในปี 

2570/2575/2580) 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

ค านวนจ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ที่ลดลงเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 

       = (B - A) x 100 
             B 
A = จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในขั้นตรวจ
รับค ากล่าวหา และเป็นเรื่องที่เกิด

ปี 2563 0 เรื่อง 
ปี 2564 0 เรื่อง  
ปี 2564 0 เรื่อง 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-16     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน 
B = ข้อมูลคดี เช่นเดียวกับ A ของ
ปีก่อนหน้าที่ประเมิน 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนคดีทุจริต
ที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ลดลงตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
ในปี 2575 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ในปี 2580 ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

210201 การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ 

การด าเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
ผ่านการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งจัดท า
ระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

สัดส่วนกระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด  
ต่อกระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริต
ทั้งหมด (ร้อยละต่อปี) 

กระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนดของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

ค านวณร้อยละจ านวนคดีใน
กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมาย
ก าหนด ได้ดังนี้ 
         = (A) x 100 
             B 
A = จ านวนเรื่องไต่สวนในปีฐาน 
ที่ด าเนินการเกินกรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด (2 ปี) ใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน 
B = ปีฐาน หมายถึง ปีทีม่ีมติให้ตั้ง

ปี 2563 ร้อยละ 77.03 
ปี 2564 ร้อยละ 73.38 
ปี 2565 ร้อยละ 71.98 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-17     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ไต่สวน (2 ปีก่อนหน้าปีท่ีประเมิน) 
ซ่ึงกระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 
หมายถึง จ านวนเรื่องไต่สวนใน 
แต่ละปีงบประมาณท่ีด าเนินการ
เกินกว่ากรอบระยะเวลาปกติตาม
มาตรา 48 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 ก าหนดนับแต่วันที่มี
มติให้ไต่สวน  
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนคดี 
ในกระบวนการด าเนินคดีทุจริต 
ที่จ าเป็น ต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนดไม่เกินค่าเป้าหมายที่
ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 ไม่เกินร้อยละ 20 
ต่อปี  
ในปี 25671– 2575 ไม่เกินร้อยละ 15 
ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 ไม่เกินร้อยละ 10 
ต่อปี  



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-18     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

   สัดส่วนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ต่อคดีที่ส่งฟ้องทั้งหมด  
(ร้อยละต่อปี) 

จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

ค านวณร้อยละจ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ ได้ดังนี้ 
          = (A) x 100 
              B 
A = จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน 
B = จ านวนคดีที่ส่งฟ้องใน
ปีงบประมาณที่ประเมิน 
ซ่ึงจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ หมายถึง 
จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ อันสืบเนื่อง 
มาจากศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
ยกฟ้อง อันอาจเกิดจากการพิจารณา
แล้วว่าจัดท าส านวนไม่ชอบ เป็นต้น 
เทียบกับจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 
โดยจะต้องมีร้อยละจ านวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับไม่เกินค่าเป้าหมายที่
ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2566 – 2570 ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง ต่อปี 

ปี 2563 0 เรื่อง 
ปี 2564 0 เรื่อง 
ปี 2564 0 เรื่อง 
ที่มา : ส านักงานฯ ป.ป.ช. 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-19     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในปี 25671– 2575 ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง ต่อปี 
ในปี 2576 – 2580 ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 21-20     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

21 แผนแม่บทฯ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.2 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จ.3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จ.3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ จ.3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-1    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

220001 กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ให้ทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่าง
เท่าเทียม และ เป็น
ธรรม 

กฎเกณฑ ์ค าสั่ง หรือ
ข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐ 
ภายใต้หลักนิติธรรม ตัว
บทกฎหมายกระบวนการ
ร่างและกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
และการพัฒนาประเทศ 
กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือ
ในการวางรากฐานสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาพ 
และความเท่าเทียม ซ่ึง
เป็นรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ 
 
 

ดัชนีนิติธรรมของ  
5 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมาย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. ปราศจากการ
คอรัปชั่น 
3. รัฐบาลโปร่งใส 
4. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
5. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ข้อมูลดัชนี 
นิติธรรมของ  
5 ปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายจาก
โครงการความ
ยุติธรรมโลก : 
The World 
Justice 
Project (WJP) 

AVG. Score =  
S1 + S2 + S3 + ⋯ + SN

N
 

AVG. Score = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 5 ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายใตด้ัชนีนิติธรรม ในช่วง 
N  ปีทั้งหมด 
โดยที่  SN = ผลรวมของค่าเฉลี่ยของคะแนน 5 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รายปี  
ค านวณโดย  

SN  =  
(A + B + C + D + E)

5
 

โดยตัวชีว้ัดย่อย ประกอบด้วย 
1. A = การจ ากัดอ านาจรัฐ  ได้แก ่  

1.1 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ มี 0.5 คะแนน 

1.2 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดย
ฝ่ายตุลาการ มี 0.57 คะแนน 

1.3 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดย
องค์กรตรวจเงินแผ่นดินที่มีอิสระหรือ
องค์กรอ่ืนที่มีอ านาจทบทวนการใช้
อ านาจรัฐ มี 0.39 คะแนน 

1.4 เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องได้รับบทลงโทษหาก

ปี พ.ศ. 2564 ได้ท าการ
ส ารวจความคิดเห็น 
จาก 139 ประเทศ 
ดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
โดยประเทศไทย มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.52 คะแนน  
 
ปี พ.ศ. 2563 ได้ท าการ
ส ารวจความคิดเห็น 
จาก 128 ประเทศ 
ดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
โดยประเทศไทย มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.54 คะแนน  
 
ปี พ.ศ. 2562 ได้ท าการ
ส ารวจความคิดเห็น 
จาก 126 ประเทศ 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-2    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มี 0.45 คะแนน 
1.5 อ านาจของรัฐบาลต้องสามารถตรวจสอบ

ได้โดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (non-
governmental) มี 0.49 คะแนน 

1.6 การเปลี่ยนผ่านของอ านาจต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย มี 0.38 คะแนน 
ทั้งนี้ ปัจจัยการจ ากัดอ านาจรัฐมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 0.46 คะแนน 

2. B = ปราศจากการคอรัปชั่น ได้แก่  
2.1 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายบริหารไม่แสวง

ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว มี 0.44 คะแนน 

2.2 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายตุลาการไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว มี 0.7คะแนน 

2.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารต้องไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว มี 0.47 คะแนน 

2.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว มี 0.26 คะแนน  
ทั้งนี้ ปัจจัยปราศจากการคอรัปชั่นมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.47 คะแนน 

ดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
โดยประเทศไทย มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.53 คะแนน  
 
ปี พ.ศ. 2560-2561 ได้
ท าการส ารวจความ
คิดเห็น จาก 113 
ประเทศ ดัชนีนิติธรรม 
5 ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย โดยประเทศ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.52 คะแนน  
 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-3    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

3. C = รัฐบาลโปร่งใส ได้แก่   
3.1 กฎหมายซึ่งถูกประกาศและข้อมูลของ

รัฐบาล มี 0.45 คะแนน 
3.2 สิทธิในข้อมูล มี 0.44 คะแนน 
3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน มี 0.50 

คะแนน 
3.4 กระบวนการร้องทุกข์ มี 0.57 คะแนน  

ทั้งนี้ ปัจจัยรัฐบาลโปร่งใสมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.49 คะแนน 

4. D = สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
4.1 การไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคทาง

กฎหมายและการไม่เลือกปฏิบัติ มี 0.51 
คะแนน 

4.2 สิทธิในชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัย
ของบุคคลจะต้องได้รับการประกัน มี 
0.38 คะแนน 

4.3 กระบวนการออกกฎหมายที่เป็นธรรม มี 
0.42 คะแนน 

4.4 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จะต้อง
ได้รับการคุ้มครอง มี 0.49 คะแนน  

4.5 เสรีภาพในความเชื่อและการนับถือ
ศาสนา จะต้องได้รับการคุ้มครอง มี 0.62 
คะแนน 

4.6 เสรีภาพจากการปราศจากการแทรกแซง



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-4    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

โดยอ าเภอใจในสิทธิส่วนบุคคล ต้องได้รับ
การคุ้มครอง มี 0.40 คะแนน 

4.7 เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือ
สมาคม จะต้องได้รับการคุ้มครอง มี 0.45 
คะแนน 

4.8 สิทธิพ้ืนฐานเกี่ยวกับแรงงาน จะต้องได้รับ
การคุ้มครอง มี 0.51 คะแนน 
ทั้งนี้ ปัจจัยสิทธิขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.47 คะแนน 

5. E = ความเป็นระเบียบและความม่ันคง 
ได้แก่ 
5.1 อาชญากรรมจะต้องถูกควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ มี 0.79 คะแนน 
5.2 จ ากัดความขัดแย้งทางสังคม มี 0.85 

คะแนน 
5.3 ประชาชนต้องจะไม่ใช้มาตรการรุนแรง

เพ่ือจัดการแก้ปัญหาส่วนตัว มี 0.49 
คะแนน  
ทั้งนี้ ปัจจัยความเป็นระเบียบและความ
มั่นคงมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.71 
คะแนน 

โดยดัชนีนิติธรรมของ 5 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ต้องมีคะแนนเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-5    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 0.75 คะแนน 

220002 การอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสามารถอ านวย
ความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน โดยเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 
และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดตามข้ันตอน
การด าเนินการใน
กระบวนการยุติธรรมได้
อย่างสะดวก 

ดัชนีนิติธรรมของ  
3 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม 
1. การบังคับใช้
กฎหมาย 
2. กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง 
3. กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ข้อมูลดัชนีนิติ
ธรรมของ  
3 ปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
ยุติธรรมจาก
โครงการความ
ยุติธรรมโลก : 
The World 
Justice 
Project (WJP) 

AVG. Score =  
S1 + S2 + S3 + ⋯ + SN

N
 

AVG. Score = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมภายใต้ดัชนีนิติ
ธรรม ในช่วง N  ปี ทั้งหมด 
โดยที่ SN = ผลรวมของค่าเฉลี่ยของคะแนน 3 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม รายปี  
ค านวณโดย 

SN  =  
(A + B + C)

3
 

โดยตัวชีว้ัดย่อย ประกอบด้วย 
1. A = การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ 

1.1 กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถูกบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี 0.53 คะแนน  

1.2 กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถูกใช้และ
บังคับใช้โดยปราศจากอิทธิพลที่มิชอบ มี 
0.55 คะแนน 

1.3 จะต้องไม่มีการด าเนินกระบวนการทาง
บริหารอย่างไม่ล่าช้า โดยปราศจาก
เหตุผล มี 0.42 คะแนน  

1.4 จะต้องมีการด าเนินการบริหารตาม
กระบวนการอันสมควร มี 0.28 คะแนน  

ปี พ.ศ. 2564 ได้ท า
การส ารวจความ
คิดเห็นจาก 139 
ประเทศ ดัชนีนิติธรรม 
3 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยประเทศ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.45 คะแนน  
 
ปี พ.ศ. 2563 ได้ท า
การส ารวจความ
คิดเห็นจาก 128 
ประเทศ ดัชนีนิติธรรม 
3 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยประเทศ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.46 คะแนน  
 
ปี พ.ศ. 2562 ได้ท า



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-6    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

1.5 รัฐบาลต้องไม่เวนคืนทรัพย์สินโดย
กระบวนการที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่
มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ 
มี 0.50 คะแนน  
ทั้งนี้ มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการบังคับใช้
กฎหมาย เท่ากับ 0.71 คะแนน 

2. B = กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ได้แก่  
2.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป มี 0.60 
คะแนน 

2.2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้อง
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มี 0.51 
คะแนน 

2.3 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้อง
ปราศจากการคอร์รัปชั่น มี 0.72 คะแนน 

2.4 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้อง
ปราศจากอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี 
0.48 คะแนน 

2.5 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องไม่
ล่าช้าโดยปราศจากเหตุผลที่สมควร มี 
0.26 คะแนน 

การส ารวจความ
คิดเห็นจาก 126 
ประเทศ ดัชนีนิติธรรม 
3 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยประเทศ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.46 คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2560-2561 
ได้ท าการส ารวจความ
คิดเห็นจาก 113 
ประเทศ ดัชนีนิติธรรม 
3 ปัจจัย ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยประเทศ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.44 คะแนน 
 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-7    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

2.6 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้อง
สามารถบังคับตามค าพิพากษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี 0.33 คะแนน 

2.7 มีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ มี 0.46 
คะแนน 
ทั้งนี้ มคีะแนนเฉลี่ยปัจจัยกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง เท่ากับ 0.48 คะแนน 

3. C = กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่  
3.1 ระบบการสอบสวนคดีอาญาต้องมี

ประสิทธิภาพ มี 0.40 คะแนน 
3.2 การพิจารณาและด าเนินคดีอาญาต้อง

กระท าภายในเวลาที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ มี 0.43 คะแนน 

3.3 ระบบราชทัณฑ์ต้องมีประสิทธิภาพในการ
ลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา 
หรือพฤติกรรมของอาชญากร มี 0.26 
คะแนน 

3.4 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเป็น
ธรรม มี 0.32 คะแนน 

3.5 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปราศจากการคอร์รัปชั่น มี 0.58 คะแนน 

3.6 ระบบกระบวยการยุติธรรมทางอาญาต้อง



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-8    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ปราศจากอิทธิพลของรัฐบาลที่ไม่
เหมาะสม มี 0.58 คะแนน 

3.7 กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและการ
ประกันสิทธิผู้ต้องหา มี 0.42 คะแนน 
ทั้งนี้ ปัจจัยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.43 
คะแนน  

โดยดัชนีนิติธรรมของ 3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมต้องมีคะแนนเฉลี่ย อย่าง
น้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.60 คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 0.80 คะแนน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

220101 กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมาย ที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวง

มุ่งเน้นให้กฎหมายมีผล
บังคับให้ใช้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป  

ระดับความเชื่อมั่น 
ของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย) 

การรายงาน
สถานการณ์
ตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563-2564

AVG. Score =  
SN1 + SN2 + SN3 + ⋯ + SN 

N
 

AVG. Score = ค่าเฉลี่ยของคะแนนภาพรวม
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรม ในช่วง N  ปทีั้งหมด 
โดยที่ SN = คะแนนเฉลี่ยภาพรวมความ

ปี พ.ศ. 2564 ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.16 
คะแนน 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-9    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

กว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง 

 ภายใต้แผนแม่บท
การบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2562-2565) จาก
ส านักงาน 
กิจการยุติธรรม  
 

เชื่ อมั่ นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรม รายปี  
ค านวณโดย 

SN =  
A + B + C 

3
 

A = คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 1 ความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมของ
กระบวนการยุติธรรม  
B = คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ัน
ต่อการให้บริการด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 
C = คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ค านวณโดย 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละส่วน =  
R𝐴−𝐶

n
 

R𝐴−𝐶  = ผลรวมของคะแนนแต่ละส่วน 
𝑛 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยระดับความเชื่อม่ันของประชาชนที่มี
ต่อกระบวนการยุติธรรม ต้องมีคะแนน
เฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 3.40 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 3.50 

 
ปี พ.ศ. 2563 ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 
คะแนน 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-10    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 3.60 
คะแนน 

220102 การปฏิบัติตามและ
การบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง  
ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม 

กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์
เพ่ือให้ประชาชนในสังคม
ปฏิบัติตาม รวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เป็นธรรม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผลคะแนนดัชนี 
นิติธรรม ปัจจัยย่อย
การบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพของ
ปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้
กฎหมาย 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ข้อมูลปัจจัยย่อย
การบังคับใช้
กฎระเบียบอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ของปัจจัยที่ 6 
การบังคับใช้
กฎหมาย 
จากโครงการ
ความยุติธรรมโลก 
:The World 
Justice Project 
(WJP) 

AVG. Score =  
S1 + S2 + S3 + ⋯ + SN 

N
 

AVG. Score = คะแนนเฉลี่ยปัจจัยย่อยที่  6 
การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ดัชนีนิติธรรม ในช่วง N  ปทีั้งหมด 
โดยที่ SN = คะแนนของปัจจัยย่อยที่ 6 ราย
ปี ตามรายงานโครงการความยุติธรรมโลก 
(The World Justice Project: WJP)  ซึ่ ง
ผลคะแนนมาจากการส ารวจแบบสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน และด้าน
สาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี
ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 1 คะแนน 
โดยปัจจัยย่อยที่ 6 การบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ดัชนีนิติธรรมต้องมีคะแนนเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.65 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 0.75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 0.85 

ปี พ.ศ. 2564 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การบังคับใช้กฎระเบียบ
อย่างมปีระสิทธิภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.53 
คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2563 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การบังคับใช้กฎระเบียบ
อย่างมปีระสิทธิภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.52 
คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2562 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การบังคับใช้กฎระเบียบ
อย่างมปีระสิทธิภาพ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48
คะแนน 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-11    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

คะแนน  
ปี พ.ศ. 2560-2561 ผล
คะแนนดัชนีนิติธรรม ปัจจัย
ย่อยการบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.50 คะแนน 

220103 ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วน
ในการเสนอกฎหมาย 

ผลคะแนนดัชนี 
นิติธรรม ปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของปัจจัย 
ที่ 3 รัฐบาลโปร่งใส 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ข้อมูลปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ของปัจจัย 
ที่ 3 รัฐบาล
โปร่งใสจาก
โครงการความ
ยุติธรรมโลก : 
The World 
Justice Project 
(WJP) 

AVG. Score =  
S1 + S2 + S3 + ⋯ + SN 

N
 

AVG. Score = คะแนนเฉลี่ยปัจจัยย่อยที่ 3 
รัฐบาลโปร่งใส ภายใต้ดัชนีนิติธรรม ในช่วง 
N  ปี 
โดยที่ SN = คะแนนของปัจจัยย่อยที่  3 
รายปี ตามรายงานโครงการความยุติธรรม
โ ล ก  ( The World Justice Project: 
WJP) ซึ่ งผลคะแนนมาจากการส ารวจ
แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์  กฎหมายอาญา กฎหมาย
แรงงาน และด้ านสาธารณสุ ข รวมถึ ง
ประชาชนทั่วไป มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 
1 คะแนน 
โดยผลคะแนนดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชนของปัจจัย 
ที่ 3 รัฐบาลโปร่งใส ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 

ปี พ.ศ. 2564 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.50 
คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2563 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.53 
คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2562 ผลคะแนน
ดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.51



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-12    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.65 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 0.75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 0.85 
คะแนน 

คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2560-2561 ผล
คะแนนดัชนีนิติธรรม ปัจจัย
ย่อยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.50 คะแนน 

220104 การมีกฎหมายที่ดี 
และเท่าที่จ าเป็น 

กฎหมายมีเท่าที่จ าเป็น 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ มี
ความสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญฯ  

ร้อยละของกฎหมาย 
ทีห่น่วยงานรายงาน
การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

ข้อมูลกฎหมาย 
ทีห่น่วยงาน
รายงานการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์ของ
กฎหมายจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ร้อยละของกฎหมายที่หน่วยงานประกาศจะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย ซึ่งค านวณโดย 

A =  
𝐵

𝐶
×  100 

A = ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
B = จ านวนกฎหมายที่ได้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในปีนั้น ๆ 
C = จ านวนกฎหมายที่มีการประกาศว่า
จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิใ์นปีนั้น ๆ 
โดยกฎหมายทีห่น่วยงานมีการรายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายที่หน่วยงานรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ร้อยละ 100 ของ

มีการประกาศประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ใน
ปี พ.ศ. 2564 รวมจ านวน 
32 ฉบับ ซึ่งค านวณจาก
กฎหมายที่ปรากฎในระบบ
กลางทางกฎหมาย 
(https://www.law.go.th/) 
พบว่า มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
จ านวน 18 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 56.26 ของ
กฎหมายที่ประกาศว่าจะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในปี 
2564 
หมายเหตุ : เพ่ิมเติม
เป้าหมายแผนย่อย 220104 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-13    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

กฎหมายที่หน่วยงานรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายที่หน่วยงานรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2560  

220201 การอ านวยความ
ยุติธรรมมีความ
โปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ 

มุ่งเน้นกระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นไปโดย 
เสมอภาค โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยประชาชน
สามารถติดตามขั้นตอน
การด าเนินการใน
กระบวนการยุติธรรมได้
อย่างสะดวก  

ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม 
(คะแนนเฉลี่ย) 

การรายงาน
สถานการณ์
ตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563-2564
ภายใต้แผนแม่บท
การบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2562-2565) จาก
ส านักงาน 
กิจการยุติธรรม  
 

AVG. Score =  
S1 + S2 + S3 + ⋯ + SN 

N
 

AVG. Score = คะแนนเฉลี่ยด้านช่องทาง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ภายใต้การ
ส ารวจส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมในช่วง N ป ี
โดยที่ SN = คะแนนเฉลี่ยด้านช่องทางการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รายปี  ซึ่ ง
ค านวณโดย 

SN  =  
(A + B + C + ⋯ + H)

8
 

A ถึง H = คะแนนของการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมจากช่องทางต่าง ๆ 
จ านวน 8 ช่องทาง อาทิ สายด่วนยุติธรรม 
1111 ทนายความหรือผู้ให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย และกองทุนยุติธรรม ซึ่งค านวณ
โดย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละช่องทาง 

ปี พ.ศ. 2564 ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31
คะแนน 
 
ปี พ.ศ. 2563 ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 
คะแนน 



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-14    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

 =  
R𝐴−𝐻

n
 

R𝐴−𝐻 = ผลรวมของคะแนนการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละช่องทาง 
n = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยด้านช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ภายใต้การส ารวจส่วนที่ 4 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ต้องมีคะแนนเฉลี่ย อย่างน้อย 
ในห้วงปี 2566 – 2570 ไม่ต่ ากว่า 3.50 
คะแนน 
ในห้วงปี 2571 – 2575 ไม่ต่ ากว่า 3.75 
คะแนน 
ในห้วงปี 2576 – 2580 ไม่ต่ ากว่า 4.00 
คะแนน 

  

  



ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22-15    ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 
22 แผนแม่บทฯ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จ.1 กระทรวงยุติธรรม 

220001 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จ.2 กระทรวงยุติธรรม 

220002 การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ  

จ.2 กระทรวงยุติธรรม 

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

จ.3 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม จ.3 กระทรวงยุติธรรม 
220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย จ.3 กระทรวงยุติธรรม 

220104 การมีกฎหมายที่ดีและเท่าท่ีจ าเป็น จ.3 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

220201 การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ 

จ.3 กระทรวงยุติธรรม 

 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-1     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

230001 ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

การพัฒนาและยกระดับ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสาร การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
และการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีเป็นต้น 
และการพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ อาทิ การเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา การเพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณภาพ และการเพ่ิม
จ านวนการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การจดสิทธิบัตร เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ข้อมูลอันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน (World 
Competitiveness 
Ranking) ของ
สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 
(International 
Institute for 
Management 
Development: 
IMD) 

ใช้ข้อมูลอันดับความสามารถในการ
แข่งขนั (World Competitiveness 
Ranking) ใน 2 มิติ ได้แก่   
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

ซึ่งวัดความสามารถในหลากหลายมิติ 
เช่น การลงทุนด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ต้นทุนการเข้าถึงอุปกรณ์
สื่อสารอัตราการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มี
ระบบความปลอดภัย บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น  

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งวัดความสามารถในหลายมิติ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน R&D ต่อปี 
และต่อหัวประชากร การลงทุนด้าน 
R&D ของภาคเอกชน บุคลากรด้าน 
R&D ต่อประชากร 1,000 คน และ
ที่อยู่ในภาคธุรกิจ นักวิจัยและผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและ
การจดสิทธิบัตร การถ่ายทอดองค์

ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 
36 และ 42 
ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 
38 และ 38 
ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 
34 และ 39 
ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 
37 และ 38  
ปี 2565 อยู่ในอันดับ
ที่ 34 และ 38 
จาก 63 ประเทศทั่วโลก 
 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-2     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ความรู้ เป็นต้น    
หากอันดับของตัวชี้วัดดีขึ้น หมายถึง 
ประเทศไทยมีพัฒนาการด้านดังกล่าว
สูงกว่าประเทศในอันดับก่อนหน้า 
ในปีที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบ 
โดยจะต้องอยู่ในอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันที่ดีขึ้นตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 30  
ในปี 2575 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 27  
ในปี 2580 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 25  



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-3     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

230002 มูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
(GERD) คือค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการวิจัยและพัฒนาภายใน 
ประเทศ ทั้งของภาคเอกชน 
ภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ สถาบัน 
การศึกษา และองค์กร 
ไมแ่สวงหาผลก าไรในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี โดยรวมถึง
ค่าใช้จ่ายภายในประเทศที่
ได้รับทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา
จากต่างประเทศด้วย แต่ไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ด าเนินงาน
อยู่ในต่างประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 
เพ่ิมข้ึน ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของประเทศกับ
ประเทศอ่ืนตามขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศที่แตกต่างกัน  

สัดส่วนมูลค่าการ
ลงทุนวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

สัดส่วนมูลค่าการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา 
(GERD) ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของ
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

ค านวนสัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนา (GERD) ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้จาก               
    =   A x 100 
         B 
A = ค่ า ใช้ จ่ าย ในการวิ จั ย แล ะ
พัฒนา (GERD) 
B = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ (GDP) 
โดยจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนา (GERD) ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ที่เพ่ิมขึ้นตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.7  
ในปี 2575 เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.9  
ในปี 2580 เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 

ปี 2561 สัดส่วน 
ร้อยละ 1.11 
ปี 2562 สัดส่วนร้อย
ละ 1.14 (ปีฐาน) 
ปี 2563 สัดส่วน 
ร้อยละ 1.33 
 

หมายเหตุ : *ข้อมูลมีความล่าช้า 2 ปี 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

230101 ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้
เกิดการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 

การต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัย
และพัฒนา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวจิัย
และนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การส่งเสริมการน านวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ในภาคธุรกิจในสาขาเป้าหมาย        
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรม
และการบริการเป้าหมาย 
ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม 
อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องส าอาง รวมทั้งการใช้
พลังงานทางเลือก การบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร  

การเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ท าวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน 
ของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ค านวนการขยายตัวของค่าใช้จ่าย
ด้านการท าวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนที่เพ่ิมขึ้นได้ ดังนี้  
    =   (A – B) x 100 
             B 
A = ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน ณ ปีปัจจุบัน 
B = ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนปีฐาน (ปี 2562) 
ซ่ึงค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน หมายถึง 
การใช้จ่ายเงินของภาคเอกชนใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การเพิ่ม
ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น
สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนที่เพ่ิม
มากขึ้น 
โดยจะต้องมีการขยายตัวของค่าใช้จ่าย
ด้านการท าวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 

ปี 2561 ค่าใช้จ่าย 
R&D ภาคเอกชน 
เท่ากับ 142,972 
ล้านบาท 
ปี 2562 (ปีฐาน) 
ค่าใช้จ่าย R&D 
ภาคเอกชน เท่ากับ 
149,244 ล้านบาท 
ปี 2563 ค่าใช้จ่าย 
R&D ภาคเอกชน 
เท่ากับ 141,706 
ล้านบาท 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน และการ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
จากการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชน 

ในปี 2570 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 จากปีฐาน (ปี 2562)  
ในปี 2575 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 จากปีฐาน (ปี 2562)  
ในปี 2580 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 จากปีฐาน (ปี 2562)  

230102 วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

การต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัย
และพัฒนา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
การพัฒนาผู้ประกอบการ
และธุรกิจผ่านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การผลักดัน
การน างานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
ในสาขาเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ได้แก ่
อุตสาหกรรมและการบริการ
เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
มั่นคง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม 
อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรม 
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

อันดับดัชนีนวัตกรรม
โลก (Global 
Innovation Index: 
GII) ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO)  

อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global 
Innovation Index: GII) ซึ่งอันดับ
ดังกล่าวใช้ประเมินความสามารถใน
การแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศ 
ครอบคลุมปัจจัยจ านวน 81 ตัวชี้วัด 
อาทิ เชิงสถาบัน บุคลากรทางการ
ศึกษาและการวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ศักยภาพตลาด ศักยภาพทางธุรกิจ 
และผลผลิตจากการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดอันดับ
จาก 132 พ้ืนที่เศรษฐกิจ (รวมถึง
ประเทศ) ทั้งนี้ หากอันดับดีขึ้น 
หมายถึง ประเทศไทย มีปัจจัยที่เอ้ือ
ต่อการเกิดนวัตกรรมและมีความส าเร็จ
เชิงนวัตกรรม อันเกิดจากภาครัฐ
และวิสาหกิจภาคเอกชนสูงกว่า
ประเทศอ่ืนในอันดับก่อนหน้าโดย
เปรียบเทียบ 

ปี 2561 อันดับที่ 44 
ปี 2562 อันดับที่ 46 
ปี 2563 อันดับที่ 44 
ปี 2564 อันดับที่ 43 
ปี 2565 อันดับที่ 43 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง รวมทั้ง
การใช้พลังงานทางเลือก 
การบริการทางการแพทย์
ครบวงจร การท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
และการบริการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมของประเทศ 

โดยจะต้องอยู่ในอันดับดัชนีนวัตกรรม
โลกที่ดีข้ึนตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 40  
ในปี 2575 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 35  
ในปี 2580 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 33  

230201 คุณภาพชีวิต 
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความ
เสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับ
เพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม 

การต่อยอดองค์ความรู้การวิจัย
และพัฒนา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยการสร้างองค์
ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสังคม การผลักดันการ
น างานวิจัยเพื่อสังคมไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนา
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงสังคม 
(ล้านบาทต่อปี) 

งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงสังคม
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม 

ใช้ข้อมูลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
เชิงสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามแผน ววน. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการวิจัยเชิงสังคมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี  2566 - 2570 ไม่ น้ อยกว่ า 
4,500 ล้านบาทต่อปี  
ในปี  2571 - 2575 ไม่ น้ อยกว่ า 
5,300 ล้านบาทต่อปี  
ในปี  2576 - 2580 ไม่ น้ อยกว่ า 

ปี 2565 จ านวน 
4,100 ล้านบาท 
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รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

6,000 ล้านบาทต่อปี  
230301 การประยุกต์ใช้

ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใน
การเพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

การต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัย
และพัฒนา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยสร้างองค์
ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว 
สนับสนุนการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้น
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพูน 
และใช้ประโยชน์จากความ
อุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

1. ดัชนีเศรษฐกิจ 
สีเขียว  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

อันดับดัชนี
เศรษฐกิจสีเขียวโลก 
(The Global 
Green Economy 
Index: GGEI) 
จัดท าโดยบริษัท 
Dual Citizen 

อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว (The 
Global Green Economy Index: 
GGEI) ใช้ประเมินการด าเนินงานที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ครอบคลุม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลาดและ 
การลงทุน ESG และความเสมอ
ภาคในสังคม 
โดยจะต้องอยู่ในอันดับดัชนีเศรษฐกิจ
สีเขียวที่ดีข้ึนตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 80  
ในปี 2575 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 75  
ในปี 2580 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 70  
 
 
 

ปี 2559 อันดับที่ 38 
(80 ประเทศ) 
ป ี2561 อันดับที่ 27 
(130 ประเทศ) 
ปี 2565 อันดับที่ 83 
(160 ประเทศ) 

   2. จ านวนสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ในหมวด
เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยี
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

จ านวนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรในหมวด
เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) 
และเทคโนโลยีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

ใช้ข้อมูลจ านวนการจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตรในหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) และเทคโนโลยี
เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Technology) ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

ปี 2563 จ านวน 23 
สิทธิบัตร และ 37  
อนุสิทธิบัตร 
 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-8     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

(สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ภายในปี 
2570/2575/2580) 
 

(Environmental 
Technology) ของ
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

โดยจะต้องมีจ านวนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรในหมวดเทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละ
ห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่า 40 สิทธิบัตร
และไม่น้อยกว่า 350 อนุสิทธิบัตร  
เมื่อนับสะสมช่วง 2566-2570 หรือ
ต้องมีการจดทะเบียนปีละไม่น้อยกว่า 
8 สิทธิบัตร และไม่น้อยกว่า 70  
อนุสิทธิบัตร 
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่า 45 สิทธิบัตร 
และไม่น้อยกว่า 400 อนุสิทธิบัตร  
เมื่อนับสะสมช่วง 2571-2575 ต้อง
มีการจดทะเบียนปีละไม่น้อยกว่า  
9 สิทธิบัตร และไม่น้อยกว่า 80  
อนุสิทธิบัตร 
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่า 50 สิทธิบัตร 
และไม่น้อยกว่า 450 อนุสิทธิบัตร 
เมื่อนับสะสมช่วง 2576-2580 ต้อง
มีการจดทะเบียนปีละไม่น้อยกว่า 
10 สิทธิบัตร และไม่น้อยกว่า 90 
อนุสิทธิบัตร 

230401 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกเทคโนโลยีขั้น

สัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกเทคโนโลยี

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยี
ขั้นสูง (High-Technology Exports 

ปี 2560 ร้อยละ 17.4 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-9     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

แข่งขันด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ี
ก้าวหน้าในเอเชีย 

ขั้นสูงของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชีย
ที่มีมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยี
ขั้นสูง สูงสุด 6 อันดับแรก 
สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจาก
การท าธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
การใช้แรงงานและทรัพยากร
มาเป็นการใช้องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

สูงของไทยต่อ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศในเอเชีย 6 
อันดับแรก  
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ขั้นสูงของไทยต่อ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศในเอเชีย 6 
อันดับแรก ของ
ธนาคารโลก  
(World Bank) 

(Current US$) ตามการแบ่งประเภท
ของ OECD ของประเทศไทยต่อ
มูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง
เฉลี่ยของประเทศในเอเชียที่มีมูลค่า
สูงสุด 6 อันดับแรก  

 

nประเทศไทย = มูลค่าการส่งออก
เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทย 

n1-6 = มูลค่าการส่งออกเทคโนโลยี
ขั้นสูงของประเทศในเอเชียที่มีมูลค่า
สูงสุด 6 อันดับแรก 
โดยสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนจะหมายถึง
มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี
เพ่ิมสูงขึ้น และมีอัตราการขยายตัว
สูงกว่าค่าเฉลี่ยการขยายตัวของ
กลุ่ม 6 ประเทศผู้น าการส่งออกใน
เอเชียที่ก าหนด จึงท าให้สรุปได้ว่า
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของ
ไทยดีขึ้นในอัตราขยายตัวเทียบเท่า
หรือสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีก าหนด 
โดยจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
เทคโนโลยีขั้นสูงของไทยต่อค่าเฉลี่ย



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-10     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 6 อันดับ
แรกเพ่ิมขึ้นตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19  
ในปี 2575 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปี 2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 21  

230501 จ านวนโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมทั้งระบบและมาตรการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และบุคลากรด้านการวิจัย
และนวัตกรรม มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
เพียงพอต่อความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของดัชนี
ความสามารถ 
ด้านนวัตกรรม  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

อันดับความสามารถ
ด้านนวัตกรรม (GII) 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) 

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
(GII) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใชป้ระเมิน
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของประเทศครอบคลุม 
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICTs) อาทิ การเข้าถึงและ
การใช้ ICT  
(2) โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป (General 
Infrastructure) อาทิ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าต่อประชากร และประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ 
(3) ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม 
Ecological sustainability อาทิ 
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ หากอันดับดีขึ้น หมายถึง
ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ปี 2560 อันดับ 71 
ปี 2561 อันดับ 72 
ปี 2562 อันดับ 77 
ปี 2563 อันดับ 67 
ปี 2564 อันดับ 61 
ปี 2565 อันดับ 54 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-11     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เอ้ือต่อระบบพัฒนานวัตกรรมและ 
มีความส าเร็จเชิงนวัตกรรม อันเกิด
จากภาครัฐและวิสาหกิจภาคเอกชน
สูงกว่าประเทศอ่ืนในอันดับก่อนหน้า
โดยเปรียบเทียบ 
โดยจะต้องอยู่ในอันดับความสามารถ
ด้านนวัตกรรม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ดีข้ึนตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน
แต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 50  
ในปี 2575 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 40  
ในปี 2580 อยู่อันดับไม่เกินอันดับที่ 30  

230502 สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อ
มูลค่าลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐสูงขึ้น สอดคล้อง
กับทิศทางของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะมี
สัดส่วนการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเอกชนต่อ
ภาครัฐสูง 

สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
(ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครฐั 
ของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อมูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาครัฐ เป็นตัวชี้วัด
ที่สะท้อนให้เห็นถึงแหล่งเงินที่ใช้ใน
การลงทุนวิจัยและพัฒนาในประเทศ
ระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ 
โดยเปรียบเทียบระดับการลงทุน
ของทั้ง 2 แหล่งเงินลงทุนในรูปแบบ
สัดส่วน 
โดยจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาในประเทศระหว่าง
ภาคเอกชน และภาครัฐตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละห้วง

ปี 2561 สัดส่วน 78:22 
ปี 2562 สัดส่วน 77:23 
ปี 2563 สัดส่วน 68:32 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-12     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

รหัส เป้าหมาย ค าอธิบายเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แหล่งอ้างอิง วิธีการค านวณ ข้อมูลฐาน 

เวลา ดังนี้ 
ในปี 2570 สัดส่วนร้อยละ 75:25  
ในปี 2575 สัดส่วนร้อยละ 80:20  
ในปี 2580 สัดส่วนร้อยละ 80:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23-13     ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  

หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

รหัส แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เจ้าภาพระดับ หน่วยงาน 

23 แผนแม่บทฯ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
230001 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
จ.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230002 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน จ.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผล

ให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 
จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ

เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230501 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน จ.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
 


