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ค าน า 

 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือขยายความเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมุ่งเน้นการอธิบายความหมายของค าเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงแสดง
รายละเอียดของวิธีการค านวณและวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานและภาคี 
การพัฒนาต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
มีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถสนองตอบต่อเป้าหมาย 
ได้ดมีากยิ่งขึ้น 

ส าหรับความหมายของค าเฉพาะต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในเอกสารฉบับนี้ ส่วนหนึ่งน ามาจากค านิยาม 
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้แล้ว ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีบางส่วนที่ได้ก าหนดขึ้นใหม ่
เพ่ือใช้เฉพาะในบริบทนี้เท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะก าหนดให้เป็นค านิยามส าหรับใช้เป็นการทั่วไป นอกจากนี้ 
ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นความก้าวหน้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยยังคงมีตัวชี้วัดบางส่วน  
ที่มีการก าหนดความหมายหรือจัดท าข้อมูลประกอบไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง สศช. จะด าเนินการต่อร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว และจัดท าเป็นเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนในล าดับถัดไป 
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เป้าหมายหลัก 

เป้าหมายหลักท่ี 1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

รหัสเป้าหมาย M01 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโ ลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบก ารรายย่อย
กับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

M0101 รายได้ประชาชาติต่อหัว 
9,300 เหรียญสหรัฐต่อปี 
(300,000 บาท) ในปี 2570 

รายได้ประชาชาติต่อหัว เป็นเครื่องชี้วัดที่
สะท้อนถึงระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการประมวลรายได
ประชาชาติสามารถจัดท าได 3 ดาน คือ 
ดานการผลิต (Production approach) 
ดานรายจาย (Expenditure approach) 
และดานรายได้ (Income approach) 
แต่ในกรณีของประเทศไทยจะใชดาน 
การผลิตเปนดานหลัก ซึ่งค านวณมาจาก
มูลค่าเพิ่ม (มูลค่าผลผลิต ลบด้วยต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขัน้กลาง) ที่รวมจากทกุสาขา
การผลิตในประเทศ แล้วหารด้วยจ านวน
ประชากรในประเทศ 

ใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติต่อหัวของ 
สศช. โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเป้าหมาย
เมื่อรายได้ประชาชาติต่อหัวในปี 2570 
มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 9,300 เหรียญสหรัฐ 
หรือ 300,000 บาทต่อปี 

7,097 เหรียญ
สหรัฐต่อปี 
(227,000 บาท)  
ในปี 2564 

สศช. 
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เป้าหมายหลักท่ี 2 การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 

รหัสเป้าหมาย M02 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและ
เร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิต และบริการ
เป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

M0201 ดัชนีความก้าวหนา้ของคนมี
ค่าเท่ากับ 0.7209 
(ความก้าวหนา้ของคนอยู่ใน
ระดับสูง) ในปี 2570 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน เป็นดัชน ี
ชี้วัดคุณภาพในการด ารงชีวิตและ 
การพัฒนาคน โดยมีดัชนีย่อยทัง้หมด 8 
ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 
(2) ดัชนีย่อยดา้นการศึกษา (3) ดัชนีย่อย
ด้านชีวิตการงาน (4) ดชันยี่อยด้าน
เศรษฐกิจ (5) ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม (6) ดัชนีย่อยด้าน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ดชันีย่อย
ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ 
(8) ดัชนีย่อยดา้นการมีส่วนร่วม โดยดัชนี
ย่อยในแต่ละด้านมีตัวชี้วัด 4 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด และแตล่ะตัวชี้วัดมี
น้ าหนักเท่ากันภายในดชันีย่อย และแต่
ละดัชนีย่อยมีน้ าหนักเท่ากันภายในดัชนี
ความก้าวหน้าของคน 

 

ใช้ข้อมูลดัชนีความก้าวหนา้ของคนใน
ระดับประเทศ ที่จดัท าโดย สศช. โดย
ตัวชี้วัดจะบรรลุเป้าหมายเมื่อดัชนี
ความก้าวหน้าของคนในปี 2570 มีค่าไม่
ต่ ากว่า 0.7209 

 

0.6411 

(ความก้าวหนา้ของ
คนอยู่ในระดับปาน
กลาง) ในปี 2564 

สศช. 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยตัวชี้วดัภายใต้แต่ละดัชนีย่อยมีดังนี้ 

1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ มีตัวชี้วัด
ประกอบด้วย (1) ทารกแรกเกิดที่มี
น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ (ร้อยละ)  
(2) ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผูป้่วยใน 
(ร้อยละ) (3) ประชากรที่พิการ (ร้อยละ) 
และ (4) การฆ่าตวัตายส าเร็จ (รายต่อ
ประชากรแสนคน) 

2) ดัชนีย่อยด้านการศึกษา มีตัวชี้วัด
ประกอบด้วย (1) จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ย (ปี) (2) การเข้าเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ)  
(3) เด็ก 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย  
(ร้อยละ) และ (4) คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบ O-NET ระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ร้อยละ) 

3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน มีตัวชี้วัด
ประกอบด้วย (1) อัตราการวา่งงาน  
(ร้อยละ) (2) อัตราการท างานต่ าระดับ 
(ร้อยละ) (3) แรงงานที่มีหลักประกันทาง
สังคม (ร้อยละ) และ (4) อัตราการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่งจาก
การท างาน (ต่อลูกจา้ง 1,000 คน) 

4) ดัชนีย่อยด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

หัว (บาทต่อคนต่อปี) (2) สดัส่วน
ประชากรยากจน (ร้อยละ) (3) ครัวเรือน
ที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(ร้อยละ) และ (4) ดัชนีความไมเ่สมอภาค
ด้านรายจ่าย (ร้อยละ) 

5) ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม มีตัวชี้วัดประกอบด้วย 
(1) ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทน
และเป็นของตนเอง (ร้อยละ) (2) สัดส่วน
ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟา้จากพลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม 
(กิโลวัตต์ต่อ 1,000 กิกะวัตต์) (3) อัตรา
การร้องเรียนปัญหามลพิษ (เร่ืองต่อ
ประชากรแสนคน) และ (4) ประชากรที่
ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ) 

6) ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน มีตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) เด็ก
และเยาวชนที่เข้าสูส่ถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน (ต่อประชากร
กลุ่มอายุพันคน) (2) ครัวเรือนที่มีหัวหน้า
ครัวเรือนเดี่ยว (ร้อยละ) (3) ผู้สงูอายุที่อยู่
ล าพังคนเดียว (ร้อยละ) และ (4) การแจ้ง
ความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากร
แสนคน) 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

7) ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการ
สื่อสาร มีตัวชี้วัดประกอบดว้ย (1) 
หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การไดต้ลอดปี 
(ร้อยละ) (2) อัตราการตายจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน (รายต่อประชากรแสนคน) 
75.47 12.75 27. (3) ประชากรที่มี
โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ) (4) ประชากรที่
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 

8) ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม มี
ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) ประชากรที่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ) (2) จ านวน
องค์กรชุมชน (แห่งต่อประชากรแสนคน) 
(3) ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรใน
ท้องถิ่น (ร้อยละ) และ (4) ครัวเรือนที่มี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน (ร้อยละ) 
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เป้าหมายหลักท่ี 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

รหัสเป้าหมาย M03 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลื อกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน 
ทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

M0301 ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ (รายจา่ย) ระหว่าง
กลุ่มประชากรที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 
และต่ าสุดร้อยละ 40 ต่ ากว่า 
5 เท่า ในปี 2570 

ความแตกต่างของความเป็นอยู่ 
(รายจ่าย) เป็นการเปรียบเทียบรายจ่าย
เฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่จ าแนกตาม
ระดับรายจา่ย โดยใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

กลุ่มประชากรที่มฐีานะทางเศรษฐกิจ
สูงสุดร้อยละ 10 หมายถึง กลุ่ม
ประชากรในสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ที่มีระดับรายจ่ายสูง
ที่สุด 

กลุ่มประชากรที่มฐีานะทางเศรษฐกิจ
ต่ าสุดร้อยละ 40 หมายถึง กลุ่ม
ประชากรในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด ที่มีระดับรายจ่ายต่ า
ที่สุด 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่ 
R2570 คือ สัดส่วนระหว่างรายจ่ายเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี
ระดับรายจ่ายสูงที่สุด และกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีระดับรายจ่าย
ต่ าที่สุด ในปี 2570 (เท่า) 
ET2570 คือ รายจ่ายเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีระดับรายจ่าย
สูงที่สุด ในปี 2570 (บาท) 
EB2570 คือ รายจ่ายเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีระดับรายจ่าย
ต่ าที่สุด ในปี 2570 (บาท) 
โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเป้าหายเมื่อ 
R2570 < 5 เท่า 

5.68 เท่า ในปี 
2563 

การค านวณโดย 
สศช. 

𝑅2570 =
𝐸𝑇2570

𝐸𝐵2570
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เป้าหมายหลักท่ี 4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน 

รหัสเป้าหมาย M04 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่ว ถึงและเท่าเทียมใน 
ทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

M0401 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดลงไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณีปกติในปี 
2570 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
หมายถึง ปริมาณของก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดที่เป็นผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยในกรณีนี้ 
นับรวมเฉพาะกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ การผลิตและ
การใช้พลังงาน กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย 
โดยไมน่ าไปหักลบกบัก๊าซเรือนกระจก 
ที่ถูกดูดกลับโดยการใชท้ี่ดิน  
การเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดิน และการท า
ป่าไม ้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กรณีปกติ หมายถึง ประมาณการของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงแนวโนม้ในอดีต
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ 

ใช้ข้อมูลของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการผลิตและการใช้
พลังงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
และการจัดการของเสีย ในปี 2570 
ลดลงจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณีปกติเป็นสัดส่วนอย่าง
น้อยร้อยละ 20 
 

 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใน
จากการผลิตและ
ใช้พลังงาน ในปี 
2562 ลดลงร้อย
ละ 17 เมื่อเทียบ
กับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณี
ปกต ิ 
 

การค านวณโดย 
สศช. 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาทิ การเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ จ านวนประชากร ภายใต้
เงื่อนไขว่าไมมีการด าเนนิมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกใด ๆ โดยตัวเลขของ
ประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกรณีปกติเป็นไปตามยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศไทย 
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เป้าหมายหลักท่ี 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

รหัสเป้าหมาย M05 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

M0501 ขีดความสามารถของการ
ปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและการ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ ร้อยละ 90  
โดยสมรรถนะหลักแต่ละ
ด้านไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ใน
ปี 2570 

กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(International Health 
Regulations: IHR) เป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศส าหรับประเทศภาคีของ
องค์การอนามัยโลก มีวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตเพื่อป้องกัน ควบคุม และตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในระดบัสากล โดยไดก้ าหนด
สมรรถนะหลักของประเทศในการ
ปฏิบัติงานตามกฎอนามัยระหวา่ง
ประเทศไว้จ านวน 8 สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ (1) กฎหมายและนโยบาย  
(2) กลไกการประสานความร่วมมือ  
(3) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
(4) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (5) การเตรียมความพร้อม
ในการรองรับภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

ใช้ข้อมูลคะแนนของประเทศไทยตาม
รายงานผลการประเมินผลสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเป้าหมาย
เมื่อในปี 2570 ประเทศไทยได้คะแนนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และได้คะแนน
ในแต่ละสมรรถนะหลักไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
80 

คะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินผล 
การปฏิบัติตามกฎ
อนามัยระหว่าง
ประเทศในปี 2565
เท่ากับร้อยละ 85  

ส าหรับคะแนนของ
สมรรถนะหลักแต่
ละด้านในปี 2565 
อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

องค์การอนามัยโลก 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(6) การสื่อสารความเสี่ยง (7) การพัฒนา
บุคลากร และ (8) ด้านห้องปฏบิัติการ 

ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศและการเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
หมายถึง คะแนนของประเทศไทยจาก
การประเมินผลการปฏิบัตติามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย คะแนน
เฉลี่ย และคะแนนในแต่ละสมรรถนะ
หลัก 

M0502 อันดับความเสี่ยงด้าน
ภูมิอากาศ อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2566-2570) ไม่น้อยกว่า 
40 ในปี 2570 

อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ 
หมายถึง อันดับของประเทศไทย 
ตามดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ 
(Climate Risk Index: CRI) ทีจ่ัดท าโดย
องค์กร Germanwatch โดยดัชนีความ
เสี่ยงด้านภูมิอากาศบ่งบอกถึงระดับของ
ความอ่อนไหวของแต่ละประเทศต่อ
สถานการณ์ทางภูมิอากาศที่รุนแรง 
(Extreme weather events) ได้แก่ 
พายุ น้ าท่วม คลืน่ความร้อน และคลื่น
ความหนาว โดยไม่รวมถึงสถานการณ์
จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวทิยา อาทิ 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ 

ทั้งนี้ ดชันีความเสี่ยงดา้นภูมิอากาศได้มา
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล

ใช้ข้อมูลอันดับของประเทศไทยตามดัชนี
ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศขององค์กร 
Germanwatch โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่ออันดับเฉลี่ยของประเทศ
ไทยในช่วงปี 2566-2570 ไม่น้อยกว่า 40 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2558-2562)  
เท่ากับ 36.8 

องค์กร 
Germanwatch 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ความสูญเสีย ประกอบด้วย จ านวน
ผู้เสียชีวิต จ านวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร 
1 แสนคน มูลคา่ความเสียหายของ
ทรัพย์สิน และมูลค่าความเสียหายของ
ทรัพย์สินต่อ GDP โดยตัวเลขอันดับที่
น้อย แสดงถึงระดบัผลกระทบทีสู่ง 
(ประเทศที่ได้อนัดับที่ 1 คือประเทศไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
ภูมิอากาศสูงที่สุด) 

M05803 อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจทิัล อันดบัที่ 
30 ในปี 2570 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล หมายถึง อันดบัความสามารถ
ของประเทศไทยในการแข่งขันดา้นดิจิทลั
จากการจัดอันดับของสถาบนัการจัดการ
นานาชาติ (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking) โดย IMD 
แบ่งปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อจัดอันดับ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) องค์ความรู ้ประกอบด้วย ทักษะของ
คนในประเทศ การอบรมและการศึกษา 
และความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์
และการวิจัย 

2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย กฎระเบียบ 
เงินทุน และโครงสรา้งพื้นฐานดา้น
เทคโนโลย ี

ใช้ข้อมูลอันดับของประเทศไทยตาม
รายงานผลการจดัอันดบัขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD  
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
ในปี 2570 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
ดีกว่าอันดับที่ 30 

อันดับที่ 40  
ในปี 2565 

สถาบนัการจัดการ
นานาชาต ิ
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3) ความพร้อมในอนาคต ประกอบด้วย 
ความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ความคล่องตัวของภาคธุรกิจ และความ
พร้อมของภาครัฐ 

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีจ านวนประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ที่ได้รับการจัดอันดบัทั้งหมด 
63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 

M05804 อันดับประสิทธิภาพของ
รัฐบาล อันดบัที่ 15 ในปี 
2570 

อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 
หมายถึง อันดับของประเทศไทยจากการ
การจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(IMD World Digital Competitiveness 
Ranking) ในปัจจัยหลักดา้น
ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government 
Efficiency) โดยในการประเมินเพื่อจัด
อันดับด้านประสิทธิภาพของรัฐบาลมี
ประเด็นที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 
ความโปร่งใส การปรับปรุงระบบราชการ 
การแก้ไขกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการด าเนนิธุรกิจ และการมี
เสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีจ านวนประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ที่ได้รับการจัดอันดบัทั้งหมด 
63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 

ใช้ข้อมูลอันดับของประเทศไทยตาม
รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ IMD ในปัจจยัหลัก
ด้านประสิทธิภาพของรัฐบาล โดยตัวชี้วัด
จะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อในปี 2570 
ประเทศไทยอยู่ในอันดบัที่ดีกวา่อันดับที่ 
15 

อันดับที่ 31 
ในปี 2565 

สถาบนัการจัดการ
นานาชาต ิ
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) เป็นดัชนีที่รวมผลของทั้ง 4 ตัวชี้วัดย่อยข้างตน้ 
ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดงันี้ 

 

 

โดยที่ I1 ถึง I4 คือ ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วดัย่อย M0501 ถึง M0504 ตามล าดบั ซึ่งค านวณได้ดังนี ้

1) I1 

 

 

โดยที่ A คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของไทยในการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวา่งประเทศในปี 2570 

CC1 ถึง CC8 คือ ผลการประเมนิในแต่ละสมรรถนะหลักในปี 2570 โดยมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อคะแนนสมรรถนะหลักดา้นนั้น ๆ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 และเทา่กับ 0 เม่ือต่ ากว่าร้อยละ 80 

2) I2 

 

โดยที่ RC คือ อันดับเฉลี่ยของประเทศไทยตามดชันีความเสี่ยงดา้นภูมิอากาศในช่วงปี 2566-2570 

3) I3  

 

โดยที่ RD คือ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทลัของประเทศไทยในปี 2570 

N คือ จ านวนประเทศทั้งหมดทีไ่ด้รับการจัดอันดบั 

 

 

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

การค านวณโดย 
สศช. 

𝐶𝐼 =
𝐼1  +  𝐼2  +   𝐼3 + 𝐼4

4
 

𝐼1 =
1

2
× [𝐴 + (

𝐶𝐶1 + ⋯+ 𝐶𝐶8

8
 × 100)] 

𝐼2 = 100 เมื่อ 𝑅𝐶 ≥ 40      หรือ        𝐼2 =   
𝑅𝐶

40
× 100 เมื่อ  𝑅𝐶 < 40  

𝐼3 = 100 เมื่อ 𝑅𝐷 ≤ 30      หรือ        𝐼3 =   
𝑁−𝑅𝐷

𝑁−30
× 100 เมื่อ  𝑅𝐷 > 30  
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รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

4) I4 

 

โดยที่ RG คือ อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาลของประเทศไทยในปี 2570 

N คือ จ านวนประเทศทั้งหมดทีไ่ด้รับการจัดอันดบัในปี 2570 

โดยค่าเป้าหมายส าหรับดชันีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทา่กับร้อยละ 100 ในปี 2570 

𝐼4 = 100  เมือ่  𝑅𝐺 ≤ 20      หรือ        𝐼4 =   
𝑁−𝑅𝐺

𝑁−20
× 100 เมื่อ  𝑅𝐷 > 20  
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ส าหรับเป้าหมายระดับหมุดหมาย 
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

รหัสเป้าหมาย 0101 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยมีมูลค่าต่อหน่วยที่สูงขึ้น ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การปรับปรุงคุณ ภาพของผลผลิต  
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 010101 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตรเติบโต
ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร 
หมายถึง มูลค่าเพิ่ม (Value 
Added) ที่มาจากการ
ประกอบกิจกรรม
ภายในประเทศทางดา้นการ
กสิกรรม การเลี้ยงปศุสัตว์ 
บริการทางการเกษตร การลา่
สัตว การท าปาไม และการ
ประมง  

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  
gt คือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตรในป ีt (ร้อยละ
ต่อปี) 

yt คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตรในปี t (บาท) 

t คือ ปี 2566 ถึง 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ g2566 

ถึง g2570 มีค่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 ในแต่
ละป ี

 

 

ในปี 2564 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขา
เกษตรเติบโตร้อยละ 
1.73 

สศช. 

𝑔𝑡 =
yt− yt−1

yt−1
 x 100 



หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.2 010102 รายได้สทุธิต่อครัวเรือน
เกษตรกรไม่ต่ ากว่า 
537,000 บาทต่อครัวเรือน 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
 

รายได้สุทธิต่อครัวเรือน
เกษตรกร หมายถึง รายได้
เงินสดสุทธิเฉลี่ยของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้ง
ประเทศ โดยนบัรวมรายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
(รายได้เงนิสดทางการเกษตร 
หักลบด้วยรายจา่ยทาง
การเกษตร) และรายได้เงนิ
สดนอกภาคเกษตร  
    

ใช้สูตรการค านวณ 

    NI2570 = (IA2570 - EA2570) + IN2570 

โดยที่  

NI2570 คือ รายได้สุทธิของครัวเรือน
เกษตรกรในปี 2570 (บาท)  

IA2570 คือ รายได้เงินสดทางการเกษตรในปี 
2570 (บาท)   

EA2570 คือ รายจ่ายทางการเกษตรในปี 
2570 (บาท) 

IN2570 คือ รายได้เงินสดนอกภาคเกษตรใน
ปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ  
NI2570 ≥ 537,000 บาท 

ในปี 2564 รายได้
สุทธิของครัวเรือน
เกษตรกรอยู่ที่ 
288,459 บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1.3 010103 พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน
เป็น 2.0 ล้านไร่ พื้นที่
เกษตรที่ได้รับการรับรอง
ตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
เพิ่มข้ึนเป็น 2.5 ล้านไร่ 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
 

พื้นที่เกษตรอินทรีย ์หมายถึง 
พื้นที่ทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ส าหรับพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน 

พื้นที่เกษตรที่ได้รับการ
รับรองตามหลักการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรทีด่ี (GAP) 
หมายถึง พื้นที่เกษตรที่ได้รบั

- นับรวมจ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนทั้งหมดจนถึงปี 2570 (ไร)่ 

- นับรวมจ านวนพื้นที่เกษตรทีไ่ด้รับการ
รับรองตามหลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP)  ในทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ และประมง จนถึง
ปี 2570 (ไร่) 

- ในปี 2564 พื้นที่
เกษตรอินทรีย์มี
จ านวน 1.52 ล้าน
ไร ่

- จ านวนพื้นที่
เกษตรที่ได้รับการ
รับรองตาม
หลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) อยู่ระหว่าง

- ข้อมูลพื้นที่เกษตร
อินทรีย์จาก
ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

- ข้อมูลพื้นที่เกษตร
ที่ได้รับการรับรอง
ตามหลักการ
ปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP) 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

การรับรองว่ามีกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรที่
เหมาะสมตามข้อก าหนดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย โดยนบัรวม
พื้นที่ทีไ่ด้รับการรับรองทั้ง  
3 ประเภท ได้แก่ พืชผล  
ปศุสัตว์ และประมง  

- ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อพื้นที่
เกษตรอินทรีย์จนถึงปี 2570 มีจ านวนไม่
ต่ ากว่า 2.0 ล้านไร่ และพื้นทีท่ี่ได้รับการ
รับรอง GAP จนถึงปี 2570 มีจ านวนไม่
ต่ ากว่า 2.5 ล้านไร ่

การรวบรวม
ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

จากกรมวิชาการ
เกษตร  
กรมปศุสัตว์  
กรมประมง 
กรมการข้าว  
และกรมหม่อน
ไหม 
  

1.4 010104 พื้นที่เพาะปลูกพชื 
ที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 
10 เม่ือสิ้นสุดแผน 

พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่
เหมาะสม หมายถึง พื้นที่ที่มี
การเพาะปลูกพชืชนิดทีไ่ม่
สอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพ หรือศักยภาพของ
พื้นที่ หรือความต้องการของ
ตลาด ซึ่งเปน็เหตุให้ผลผลิต
ต่อไร่ต่ า หรือต้นทุนการผลิต
ต่อไร่สูง หรือเกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนต่ ากวา่ที่ควรจะ
เป็น ทั้งนี้ จะให้ความส าคัญ
กับพื้นที่เพาะปลูกไม่
เหมาะสม (N) ตามโครงการ 
Zoning by Agri-map  ก่อน
เป็นอันดับแรก  

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

D2566-2570 คือ สัดส่วนที่ลดลงของพื้นที่
เพาะปลูกพชืทีไ่ม่เหมาะสมในชว่งปี 2566-
2570 (ร้อยละ) 

A คือ จ านวนพืน้ที่เพาะปลูกพืชที่ไม่
เหมาะสมทั้งหมดในปนีั้น ๆ (ไร่) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ D2566-

2570 ≥ ร้อยละ 10 

 

ในปี 2564 พื้นที่
เพาะปลูกพชืทีไ่ม่
เหมาะสมมีจ านวน 
11,256,760 ไร ่ 

กรมพัฒนาที่ดนิ  

  

𝐷2566−2570 =
𝐴2565− 𝐴2570

𝐴2565
 x 100 
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เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความม่ันคงทางอาหาร และความย่ังยืนของภาคเกษตร 

รหัสเป้าหมาย 0102 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ทั้งในด้านการเพ่ิมปริมาณผลผลิต การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิต การลดมลภาวะจากการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า
  

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 010201 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการ
ผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ 1.5 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
 
 
 

ผลิตภาพการผลิตรวม 
หมายถึง อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในส่วนทีไ่ม่ได้
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนปจจัยการผลิต  
โดยผลิตภาพการผลิตรวมเป็น
ผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ  
ที่น าไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจยั
การผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ อาทิ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้น
ของทักษะแรงงาน  
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที่  
TFPA2566-2570 คือ ผลิตภาพการผลิตรวม
ของภาคเกษตรเฉลี่ยในช่วงปี 2566-
2570 (ร้อยละต่อปี) 

TFP คือ ผลิตภาพการผลิตรวมของภาค
เกษตรในปีนั้น ๆ (ร้อยละ) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
TFPA2566-2570 ≥ ร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 

ผลิตภาพการผลิต
รวมของภาคเกษตร
เฉลี่ยในช่วงแผนฯ 
12 (2560-2564) 
เท่ากับร้อยละ 0.26 

สศช.  
 
   

TFPA2566−2570 =
𝑇𝐹𝑃2566 + … + 𝑇𝐹𝑃2570

5
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.2 010202 มีตลาดกลางสนิค้าเกษตร
ภูมิภาค ในภาคเหนือ  
2 แห่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง  
ภาคกลาง 1 แห่ง  
และภาคตะวนัออก 1 แห่ง 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
ภูมิภาค หมายถึง ตลาดที่
จัดตั้งขึ้นส าหรับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
โดยมีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวน
มากเข้ามาท าการซื้อขาย
โดยตรง ด้วยวิธีการตกลง
ราคาหรือประมูลราคากัน
อย่างเปิดเผย โดยตลาดกลาง
สินค้าเกษตรภูมิภาคต้องมี
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถรองรับปริมาณการซื้อ
ขายสินคา้เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากหลายจงัหวัดใน
ภูมิภาคนั้น 

นับจ านวนตลาดกลางสนิค้าเกษตร
ภูมิภาคที่ได้รับการพฒันาขึ้นในช่วงปี 
2566-2570 ทั้งตลาดกลางที่ไดร้ับการ
ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุง
จากตลาดกลางเดิม โดยตัวชีว้ัดจะบรรลุ
ค่าเป้าหมายเมื่อจ านวนของตลาดกลาง
สินค้าเกษตรภูมิภาคทีไ่ด้รับการพัฒนาขึ้น
ในพื้นที่ภาคเหนือมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 
แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต่ ากว่า 
2 แห่ง ภาคใต้ไม่ต่ ากว่า 2 แห่ง  
ภาคกลางไม่ต่ ากวา่ 1 แห่ง และ 
ภาคตะวันออกไม่ต่ ากวา่ 1 แห่ง  

ในปี 2565 ตลาด
กลางสนิค้าเกษตร
ระดับจังหวัดที่อยู่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
ภาคเหนือจ านวน 41 
แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
21 แห่ง ภาคใต้ 6 
แห่ง ภาคกลาง 29 
แห่ง และภาค
ตะวันออก 3 แห่ง 
โดยตลาดกลางฯ 
เหล่านี้เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาไปสู่ตลาด
กลางสนิค้าเกษตร
ระดับภูมิภาคต่อไป 

กรมการค้าภายใน 

2.3 010203 น้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าทั้ง
ประเทศ มปีริมาณอย่าง
น้อย 40,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อ
สิ้นสุดแผน 

น้ าไหลลงอ่างเกบ็น้ าทั้ง
ประเทศ หมายถึง ปริมาณน้ า
สะสมทีไ่หลลงอา่งเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศ
ภายในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง  

นับรวมปริมาณน้ าสะสมทีไ่หลลงอ่างเก็บ
ขนาดใหญ่ทุกแห่งทั่วประเทศ ตัง้แต่วันที่ 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี 2566 
ถึงปี 2570 โดยตัวชี้วัดจะบรรลคุ่า
เป้าหมายเมื่อน้ าทีไ่หลลงอา่งเก็บน้ า
ทั้งหมดมีปริมาณไม่ต่ ากวา่ 40,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรในแต่ละป ี

ในปี 2565 น้ าไหล
ลงอ่างเก็บน้ าทั้ง
ประเทศมีปริมาณ
รวม 54,054 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

กรมชลประทาน 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.4 010204 ระบบชลประทานมี
ประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 เม่ือสิ้นสุดแผน 

ประสิทธิภาพของระบบ
ชลประทาน  หมายถึง 
ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการสง่
น้ าของโครงการชลประทาน 
โดยค านวณจากสดัส่วน
ระหว่างปริมาณน้ าที่พื้นที่
เพาะปลูกได้รับต่อปริมาณน้ า
ที่ส่งเข้าระบบส่งน้ า แล้วน ามา
หาค่าเฉลี่ยตามความยาวของ
คลองชลประทาน 

โดยปัจจบุันกรมชลประทานมี
โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ จ านวน 101 โครงการ 
โดยมีโครงการที่มีอายุมากกว่า 
30 ปี จ านวน 77 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของ
โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด 
ซึ่งโครงการจ านวนหนึง่มี
ความเสียหาย ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้ าเหลือต่ ากว่าร้อยละ 
50  ดังนั้น หากมีการปรับปรุง
อาคารชลประทานและระบบ
ชลประทานให้สามารถกลบัใช้
งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ตามเดิม ก็จะท าให้ระบบ

นับจ านวนโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีทั้ง 77 
โครงการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในปี 2570 

ปัจจุบนักรม
ชลประทานมี
แผนการปรับปรุง
อาคารชลประทาน
และระบบ
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 
30 ปี จ านวน 73 
โครงการ จาก
ทั้งหมด 77 โครงการ 
(โดยแบ่งเป็น  
อยู่ระหว่างปรับปรุง 
33 โครงการ และอยู่
ระหว่างท าการศึกษา
เพื่อปรับปรุง 40 
โครงการ)  

กรมชลประทาน 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ชลประทานมีประสิทธิภาพ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุด
แผน 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนีจ้ะวัดจากการ
ปรับปรุงอาคารชลประทาน
และระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 
จ านวน 77 โครงการ   
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพตามเดิม  

2.5 010205 เกิดการใช้น้ าซ้ าในพื้นที่
เกษตรนอกเขตชลประทาน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของ
พื้นที่ เมื่อสิ้นสุดแผน 
 

การใช้น้ าซ้ า หมายถึง การน า
น้ าทีผ่่านการใช้ประโยชน์ตา่ง 
ๆ แล้ว กลับมาใช้ซ้ า โดยใน
ที่นี้นบัรวมเฉพาะการใชน้้ าซ้ า
เพื่อประโยชน์ในการเกษตร 

พื้นที่เกษตรนอกเขต
ชลประทาน หมายถึง พืน้ที่
เพาะปลูกพชืต่าง ๆ รวมถึง
การเลี้ยงสัตว์และการประมง 
ซึ่งไม่ได้รบัน้ าจากการ
ชลประทาน 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

R2570 คือ สัดส่วนของพื้นที่เกษตรนอก
เขตชลประทานที่มีการใช้น้ าซ้ าในปี 
2570 (ร้อยละ) 

AR2570 คือ จ านวนพืน้ทีน่อกเขต
ชลประทานที่มีการใชน้้ าซ้ าในป ี2570 
(ไร่) 

AT2570 คือ จ านวนพืน้ทีน่อกเขต
ชลประทานทั้งหมดในปี 2570 (ไร่) 

สศช. อยู่ระหว่างการประสานกบัหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 

𝑅2570 =
 𝐴𝑅2570

𝐴𝑇2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 20 

2.6 010206 มีพื้นที่ที่สามารถลดความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม-น้ าแล้ง 
และเกิดระบบจัดการน้ า
ชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
4,000 ต าบล เมื่อสิ้นสุด
แผน 

ระบบจดัการน้ าชุมชน อ้างอิง
จากคู่มือการจัดการทรัพยากร
น้ าชุมชนของสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
หมายถึง การจัดการแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติและทีส่ร้างขึ้น
เอง หรือการจัดรูปที่ดิน ที่
ด าเนินการโดยชุมชน ซึง่
ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น และ
คณะกรรมการน้ าชุมชน/
หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตร หรือเป็นแหล่งรับ
น้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม และ
ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

สศช. อยู่ระหว่างการประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดวิธีการวัดผล 
และพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
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เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 

รหัสเป้าหมาย 0103 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิตและการด าเนินธุรกิจการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความร่ วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 010301 จ านวนสหกรณ์ภาค
เกษตรในชั้นที่ 1 ตาม
เกณฑ์การจัดระดับความ
เข้มแข็งสหกรณ์ เพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 18 เม่ือ
สิ้นสุดแผน 

สหกรณ์ภาคเกษตร หมายถึง 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง และสหกรณ์นิคม ตาม
การแบ่งประเภทของสหกรณ์
ในกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจด
ทะเบียน พ.ศ. 2548 และได้
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตาม
พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 

เกณฑ์การจัดระดับความ
เข้มแข็งสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ มีองค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถ
ในการบริการสมาชิก (2) 
ประสิทธิภาพในการด าเนิน

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 

โดยที่  
R2570 คือ สัดส่วนของสหกรณ์ภาคเกษตร
ในชั้นที่ 1 ในปี 2570 (ร้อยละ) 

AC12570 คือ จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตร
ในชั้นที่ 1 ในปี 2570 (แห่ง) 

ACE2570 คือ จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตร
ทั้งหมดที่น ามาจัดระดบัชัน้ความเข้มแข็ง
ในปี 2570 (แห่ง) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 18 

 

อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

𝑅2570 =
𝐴𝐶12570

𝐴𝐶𝐸2570
 x 100 



หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 

29 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ธุรกิจ (3) ประสิทธิภาพในการ
จัดการองค์กร และ (4) 
ประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน 

สหกรณ์ในชั้นที่ 1 คือ 
สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและ
เป็นสหกรณ์ทีมีอัตราส่วนของ
สมาชิกที่มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจมากกวา่หรือ
เท่ากับ ร้อยละ 70 และมีระดบั
เสถียรภาพทางการเงินอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไป มชีั้น
คุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับดีถึงดีมากและไม่มี
ข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน 
หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้
ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์

ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัด
ระดับชัน้ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ในภายหลัง หลักเกณฑ์
ที่ใช้ในตัวชีว้ัดนี้จะปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกัน 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.2 010302 จ านวนกลุ่มเกษตรกรในชั้น
ที่ 1 ตามเกณฑ์การจัด
ระดับความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกร เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุด
แผน 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง กลุ่ม
เกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 

เกณฑ์การจัดระดับความ
เข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เป็น
เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรม
ตรวจบัญชสีหกรณ์ มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ความสามารถในการ
บริการสมาชิก  
(2) ประสิทธิภาพในการด าเนนิ
ธุรกิจ (3) ประสิทธิภาพในการ
จัดการองค์กร และ  
(4) ประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน 

กลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1  
ตามเกณฑ์การจัดระดบั 
ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน
มาตรฐานและเปน็กลุ่ม
เกษตรกรที่มีอัตราส่วนของ
สมาชิกที่มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจมากกวา่หรือ

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 

โดยที่  

R2570 คือ สัดส่วนของกลุ่มเกษตรกรใน
ชั้นที่ 1 ในปี 2570 (ร้อยละ) 

FG12570 คือ จ านวนกลุ่มเกษตรกรในชั้น
ที่ 1 ในปี 2570 (กลุ่ม) 

FGE2570 คือ จ านวนกลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมดที่น ามาจัดระดบัชัน้ความเข้มแข็ง
ในปี 2570 (กลุ่ม) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 6 

 

อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

𝑅2570 =
𝐹𝐺12570

𝐹𝐺𝐸2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เท่ากับ ร้อยละ 70 และมีระดบั
เสถียรภาพทางการเงินอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไป  
มีชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในระดับดีถึงดีมากและไม่
มีข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินงาน หรือมีข้อบกพร่อง
แต่ได้ด าเนนิการแก้ไขแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์

ทั้งนี้ หากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัด
ระดับชัน้ความเข้มแข็งของ
กลุ่มเกษตรกรในภายหลัง 
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในตัวชี้วัดนี้จะ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน 

3.3 010303 จ านวนวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การจัด
ระดับความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชน เพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 35 เม่ือ
สิ้นสุดแผน 

วิสาหกิจชุมชนในระดบัดี 
ตามเกณฑ์การจัดระดบัความ
เข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน 
หมายถึง วิสาหกิจชุมชนทีผ่่าน
การประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
ก าหนดโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร และมีผลสรุปการ
ประเมินอยู่ในระดับดี โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 

โดยที่  

R2570 คือ สัดส่วนของวิสาหกิจชมุชนใน
ระดับดีในปี 2570 (ร้อยละ) 

CEG2570 คือ จ านวนวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับดีในปี 2570 (แห่ง) 

ณ 30 กันยายน 
2565 วิสาหกิจ
ชุมชนในระดับดี 
ตามเกณฑ์การจัด
ระดับความเข้มแข็ง
วิสาหกิจชุมชน   
มีจ านวนทั้งหมด 
21,156  แห่ง คิด

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

𝑅2570 =
𝐶𝐸𝐺2570

𝐶𝐸𝐸2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของ
กรมส่งเสริมการเกษตรแบ่ง
ออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ (1) 
ผู้น าและการบริหารวสิาหกิจ
ชุมชน (2) การวางแผนการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน (3) 
การบริหารตลาด (4) การ
จัดการความรู้และข้อมูล (5) 
การบริหารสมาชิกวสิาหกิจ
ชุมชน (6) การจัดการสนิค้า
หรือบริการ และ (7) ผลลัพธ์
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

CEE2570 คือ จ านวนวสิาหกิจชุมชนที่
ได้รับการประเมนิศักยภาพในปี 2570 
(แห่ง) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 35 

 

เป็นสัดสว่นร้อยละ 
26.43 

3.4 010304 ผู้ประกอบการเกษตร
เพิ่มข้ึนปีละ 4,000 ราย 

ผู้ประกอบการเกษตร อ้างอิง
จากแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตร หมายถึง เกษตรกร
ที่ได้รับการพฒันาให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และได้รบัการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการเกษตร และมี
ความสามารถในการจัดท าแผน
ธุรกิจเกษตรเบื้องต้นได้ 
    

นับรวมจ านวนผู้ประกอบการเกษตรที่
เพิ่มข้ึนในแต่ละปี โดยตัวชี้วัดจะบรรล ุ
ค่าเป้าหมายเมื่อจ านวนผู้ประกอบการ
เกษตรที่เพิ่มข้ึนในช่วงปี 2566-2570  
มีจ านวนไม่ต่ ากว่าปีละ 4,000 ราย 

ในปี 2565 
ผู้ประกอบการ
เกษตรมีจ านวน
เพิ่มข้ึน 1,978 ราย  

กรมส่งเสริม
การเกษตร 
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เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอ่ืน  

รหัสเป้าหมาย 0201 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทย จากการเน้นการเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว มาเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการพัฒนา
กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการการท่องเที่ยว ให้น่าประทับใจ ได้มาตรฐาน มีความหลากหลาย รวมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมและบริการ
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ บริการสุขภาพ และอุตสาหกรรมอาหาร 

ตัวชี้วัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 020101 นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติมีค่าใช้จ่ายต่อ
วัน เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
10 ต่อปี 

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่
เดินทางไปเยือนและพ านักอยู่
ในสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ซึ่งไม่ใช่ไม่ถิน่พ านักปกติ 
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 คืน แต่
น้อยกว่า 1 ป ี

ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ค่าใชจ้่ายใน 7 
หมวด ได้แก่ (1) ค่าที่พัก  
(2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
(3) ค่าซื้อสินค้าและของที่
ระลึก (4) ค่าใช้จา่ยเพื่อความ
บันเทิง (5) คา่บริการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด  
(6) ค่าพาหนะเดินทาง 

น าข้อมูลค่าใช้จา่ยรายวันเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ ทีไ่ด้จาก 
ผลการส ารวจค่าใช้จา่ยนักท่องเที่ยว 
โดยวิธีการสุ่มตัวอยา่งในแตล่ะปี  
ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานปลดั 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาหา
อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนหน้า โดยใช้สตูรการค านวณ 
 
   

โดยที่  

GTEt คือ อัตราการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย
ต่อวันของนักท่องเที่ยว (ชาวไทย/
ต่างชาติ) ในปี t (ร้อยละต่อปี)  

ในปี 2562 
ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาว
ไทย เท่ากับ 2,916 
บาท/วัน/คน โดย
เพิ่มข้ึนจากปี 
2561 ร้อยละ 1.77 
และค่าใช้จา่ยของ
นักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติในปี 
2562 เท่ากับ 
6,046 บาท/วัน/
คน โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ร้อยละ 
0.12  

ส านักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

𝐺𝑇𝐸𝑡 =
𝑇𝐸𝑡 − 𝑇𝐸𝑡−1

𝑇𝐸𝑡−1
 ×  100 
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ตัวชี้วัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ในจังหวัด และ (7) คา่ใช้จา่ย
อ่ืน ๆ   

TEt คือ ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว 
(ชาวไทย/ต่างชาต)ิ ในปี t (บาท) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
ค่าเฉลี่ยของ GTE2566 ถึง GTE2570 ของทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและตา่งชาติ มีค่า 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

1.2 020102 อันดับดัชนีการพัฒนาการ
เดินทางและการท่องเที่ยว
ดีขึ้น โดยมีอันดบัรวม 
ไม่เกินอันดับที่ 25  
ด้านความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัย
ไม่เกินอันดับที่ 50  
ด้านความยั่งยนืด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่เกินอันดบัที่ 
50 ด้านสุขภาพและ
สุขอนามัยไม่เกินอันดบัที่ 
50 และด้านทรัพยากร 
ทางวฒันธรรมและ 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
ไม่เกินอันดับที่ 25 

ดัชนีการพัฒนาด้าน 
การเดินทางท่องเที่ยว 
(Travel & Tourism 
Development Index - 
TTDI) เป็นดชันีทีจ่ัดท าโดย 
World Economic Forum 
ประกอบด้วยการประเมนิ 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเดินทางและ
การท่องเที่ยวของประเทศ 
ต่าง ๆ ใน 17 ด้าน ซึ่งแบง่
ออกได้เป็น 5 หมวด ได้แก่  
(1) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท่องเที่ยวเดินทาง อาทิ 
ด้านความปลอดภัยและ 
การรักษาความปลอดภัย  
ด้านสุขภาพและสุขอนามัย 
(2) นโยบายและเงื่อนไขที่เอ้ือ

ใช้ข้อมูลผลการจัดอันดบัของประเทศไทย
ตามดัชนีการพัฒนาการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวในปี 2570 โดยตัวชี้วัด 
จะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่ออันดับของ
ประเทศไทย ทัง้อันดับรวมและอันดับ 
ในแต่ละดา้นไม่เกินอันดับตามคา่
เป้าหมาย 

อันดับของประเทศ
ไทยในปี 2564 
เป็นดังนี้  

- อันดับรวม 3 

- ด้านความ
ปลอดภัยและ
การรักษาความ
ปลอดภัย อันดับ
ที่ 92 

- ด้านความยั่งยนื
ด้านสิง่แวดล้อม 
อันดับที่ 97 

- ด้านสุขภาพและ
สุขอนามัย 
อันดับที่ 74 

สภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic 
Forum)  
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ตัวชี้วัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ต่อการท่องเที่ยวเดินทาง อาทิ 
ด้านนโยบายการเปิดประเทศ 
ด้านความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคา (3) 
โครงสร้างพืน้ฐาน (4) ปัจจัย
ผลักดันอุปสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยว อาทิ ด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ด้านทรัพยากร
ทางวฒันธรรม ด้านทรัพยากร
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
และ (5) ความยัง่ยืนทางการ
ท่องเที่ยวเดินทาง อาทิ ด้าน
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดอันดบัมีขึ้นทุก ๆ  
2 ปี 

- ด้านทรัพยากร
ทางวฒันธรรม
และการ
ท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ อันดับที่ 
32 

1.3 020103 ระดับความพงึพอใจของ
นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 0.05 
คะแนนต่อป ี

ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เป็นผลทีไ่ด้จาก
การส ารวจทัศนคติและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง
จัดท าโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดยมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ใช้ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ
โดยรวมของนักท่องเที่ยว ทั้งในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจากการส ารวจของปปีัจจุบัน  
มาหักลบกับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ส ารวจของปีก่อนหน้า โดยตัวชีว้ัดจะ
บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อคะแนนความพึง
พอใจของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในแต่ละปี ในช่วงปี 

ในปี 2564 ระดับ
ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาว
ไทยเท่ากับ 4.57 
คะแนน เพิ่มข้ึน
จากปี 2563 เ 
0.24 คะแนน และ
ระดับความพงึ
พอใจของ
นักท่องเที่ยว

ส านักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  
(แผนวิสาหกิจ ททท.  
ปี 2566-2570) 
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ตัวชี้วัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

นักท่องเที่ยวใน 14 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ประชาชน (2) 
มัคคุเทศก์ (3) สถานที่พักแรม 
(4) แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ (5) บริการน า
เที่ยว (6) แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (7) สนามบนิ (8) ร้าน
ขายสินคา้/ของที่ระลึก (9) 
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (10) 
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาด (11) เว็บไซต์ 
Thailand Tourism 
Directory (12) ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว (13) บริการเชิง
สุขภาพ (สภาและนวดแผน
ไทย) และ (14) บริการขนส่ง
โดยรถโดยสารสาธารณะ   
โดยที่ค่าคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ระหว่าง 1-5 (1 คะแนน 
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
มาก และ 5 คะแนน หมายถึง 
ความพึงพอใจมากที่สุด) 
 

2566-2570 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่าง
น้อย 0.05 คะแนน 

ชาวตา่งชาติในปี 
2564 เท่ากับ 4.86 
คะแนน เพิ่มข้ึน
จากปี 2563 
เท่ากับ 0.32 
คะแนน 
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ตัวชี้วัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.4 020104 จ านวนนักท่องเที่ยว 
กลุ่มเดินทางซ้ าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ า  
หมายถึง นักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติที่เดนิทางกลับมา
เที่ยวในประเทศไทยซ้ า (ไม่ใช่
การเดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทยคร้ังแรก) 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 

โดยที่  

GRTt คือ อัตราการเพิ่มข้ึนของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ าในปี t  
(ร้อยละต่อปี) 

RTt คือ จ านวนนักท่องเที่ยวกลุม่เดินทาง
ซ้ าในปี t (คน) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
ค่าเฉลี่ยของ GRT2566 ถึง GRT2570 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

ในปี 2562 จ านวน
นักท่องเที่ยว 
กลุ่มเดินทางซ้ า 
เท่ากับ 26.34  
ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 66 
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งหมด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 
(แผนวิสาหกิจ ททท.  
ปี 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

  

𝐺𝑅𝑇𝑡 = (
𝑅𝑇𝑡 − 𝑅𝑇t−1

𝑅𝑇t−1
) ×  100 
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เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

รหัสเป้าหมาย 0202 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศให้สูงขึ้น และสนับสนุน ให้เกิดการกระจายตัวของการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองท่องเที่ยวรองที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 020201 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง
เฉลี่ยทุกเมือง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี 
(ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของเมืองรองทั้งหมด) 

การท่องเที่ยวเมืองรอง หมายถึง 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
55 จังหวัด ที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่
เมืองท่องเที่ยวรอง ตามการ
ก าหนดของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

GRi,t คือ อัตราการเติบของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองรอง i ในปี t (ร้อยละ
ต่อปี) 

Ri,t คือ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง
รอง i ในปี t (บาท) 

i คือ เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

จากนั้น น าคา่ที่ได้มาค านวณโดยใช้สูตร 
 
 
 

 

ในปี 2564 รายได้
จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรอง
ทั้งหมด เท่ากับ
ร้อยละ 0.06  
ล้านล้านบาท  
หดตัวจากปี 2563 
ร้อยละ 124.14 
อันเนื่องมาจาก
สถานการณโ์ควิด-
19 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  𝐺𝑅𝑖,𝑡 = (

𝑅𝑖,𝑡−𝑅𝑖,𝑡−1

𝑅𝑖, 𝑡−1
) x 100 

𝑊𝐴𝐺𝑡 =
∑ (𝐺𝑅𝑖, 𝑡 × 𝑅𝑖, 𝑡−1)

55

𝑖=1

∑ 𝑅𝑖, 𝑡−1 
55

𝑖=1
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยที่  

WAGt คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของอัตรา
การเติบของรายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองทั้งหมด (ร้อยละ) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
WAG2566 ถึง  WAG2570 มีค่าไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ในแต่ละป ี

2.2 020202 รายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี   

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
หมายถึง รายรับจากกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพ านักอยู่ใน
ประเทศไทย 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

GTRt คือ อัตราการเติบโตต่อปขีองรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี t (ร้อยละ
ต่อปี) 

TTRt คือ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในปี t (บาท) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GTR2566  ถึง GTR2570 มีค่าไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 ในแต่ละป ี

 
 
 

ในปี 2565 รายได้
จากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเท่ากบั 
641,553 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 
2564 ร้อยละ 
77.75 (ขยายตัว
ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นการ
ฟื้นตัวจาก
สถานการณโ์ควิด -
19) 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

 𝐺𝑇𝑅𝑡 = (
𝑇𝑇𝑅𝑡−𝑇𝑇𝑅𝑡−1

𝑇𝑇𝑅𝑡−1
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.3 020203 มีชุมชนที่เป็นวสิาหกิจ
เพื่อสังคม เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยปีละ 50 ชุมชน 

ชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
หมายถึง ชุมชนที่มีกิจการทีไ่ด้รับ
การจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจเพื่อ
สังคม ตามพระราชบัญญัติสง่เสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 

นับจ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนภายในช่วงป ี2566-
2570 โดยตัวชี้วัดจะบรรลุเป้าหมายเมื่อ
จ านวนเฉลี่ยต่อปีของชุมชนทีไ่ดร้ับการ
จดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน ไม่ต่ ากว่า 
50 ชุมชน 

ในปี 2563 ชุมชน
ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมมีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 29 ชุมชน 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม  
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เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

รหัสเป้าหมาย 0203 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ รับการพัฒนาบนหลักการ
ของความยั่งยืน ซึ่งหมายความรวมถึง การค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติและระบบนิเวศ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้กับท้องถิ่น การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น และการมอบประสบการณ์ที่มี คุณค่าให้กับ
นักท่องเที่ยว 

 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 020301 ผู้ประกอบการและ
แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ต่อปี 

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
หมายถึง มาตรฐานการท่องเที่ยว
ที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดท าขึ้น 
และได้มีการประกาศก าหนดเปน็
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยผู้
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยต้องผา่นการตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
และได้รับการรับรองจากกรมการ
ท่องเทีย่ว  

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก ่

(1) มาตรฐานที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม 

ใช้สูตรค านวณ 
 
 
โดยที่  
GEt คือ อัตราการเติบโตของจ านวน
ผู้ประกอบการและแหลง่ท่องเทีย่ว 
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
ในปี t (ร้อยละ) 

TEt คือ จ านวนผู้ประกอบการและแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมด (สะสม) ทีไ่ด้รบั
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  
ณ ปี t (ราย/แห่ง) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

 

ในปี 2565 
ผู้ประกอบการและ
แหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยมี
จ านวน 704 แห่ง/
ราย 

กรมการท่องเที่ยว 

𝐺𝐸𝑡 = (
𝑇𝐸𝑡 − 𝑇𝐸t−3

𝑇𝐸t−3

) ×  100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

   (2) มาตรฐานที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท  
(3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
(4) มาตรฐานที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Homestay) 
(5) มาตรฐานกิจกรรม และ  
(6) มาตรฐานสนิค้าและบริการ 

ทั้งนี้ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมี
อายุ 3 ปี โดยสถานประกอบการ
ต้องขอต่อทุก ๆ  
3 ปี 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GE2566 ถึง GE2570 มีค่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
10 ในแต่ละป ี

  

3.2 020302 ชุมชนท่องเที่ยวได้รบั
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าปี
ละ 50 ชุมชน 

ชุมชนท่องเที่ยว หมายถึง ชุมชน
ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซึ่งมีการก าหนดนิยามไวโ้ดย
กรมการท่องเที่ยว หมายถึง 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้
ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี โดยผา่นกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ยกระดับ คุณภาพชีวิต และการ
กระจายรายได้ในท้องถิ่น 

นับจ านวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รบั
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่
ละปี โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อ
จ านวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รบัมาตรฐานฯ 
ในช่วงปี 2566-2570 มีจ านวนไม่น้อย
กว่า 50 ชุมชน ในแต่ละป ี

ในปี 2565 ชุมชน
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน มจี านวน 
50 ชุมชน 

กรมการท่องเที่ยว 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

มาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน หมายถึง หลักเกณฑ์และ
การตรวจสอบการด าเนนิการของ
กลุ่ม/องค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซึ่งมีการตรวจประเมินและรับรอง
โดยกรมการท่องเที่ยว โดย
หลักเกณฑ์ของมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 6 ดา้น 
ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (2) ด้าน
การจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ี (3) ด้านการ
อนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชน (4) ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างเปน็ระบบและ
ยั่งยืน (5) ดา้นคุณภาพการบริการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ (6) 
ด้านสง่เสริมการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการเข้าถึงตลาด และการ
ท างานร่วมกับผูป้ระกอบการน า
เที่ยวภายนอก  
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เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 

รหัสเป้าหมาย 0301 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริ มการส่งออก
รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 030101 ปริมาณการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟา้ คิดเปน็
ร้อยละ 26 ของยาน
ยนต์ทั้งหมด ภายใน
ปี 2570 (จ านวน 
282,240 คัน) 

ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง รถยนต์
ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์
บรรทุก (กระบะ) ที่ขบัเคลื่อนดว้ย
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
(Battery electric vehicle: 
BEV) หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel 
cell electric vehicle: FCEV)  

ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
หมายถึง จ านวนรถยนตไ์ฟฟ้าทีม่ี
การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่กับ
กรมการขนส่งทางบกในช่วง
ระยะเวลา 1 ป ี

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

EVR2570 คือ สัดส่วนปริมาณการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟา้ในปี 2570 (ร้อยละ) 

EV2570 คือ จ านวนยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการ
จดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในช่วงป ี2570 
(คัน) 

AV2570 คือ จ านวนยานยนต์ทั้งหมดที่มี
การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในชว่งปี 
2570 (คัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
EVR2570 ≥ ร้อยละ 26 และ EV2570 ≥ 
282,240 คัน  

จ านวนยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีการจด
ทะเบียนรถยนต์
ใหม่ในช่วงปี 2565 
มีจ านวน 9,614 
คัน คิดเป็นร้อยละ 
1.08 ของยานยนต์
ทั้งหมด  

กรมการขนส่งทางบก 

สถาบนัยานยนต ์𝐸𝑉𝑅2570 = (
𝐸𝑉2570

𝐴𝑉2570
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.2 030102 ปริมาณการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟา้ คิดเปน็
ร้อยละ 17 ของยาน
ยนต์ทั้งหมด ภายใน
ปี 2570 (จ านวน 
380,250 คัน) 
 
 

ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
หมายถึง จ านวนรถยนต์ไฟฟ้า 
ซึ่งได้แก่ รถยนต์ประเภทรถยนต์
นั่งและรถยนต์บรรทุก (กระบะ)  
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ (Battery electric 
vehicle: BEV) หรือขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟา้จากเซลล์
เชื้อเพลิง (Fuel cell electric 
vehicle: FCEV) ที่มีการผลิต
ภายในประเทศ  

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

EVPR2570 คือ สัดส่วนของการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟา้ในปี 2570 (ร้อยละ) 

EVP2570 คือ ปริมาณการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าในปี 2570 (คัน) 

AVP2570 คือ ปริมาณการผลิตยานยนต์
ทั้งหมดในปี 2570 (คัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
EVPR2570 ≥ ร้อยละ 17 และ EVP2570 ≥ 
380,250 คัน 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สถาบนัยานยนต ์

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1.3 030103 ปริมาณรถยนต์ทีไ่ด้
ปรับเปลี่ยนเป็นยาน
ยนต์ไฟฟา้ดัดแปลง
เพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 
40,000 คัน ภายในปี 
2570 

ปริมาณรถยนต์ที่ไดป้รับเปลี่ยน
เป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 
หมายถึง จ านวนของรถยนต์
ประเภทสันดาปภายในทีไ่ด้รับ 
การดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เป็น
การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
รถไฟฟ้า และได้รับอนุญาตให้
ดัดแปลงรถและอนญุาตให้ใช้รถ
จากกรมการขนส่งทางบก 
 

นับจ านวนรถยนต์ทีไ่ด้ปรบัเปลีย่นเป็น
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในช่วงปี 2566-
2570 โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมาย
เมื่อรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเปน็ยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลงในช่วงปี 2566-2570 มี
จ านวนรวมไมน่้อยกว่า 40,000 คัน 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมการขนส่งทางบก  

𝐸𝑉𝑃𝑅2570= (
𝐸𝑉𝑃2570

𝐴𝑉𝑃2570
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.4 030104 อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการส่งออก
ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี หรือ
อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าส่งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี 

มูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
หมายถึง มูลค่าการสง่ออกยาน
ยนต์ไฟฟา้ส าเร็จรูปของไทย 
มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไฟฟ้า หมายถึง มูลค่าการ
ส่งออกชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการขับเคลื่อนของ
รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ มอเตอร์ 
แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จไฟใน 
ตัวรถ 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที่  

GEXt คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกยานยนตไ์ฟฟา้ (หรือชิ้นส่วน
ยานยนต์ไฟฟ้า) ในปี t (ร้อยละต่อปี) 
EXt คือ มูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟา้ 
(หรือชิ้นส่วนยานยนตไ์ฟฟ้า) ในปี t (ลา้น
บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GEX2566 ถึง GEX2570 ส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนยานยนตไ์ฟฟา้ มีค่า 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ในแต่ละป ี

 

มูลค่าการส่งออก
ยานยนต์ไฟฟ้าในปี 
2564 เท่ากับ 288 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 ร้อย
ละ 63.14 

กระทรวงพาณิชย ์

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

สถาบนัยานยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

𝐺𝐸𝑋𝑡 = (
𝐸𝑋𝑡−𝐸𝑋𝑡−1

𝐸𝑋𝑡−1
) x 100 
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เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญภายในประเทศ 

รหัสเป้าหมาย 0302 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้า  รวมทั้งมีการลงทุนเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 030201 อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยเป็นฐานการผลิต
อันดับ 1 ในอาเซียน 
และอยู่อันดับ 1 ใน 10 
ของโลก 

อันดับการเป็นฐานการผลติของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็น
การเปรียบเทียบมูลคา่รวมของ
การผลิตยานยนต์ทุกประเภท
และชิน้ส่วนยานยนตท์ุกชนดิของ
ไทย กับประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนและในโลก 

เปรียบเทียบมูลคา่รวมของการผลิต 
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย 
กับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและ 
ในโลก ในปี 2570 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สถาบนัยานยนต ์

2.2 030202 มูลค่าส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน รวมไมน่้อย
กว่า 130,000 ล้าน
บาท ภายในปี 2570 

มูลค่าส่งเสริมการลงทุน 
หมายถึง มูลค่าเงินลงทนุของ
โครงการที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
มีการออกบัตรส่งเสริม 

มูลค่าส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน นับรวมเงินลงทนุของ
โครงการประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
(1) โครงการผลิต Hybrid 
Electric Vehicle (HEV)  

นับรวมมูลคา่ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้และชิ้นส่วน 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมาย 
เมื่อมูลค่าส่งเสริมการลงทนุฯ ในช่วงปี 
2566-2570 มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 
130,000 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(2) โครงการผลิต Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle 
(PHEV)  
(3) โครงการผลิต Battery 
Electric Vehicle (BEV) และ  
(4) โครงการผลิตรถบสัไฟฟา้ (E-
bus)  

2.3  030203 จ านวนผูป้ระกอบการ
ห่วงโซ่อุปทานของ
ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่า 14 ราย 
และเกิดการลงทุน
เทคโนโลยสี าคัญของ
ยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยภายในปี 
2570 

ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
ชองยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง 
ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นสว่น 
ประกอบด้วย (1) โครงการผลิต 
Hybrid Electric Vehicle 
(HEV) (2) โครงการผลิต Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle 
(PHEV) (3) โครงการผลิต 
Battery Electric Vehicle 
(BEV) และ (4) โครงการผลติรถ
บัสไฟฟ้า (E-bus)  

การลงทุนเทคโนโลยีส าคัญของ
ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง  
การลงทุนในโครงการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือชิ้นสว่น 
ยานยนต์ไฟฟ้าทีไ่ด้รับการ

นับรวมจ านวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่
อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รบัการ
ส่งเสริมการลงทนุ และจ านวนโครงการ
ที่เป็นการลงทุนเทคโนโลยีส าคัญของ
ยานยนต์ไฟฟ้า ในช่วงปี 2566-2570 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
ผู้ประกอบการฯ ทีไ่ด้รับการสง่เสริมการ
ลงทุนในช่วงปี 2566-2570 มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 14 ราย และมีโครงการที่เป็น
การลงทุนเทคโนโลยีส าคัญของยานยนต์
ไฟฟ้าในช่วงปี 2566-2570 อย่างน้อย 
1 โครงการ 

ณ เดือนเมษายน 
2565 
ผู้ประกอบการใน
ห่วงโซ่อุปทานของ
ยานยนต์ไฟฟ้าที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนมีจ านวน
ทั้งหมด 30 ราย 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ส่งเสริมการลงทนุ โดยมีการใช้
เทคโนโลยทีี่ที่ได้รับการพัฒนาขึน้
ใหม่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญต่อระบบขับเคลื่อน
ของยานยนตไ์ฟฟา้ 

2.4 030204 สัดส่วนจ านวน
ผู้ประกอบการเดิมที่
สามารถปรบัเปลี่ยน
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ภายในปี 2570 

ผู้ประกอบการเดิม หมายถึง 
ผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องยนต์
และระบบส่งก าลังของรถยนต์
สันดาปภายใน 
ธุรกิจใหม่ หมายถึง ธุรกิจในห่วง
โซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟา้หรือ
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ  

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

NER2566-2570 คือ สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการเดิมที่มีการปรบัเปลี่ยน
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ในช่วงปี 2566-
2570 (ร้อยละ) 

NE2566-2570 คือ จ านวนผูป้ระกอบการ
เดิมที่มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
ใหม่ในช่วงปี 2566-2570 (ราย) 

OE2565 คือ จ านวนผูป้ระกอบการเดิม
ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2565 (ราย) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
NER2566-2570 ≥ ร้อยละ 10 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย   

สถาบนัยานยนต ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก 

2.5 030205 จ านวนแรงงานเดิมที่
ได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานดา้นยานยนต์
ไฟฟ้า และเข้ามาเปน็

แรงงานเดิม หมายถึง แรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์

นับรวมจ านวนแรงงานเดิมที่ได้รบัการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า 
และเข้ามาเปน็แรงงานในอุตสาหกรรม
ใหม่ทั้งหมดในช่วงปี 2566-2570  

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ 
(องค์การมหาชน)  

𝑁𝐸𝑅2566−2570 = (
𝑁𝐸2566−2570

𝑂𝐸2566
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

แรงงานใน
อุตสาหกรรมใหม่ 
เพิ่มข้ึน 5,000 คน 
ภายในปี 2570 

อุตสาหกรรมใหม่ หมายถึง 
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้และ
ยานยนต์สมัยใหม ่

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
แรงงานข้างต้นมีจ านวนรวมไม่ต่ ากว่า 
5,000 คน 

สถาบนัยานยนต์  

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
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เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

รหัสเป้าหมาย 0303 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แรงงาน มาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 030301 มูลค่าการลงทุนดา้น
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง
กับยานยนต์ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

 

 

 

 

มูลค่าการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
อาทิ การค้นคว้าองค์ความรู้
หรือการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ การออกแบบ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรบัปรุง
กระบวนการผลิตและ 
การให้บริการ 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

GRDt คือ อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการลงทุนดา้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับยานยนต์ในปี t (ร้อยละ) 

RDt คือ มูลค่าการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ในปี 
t (ล้านบาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RDt ในช่วงปี 2566-2570 มีค่าไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 ในแต่ละป ี

 

มูลค่าการลงทุนดา้น
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง
กับยานยนต์ในปี 2563  
มีมูลค่า 8,608 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 
2562  
ร้อยละ 13.40 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

𝐺𝑅𝐷𝑡 = (
𝑅𝐷𝑡− 𝑅𝐷𝑡−1

𝑅𝐷𝑡−1
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.2 030302 แรงงานทีไ่ด้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  
มีจ านวนไมน่้อยกว่า 
30,000 คน ภายในปี 
2570 
 
 

การพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า หมายถึง  
การฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือ
แรงงานในหลักสตูรที่เก่ียวข้อง
กับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า  

นับรวมจ านวนแรงงานที่ได้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์
ไฟฟ้า ในช่วงปี 2566-2570 โดย
ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อ
จ านวนแรงงาน 
ที่ได้รับการพฒันาฝีมือแรงงานดา้น
ยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี 2566-2570 
มีจ านวนรวมไม่ต่ ากว่า 30,000 คน 

ในปี 2564 จ านวน
แรงงานที่จบการฝึก
ทักษะฝีมือแรงงานใน
ด้าน 
ยานยนต์สมัยใหม ่
มีจ านวน 2,725 คน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ 
(องค์การมหาชน)  

สถาบนัยานยนต์  

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

3.3 030303 จ านวนสถานีอัด
ประจุไฟฟา้
สาธารณะ/ 
หัวจ่ายชาร์จเร็ว
เพิ่มข้ึน 5,000 หัว
จ่าย ภายในปี 2570 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว 
หมายถึง สถานีให้บริการอัด
ประจุไฟฟา้ส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า ที่มีหัวจา่ยแบบธรรมดา
ด้วยไฟฟา้กระแสสลบั (AC 
Charger) หรือหัวจ่ายแบบเร็ว
ด้วยไฟฟา้กระแสตรง (DC 
Charger)  

นับรวมจ านวนหัวจ่ายของสถานอัีด
ประจุไฟฟา้สาธารณะ ทั้งหัวจา่ยแบบ
ธรรมดาและหัวจ่ายแบบเร็ว ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นในช่วงปี 2566-2570 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
จ านวนหัวจ่ายที่มีการติดตั้งในชว่งปี 
2566-2570 มีจ านวนรวมไม่ต่ ากว่า 
5,000 หัวจ่าย 

ณ วันที่ 20 กันยายน 
2565 จ านวนหัวจ่าย
ของสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหัว
จ่ายแบบธรรมดาและ
หัวจ่ายแบบเร็ว มี
จ านวนรวม 3,346 หัว
จ่าย 

สมาคมยานยนต์ไฟฟา้
ไทย  

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

3.4 030304 จ านวนมาตรฐานดา้น
คุณสมบัติและความ
ปลอดภัยของชิ้นส่วน
หลักทั้งหมดของยาน
ยนต์ไฟฟา้ เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่า 15 ฉบับต่อ
ปี 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติและ
ความปลอดภัยของชิ้นส่วน
หลักทั้งหมดของยานยนต์
ไฟฟ้า หมายถึง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด
ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟา้ 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 9 กลุ่ม 

นับจ านวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการประกาศใช้ใน
แต่ละปี ในช่วงปี 2566-2570 โดย
ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อ
จ านวนมาตรฐานที่มีการประกาศใช้ 
มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 15 ฉบบัต่อปี 

ณ เดือนธันวาคม 
2565 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีการ
ประกาศใช้แล้วมี
จ านวนรวม 56 ฉบับ 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ได้แก่ (1) เต้าเสียบและเต้ารับ
ของยานยนตไ์ฟฟา้ (2) ระบบ
ประจุไฟฟา้ของยานยนตไ์ฟฟา้ 
(3) ความปลอดภัยของยาน
ยนต์ไฟฟา้ (4) สมรรถนะของ
ยานยนต์ไฟฟ้า (5) มอเตอร์
ส าหรับยานยนต์ไฟฟา้  
(6) เซลล์แบตเตอรี่ส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟา้ (7) อุปกรณ์อื่น ๆ 
ของยานยนตไ์ฟฟา้  
(8) ระบบสื่อสารของยานยนต์
ไฟฟ้า และ (9) อ่ืน ๆ อาทิ 
มาตรฐานที่เก่ียวกับยานยนต์
อัจฉริยะ เช่น ระบบตรวจจับ
คนเดินถนน  

3.5 030305 มลพิษทางอากาศ 
(ฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 2.5 
ไมครอน) และ
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคคมนาคมขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 4 ต่อป ี

ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ในภาคคมนาคม
ขนส่ง วัดโดยใชป้ริมาณการใช้
น้ ามันดีเซลในภาคขนส่งทางบก
เป็นตัวชี้วดัเทียบเคียง 
เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณ PM2.5 แยกตาม
แหล่งก าเนิด โดยการใชน้้ ามนั
ดีเซลเป็นสาเหตุที่ส าคัญทีสุ่ด

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

DPTt คือ สัดส่วนที่ลดลงของปรมิาณ
การใช้น้ ามนัดีเซลในภาคขนส่งทางบก 
หรือ สัดส่วนที่ลดลงของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาค
คมนาคมขนสง่ในปี t (ร้อยละ) 

ปริมาณการใชน้้ ามนั
ดีเซลในภาคขนส่งทาง
บก ในปี 2564 เท่ากับ 
15,348 ล้านลิตร 
ลดลงจากปี 2563  
ร้อยละ 3.8 และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ใน
ภาคคมนาคมขนส่ง 
ในปี 2565 เท่ากับ 
79.57 ล้านตัน เพิ่มข้ึน

กรมธุรกิจพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

𝐷𝑃𝑇𝑡 = (
𝑃𝑇𝑡−1− 𝑃𝑇𝑡

𝑃𝑇𝑡−1
) x 100 



หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ของ PM2.5 ในภาคคมนาคม
ขนส่ง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคคมนาคมขนส่ง 
วัดเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ฟอสซิลทุกประเภทในภาค
คมนาคมขนสง่ 

PTt คือ ปริมาณการใช้น้ ามนัดีเซลใน
ภาคขนส่งทางบกในปปีัจจุบนั (ล้าน
ลิตร) หรือ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคคมนาคม
ขนส่งในปี t (ลา้นตัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
DPT2566 ถึง DPT2570 ส าหรับทั้ง
น้ ามันดีเซลและก๊าซเรือนกระจก  
มีค่าไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 4 ในแต่ละป ี

จากปี 2564 ร้อยละ 
14.88  
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หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 

รหัสเป้าหมาย 0401 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

สินค้าและบริการสุขภาพของไทยได้รับการส่งเสริมและต่อยอด โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากร อัตลักษณ์ และองค์ความรู้ ที่หลากหลายของไทย  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 040101 สัดส่วนมลูค่าเพิ่มของ
สินค้าและบริการ
สุขภาพต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
อยู่ที่ร้อยละ 1.7 

มูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
บริการสุขภาพ หมายถึง 
มูลค่าเพิ่มที่มาจากการ
ประกอบกิจกรรมภายใน 
ประเทศของอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ อาทิ 
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ บริการทางการแพทย์ 
รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมด้าน
สุขภาพ 

ใช้สูตรการค านวณ 

 

โดยที่  

HVAR2570 คือ สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของ
สินค้าและบริการสุขภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 
2570 (ร้อยละ) 

HVA2570 คือ มูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
บริการสุขภาพในปี 2570 (บาท) 

GDP2570 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
HVAR2570 ≥ ร้อยละ 1.7 

ในปี 2565 สัดส่วน
มูลค่าเพิ่มของสินค้า
และบริการสุขภาพ ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 
1.33  

สศช.  

กระทรวงพาณิชย ์

 

 

𝐻𝑉𝐴𝑅2570 = (
𝐻𝑉𝐴2570

𝐺𝐷𝑃2570
) x 100 



หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสงู 
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เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการทางสุขภาพ 

รหัสเป้าหมาย 0402 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ
ทางสุขภาพ 

 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 040201 มูลค่าการน าเข้า
ครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 
(20,000 ล้านบาท) 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

มูลค่าการน าเข้าครุภัณฑ์
ทางการแพทย ์หมายถึง 
มูลค่าการน าเข้าสินคา้จาก
ต่างประเทศที่เป็นสิง่ของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรใช้ในทาง
การแพทย์ มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 1 ปี อาทิ รถเข็น
ผู้ป่วย เตียงคนไข้ 
เครื่องเอกซเรย์ เครื่อง
วินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์
และเครื่องมือเคร่ืองใช้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์/
ศัลยกรรม/ทันตกรรม 

ใช้สูตรการค านวณ 

 

 

โดยที่  

MEIR2566-2570 คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน าเข้า
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในช่วงปี 
2566-2570 (ร้อยละ) 

MEI คือ มูลค่าการน าเข้าครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ในปนีั้น ๆ (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
MEIR2566-2570 ≥ ร้อยละ 20 และ 
MEI2565 − MEI2570 ≥ 20,000 ล้าน
บาท 

ในปี 2565 มูลค่า 
การน าเข้าครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เทา่กับ 
200,065.5 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2564 
ร้อยละ 32.88 
(150,566.59 ล้าน
บาท)  

กระทรวงพาณิชย ์

  

𝑀𝐸𝐼𝑅2566−2570 = (
𝑀𝐸𝐼2565−𝑀𝐸𝐼2570

𝑀𝐸𝐼2565
) x 100 
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เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

รหัสเป้าหมาย 0403 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพตามความจ าเป็นได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับบริการสุขภาพไม่เป็นภาระทาง
การเงินจนท าให้ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 040301 สัดส่วนคา่ใช้จา่ยด้าน
สุขภาพของครัวเรือน
ต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 
12 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ที่ครัวเรือนทั้งหมดใช้ในการ
รักษาสุขภาพในรอบ 1 ปี ซึ่ง
ได้แก ่ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและ
เวชภัณฑ์  

ค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด 
หรือ รายจ่ายรวมด้านสุขภาพ 
(Total Health Expenditure: 
THE) เป็นยอดรวมของ
รายจ่ายของประเทศในการ
ด าเนินการดา้นสุขภาพและ
รายจ่ายเพื่อการลงทนุ 
ด้านสุขภาพในรอบ 1 ปี โดย
ครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น
จากการให้การบริการด้าน
สุขภาพ รวมทั้งรายจา่ยในการ
ด าเนินงาน และรายจ่ายสะสม

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

HHER2570 คือ สัดส่วนค่าใชจ้่ายด้าน
สุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่าย
สุขภาพทั้งหมดในประเทศไทยในปี 
2570 (ร้อยละ) 

HHE2570 คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของครัวเรือน (บาท) 

AHE2570 คือ ค่าใช้จ่ายสุขภาพทัง้หมด 
(บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
HHER2570 ≤ ร้อยละ 12 

 

ในปี 2565 ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพของ
ครัวเรือนคิดเป็นร้อย
ละ 11.64 ของ
ค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ทั้งหมด  

- รายงานค่าใช้จา่ย
ครัวเรือน จากการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ครัวเรือน จาก
ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

- บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
แห่งชาติ  ส านักงาน
พัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) จาก
กระทรวงสาธารณสุข 

- National Health 
Account จากองค์กร
อนามัยโลก (WHO) 

𝐻𝐻𝐸𝑅2570 = (
𝐻𝐻𝐸2570

𝐴𝐻𝐸2570
) × 100 



หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสงู 

58 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ทุนจากแหล่งการคลงัทั้ง
ภาครัฐและนอกภาครัฐ 
รายจ่ายส าหรับสนิค้าและ
บริการที่มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้  
ยังรวมถึงรายจ่ายเพื่อการ
สะสมทนุ ได้แก่ รายจ่ายหมวด
ครุภัณฑ์ ค่าซื้อที่ดิน ค่า
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
สถานพยาบาล ในภาค
สาธารณสุข โดยอ้างอิงตาม
ข้อแนะน าขององค์การอนามัย
โลก 
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เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 

รหัสเป้าหมาย 0404 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการควบคุมและจัดการโรคระบาด ได้รับการปรับปรุงในด้านโครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ และก าลั งคน ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

4.1 040401 การประเมินผล
สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ ทุก
ตัวชี้วัด มีค่าไม่ต่ ากวา่ 
4 

สมรรถนะหลักตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านต่าง ๆ ของ
ระบบสาธารณสุข ซึ่งจะท า
การประเมินทุก 5 ปี โดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศ
ร่วมกัน (Joint External 
Evaluation หรือ JEE) ดังนี ้
1. ด้านกฎหมายและนโยบาย 
2. ด้านกลไกประสานความ
ร่วมมือ 
3. ด้านการเฝ้าระวงัทาง
ระบาดวทิยา 
4. ด้านการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
5. ด้านการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับภัยฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 

ใช้ข้อมูลจากผลการรายงาน 
การประเมินผลสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ของไทย รอบการประเมินปี 2570 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมาย 
เมื่อคะแนนของตัวชี้วัดทุกตัวภายใต้ 
8 สมรรถนะหลัก ในการประเมิน 
รอบปี 2570 มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 4 

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การประเมินของ 
ปี 2565 

กรมควบคุมโรค 



หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสงู 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

6. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
7. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
8. ด้านการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
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หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกสท์ี่ส าคัญของภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 

รหัสเป้าหมาย 0501 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ไทยมีบทบาทส าคัญในการขยายโอกาสและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างภายในภูมิภาคกับภายนอกภูมิภาค ผ่านการพัฒนาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ และคว ามตกลง
ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมถึงการมีระบบอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเท ศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 050101 อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ (IMD)  
มีอันดับดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
หมายถึง ผลการจัดอันดบั
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International 
Institute for Management 
Development: IMD) โดย
การจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วยการ
ประเมิน 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
(1) เศรษฐกิจภายในประเทศ 
(Domestic economy) (2) 
การค้าระหว่างประเทศ 

ใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจ ของ IMD โดยตัวชี้วัด
จะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่ออันดับของ
ประเทศไทยในปี 2570 ดีกว่าอันดับ
ในปี 2565 

ในปี 2565 อันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจของไทย 
อยู่ในอันดับที่ 34 

สถาบนัการจัดการ
นานาชาติ   



หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทีส่ าคัญของภูมภิาค 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(International trade) (3) 
การลงทุนระหวา่งประเทศ 
(International investment) 
(4) การจ้างงาน 
(Employment) (5) ระดับ
ราคา (Prices) 

 
  



หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทีส่ าคัญของภูมภิาค 
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เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 

รหัสเป้าหมาย 0502 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ไทยมีความส าคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ของภูมิภาค โดยการผลิตของไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 050201 1) มูลค่าการลงทุน
รวมในประเทศ
ขยายตัวเฉลี่ยไมน่้อย
กว่าร้อยละ 6 ต่อปี 
หรือ 2) สัดส่วนการ
ลงทุนรวมต่อผลผลติ
มวลรวมในประเทศ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 27 ต่อปี 

1) การขยายตัวของมูลค่า
การลงทุนรวมในประเทศ 
หมายถึง การขยายตัวของ
มูลค่าของการลงทนุจากทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ ได้แก่ การสะสมทุน
ถาวร (Gross fixed capital 
formation) ประกอบด้วย 
การก่อสร้าง และการลงทุนใน
เครื่องจักรเครื่องมือ  

ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการลงทุนรวมใน
ประเทศ จะค านวณโดยใช้มูล
ค่าที่แท้จริง โดยไม่น าผลของ
เงินเฟ้อเข้ามาเก่ียวข้อง 

2) การลงทุนรวม หมายถึง 
มูลค่าของการลงทนุจากทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 

1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่า
การลงทุนรวมในประเทศ ใช้สตูรการ
ค านวณดังนี ้

 

 

โดยที ่

AGI2566-2570 คือ อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยของมูลค่าการลงทนุรวมใน
ประเทศในช่วงปี 2566-2570  
(ร้อยละ) 

TI คือ มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ
ในปีนัน้ ๆ (ลา้นบาท) 

2) สัดส่วนการลงทนุรวมต่อผลผลิตมวล
รวมในประเทศเฉลี่ย ใช้สูตรการ
ค านวณดังนี ้
 
 

1) ในปี 2564 มูลค่า
การลงทุนรวมใน
ประเทศขยายตัวร้อย
ละ 3.1 
2) ในปี 2564 
สัดส่วนการลงทนุ
รวมต่อผลผลิตมวล
รวมในประเทศคิด
เป็นร้อยละ 28.6 

 สศช. 

𝐴𝐺𝐼2566−2570 = 

[(
𝑇𝐼2566 − 𝑇𝐼2565 

𝑇𝐼2565 
) +…+(

𝑇𝐼2570 − 𝑇𝐼2569 

𝑇𝐼2569 
)]× 100

5
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ส่วน ได้แก่ (1) การสะสมทุน
ถาวร (Gross fixed capital 
formation) ประกอบด้วย 
การก่อสร้าง และการลงทุนใน
เครื่องจักรเครื่องมือ และ (2) 
ส่วนเปลีย่นสนิค้าคงเหลือ 
(Change in Inventory) 

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทนุรวมต่อ
ผลผลติมวลรวมในประเทศ จะ
ค านวณโดยใช้มูลคา่ ณ ราคา
ประจ าปี (Current market 
prices) 

 
 

 

 

โดยที ่

API2566-2570 คือ สัดส่วนการลงทุนต่อ
ผลผลติมวลรวมในประเทศเฉลี่ยในช่วง
ปี 2566-2570 

TI คือ มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ
ในปีนัน้ ๆ (ลา้นบาท) 

GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในปีนัน้ ๆ (ลา้นบาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
AGI2566-2570 ≥ ร้อยละ 6 หรือ  
API2566-2570 ≥ ร้อยละ 27 

2.2 

 

 

 

 

 

050202 1) มูลค่าการส่งออก
สินค้าของไทยกับ
ประเทศทั่วโลก
ขยายตัวเฉลี่ยไมน่้อย
กว่าร้อยละ 7 ต่อปี 
หรือ 2) สัดส่วนการ
เติบโตของปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้า 
หมายถึง มูลค่าของสินคา้ที่
ประเทศต้นทางสง่ออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคิด
จากราคาของสินคา้ ณ ทา่เรือ
ต้นทาง (F.O.B) ซึ่งไม่รวมคา่
ระวางเรือ และค่าประกันภัย
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่อ

1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่า
ส่งออกของไทย ใช้สูตรการค านวณดังนี ้

                                       
 

 

 

1) ในปี 2565 มูลค่า
การส่งออกสินค้า
ของไทยกับประเทศ
ทั่วโลกขยายตวัร้อย
ละ 16.1  
2) ในปี 2564 
สัดส่วนการเติบโต
ของปริมาณการ

กระทรวงพาณิชย์  

การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) 

𝐴𝑃𝐼2566−2570 = 

[
(

𝑇𝐼2566

𝐺𝐷𝑃2566
) + ⋯ +  (

𝑇𝐼2570

𝐺𝐷𝑃2570
)

5
]× 100 

𝐺𝐸𝑋2566−2570 = 

[(
𝐸𝑋2566 − 𝐸𝑋2565

𝐸𝑋2565
)+…+  (

𝐸𝑋2570 − 𝐸𝑋2569

𝐸𝑋2569
)]× 100

5
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

 

 

ต่อการเติบโตของ
ปริมาณการส่งออก
สินค้าของโลกเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 1.5 ต่อป ี

ความเสียหายของสินคา้จาก
ท่าเรือต้นทาง 

การเติบโตของปริมาณการ
ส่งออกสินค้า ค านวณโดยใช้
ข้อมูลดัชนีปริมาณการส่งออก
สินค้า (Export volume 
index) ของ UNCTAD ซึ่ง
ได้มาจากสัดส่วนระหว่างดัชนี
มูลค่าการส่งออกกับดัชนีราคา
สินค้าส่งออก 

 

โดยที ่

GEX2566-2570 คือ อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยต่อปีของมูลค่าการส่งออกสินค้า
ของไทยในช่วงปี 2566-2570 (ร้อยละ) 

EX คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย
ในปีนัน้ ๆ (ลา้นบาท) 

2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของไทยต่อการเตบิโตของ
ปริมาณการส่งออกสินคา้ของโลกโดย
เฉลี่ย ใช้สูตรการค านวณดังนี ้

 

 

 

 

โดยที ่

RIV2566-2570 คือ สัดส่วนการเติบโตเฉลี่ย
ของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทย
ต่อการเติบโตของปริมาณการสง่ออก
สินค้าของโลกในช่วงปี 2566-2570 

TVI คือ ดัชนีปริมาณการสง่ออกสินค้า
ของไทยในปนีั้น ๆ  

ส่งออกสินค้าของ
ไทยต่อการเติบโต
ของปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของโลก
คิดเป็น 2.0 

 𝑅𝐼𝑉2566−2570 = 

 
1

5
 ×

[
 
 
 
 
 

(
𝑇𝑉𝐼2566  − 𝑇𝑉𝐼2565

𝑇𝑉𝐼2565
)

(
𝑊𝑉𝐼2566  − 𝑊𝑉𝐼2565

𝑊𝑉𝐼2565
)

  + … 

+ 
(
𝑇𝑉𝐼2570  − 𝑇𝑉𝐼2569

𝑇𝑉𝐼2569
)

(
𝑊𝑉𝐼2570  − 𝑊𝑉𝐼2569

𝑊𝑉𝐼2570
) ]
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

WVI คือ ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า
ของโลกในปีนัน้ ๆ  

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GEX ≥ ร้อยละ 7 หรือ RIV ≥ 1.5 
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เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

รหัสเป้าหมาย 0503 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในภูมิภาค รวมทั้งมี
การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยให้ระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทั้งภายในและระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ต่ าลง 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 050301 ดัชนีวัดประสทิธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศ
ไทย อยู่ในอันดบัไม่ต่ า
กว่าอันดับที่ 25 หรือ 
คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.60 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย เปน็การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistics 
Performance Index) ของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่จัดท าโดย
ธนาคารโลก โดยใช้ข้อมูลจาก
การส ารวจความพงึพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบโลจิ
สติกส์ของแต่ละประเทศใน  
6 ด้าน ได้แก่ พิธีการศุลกากร 
โครงสร้างพืน้ฐาน  
การเตรียมการขนส่งระหว่าง
ประเทศ สมรรถนะผู้ให ้
บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐ
และธุรกิจ ความตรงต่อเวลา

ใช้ข้อมูลจากรายงานการวัด
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของธนาคารโลก โดยตวัชี้วัด 
จะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อดัชนวีดั
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของไทยในปี 2570 อยู่ใน
อันดับไม่ต่ ากว่าอันดบัที่ 25 หรือมี
คะแนนไม่ต่ ากวา่ 3.60 

ในปี 2561 ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสตจิกส์
ระหว่างประเทศของ
ไทยอยู่ในอันดบัที่ 
32 และมีคะแนน 
3.41 คะแนน 

ธนาคารโลก 



หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทีส่ าคัญของภูมภิาค 

68 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ของการบริการ และระบบ 
การติดตามและตรวจสอบ  

3.2 050302 สัดส่วนต้นทนุ 
โลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ 11 

ต้นทุนโลจิสติกส์ หมายถึง 
ต้นทุนคา่ขนสง่สินคา้ การเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง และ 
การบริหารจัดการในระบบ 
การขนส่ง 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที ่

LCR2570 คือ สัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์
ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในปี 2570 (ร้อยละ) 

LC2570 คือ ต้นทุนโลจสิติกส์ของ
ประเทศไทยในปี 2570 (บาท)  

GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
LCR2570 < ร้อยละ 11 

 

ในปี 2564 สัดส่วน
ต้นทุนโลจสิติกส์ของ
ประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 
13.8 

สศช. 

 
 

𝐿𝐶𝑅2570 = (
𝐿𝐶𝑅2570

𝐺𝐷𝑃2570
)× 100 
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หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

รหัสเป้าหมาย 0601 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาประสิทธิ ภาพ ปรับปรุง
รูปแบบการประกอบกิจการ รวมถึงการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการ
สาธารณะในด้านต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 
 

060101 สัดส่วนมลูค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยดีิจิทัลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 30 ภายในปี 
2570 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจทิัล 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
การผลิตและการให้บริการ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

1) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ได้แก่ Digital 
Content, Digital Platform, 
Software อุตสาหกรรมและ
บริการโทรคมนาคม 

2) อุปกรณ์อัจฉริยะและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ 
หุ่นยนต์ โดรน Smart Phone 
Smart Watch Smart TV 

ใช้สูตรการค านวณ 

 

โดยที ่

DVAR2570 คือ สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัตอ่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 
2570 (ร้อยละ) 

DVA2570 คือ มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัใน
ประเทศไทยในปี 2570 (บาท)  

GDP2570 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
DVAR2570 ≥ ร้อยละ 30 

สัดส่วนมลูค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยดีิจิทัลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจดิจิทัลและสงัคม 

สศช. 
𝐷𝑉𝐴𝑅2570 = (

𝐷𝑉𝐴2570

𝐺𝐷𝑃2570
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

Wafer Fabrication 
Semiconductor IC Design 

3) ระบบอัจฉริยะ ได้แก่ 
Smart Factory, Smart 
Hospital, Smart Home 

 

1.2 060102 มีกระดานข้อมูลดิจิทลั
ของภาครัฐที่สามารถ
ติดตามจ านวน
ธุรกรรมงานบริการ
ภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลได้ภายในปี
2566 และงานบริการ
ภาคประชาชนของ
ภาครัฐต้องปรับ 
เปลี่ยนเปน็ดิจิทลั
ทั้งหมดภายในปี 2570 

กระดานข้อมูลดิจิทลั 
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยใน
การเชื่อมโยง วิเคราะห์ และ
แสดงผลข้อมูลในเชงิรูปภาพ 
(Data visualization) ที่เข้าใจ
ง่าย  

การปรับเปลี่ยนงานบริการ
ของภาครัฐเป็นดิจิทัล ได้แก ่
การปรับเปลี่ยนช่องทางการ
ให้บริการของภาครัฐใน
กระบวนงานตา่ง ๆ มาเป็น
ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ 
การให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว อาทิ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ
ขอรับบริการ การยื่นเอกสาร 
การออกเอกสารหลักฐานของ
ทางราชการ การช าระ
ค่าบริการ 

ใช้การรายงานข้อมูลจากส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) 
(สพร.) โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเป้าหมาย
เมื่อมีการพัฒนากระดานข้อมูลดิจิทัลฯ 
แล้วเสร็จภายในปี 2566 และงาน
บริการประชาชนทั้งหมดของภาครัฐมี
การปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้วเสร็จ
ภายในปี 2570 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  



หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะและอุตสาหกรรมดิจิทลัของอาเซียน 

71 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.3 060103 มูลค่าของค่าใช้จา่ย
ทางการวิจัยและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม 
เพิ่มข้ึนเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของปีฐาน 
ภายในปี 2570 

   ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้
ไปเพื่อการวิจัยและพฒันา
นวัตกรรม ทั้งที่ด าเนนิการโดย
หน่วยงานภาคธุรกิจ 
สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร 
    ปีฐาน หมายถึง ปี 2563 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที ่
RRD2570 คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพฒันาด้าน
นวัตกรรมในปี 2570 เมื่อเทียบกับปี
ฐาน (ร้อยละ) 
RD คือ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ
พัฒนาด้านนวัตกรรมในปนีั้น ๆ (ล้าน
บาท)  
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RRD2570 ≥ ร้อยละ 5 

มูลค่าของค่าใช้จา่ย
ทางการวิจัยและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม
ในปี 2563 เท่ากับ 
1.77 ล้านบาท 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

1.4 060104 มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถ
เข้าถึงและพร้อมใช้แก่
ประชาชนโดย
ครอบคลุมพื้นที่ทุก
หมู่บ้าน พืน้ที่ชุมชน 
และสถานที่ท่องเที่ยว 

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ได้แก ่การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วของ
การรับส่งข้อมูลขั้นต่ าอยู่ที่ 
256 กิโลบิตต่อวินาท ี

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อม
ใช้ หมายถึง บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่
ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือ
ถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้

ใช้การรายงานข้อมูลจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุเป้าหมายเมือ่มี 
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้ในทุก
หมู่บ้านและเขตเทศบาลทั่วประเทศ 
ทุกชุมชนในกรุงเทพมหานคร และ
สถานทีท่่องเที่ยวทุกแห่ง 

ในปี 2565 สัดส่วน
ของหมู่บ้าน เขต
เทศบาล ชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร 
และสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีบริการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่สามาร
ใช้ถึงและพร้อมใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 
19.15 

ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  

𝑅𝑅𝐷2570 = (
𝑅𝐷2570 − 𝑅𝐷2563

𝑅𝐷2563
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยสะดวกและให้สัญญาณที่มี
คุณภาพและต่อเนื่อง 

สถานที่ท่องเที่ยว หมายถึง 
สถานทีท่่องเที่ยวในพื้นที่ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ตามรายชื่อ
ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น 

รหัสเป้าหมาย 0602 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าดั้งเดิม ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฟ ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความสามารถในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ รวมถึงการผลักดันให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมีความส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 060201 สัดส่วนการส่งออกใน
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 60 
ของมูลค่าการส่งออก
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด ภายในปี 
2570 

การส่งออกในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
หมายถึง การส่งออกชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความสามารถในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และประมวลผล และ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เปน็ 3 กลุ่ม 
ได้แก ่

1) กลุ่มต้นน้ า เช่น แผ่นวงจร
รวม เซ็นเซอร ์ระบบเครื่องกล
ไฟฟ้าจลุภาค (Micro Electro 
Mechanical Systems: 
MEMs) อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า
เชิงแสง (Optical 
Semiconductor) และ 
อุปกรณ์สารก่ึงตัวน าไอโอที 

ใช้สูตรการค านวณ 

  

 

โดยที ่

SEER2570 คือ สัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะในปี 2570 (ร้อยละ) 

SEE2570 คือ มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะใน
ปี 2570 (บาท)  

EEE2570 คือ มูลค่าการส่งออก
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดในปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
SEER2570 ≥ ร้อยละ 60 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

𝑆𝐸𝐸𝑅2570 = (
𝑆𝐸𝐸2570 

𝐸𝐸𝐸2570 
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(IoT Semiconductor)  
เป็นต้น 

2) กลุ่มกลางน้ า เชน่ อุปกรณ์
เซนเซอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า อุปกรณ์เกตเวย์ IoT ชุด
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic control unit) 
เครื่องอ่านสัญญาณ RFID  
เป็นต้น 

3) กลุ่มปลายน้ า เช่น อุปกรณ์
ควบคุมและสัง่งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้น ระบบ
บริหารจัดการภายในโรงงาน 
ระบบบริหารจัดการฟาร์ม 
เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.2 060202 มีบุคลากรที่มีทักษะ
ด้าน “ผูบู้รณาการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ” เพื่อรองรับ
การขยายตัวของ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ จ านวน 
400,000 ราย ภายใน
ปี 2570 

บุคคลที่มีทักษะด้านผู้บูรณา
การระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หมายถึง ผู้ที่มีทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการให้
ระบบอัตโนมัติปฏบิัติการได้
ตามความต้องการ เพื่อให้ได้
โซลูชัน่ที่เหมาะสมที่สุด ตัง้แต่
การศึกษาขั้นตอนการใช้งาน/
การตั้งค่าพื้นฐานและการ
ปรับแต่งระบบ/การวิเคราะห์
กระบวนการท างาน/การเขียน
โปรแกรม/การออกแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
การจัดขั้นตอนการท างานของ
ระบบอัตโนมัติ การพิจารณา
เลือกใช้อุปกรณ์หลัก ออกแบบ
และผลิตอปุกรณ์เสริมส าหรับ
การน าระบบอัตโนมัติไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 
เป็นต้น  

ใช้ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อบุคลากรที่มีทักษะด้าน 
“ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนกิส์
อัจฉริยะ” มีจ านวนเพิ่มข้ึนเปน็ไม่ต่ า
กว่า 400,000 ราย ในปี 2570 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  
ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น 

รหัสเป้าหมาย 0603 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เพ่ือน าไปสู่การปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” และเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 
อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเป็นศูน ย์กลางด้านดิจิทัล
ของภูมิภาคในอนาคต 

ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 060301 จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีขนาด
ใหญ่ของโลก ลงทุนใน
ประเทศไทย อย่าง
น้อย 3 ราย ภายในปี 
2570 

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ของโลก หมายถึง  
ผู้ประกอบกิจการในสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คลาวด์คอมพิวติ้ง 
สื่อสังคมออนไลน์ ซอฟท์แวร์
และอุปกรณ์ IoT ที่มีความส าคัญ
ในระดับโลก โดยมีรายไดไ้ม่ต่ า
กว่าปีละ 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

ใช้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ โดยตวัชี้วัดจะบรรลุ
ค่าเป้าหมายเมื่อจ านวนผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกที่มี
การลงทุนในประเทศไทยในช่วงปี 
2566-2570 มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 3 ราย 

ณ ปี 2565 ยังไม่มี
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีขนาดใหญ่
ของโลกลงทุนใน
ประเทศไทย  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ 

3.2 060302 จ านวนสตาร์ทอัพด้าน
เทคโนโลยี เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 6,000 แห่ง 
ในปี 2570 โดย 1 ใน 3 

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี 
หมายถึง กิจการด้าน
เทคโนโลยทีี่เร่ิมต้นจากธุรกิจ
เล็ก ๆ ให้สามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด 

ใช้ข้อมูลจากส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งประเทศไทย โดยตัวชี้วดัจะบรรลุ
ค่าเป้าหมายเมื่อจ านวนสตาร์ทอัพ 

ในปี 2565 ไทยมี
สตาร์ทอัพด้าน
เทคโนโลยี จ านวน 
2,000 แห่ง แบ่งเป็น 
ผู้ประกอบการไทย 

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศ
ไทย 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เป็นผู้ประกอบการที่
ย้ายมาจากต่างประเทศ 

ออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ า
ได้โดยงา่ย และขยายกิจการได้
ง่าย มีการน าเทคโนโลย/ี
นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลัก
ในการสร้างธุรกิจ เข้าถึงลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุม ไม่ติด
ข้อจ ากัดในเร่ืองการเพิ่ม
บุคลากร/การหาสถานที่หรือ
ท าเลในการขยายกิจการ 
สามารถเร่ิมต้นธุรกิจด้วย
เงินทุนทีไ่ม่สูงมากนัก มักเป็น
ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยงั
ไม่มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน 

ด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึนในช่วงปี 2566-
2570 มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6,000 แห่ง 
และ 1 ใน 3 เป็นผูป้ระกอบการ
ต่างชาติที่มาจดทะเบียนในประเทศไทย 

จ านวน 780 แห่ง 
(คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 39) และเปน็
ผู้ประกอบการที่ยา้ย
มาจากต่างประเทศ 
1,220 แห่ง (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61) 

3.3 060303 มีแรงงานที่เปน็
ผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทลั 
(ระดับ 4) ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 6 ของจ านวน
ประชากรไทย ภายใน
ปี 2570 

ผู้เชี่ยวชาญทางดิจทิัล 
(digital specialist) 
หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็น
เครื่องมือในการสร้างสรรค์
ผลงานตา่ง ๆ เชน่ การ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบอัตโนมัติ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์และวิทยาการ
บริการ ด้านความมั่นคง

ใช้สูตรการค านวณ 

 

 

โดยที ่

DER2570 คือ สัดส่วนแรงงานที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทลัต่อประชากรไทย
ในปี 2570 (ร้อยละ) 

ในปี 2561 มีแรงงาน
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ดิจิทัลในประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของ
จ านวนประชากรไทย  

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศ
ไทย 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

𝐷𝐸𝑅2570 = (
𝐷𝐸2570

𝑇𝑃2570

) × 100 



หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะและอุตสาหกรรมดิจิทลัของอาเซียน 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ปลอดภัยทางไซเบอร์/ระบบ
สารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 

ผู้เชี่ยวชาญทางดิจทิัล (ระดับ 
4) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญดา้น
ดิจิทัล อาทิ การเขียน
ซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบ 
การจัดการระบบความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

DE2570 คือ จ านวนแรงงานที่เปน็
ผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทลั (ระดบั 4) ในปี 
2570 (คน)  

TP2570 คือ จ านวนประชากรไทยในปี 
2570 (คน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
DER2570 ≥ ร้อยละ 6 

 

3.4 060304 มีจุดเชื่อมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
จราจรอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศที่ท า
ให้บริการดิจิทัลของ
ไทยสามารถแข่งขันได้ 
ภายในปี 2570 

จุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศ หมายถึง  
จุดที่เชื่อมต่อโครงข่ายของ 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Exchange Point: 
IXP) ในประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของการ
ให้บริการระหว่างกันได้
โดยตรง ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาของการส่งต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  

ใช้ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม โดยตัวชี้วัดจะ
บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อมีการจัดท า
จุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมลู
จราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
แล้วเสร็จภายในปี 2570 

ณ ปี 2565 ยังไม่มี
จุดเชื่อมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
จราจรอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศที่ท า
ให้บริการดิจิทัลของ
ไทยสามารถแข่งขัน
ได้  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ 

รหัสเป้าหมาย 0701 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs ได้รับการปรับปรุงให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการเติบโตและการแข่งขันของ SMEs เพ่ิมมากขึ้น อาทิ  
การมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม กฎระเบียบที่เป็นธรรมและเปิดกว้าง การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเติบโตและ
สามารถแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 070101 สัดส่วนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ขึ้นทะเบียน
กับส านักงาน
ประกันสังคม (มาตรา 
33) ต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
รวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 20  สัดส่วนของ 
SMEs ที่จดทะเบียน
นิติบุคคลต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมรวม เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 40 สัดส่วน
ของ SMEs ที่จด
ทะเบียนภาษ ี

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง 
กิจการที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ กิจการที่
มีลักษณะดังนี้ (1) กิจการผลิต
สินค้าที่มจี านวนการจา้งงาน
ไม่เกิน 200 คน หรือมีรายได้
ต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท  
(2) กิจการให้บริการกิจการค้า
ส่ง หรอืกิจการค้าปลีกที่มี
จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 
200 คน หรือมีรายได้ต่อป ี
ไม่เกิน 300 ล้านบาท  

ใช้สูตรการค านวณ 

 

 

โดยที ่

Ri,2570 คือ สัดส่วนของ SMEs ตาม
เงื่อนไข i ในตัวชี้วดั ต่อ SMEs รวม  
ในปี 2570 

Xi,2570 คือ จ านวน SMEs ตามเงื่อนไข i 
ในตัวชี้วัด ในปี 2570 

T2570 คือ จ านวน SMEs ทั้งหมดในปี 
2570 

i คือ เงื่อนไขในตัวชี้วัด โดย i = 1 คือ 
การขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ประกันสังคม (มาตรา 33); i = 2 คือ 

- ในปี 2564 SMEs 
ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงาน
ประกันสังคม 
(มาตรา 33) คิด
เป็นร้อยละ 12.84 
ของ SMEs รวม  

- ในปี 2564 SMEs 
ที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล คิดเป็น 
ร้อยละ 25.0 ของ 
SMEs รวม 

- ในปี 2563 SMEs 
ที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มคิด

- ข้อมูล SMEs ที่ขึ้น
ทะเบียนกบัส านักงาน
ประกันสังคม มาตรา 
33 จากส านักงาน
ประกันสังคม 

-  ข้อมูล SME ที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล 
และที่จดทะเบียน
พาณิชย์ จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า  

- ข้อมูล SMEs ที่จด
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
กรมสรรพากร   

𝑅𝑖,2570 = (
𝑋𝑖,2570

𝑇2570
) × 100 



หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

มูลค่าเพิ่มต่อ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมรวม เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 5 ในปี 2570 
รวมทั้งสัดส่วนของ 
SMEs  
ที่จดทะเบียนพาณิชย์
ต่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวม 
เพิ่มข้ึนเป็น 
ร้อยละ 20 

โดยในกรณีที่กิจการมีจ านวน
การจ้างงานที่เข้าลักษณะของ
วิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มี
รายได้ที่เข้าลักษณะของ
วิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง  
ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา  

การขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ประกันสังคม (มาตรา 33) 
หมายถึง การขึ้นทะเบียน
นายจา้งและลูกจ้างที่เป็น
ผู้ประกันตน ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสังคม 
พ.ศ. 2533 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
หมายถึง การจดทะเบียน
กิจการเป็นนิตบิุคคลประเภท
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์   

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หมายถึง การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากร

การจดทะเบียนนิตบิุคคล; i = 3 คือ 
การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม; และ i 
= 4 การจดทะเบียนพาณิชย์   

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R1,2570 เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ 20 
และ R2,2570 เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ 
40 และ R3,2570 เพิ่มเป็นอย่างนอ้ยร้อย
ละ 5 และ R4,2570 เพิ่มเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 20 

 

เป็นร้อยละ 0.98 
ของ SMEs รวม 

- ในปี 2564 SMEs 
ที่จดทะเบียน
พาณิชย์คิดเปน็
ร้อยละ 12.58 ต่อ 
SMEs รวม 



หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ก าหนด โดยผูป้ระกอบการ 
ที่จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม
พึงเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากการขายหรือการให้บริการ
และน าส่งกรมสรรพากร  

การจดทะเบียนพาณิชย์ 
หมายถึง การจดทะเบียน
พาณิชย์ตามพระราชบญัญัติ
ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499  

1.2 070102 มูลค่าการระดมทนุ
ผ่านตลาดทุนขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
12 ต่อปี และสัดส่วน
การเข้าถึงสินเชื่อของ 
SMEs ต่อสินเชื่อรวม
เพิ่มข้ึนเป็นไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 60 ภายในปี 
2570 

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด
ทุน หมายถึง มูลค่าการระดม
ทุนระยะยาวของกิจการ
ทั้งหมดในประเทศ จากทัง้ 
ผู้ลงทนุในวงจ ากัด (Private 
placement) และจาก
ประชาชนทั่วไป ผา่นทั้งตรา
สารหนี้และตราสารทุน 

สัดส่วนการเข้าถึงสินเชื่อของ 
SMEs ต่อสินเชื่อรวม 
หมายถึง สัดส่วนระหว่างยอด
คงค้างสนิเชื่อที่ให้แก่ SME ทั้ง
ในระบบธนาคารพาณชิย์และ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ กับ 
ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อธุรกิจ
ทั้งหมด ทั้งในระบบธนาคาร

1. อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่า
การระดมทุนผา่นตลาดทุน ค านวณโดย
ใช้สูตรดังนี ้

 

 

 

โดยที ่

GCF2566-2570 คือ อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยของมูลค่าการระดมทุนของ SMEs 
ผ่านตลาดทุนในช่วงปี 2566-2570 
(ร้อยละ) 

CF คือ มูลค่าการระดมทนุผ่านตลาด
ทุนของ SMEs (ผา่น กลต. อาท ิ
Crowdfunding/ PP-SMEs/ PO-

ในปี 2565 (ม.ค. - 
พ.ย.) มูลค่าการ
ระดมทุนของ SMEs 
ผ่านตลาดทุน
ขยายตัวร้อยละ 
10.59 
ในปี 2564 สัดส่วน
ของสินเชื่อ SMEs 
ต่อสินเชื่อรวม คิด
เป็นร้อยละ 52.5 

- ข้อมูลการระดมทุน
จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

- ข้อมูลการเข้าถึงสินเชื่อ
ของ SMEs จาก
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

𝐺𝐶𝐹2566−2570 = 

[
(
𝐶𝐹2566 − 𝐶𝐹2565

𝐶𝐹2566
) + ⋯

+(
𝐶𝐹2570 − 𝐶𝐹2569

𝐶𝐹2569
)

] × 100

5
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

พาณิชย์และสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ 

 

SMEs และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) ในปนีั้น ๆ (ล้านบาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GCF2566-2570 ≥ ร้อยละ 12 

2. สัดส่วนการเข้าถึงสนิเชื่อของ SMEs 
ต่อสินเชื่อรวม 

 

 

โดยที ่

RL2570 คือ สัดส่วนการเข้าถึงสนิเชื่อ
ของ SMEs ต่อสินเชื่อรวม ในปี 2570 
(ร้อยละ) 

SMEL2570 คือ ยอดคงค้างสินเชือ่ที่
ให้แก่ SME ทั้งในระบบธนาคาร
พาณิชย์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ในปี 2570 (ล้านบาท) 

TL2570 คือ ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ
ธุรกิจทั้งหมด ทั้งในระบบธนาคาร
พาณิชย์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ในปี 2570 (ล้านบาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RL2570 ≥ร้อยละ 60  

𝑅𝐿2570 = (
𝑆𝑀𝐸𝐿2570

𝑇𝐿2570

) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.3 070103 อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
กฎระเบียบทางการค้า
ไม่เกินอันดับที่ 40 ใน
ปี 2570 มีการออก
กฎหมายล าดับรอง
ภายใต้พระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2560 จ านวน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 
ฉบับต่อปี และมี
สัดส่วนของจ านวน
เร่ืองร้องเรียนที่
พิจารณาแล้วเสร็จต่อ
จ านวนเร่ืองร้องเรียน
รวม เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 80-90 ต่อปี 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านกฎระเบียบทาง
การค้า หมายถึง อันดับ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ในดา้น
กฎระเบียบทางการค้า 
(Competition legislation) 
ที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International 
Institute for Management 
Development: IMD) 

กฎหมายล าดับรองภายใต้
พระราชบัญญตัิการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 
หมายถึง กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งที่ประกาศภายใต้
พระราชบญัญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560  

เรื่องร้องเรียน หมายถึง เร่ือง
ร้องเรียนภายใต้
พระราชบญัญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่ส่ง
มายังส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า  

1. อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านกฎระเบียบทางการค้า ใช้ขอ้มูล
จากการรายงานของสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute 
for Management Development: 
IMD) 

2. อัตราเฉลี่ยต่อปีในการออกกฎหมาย
ล าดับรองภายใต้พระราชบัญญตัิการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ใช้สูตร
การค านวณดังนี ้

 

 

โดยที ่

ACL2566-2570 คือ จ านวนการออก
กฎหมายล าดับรองฯ เฉลี่ยต่อป ีในช่วง
ปี 2566-2570 (ฉบับต่อปี) 

CL คือ จ านวนกฎหมายล าดบัรองฯ ที่มี
การประกาศใช้ในช่วงปีนัน้ ๆ (ฉบับ) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
ACL2566-2570 ≥ 2 

3. สัดส่วนของจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
พิจารณาแล้วเสร็จต่อจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนรวม ใช้สูตรการค านวณดังนี ้

- ในปี 2565 อันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
กฎระเบียบทาง
การค้าของไทยอยู่
ในอันดับที่ 52 

- ในปี 2565 มีการ
ออกกฎหมาย
ล าดับรองภายใต้
พระราชบญัญัติ
การแข่งขันทาง
การค้า จ านวน 8 
ฉบับ 

- ณ ปี 2564 สัดส่วน
ของจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
ต่อจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนรวม  
คิดเป็นร้อยละ 85 

- อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้าน
กฎระเบียบทางการค้า
ใน sub-factor: 
Business 
Legislation  
ภายใต้ factor: 
Government 
Efficiency ของ  
The World 
Competitiveness 
Yearbook (WCY) 
โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ  

- จ านวนกฎหมายล าดับ
รองฯ และเร่ือง
ร้องเรียน จาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การแข่งขันทางการค้า 

𝐴𝐶𝐿2566−2570 = 
𝐶𝐿2566 + … +  𝐶𝐿2570

5
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

 

 

โดยที ่

RPC2570 คือ สัดส่วนของจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จตอ่จ านวน
เร่ืองร้องเรียนรวม ณ ปี 2570 (ร้อยละ) 

PC2570 คือ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ณ ปี 2570 (เร่ือง) 

RC2570 คือ จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด
ที่ส่งมายงัส านักงานคณะกรรมการ 
การแข่งขันทางการค้า ณ ปี 2570  
(เร่ือง) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RPC2570 ≥ ร้อยละ 90 

1.4 070104 ระบบฐานข้อมูล
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่
รัฐบาลและ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมใช้ได้ 
เป็นปัจจบุันและทั่วถึง 

ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่รัฐบาลและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมใช้ได้ หมายถึง 
ฐานข้อมูลโครงสรา้ง SME 
และ ฐานข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริม SME ที่มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบในรปูแบบ

ใช้ข้อมูลจากส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อมี
การจัดท าระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ แลว้เสร็จ
ภายในปี 2570 

ณ ปัจจุบนั ยังขาด
ฐานข้อมูลวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่
ครอบคลุมและ 
เป็นระบบ 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

𝑅𝑃𝐶2570 = 
𝑃𝐶2570 

𝑅𝐶2570
 × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลและ 
ผู้ประกอบ SMEs สามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์
ได้  
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เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 

รหัสเป้าหมาย 0702 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

SMEs ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ ปรับตัวให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 070201 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศของ 
SMEs ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายใน 
ประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 40 และ
สัดส่วนมลูค่าการ
ส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกทั้งประเทศ
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 
ในปี 2570 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs หมายถึง 
มูลค่าตลาดของสินคา้และ
บริการข้ันสุดทา้ย ที่มาจาก
การประกอบกิจกรรม
ภายในประเทศของ SMEs 

มูลค่าการส่งออกของ SMEs 
หมายถึง มูลค่าของการส่งออก
สินค้าที่ SMEs เป็นผู้ส่งออก 

1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ ใชสู้ตรการค านวณ
ดังนี ้

 

 

โดยที ่

VR2570 คือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของ SMEs ต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศในปี 2570 
(ร้อยละ) 

GDPS2570 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs ในปี 2570  
(ล้านบาท) 

GDP2570 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศในปี 2570 (ล้านบาท) 

- ในปี 2565 (ม.ค. - 
ก.ย.) สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs 
ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 35.2 

- ในปี 2565 สัดส่วน
มูลค่าการส่งออกของ 
SMEs ต่อการส่งออก
ทั้งประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 13.13 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

𝑉𝑅2570 = (
𝐺𝐷𝑃𝑆2570

𝐺𝐷𝑃2570

) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
VR2570 ≥ ร้อยละ 40 

2. สัดส่วนมูลคา่การส่งออกของ SMEs 
ต่อการส่งออกทั้งประเทศ ใช้สูตรการ
ค านวณดังนี ้

 

 

โดยที ่

XR2570 คือ สัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ของ SMEs ต่อการส่งออกทั้งประเทศ
ในปี 2570 (ร้อยละ) 

XS2570 คือ มูลค่าการส่งออกของ SMEs 
ในปี 2570 (ล้านบาท) 

XT2570 คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดใน
ปี 2570 (ล้านบาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
XR2570 ≥ ร้อยละ 20 

2.2 070202 สัดส่วนมลูค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
SMEs ต่อมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs  
หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการด าเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการใชส้ื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 

 

 

ปี 2564 สัดส่วน
มูลค่าพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
SMEs ต่อมูลค่า
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

𝑋𝑅2570 = (
𝑋𝑆2570

𝑋𝑇2570

) × 100 

𝑅𝐸𝐶2570 =[(
𝐸𝐶𝑆2570

𝐸𝐶𝑇2570
) − (

𝐸𝐶𝑆2565

𝐸𝐶𝑇2565
)] × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
จากปีฐาน (ปี 2565) 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็
การซื้อ การขาย หรือการช าระ
เงิน ทั้งระหว่างผู้ประกอบการ
กับผู้ประกอบการ (Business 
to Business: B2B) และ
ผู้ประกอบการกับผูบ้ริโภค 
(Business to Consumer: 
B2C) 

โดยที ่

REC2570 คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs  
ต่อมูลค่าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศในปี 2570 เมื่อเทียบกับปี 
2565 (ร้อยละ) 

ECS คือ มูลค่าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์
ของ SMEs ในปีนัน้ ๆ (บาท) 

ECT คือ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศในปีนัน้ ๆ (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
REC2570 ≥ ร้อยละ 10 

ประเทศ เท่ากับร้อย
ละ 61 (ข้อมูล
ประมาณการ) 

2.3 070203 SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก
รายใหม่เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า 2,000 รายต่อปี 

ผู้ส่งออกรายใหม่ หมายถึง 
กิจการที่มีการส่งออกสินค้าใน
รอบปีนั้น ๆ โดยทีไ่ม่เคยมีการ
ส่งออกสินค้าในปีก่อน ๆ 

นับจ านวน SMEs ที่เปน็ผูส้่งออกราย
ใหม่ในแต่ละปี โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก 
รายใหม่ในช่วงปี 2566-2570 มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ในแต่ละป ี

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

กรมศุลการกร  

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

2.4 070204 ส่วนแบง่ตลาด
ภายในประเทศของ 
SMEs เพิ่มข้ึนเป็นร้อย
ละ 25 ในปี 2570 

ส่วนแบ่งตลาดภายใน 
ประเทศของ SMEs วัดโดยใช้
ตัวชี้วัดเทียบเคียงที่ค านวณ
จากสัดส่วนของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และบริการ
ภายในประเทศไทย 
เปรียบเทียบระหว่าง SMEs 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที ่

SR2570 คือ สัดส่วนของรายได้จากการ
ขายสินคา้และบริการภายในประเทศ

ในปี 2562 สัดส่วน
ของรายได้จากการ
ขายสินคา้และ
บริการภายใน 
ประเทศไทย 
เปรียบเทียบระหว่าง 
SMEs กับกิจการ

ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า   
ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

𝑆𝑅2570 = (
𝑆𝑀𝑅2570

𝑇𝑅2570
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

กับกิจการทั้งหมด โดยนบัรวม
เฉพาะ SMEs และกิจการที่
เป็นนิตบิุคคล ทั้งนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
นิติบุคคลทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย 

ระหว่าง SMEs กับกิจการทัง้หมดในปี 
2570 (ร้อยละ) 

SMR2570 คือ รายได้จากการขายสินค้า
และบริการในประเทศของ SMEs ในปี 
2570 (บาท) 

TR2570 คือ รายได้จากการขายสนิค้า
และบริการในประเทศของกิจการ
ทั้งหมดในปี 2570 (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
SR2570 ≥ ร้อยละ 25 

ทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 19.1 

2.5 070205 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง 
SMEs ของภาครัฐ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

การจัดซื้อจัดจ้าง SMEs  
ของภาครัฐ หมายถึง  
การด าเนินการของภาครัฐเพื่อ
จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือ
บริการของ SMEs ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐไว้กับส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
 

 

โดยที ่

AG2566-2570 คือ อัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ต่อปีของการจัดซื้อจัดจ้าง SMEs ของ
ภาครัฐในช่วงปี 2566-2570 (ร้อยละ) 

SP คือ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง SMEs 
ของภาครัฐในปีนั้น ๆ (บาท) 

ในปี 2565 มูลค่า
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของ
ภายรัฐ ขยายตัวร้อย
ละ 110 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

𝐴𝐺2566−2570 = 

 (

𝑆𝑃2566 – 𝑆𝑃2565 

𝑆𝑃2565
+ ⋯

+
𝑆𝑃2570 – 𝑆𝑃2565 

𝑆𝑃2570

) ×
1

5
× 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
AG2566-2570 ≥ ร้อยละ 5 

2.6 070206 มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

มูลค่าการจัดเก็บภาษ ี
มูลค่าเพิ่มจากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หมายถึง 
มูลค่าของภาษีมูลคา่เพิ่มที่
จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
 

 

โดยที ่

AG2566-2570 คือ อัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ต่อปีของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเกบ็จาก 
SMEs ในช่วงปี 2566-2570 (ร้อยละ) 

VT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจาก 
SMEs ในปนีั้น ๆ (บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
AG2566-2570 ≥ ร้อยละ 10 

 

ในปี 2563 มูลค่า
การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ขยายตัวร้อยละ 
8.82 

กรมสรรพากร 

 
  

𝐴𝐺2566−2570 = 

 (

𝑉𝑇2566 − 𝑉𝑇2565 

𝑉𝑇2565
+ ⋯

+
𝑉𝑇2570 −𝑉𝑇2565 

𝑉𝑇2570

) ×
1

5
× 100 
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เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 
รหัสเป้าหมาย 0703 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
การด าเนินการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐได้รับการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตรงกับความต้องการและครอบคลุม SMEs ทุกกลุ่ม และสามารถสนับสนุนให้ 
SMEs มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด

ที่ 
รหัส

ตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 070301 จ านวนสตาร์ทอัพ  
ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพิ่มข้ึน
เป็น 20 ราย ในปี 
2570 

สตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป 
หมายถึง สตาร์ทอัพทีส่ามารถ
ระดมทุนจากนักลงทนุกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อน าเงนิลงทุนมาใช้
ในการขยายกิจการหรือเตรียม
เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  

นับจ านวนของสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซ ีขึ้นไป
ทั้งหมด ณ ปี 2570 โดยตัวชี้วัดจะ
บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อจ านวนของ
สตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไปทัง้หมด ณ ปี 
2570 ไม่ต่ ากว่า 20 ราย 

ณ ปี 2565 จ านวน
สตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี 
ขึ้นไป มีจ านวน 4 
แห่ง 

Techsauce 
(https://startupdirectory 
.techsauce.co/)   

3.2 070302 จ านวนการจด
ทะเบียนวสิาหกิจเพื่อ
สังคม เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

จ านวนการจดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง 
จ านวนของบริษัท ห้างหุน้ส่วน
นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอืน่ 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่ง
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการ
ผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือ
การบริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก
ของกิจการ และได้รับการจด
ทะเบียนตามพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ. 2562 

ใช้สูตรการค านวณ 

 
 
โดยที ่

Gt คือ อัตราการเพิ่มข้ึนของการจด
ทะเบียนวสิาหกิจเพื่อสังคมต่อป ี 
(ร้อยละ) 

SEt คือ จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่
ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด ณ สิ้นปี
ปัจจุบนั (ราย) 

ณ สิ้นปี 2565 
จ านวนการจด
ทะเบียนวสิาหกิจ
เพื่อสังคม มีจ านวน 
214 ราย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

𝐺𝑡 =  (
𝑆𝐸𝑡 −  𝑆𝐸𝑡−1 

𝑆𝐸𝑡−1
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

SEt-1 คือ จ านวนวสิาหกิจเพื่อสงัคมที่
ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด ณ สิ้นปี
ก่อนหน้า (ราย) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
G2566 ถึง G2570 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ในแต่ละป ี
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หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 

รหัสเป้าหมาย 0801 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาคต่าง ๆ เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งมุ่ งเน้นให้มี 
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนาให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นฐานในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป โดย 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการขยายตัวของการลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยลดการกระจุกตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร
และปริมณฑลได้ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 080101 อัตราการเติบโตของ
รายได้ต่อประชากรใน
ภาค เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าอัตราการเติบโต
ของรายได้ต่อ
ประชากรของประเทศ 

รายได้ต่อประชากรในภาค 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว 
(Gross regional product 
per capita) ใน 7 ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค
กลาง และกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหมุดหมายที่
ต้องการลดความแตกต่างทาง
รายได้ระหว่างภาคต่าง ๆ ลง 
การวัดผลของตัวชี้วดันี้จึง

ใช้สูตรการค านวณ 

 

 

 

โดยที ่

Di คือ ส่วนต่างระหว่างอัตราการ
เติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค 
i กับรายได้ต่อประชากรของประเทศ
ในช่วงปี 2566-2570 

RPCi คือ รายได้ต่อประชากรในภาค i 
ในปีนัน้ ๆ 

NPC คือ รายได้ต่อประชากรของ
ประเทศในปนีั้น ๆ 

ในปี 2563 อัตราการ
เติบโตของรายได้ต่อ
ประชากรในภาค 
ต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

- ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ร้อยละ 
0.149 

- ภาคเหนือ ร้อยละ 
-5.037 

- ภาคใต้ ร้อยละ  
-12.658 

- ภาคตะวันออก 
เท่ากับร้อยละ  
-12.998 

สศช. 
𝐷𝑖,2570 = 

(
𝑅𝑃𝐶𝑖,2570 − 𝑅𝑃𝐶𝑖,2565

𝑅𝑃𝐶𝑖,2565
) × 100

− (
𝑁𝑃𝐶2570 − 𝑁𝑃𝐶2565

𝑁𝑃𝐶2565
) × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

พิจารณาเฉพาะภาคที่มีระดบั
รายได้ต่อประชากรต่ ากวา่
รายได้ต่อประชากรของ
ประเทศ 

รายได้ต่อประชากรของ
ประเทศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 

i คือ ภาคที่มีรายได้ต่อประชากรในปี 
2563 ต่ ากว่ารายได้ต่อประชากรของ
ประเทศ ซึ่งได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ และภาคตะวันตก  

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
Di ส าหรับทุกภาค i มีคา่มากกวา่หรือ
เท่ากับศูนย ์

- ภาคตะวันตก  
ร้อยละ -4.605 

- ภาคกลาง ร้อยละ  
-2.871 

- กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
ร้อยละ -8.354 

อัตราการเติบโตของ
รายได้ต่อประชากร
ของประเทศ เท่ากับ
ร้อยละ -7.691 

1.2 080102 มูลค่าการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
เพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย
ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็นที่ 9 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 500,000 
ล้านบาท พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้มี
มูลค่าการลงทุนรวม 

มูลค่าการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ วัดโดย
เทียบเคียงจากมูลค่าของเงิน
ลงทุนในโครงการทีไ่ด้รับ
ส่งเสริมการลงทนุจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง 
1) เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 2) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 
แห่ง และ 3) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 4 ภาค  

ใช้ข้อมูลมูลค่าการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อมูลค่าของเงินลงทนุรวม
ในโครงการที่ได้รบัการส่งเสริมการ
ลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุทั้งหมดในช่วงปี 
2566-2570 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไมน่้อยกว่า
ที่ก าหนดในตัวชี้วัด 

ในปีงบประมาณ 
2565 การลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 247,771 
ล้านบาท การลงทนุ
ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกจิพิเศษ
ภาคใต้มีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 6,309 ล้าน
บาท และการลงทุน
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ 



หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมอืงอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เตบิโตได้อย่างยั่งยืน 

95 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

100,000 ล้านบาท 
และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนมีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 10,000 
ล้านบาท 

เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หมายถึง พื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง  

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ หมายถึง พื้นที่จังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช   

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน หมายถึง พื้นที่
ชายแดน 10 จังหวัด ได้แก ่

1) พื้นที่ 14 ต าบลที่ติด
ชายแดน ใน อ.แม่สอด อ.พบ
พระ อ.แม่ระมาด ของจังหวัด
ตาก 

2) พื้นที่ 11 ต าบลที่ติด
ชายแดน ใน อ.เมือง อ.หว้าน
ใหญ่ อ.ดอนตาล ของจังหวัด
มุกดาหาร 

3) พื้นที่ 4 ต าบล ใน อ.อรัญ
ประเทศ อ.วัฒนานคร ของ
จังหวัดสระแก้ว 

ชายแดนมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 7,967 ล้าน
บาท 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

พื้นที่ 3 ต าบลที่ตดิชายแดน 
ใน อ.คลองใหญ่ ของจังหวัด
ตราด 

5) พื้นที่ 4 ต าบลที่ติดชายแดน 
ใน อ.สะเดา ของจังหวัดสงขลา 

6) พื้นที่ 13 ต าบลที่ติด
ชายแดน ใน อ.เมือง อ.สระ
ใคร ของจังหวัดหนองคาย 

7) พื้นที่ 5 ต าบลที่ตดิชายแดน 
ใน อ.เมือง อ.ตากใบ อ.ยี่งอ อ.
แว้ง อ.สุไหงโก-ลก ของจังหวัด
นราธิวาส 

8) พื้นที่ 21 ต าบลที่ติด
ชายแดน ใน อ.แม่สาย อ.เชียง
แสน อ.เชียงของ ของจังหวัด
เชียงราย 

9) พื้นที่ 9 ต าบลที่ตดิชายแดน 
ใน อ.เมือง อ.ท่าอุเทน ของ
จังหวัดนครพนม 

10) พื้นที่ 2 ต าบลที่ติด
ชายแดน ใน อ.เมือง ของ
จังหวัดกาญจนบุรี   
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(ตามประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษที่ 1/2558 และ 
2/2558) 
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เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 

รหัสเป้าหมาย 0802 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชากรภายในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาพื้นที่และเมืองที่ท่ัวถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 

 

080201 สัมประสทิธิ์ความไม่
เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ของ
ภาคต่ ากว่า
สัมประสทิธิ์ความไม่
เสมอภาคของประเทศ 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคในการกระจายรายได้ 
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์จนีี่ 
(Gini coefficient) เปน็
เครื่องมือในการวัดความไม่เทา่
เทียมในรูปของสัดส่วน (Gini 
ratio) ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 
1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร 
แสดงว่าความไม่เทา่เทียมกัน
ของรายได้ยิ่งมีมากข้ึน 

ใช้สูตรการค านวณ 

 

โดยที ่

Di,2570 คือ ส่วนต่างระหว่าง
สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ของภาค i กับ
สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ของประเทศ ในปี 
2570 

GNi,2570 คือ สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคในการกระจายรายไดข้อง
ภาค i ในปี 2570 

GNC2570 คือ สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคในการกระจายรายไดข้อง
ประเทศในปี 2570 

i คือ ภาคต่าง ๆ ประกอบดว้ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ในปี 2564 
สัมประสทิธิ์ของ
ความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) 
ของรายได้เท่ากับ 
0.43 

สศช. 

𝐷𝑖,2570 = 𝐺𝑁𝑖,2570− 𝐺𝑁𝐶2570 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
Di < 0 ส าหรับทุกภาค i 

2.2 080202 สัดส่วนผู้มีงานท าใน
แต่ละภาค เพิ่มสูงขึน้
กว่าสัดส่วนผู้มีงานท า
ของภาคในปี 2563 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
มีสัดส่วนผู้มีงานท าไม่
เกินร้อยละ 13 ของ
จ านวนผู้มีงานท า
ทั้งหมด 

ผู้มีงานท า หมายถึง บุคคลที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป และใน
ระหว่าง 7 วันก่อนวัน
สัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ 

1) ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมง
ขึ้นไป โดยได้รบัค่าจา้ง 
เงินเดือน ผลก าไร เงินปนัผล 
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือ
สิ่งของ 

2) ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
โดยไมไ่ด้รับค่าจา้งในวิสาหกิจ
หรือไร่นาของหัวหน้าครัวเรือน
หรือสมาชิกในครัวเรือน 

3) ไม่ได้ท างานหรือท างาน
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผู้ปกติ
มีงานประจ า) แต ่

3.1) ยังคงได้รับค่าตอบแทน 
ค่าจ้าง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ผล

ใช้สูตรการค านวณดังนี ้

 

 

โดยที ่

SEBi,2570 คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้มี
งานท าเฉลี่ยของภาค i ต่อจ านวนผู้มี
งานท าของประเทศ ในปี 2570 เทียบ
กับปี 2563 (ร้อยละ) 

EBi คือ จ านวนผู้มีงานท าเฉลี่ยทั้งปี
ของภาค i ในปีนัน้ ๆ (คน) 

EC คือ จ านวนผู้มีงานท าเฉลี่ยทัง้ปี
ของประเทศในปีนัน้ ๆ 

i คือ ภาคต่าง ๆ ประกอบดว้ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคกลาง (รวมปริมณฑล) และ
กรุงเทพมหานคร 

ในปี 2564 สัดส่วนผู้
มีงานท าของภาค 
ต่าง ๆ ต่อจ านวนผู้มี
งานท าของประเทศ
เป็นดังนี ้

- ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ร้อยละ 
24.63 

- ภาคเหนือ ร้อยละ 
16.10 

- ภาคใต้ ร้อยละ 
13.48 

- ภาคกลาง ร้อยละ 
31.62 

- กรุงเทพมหานคร
ต่อจ านวนผู้มีงาน
ท าทั้งหมด เท่ากบั
ร้อยละ 14.16 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
𝑆𝐸𝐵𝑖, 2570 = 

[(
𝐸𝐵𝑖,2570

𝐸𝐶2570
) − (

𝐸𝐵𝑖,2563

𝐸𝐶2563
)] × 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ก าไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างที่ไมไ่ด้ท างาน 

3.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ค่าจ้างผลประโยชน์อ่ืน ๆ ผล
ก าไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างที่ไมไ่ด้ท างาน แต่ยังมี
งานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
SEBi,2570 > 0 ส าหรับทุกภาค i 
ยกเว้น SEBi,2570 ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร ต้องมีค่าไม่เกิน 
ร้อยละ 13 
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เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างทั่วถึง 

รหัสเป้าหมาย 0803 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาเมืองที่เอ้ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการวางแผนพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการที่จ าเป็นส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลและการรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 080301 เมืองอัจฉริยะมีจ านวน
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากวา่ 
105 พื้นที่ ภายในปี 
2570 

เมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมือง
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทนัสมัยและ
ชาญฉลาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัด
การเมือง ลดค่าใช้จ่ายและ 
การใช้ทรัพยากรของเมืองและ
ประชากรเป้าหมาย โดยเน้น
การออกแบบที่ดี และการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชนในการพฒันา
เมือง ภายใต้แนวคิดการ
พัฒนา เมืองน่าอยู่ เมือง
ทันสมัย ให้ประชาชนในเมือง 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีความสุข  
อย่างยั่งยืน โดยการพฒันา

นับจ านวนเมืองที่ได้รับมอบตรา
สัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพืน้ที่
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
บริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ จนถึงปี 
2570 โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อเมืองที่ได้รับมอบตรา
สัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพืน้ที่
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนถึงปี 2570  
มีจ านวนรวมไม่ต่ ากว่า 105 พื้นที่ 

จ านวนเมืองอัจฉริยะ
ทั้งหมดจนถึงปี 
2565 เท่ากับ 30 
พื้นที ่

ส านักงานเมืองอัจฉริยะ 
ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
ค าส าคัญ 

วิธีการค านวณ 
และวัดผล 

ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เมืองอัจฉริยะมีมิติที่ส าคัญ  
7 ด้าน ได้แก่ (1) สิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ (Smart 
Environment) (2) การ
เดินทางและขนสง่อัจฉริยะ 
(Smart Mobility) (3) การ
ด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart 
Living) (4) พลเมืองอัจฉริยะ 
(Smart People) (5) พลังงาน
อัจฉริยะ (Smart Energy)  
(6) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart 
Economy) และ (7) การ
บริหารภาครัฐอัจฉริยะ 
(Smart Governance) 

ทั้งนี้ เมืองที่ได้รบัการรับรอง
ว่าเป็นเมืองอัจฉริยะจะได้รับ
มอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรอง
การเป็นพื้นทีพ่ัฒนาเมือง
อัจฉริยะ โดยคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนและบริหารโครงการ
เมืองอัจฉริยะ 

3.2 080302 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื
มีจ านวนมากข้ึน 

สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนานิยามของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนืและวิธีการวัดผล สศช. 
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจน
ได้อย่างยั่งยืน 

รหัสเป้าหมาย 0901 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนและมีความขัดสนทางการเงิน หรือความขัดสนในมิติอ่ืน ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการศึกษา มีโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ที่จ าเป็นหรือได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม ที่ช่วยให้สามารถหลุดพ้นจากความขัดสนที่มีอยู่ได้ และไม่ส่งต่อความยากจนหรือความขัดสนไปสู่รุ่นต่อไป 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 090101 ทุกครัวเรือนที่ถูก 
คัดกรองว่ามีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นในปี 
2565 สามารถหลุด
พ้นจากสถานะการมี
แนวโน้มเปน็ครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น ภายใน
ปี 2570 

ครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือนยากจน
ข้ามรุ่น หรือ ครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น หมายถึง 
ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชน
อายุ 0-18 ปี และมีลักษณะ
ตามเกณฑ์บ่งชี้ความขัดสน
ประการใดประการหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
(1) เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ถึง 
2,500 กรัม (2) เด็ก  
0-12 ปี ได้รับวัคซีนไม่ครบ (3) 
ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
(4) ขาดแคลนน้ าสะอาด
ส าหรับบริโภค (5) เด็กขาด
การเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน 

นับจ านวนและระบุครัวเรือนที่เข้า
ข่ายเป็นครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุน่ใน
ปี 2565 จาก TPMAP และติดตาม
ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของ
ครัวเรือนเหล่านั้นไปจนถึงปี 2570 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
ทุกครัวเรือนที่ได้รับการระบุวา่เข้า
ข่ายเป็นครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุน่ใน
ปี 2565 สามารถหลุดพ้นจากลกัษณะ
ตามเกณฑ์บ่งชี้ความขัดสนได้ภายในปี 
2570 

ในปี 2565 ครัวเรือน
ที่ถูกระบุว่ามี
แนวโน้มกลายเปน็
ครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่น มีจ านวน 
597,248 ครัวเรือน 
หรือคิดเป็นประมาณ 
15% ของครัวเรือนที่
มีเด็กและเยาวชน
เป็นสมาชิก 

สศช. 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ไม่ได้รับการศึกษาภาคบงัคับ 
หรือไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า (6) มีคนในครัวเรือน
ที่ไม่มีงานท า ไมไ่ด้รับการฝึก
อาชีพ หรือขาดทักษะในการ
อ่าน เขียน และคิดเลขอย่าง
ง่าย (7) รายได้ครัวเรือนต่ า
กว่า 38,000 บาท/คน/ปี (8) 
ไม่มีเงินออม โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์จ านวนและระบุ
ครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่น มาจากระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เปา้ (Thai People 
Map and Analytics 
Platform: TPMAP)   

1.2 090102 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรบัของเด็กจาก
ครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 100 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบ
ปรับ (Adjusted Net 
Enrolment Ratio: NER)   
หมายถึง อัตราส่วนระหวา่ง
จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนใน
ระดับการศึกษาตามช่วงอายุ
ระดับการศึกษาและระดับที่สูง
กว่า กับจ านวนประชากรตาม
ช่วงอายุระดบัการศึกษา โดยมี

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  

NEP2570 คือ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรบัของเด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษา

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สศช. 

NEP2570 =
𝐸2570

𝑇2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

การปรับฐานการค านวณให้
เป็น 100 

ตอนต้น (หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า) ในปี 2570  

E2570 คือ คือ จ านวนเด็กจาก
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นที่เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับที่
สูงกว่า (หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า หรือระดับที่สูงกวา่) ตาม
ช่วงอายุในปี 2570 

T2570 คือ จ านวนเด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นทั้งหมดตามช่วงอายุ
ของระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
ในปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
NEP2570 = 100 ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ NEP2570 ≥ 
70 ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

1.3 090103 เด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นเตบิโต
ไปเปน็แรงงานที่มี
ทักษะหรือส าเร็จ
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือ

เด็กจากครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่นที่เติบโตไปเป็นแรงงานที่มี
ทักษะหรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
หมายถึง เด็กอายุ 15-18 ปี
จากครัวเรือนที่ได้รับการระบุ

ใช้สูตรการค านวณ 

 
 
โดยที่  

RSC2570 คือ สัดส่วนของเด็กจาก
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นที่เติบโตไป

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สศช. 

RSC2570 =
𝑆𝐶2570

𝑇𝑃2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เทียบเท่า เพิ่มข้ึนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 

ว่าเข้าข่ายเป็นครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นในปี 2565  
ที่สามารถเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
จนจบการศึกษา หรือได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพและมี
อาชีพและรายได ้

เป็นแรงงานที่มีทักษะหรือส าเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรอื
เทียบเท่าในปี 2570  

SC2570 คือ จ านวนเด็กอายุ 15-18 ปี
จากครัวเรือนที่ได้รับการระบุวา่เข้า
ข่ายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุน่ในปี 
2565 ที่สามารถเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจนจบ
การศึกษา หรือได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพและมีอาชีพและรายได้
ภายในปี 2570 

TP2570 คือ จ านวนเด็กอายุ 15-18 ปี
ทั้งหมด จากครัวเรือนที่ได้รับการระบุ
ว่าเข้าข่ายเป็นครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่นในปี 2565 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RSC2570  ≥ 50 

1.4 090104 สัดส่วนของเด็ก
ปฐมวัยในครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นที่มี
ปัญหาพัฒนาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ลดลงร้อยละ 20 

เด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
พัฒนาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ หมายถึง  เด็กอายุ  
3-4 ปี ที่ได้รับการประเมินว่ามี
พัฒนาไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ของ
โครงการส ารวจสถานการณ์

จัดท าการส ารวจพัฒนาการของเด็ก
อายุ 3-4 ปี ในครัวเรือนยากจนข้าม
รุ่น เพื่อประเมินสัดส่วนของเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยสัดสว่นเปน็ร้อยละของเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เท่ากับจ านวนของเด็กที่ได้รบัส ารวจ

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สศช. 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เด็กและสตรี อย่างน้อย 1 
ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี ้

1) การอ่านออกและการรู้จัก
ตัวเลข: เด็กจะถูกจัดว่ามี
พัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้อย่าง
น้อย 2 ข้อ คือ (1) เด็ก
สามารถบอกหรือเรียกชื่อ
ตัวอักษรได้อย่างน้อย 10 ตัว 
(2) เด็กสามารถอ่านค าง่าย ๆ 
หรือค าที่ใช้/ได้ยินบ่อย ๆ ได้
อย่างน้อย 4 ค า และ (3) เด็ก
รู้จักเลขและสามารถบอก
ตัวเลข 1–10 ได้ 

2) กายภาพ: หากเด็กสามารถ
หยิบสิ่งของเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม้ 
ก้อนหิน เป็นต้น) ขึน้จากพืน้
ด้วยนิ้ว 2 นิ้วได้ และ/หรือแม่
หรือผู้ดูแลไม่ได้ระบวุ่าบางครั้ง
เด็กป่วยหนักจนไมส่ามารถ
เล่นได้ จะจัดว่าเด็กมี
พัฒนาการด้านกายภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

3) สังคมและอารมณ์: เด็กจะ
ถูกจัดว่ามีพัฒนาการเปน็ไป

พบว่ามปีัญหาพฒันาการไม่เปน็ไป
ตามเกณฑ์ หารด้วยจ านวนเด็ก
ทั้งหมดที่ได้รับการส ารวจ แลว้คูณ
ด้วย 100 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RUD2570 < (RUD2565 x 0.8) โดยที่ 
RUD คือ สัดส่วนของเด็กปฐมวัยใน
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นที่มีปญัหา
พัฒนาการไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ในปี 
2565 หรือ 2570  
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ตามเกณฑ์ เม่ือเข้าเงื่อนไข
ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ คือ 
(1) สามารถเข้ากับเด็กคนอ่ืน
ได้ดี (2) เด็กไม่มีการเตะ กัด 
หรือทุบตีเด็กคนอ่ืนหรือผู้ใหญ่ 
และ (3) เด็กไม่ถูกดึงความ
สนใจไดโ้ดยงา่ย 

4) การเรียนรู้: หากเด็ก
สามารถท าตามค าสั่งงา่ย ๆ ได้
อย่างถูกต้อง และ/หรือเมื่อให้
ท าบางสิง่บางอย่าง แล้วเด็ก
สามารถท าได้ด้วยตัวเองได้ จะ
จัดว่าเด็กมีพัฒนาการดา้นการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ ์
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เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

รหัสเป้าหมาย 0902 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

คนทุกช่วงวัยได้รับบริการทางสังคม ความช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิ และหลักประกันต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการลดความยากจนหรือความขัดสนต่าง ๆ และป้องกัน
ไม่ให้ตกอยู่ในความยากจนหรือความขัดสนเมื่อเจอสถานการณ์เปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 090201 ดัชนีรวมของความ
คุ้มครองทางสังคมมีค่า
ไม่ต่ ากว่า 100 โดย
ดัชนีรวมของความ
คุ้มครองทางสังคม
ประกอบด้วย 3 มิติ 
โดยมีตัวชี้วดัในแต่ละ
มิติ ดังนี้ 1) ความ
คุ้มครองทางสังคม
ส าหรับวัยเด็ก (1) 
อัตราการเข้าถึงบริการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-
2 ปี) เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 2) ความ
คุ้มครองทางสังคม
ส าหรับวัยแรงงาน (1) 
แรงงานที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมมสีัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

อัตราการเข้าถึงบริการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย (0-2 ปี) หมายถึง 
อัตราส่วนระหว่างจ านวนเด็ก 
0-2 ปี ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของสถานเลี้ยงเด็กที่ได้รบั
อนุญาต กับจ านวนเด็ก 0-2 ปี
ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจแบบสุ่มตัวอยา่ง  

แรงงานที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม หมายถึง บุคคล
ที่เป็นลูกจา้งตามมาตรา 33 
หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัคร
ใจตามมาตรา 39 หรือมาตรา 
40 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  

ผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือ
การเกษียณภาคสมัครใจที่
ภาครัฐจ่ายสมทบ หมายถึง ผู้

ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคม 
(CI) ค านวณโดยใชสู้ตรค านวณดังนี้  
     
      
โดยที่ SP1-SP6 และ T1-T6 คือ ค่าที่
วัดได้และคา่เป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งมีวิธีการค านวณดังนี ้

SP1 เท่ากับจ านวนเด็ก 0-2 ป ีที่
ส ารวจพบว่าอยู่ภายใต้การดูแลของ
สถานเลี้ยงเด็กทีไ่ด้รับอนุญาตในปี 
2570 หารด้วยจ านวนเด็ก 0-2 ปี
ทั้งหมดที่ได้รับการส ารวจในปี 2570 
และ T1 เท่ากับจ านวนเด็ก 0-2 ปี ที่
ส ารวจพบว่าอยู่ภายใต้การดูแลของ
สถานเลี้ยงเด็กทีไ่ด้รับอนุญาตในปี 
2565 หารด้วยจ านวนเด็ก 0-2 ปี
ทั้งหมดที่ได้รับการส ารวจในปี 2565 
แล้วคูณด้วย 1.5 

- อัตราการเข้าถึง
บริการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย (0-2 ปี) 
อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- ในปี 2564 สัดส่วน
ของแรงงานที่อยู่
ในระบบประกัน 
สังคม เท่ากับร้อย
ละ 48 

- ในปี 2565 จ านวน
ผู้ที่อยู่ในระบบการ
ออมเพื่อการ
เกษียณภาคสมัคร
ใจที่ภาครัฐจ่าย
สมทบเท่ากบั 
2.49 ล้านคน 

สศช. 
ส านักงานประกันสังคม 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
กองทุนการออมแห่งชาติ 
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

𝐶𝐼 =
(
𝑆𝑃1
𝑇1

 x 100)  +....+ (
𝑆𝑃6
𝑇6

 x 100)

6
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ของก าลังแรงงานรวม 
(2) จ านวนผูท้ี่อยู่ใน
ระบบการออมเพื่อการ
เกษียณภาคสมัครใจที่
ภาครัฐจ่ายสมทบ
เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 100 (3) แรงงานที่
อยู่ภายใต้การจ้างงาน
ทุกประเภทได้รับความ
คุ้มครองโดยกฎหมาย
แรงงาน 3) ความ
คุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สงูวัย (1) 
สัดส่วนผู้สูงอายุที่
ยากจนลดลงเหลือไม่
เกินร้อยละ 4 (2) 
สัดส่วนผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิงที่เข้าถึงบริการ
ดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพิ่มข้ึนเป็นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ที่เป็นสมาชิกของกองทุนการ
ออมภาคสมัครใจเพื่อการ
เกษียณอายุที่รัฐจัดให้กับ
แรงงานนอกระบบ
ประกันสังคมและไม่มี
สวัสดิการอ่ืนใดรองรับ และรัฐ
ร่วมจ่ายเงินสมทบ อาทิ 
กองทุนการออมแห่งชาติ  

แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้าง
งานทุกประเภทได้รับความ
คุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน 
หมายถึง ผู้ที่อยู่ภายใต้การจา้ง
งานทุกประเภท รวมถึงผู้
ประกอบอาชีพอิสระ แรงงาน
ที่อยู่ในการจ้างงานในภาค
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ 
และผู้ที่อยู่ภายใต้การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ อาทิ แรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
ได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมายซึ่งมีข้อก าหนดที่
ครอบคลุมถึงสิทธิขั้นพืน้ฐาน
ในการท างาน ความปลอดภัย
ในการท างาน และ
หลักประกันทางสังคม 

SP2 เท่ากับจ านวนแรงงานที่อยูใ่น
ระบบประกันสงัคมทั้งหมดในปี 2570 
หารด้วยจ านวนผู้มงีานท าในปี 2570 
แล้วคูณด้วย 100 และ T2 เท่ากับ 
60  

SP3 เท่ากับจ านวนสมาชิกของ
กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุน
อ่ืน ๆ ที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอก
ระบบประกันสงัคมและไม่มีสวัสดิการ
อ่ืนใดรองรับ และรัฐร่วมจ่ายเงนิ
สมทบ และ T3 เท่ากับจ านวนผู้ที่อยู่
ในระบบการออมเพื่อการเกษียณภาค
สมัครใจฯ ในปี 2565 คูณด้วย 2 

SP4 เท่ากับ 1 หากในปี 2570 
แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุก
ประเภทได้รับความคุ้มครองโดย
กฎหมายแรงงาน และเท่ากับ 0 หาก
มีแรงงานบางประเภทที่ยังไม่ไดค้วาม
คุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน และ 
T4 เท่ากับ 1 

SP5 เท่ากับจ านวนของผูสู้งอายทุี่
ส ารวจพบว่ามีรายได้ต่ ากว่าเสน้ความ
ยากจนในปี 2570 หารด้วยจ านวน
ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการส ารวจทัง้หมดใน

(ข้อมูล ณ 31 
สิงหาคม 2565) 

- แรงงานกลุ่มทีย่ัง
ไม่ได้รับการ
คุ้มครองโดย
กฎหมายแรงงาน 
ได้แก ่ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 
แรงงานที่อยู่ใน
การจ้างงานใน
ภาคเศรษฐกิจที่ไม่
เป็นทางการ และ
แรงงานในระบบ
เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม 

- ในปี 2564 สัดส่วน
ผู้สูงอายุทีย่ากจน 
เท่ากับร้อยละ 6.8 

- สัดส่วนผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพงิที่
เข้าถึงบริการดูแล
ระยะยาวดา้น
สาธารณสุขใน
ระบบหลัก 
ประกันสุขภาพ



หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ผู้สูงอายุที่ยากจน หมายถึง ผู้
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากวา่
เส้นความยากจน ค านวณโดย
ใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึง
บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น 
(ผู้สูงอายทุี่ยังช่วยเหลือตนเอง
ได้แต่มีความล าบากหรือติดขัด
ในการเคลื่อนไหว) และ
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิเตียง 
(ผู้สูงอายทุี่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นในการ
เคลื่อนย้ายและการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวนั) ทีไ่ด้รับ
บริการการรักษาพยาบาล 
ฟื้นฟู บ าบัด และสง่เสริม
สุขภาพ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ตามสิทธปิระโยชน์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

ปี 2570 แล้วคูณด้วย 100 และ T5 
เท่ากับ 4 

SP6 เท่ากับจ านวนผู้สงูอายุภาวะ
พึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในปี 2570 หารด้วย
จ านวนผู้สงูอายุภาวะพึ่งพงิทั้งหมดใน
ปี 2570 แล้วคูณด้วย 100 และ T6 
เท่ากับ 70 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
CI มีค่าไม่ต่ ากวา่ 100 

 

แห่งชาติ อยู่
ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

เป้าหมายที่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

รหัสเป้าหมาย 1001 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การพัฒนาสินค้าและบริการที่น าไปสู่การลดของเสียและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น สินค้าท่ีมีการน าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์
ที่ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและการปล่อยของเสีย เป็นต้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็นและมีการน ากลับมาใช้ซ้ า โดยเฉพาะวัสดุ พลังงาน และน้ า 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 100101 มูลค่าผลติภัณฑ์มวล
รวมในประเทศจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
เพิ่มข้ึน สามารถ
สนับสนนุการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ 1  
ในปี 2570 

สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนานิยามและวิธีการวัดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1.2 100102 การบริโภควัสดุใน
ประเทศมีปริมาณ
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ในปี 2570 

  การบริโภควัสดุในประเทศ 
(Domestic Material 
Consumption: DMC) 
หมายถึง ปริมาณของวัสดุ
ทั้งหมดโดยน้ าหนักที่มีการใช้
ภายในประเทศ โดยค านวณ
จากปริมาณวสัดุทั้งหมดที่มี
การสกัดหรือผลิตขึ้น
ภายในประเทศ บวกกับวัสดทุี่
มีการน าเข้า และหักลบด้วย

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

R2566-2570 คือ สัดส่วนที่ลดลงของการ
บริโภควัสดุในประเทศ (ร้อยละ) 
ในช่วงปี 2566-2570 

- ในปี 2563 ค่า 
DMC ของประเทศ
ไทย เท่ากับ 
893.5 ล้านตัน 
หรือ 12.5 ตัน/คน 

- ในปี 2558 ค่า 
DMC ของประเทศ
ไทย เท่ากับ 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

R2566−2570 =
𝐷𝑀𝐶2565 − 𝐷𝑀𝐶2570

𝐷𝑀𝐶2565
 x 100 
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113 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

วัสดุที่มีการส่งออก 
  ทั้งนี้ วัสดุที่น ามาคิดค านวณ 
ได้แก ่แร่โลหะ แร่อโลหะ 
(อาทิ ยิปซัม ทราย ดินขาว) 
ชีวมวล และเชื้อเพลิงฟอสซิล  

DMC2565 คือ ปริมาณการบริโภควัสดุ
ในประเทศ ในปี 2565 (ตัน) 

DMC2570 คือ ปริมาณการบริโภควัสดุ
ในประเทศ ในปี 2570 (ตัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2566-2570 ≥ ร้อยละ 25 

547.13 ล้านตัน 
หรือ 8.12 ตัน/คน 

1.3 100103 ดัชนีการหมุนเวียน
วัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย (พลาสติก 
วัสดุก่อสร้าง เกษตร-
อาหาร) เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
ในปี 2570 

ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุ 
(Material Circularity 
Indicator: MCI) หมายถึง 
อัตราส่วนระหว่างปริมาณการ
ใช้วัสดุที่มาจากการน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ าหรือกระบวนการ
รีไซเคิล ต่อปริมาณการใช้วัสดุ
ทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี้ การวัดระดบัการไหลของ
วัสดุ (Flow of material) ใน
ตลอดกระบวนการของ
ผลิตภัณฑ์หนึง่จะมีค่าตั้งแต่  
0.1 จนถึง 1 โดย MCI = 1 
คือ วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้จะต้อง
มาจากส่วนประกอบที่น า
กลับมาใช้ใหม่หรือวัสดุรีไซเคิล
โดยไม่สญูเสียในการรีไซเคิล 
(ประสิทธิภาพการรีไซเคิล 
100%) รวมทั้งไม่มีของเสียที่

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที ่
R2566-2570 คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
ดัชนีการหมุนเวียนวัสดสุ าหรับ
ผลิตภัณฑ์เปา้หมาย ได้แก่ พลาสติก 
วัสดุก่อสร้าง เกษตร-อาหาร ในช่วงปี 
2566-2570 (ร้อยละ) 

MCI คือ ค่าดัชนีการหมุนเวียนวสัดุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเป้าหมายในปีนั้น ๆ 
(ร้อยละ) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2566-2570 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 

ยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

R2566−2570 = 𝑀𝐶𝐼2570− 𝑀𝐶𝐼2565

𝑀𝐶𝐼2565
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและ
เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุจะต้อง
น ามาใช้ซ้ าหรือน ากลบัมาใช้
ใหม่โดยไม่สูญเสีย (Zero 
Waste) ในขณะที่ MCI = 0.1 
คือ ผลิตภัณฑ์มีการไหลเวียน
แบบเส้นตรงอยา่งสมบูรณ์ซึ่ง
หมายความว่าวตัถุดิบทั้งหมด
ที่น ามาใช้มาจากวัตถุดิบใหม่ 
(Virgin materials) และไม่มี
ของเสียที่น ากลบัมาใช้ใหม่
หรือไม่มีการรีไซเคิลเลย 
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เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

รหัสเป้าหมาย 1002 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงการควบคุมและจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไ ม่ให้ท าลาย
ความสามารถในการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 100201 คะแนนดชันสีมรรถนะ
ด้านสิง่แวดล้อมดีขึ้น 
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยมีคะแนนไม่
น้อยกว่า 55 คะแนน 
ในปี 2570 

ดัชนีสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Performance Index: EPI) 
จัดท าโดยมหาวิทยาลัยเยล
และมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
โดยตัวชี้วดัที่ใช้ในการประเมิน
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสภาพภูมิอากาศ 
(Climate) อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health) และ
การให้ความส าคัญกับระบบ
นิเวศ (Ecosystem Vitality) 
การประเมินครอบคลุม
ประมาณ 180 ประเทศ 

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีจ านวน 
11 ประเทศ ประกอบด้วย 
ไทย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 

ใช้ข้อมูลจาก EPI Report 2028  
(ปี พ.ศ. 2571) โดยตัวชี้วัดจะบรรลุ
ค่าเป้าหมายเมื่อประเทศไทยมีอันดับ
อยู่ใน 3 อันดับแรกของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
มีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 

ตาม EPI Report 
2022 (ปี พ.ศ. 
2565) ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 3 ของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รองจาก
สิงคโปร์และบรูไน มี
คะแนน 38.1  

EPI Report ของ Yale 
Center for 
Environmental Law & 
Policy และ Center for 
International Earth 
Science Information 
Network Earth 
Institute, Columbia 
University 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

มาเลเซีย เวียดนาม กัมพชูา 
ลาว ฟิลปิปนิส์ สิงคโปร์ บรูไน 
และติมอร์-เลสเต 

2.2 100202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ปา่ไม้เพิ่มข้ึน โดย
เป็นปา่ไม้ธรรมชาติ 
ร้อยละ 33 และพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
12 ของพื้นที่ประเทศ 
ภายในปี 2570 

พื้นที่ป่าไม ้ตามนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 หมายถึง 
พื้นที่ปกคลุมของพชืพรรณที่
สามารถจ าแนกได้วา่เป็นไม้ยนื
ต้นปกคลุมเปน็ผนืต่อเนื่อง
ขนาด ไมน่้อยกว่า 3.125 ไร ่
และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและ
ลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่
ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นทีท่ี่
จ าแนกได้วา่เปน็พื้นทีป่่าไม้ 
โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตสั 
หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้แตป่ระเมิน
ได้ว่าผลผลิตหลักของการ
ด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ 
พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ 
สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการ
หารือค านิยามของค าวา่ 
"พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์" ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

S2570 คือ สัดส่วนของพื้นที่ปา่ไม้
ธรรมชาติหรือพื้นที่ปา่เศรษฐกิจในปี 
2570 (ร้อยละ) 

FA2570 คือ จ านวนพื้นที่ปา่ไม้
ธรรมชาติหรือพื้นที่ปา่เศรษฐกิจ  
ณ ปี 2570 (ไร่) 

TA2570 คือ จ านวนพืน้ที่รวมทั้ง
ประเทศ ณ ปี 2570 (ไร่) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
S2570 ส าหรับพื้นที่ปา่ธรรมชาติ ≥ 
ร้อยละ 33 และ S2570 ส าหรับพืน้ที่
ป่าเศรษฐกิจ ≥ ร้อยละ 12 

 

ในปี 2564 พื้นที่ปา่
ไม้ธรรมชาติคิดเปน็
ร้อยละ 31.64 ของ
พื้นที่ประเทศ แต่
สัดส่วนของพืน้ที่ปา่
เศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ยังอยู่
ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมป่าไม้  

 

  

𝑆2570 =
𝐹𝐴2570

𝑇𝐴2570
 x 100 
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เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน 

รหัสเป้าหมาย 1003 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก มลพิษ และของเสียที่เป็นผลจากกิจกรรมการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 100301 สัดส่วนของการใช้
พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายเพิ่มข้ึน มี
สัดส่วนไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 24 ภายในปี 
2570 

พลังงานทดแทน หมายถึง 
พลังงานทีน่ ามาใช้ทดแทน
พลังงานฟอสซิล (ถ่านหิน 
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ)  
ประกอบด้วย พลงังาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ า ชวีมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะ และ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล
และไบโอดีเซล) 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
หมายถึง การใช้พลังงานเพื่อ
การบริโภคหรือผลิตสินค้าและ
บริการ โดยไมน่ับรวมพลังงาน
ที่ใช้เป็นวัตถุดบิหรือใช้ใน
กระบวนการผลิตส าหรับ
พลังงานประเภทอื่น 

 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

S2570 คือ สัดส่วนของการใช้พลงังาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลงังานขั้น
สุดท้ายในปี 2570 (ร้อยละ) 

RE2570 คือ ปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนในปี 2570 (ตัน) 

FE2570 คือ ปริมาณการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายในปี 2570 (ตัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
S2570 ≥ ร้อยละ 24 

 

ในปี 2564 สัดส่วน
ของการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณ
การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย เทา่กับร้อย
ละ 14.49 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 𝑆2570 =

𝑅𝐸2570

𝐹𝐸2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.2 100302 การน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่เพิ่มข้ึน 
โดยมีอัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ของ
ประเทศ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 40 ของ
ปริมาณขยะทีน่ า
กลับมาใช้ใหม่ได้
ภายในปี 2570 

การน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ หมายถึง การ
น าขยะกลบัมาใช้ซ้ า ทัง้ที่ใช้ใน
รูปลักษณะเดิมโดยไม่ผา่นการ
แปรรูปหรือแปรสภาพ 
(Reuse) หรือการน าขยะมา
แปรรูปเป็นวัตถุดบิส าหรับ
ผลิตภัณฑป์ระเภทเดิมหรือ
น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทใหม่ (Recycle และ 
Upcycle)  

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

 

โดยที่  

R2570 คือ อัตราการน าขยะกลับมาใช้
ใหม่ในปี 2570 (ร้อยละ) 

C2570 คือ ปริมาณขยะที่มีการน า
กลับมาใช้ใหม่ในชว่งระยะเวลา 1 ปี 
ในปี 2570 (ตัน) 

W2570 คือ ปริมาณขยะทั้งหมดในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ในปี 2570 (ตัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 

ในปี 2564 อัตราการ
น าขยะกลบัมาใช้
ใหม่ของประเทศ
เท่ากับร้อยละ 32.95 
ของปริมาณขยะที่น า
กลับมาใช้ใหม่ได ้
    

กรมควบคุมมลพิษ 

3.3 100303 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 
2570 ลดลงจากปี 
2560 ร้อยละ 10 

ปริมาณขยะต่อหัว หมายถึง 
อัตราส่วนของปริมาณขยะมูล
ฝอย (ชุมชน) ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
ประเทศใน 1 วัน ต่อประชากร 
1 คน 

ใช้สูตรการค านวณ 
 
 
โดยที่  
R2570 คือ สัดส่วนทีล่ดลงของปรมิาณ
ขยะต่อหัวในปี 2570 เทียบกับปี 
2560 (ร้อยละ) 

 - ในปี 2560 
ปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อหัว เท่ากับ 
1.13 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน 

- ในปี 2564 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยต่อหัว
เท่ากับ 1.03 

กรมควบคุมมลพิษ 

𝑅2570 =
𝐶2570

𝑊2570
 x 100 

𝑅2570 =
𝑊2565− 𝑊2570

𝑊2565
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

W คือ ปริมาณขยะต่อหัวในปนีัน้ ๆ 
(ตัน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 10 

กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน 

- สัดส่วนที่ลดลงของ
ปริมาณขยะต่อหัว
ในปี 2564 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 
8.85 
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

รหัสเป้าหมาย 1101 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

การใช้มาตรการป้องกันและปรับตัวที่จ าเป็นเพ่ือลดความล่อแหลมหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 110101 จ านวนประชาชนที่
เสียชีวิต สูญหาย และ
ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากภัย
ธรรมชาติลดลง เม่ือ
เทียบกับค่าเฉลี่ยใน
แผนฯ 12 แต่ละภัย 

ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ
โดยตรงจากภัยธรรมชาติ 
หมายถึง ประชาชนทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บหรือผลกระทบทาง
สุขภาพ หรือต้องอพยพย้ายที่
อยู่อาศัย หรือมีทรัพย์สินที่สูญ
หายหรือได้รับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติ  

ภัยธรรมชาติ หมายถึง  
ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น อุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย แผน่ดนิถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ ลูกเห็บ  

เปรียบเทียบจ านวนเฉลี่ยต่อปีของ
ประชาชนที่เสียชวีิต สูญหาย และ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย และภัยหนาว ในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (2560-
2565) กับช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 (2566-2570)  

ทั้งนี้ จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ หมายถึง จ านวน
ประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อน 
และได้รับบาดเจ็บ โดยตรงจากภัย
ธรรมชาติ ในขณะทีจ่ านวนประชาชน
ที่สูญหายยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล  

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
จ านวนเฉลี่ยต่อปีของประชาชนที่
เสียชีวิต สูญหาย และได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติ

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ภัยหนาว คลื่นความร้อน  
เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ภัยธรรมชาติ
ส าหรับตัวชีว้ัดนี้รวมเฉพาะ
อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และ
ภัยหนาว 

ในแต่ละประเภท ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจ านวน
น้อยกว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 12 

1.2 110102 ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากภัย
ธรรมชาติโดยตรงต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (รวมถึงความ
เสียหายที่เกิดกับ
โครงสร้างพืน้ฐานและ
การหยุดชะงักของการ
บริการข้ันพื้นฐานที่
ส าคัญ) ลดลง เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากภัยธรรมชาติโดยตรง 
หมายถึง ความเสียหาย 
(Damage) ได้แก่ ความ
เสียหายทางกายภาพของ
ทรัพย์สิน (เชน่ โครงสร้าง
พื้นฐาน อาคารและ
ส่วนประกอบ ผลผลิต วัตถุดบิ 
เครื่องจักร) โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือ
ภายหลังจากประสบเหตุการณ์
ภัยในทันที และความสูญเสีย
โดยตรง (Direct Loss) 
ได้แก่ การสูญเสียรายได้ 
ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง 
ทรัพย์สินในการประกอบ
อาชีพถูกท าลาย ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง  

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยต่อปีของ
มูลค่าความสูญเสียโดยรวมทาง
เศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติทุก
ประเภท ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 (2560-2565) กับช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2566-
2570) โดยตัวชี้วัดจะบรรลุค่า
เป้าหมายเมื่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจฯ ในช่วงแผนฯ 13 ต่ ากว่า
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจฯ 
ในช่วงแผนฯ 12   

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- ข้อมูลความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจฯ จากกรม
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศจาก
สภาพัฒน ์
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.3 110103 จ านวนพื้นที่และมลูค่า
ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติลดลง เม่ือ
เทียบกับค่าเฉลี่ยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 

จ านวนพ้ืนที่ เป็นการนับ
จ านวนของ จังหวัด/อ าเภอ/
กิ่งอ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น  
ที่เป็นพื้นที่ประสบภัย 

มูลค่าความเสียหาย หมายถึง 
มูลค่าเป็นตวัเงินของความ
เสียหายของทรัพย์สินและ
สิ่งก่อสร้างที่ถูกท าให้เสียหาย
โดยตรงจากเหตุภัยธรรมชาต ิ

ทั้งนี้ ภัยธรรมชาติส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้รวมเฉพาะอุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย และภัยหนาว 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อปีของจ านวน
พื้นที่และมลูค่าความเสียหายรวมจาก
ภัยธรรมชาติทุกประเภท ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-
2565) กับช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 (2566-2570)  

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
ทั้งจ านวนพืน้ที่และมูลค่าความ
เสียหาย ในช่วงของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 มีจ านวนน้อยกว่าในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 
 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
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เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

รหัสเป้าหมาย 1102 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในการ ป้องกัน 
เตรียมพร้อม และรับมือ 

ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 110201 มีแผนที่แสดงพื้นที่
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
พื้นที่ส าคัญด้านต่าง ๆ 
หรือระดับจังหวัดอย่าง
ครอบคลุม เชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลของมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อมที่ส าคัญ 

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง 
หมายถึง แผนที่ที่มีการระบุ
พื้นที่ที่มีแนวโน้มจะได้รับ
ผลกระทบ และมีการจัดแบ่ง
พื้นที่ตามระดับของความ
รุนแรงของผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งแผนทีด่ังกล่าวจะ
แสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงที่มีการวิเคราะห์สภาวะ
การเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง 
(vulnerability) ศักยภาพ 
(capacity) ในการรับมือของ
ชุมชนที่อาจเปน็อันตรายและ
คาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ส าคัญ หมายถึง พื้นที่ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและ

นับรวมจ านวนพื้นทีส่ าคัญทั้งหมด 
ที่มีการจัดท าแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง
จากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่มีระยะเวลาครอบคลุมถึงปี 2570 
และจัดท าแล้วเสร็จภายในปี 2570 
โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อมี
การจัดท าและเผยแพร่แผนที่แสดง
พื้นที่เสี่ยงฯ ส าหรับพืน้ที่ส าคัญครบ
ทุกแห่ง 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมทรัพยากรธรณี  

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

กรมทรัพยากรน้ า  

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาต ิ
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

สังคมในระดับประเทศ อาทิ 
พื้นที่เมืองหลัก พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ   

ทั้งนี้ สศช. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และรายชื่อ
ของพื้นที่ส าคัญ 

2.2 110202 การมีแผนจัดการ
ป้องกันความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับ
พื้นที่ โดยเฉพาะพืน้ที่
ส าคัญ 

แผนจัดการป้องกันความ
เสี่ยง หมายถึง แผนที่มีการ
จัดระบบในการรับมือกับภัยฯ 
ให้ทันต่อสถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้อง
กับความเสี่ยงของพื้นที่ ทั้งใน
แง่ของลักษณะของภัยฯ และ
ระดับของผลกระทบ 

พื้นที่ส าคัญ หมายถึง พื้นที่ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศ อาทิ 
พื้นที่เมืองหลัก พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ   

ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และรายชื่อ

นับรวมจ านวนพื้นทีส่ าคัญทั้งหมดที่มี
การจัดท าแผนจัดการป้องกนัความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีม่ี
ระยะเวลาครอบคลุมถึงปี 2570 และ
จัดท าแล้วเสร็จภายในปี 2570 โดย
ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อมีการ
จัดท าและเผยแพร่แผนจัดการปอ้งกัน
ความเสี่ยงฯ ส าหรับพื้นที่ส าคัญครบ
ทุกแห่ง  

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ของพื้นที่ส าคัญ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.3 110203 การเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
(ครอบคลุมภัยส าคัญ 
สามารถเชื่อมโยง
ระดับพื้นที่
ระดับประเทศ และ
ระดับโลก มีความ
แม่นย า ทนัต่อเวลา 
และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเปราะบางได้) 

สศช. อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดค านยิามของการเตือนภัย 
ที่มีประสิทธิภาพและวิธีการวัดผล 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

กรมอุตุนิยมวิทยา  

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาต ิ

กรมประชาสัมพันธ ์
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เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รหัสเป้าหมาย 1103 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความสามารถในการปกป้องตนเองและรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 110301 ชุมชน ท้องถิ่น 
อาสาสมัคร และ
เครือข่าย ที่สามารถ
จัดการความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง เพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 80 ภายใน
ปี 2570 และมีการจัด
ฝึกอบรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของประเทศ 

ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร 
และเครือข่าย หมายถึง  
(1) ชุมชนที่มีการจดแจ้งจัดตั้ง
กับเทศบาล กรุงเทพมหานคร 
หรือก านัน (2) อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ
จิตอาสาภัยพบิัติ (3) เครือข่าย
องค์กรชุมชนที่ได้รับการ
รับรองสถานภาพ และจัด
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์
เก่ียวข้องกับการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ความสามารถจัดการความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง หมายถึง การมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

นับจ านวนชุมชน อาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสาภัยพบิตัิ 
และเครือข่ายองค์กรชุมชน ที่ไดร้ับ
การฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผ่านการประเมินความรู้หลงัการ
อบรม ในช่วงปี 2566-2570 จาก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
อาสาสมัครดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
จ านวนชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จิตอาสาภัยพบิัติ และ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรมฯ และผา่นการประเมิน
ความรู้หลังการอบรม มีสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 



หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

127 
 

ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ของภัยธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่ของตนเอง และ
ความสามารถในการป้องกัน
และรับมือกับภัยฯ เบื้องต้นได้
ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ชุมชน อาสาสมัครอาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสาภัยพบิตัิ 
และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งหมด 

3.2 110302 ระดับความส าเร็จใน
การสร้างความ
ตระหนักรู้ในระดับ
ชุมชนและการมีสว่น
ร่วมในการส่งข้อมูล
จากพื้นที่เกิดภัยเข้าสู่
ระบบเตือนภัย
ส่วนกลาง 

การสร้างความตระหนักรู้ใน
ระดับชุมชน หมายถึง การ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
คนทุกกลุ่มในชุมชนเก่ียวกับ
ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ รวมถึง
แนวทางในการเฝ้าระวงัและ
ติดตามสถานการณ์การเกิดภัย
ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องภายในชุมชน 

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีการ
จดแจ้งจัดตั้งกับเทศบาล 
กรุงเทพมหานคร หรือก านัน 

 

นับจ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการอบรม
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมในการสง่ข้อมูลจากพื้นที่เกิด
ภัย ในช่วงปี 2566-2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ
จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการอบรมมี
สัดส่วนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
จ านวนชุมชนทัง้หมด 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.3 110303 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีองค์ความรู้ 
และมีแผนในการ
จัดการด้านภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

แผนในการจัดการด้าน 
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมายถึง แผนที่ก าหนดวิธีการ
และบทบาทของภาคส่วนต่าง 
ๆ ในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่ รวมถึงการเตรียม
ความพร้อม  
การรับมือ และการฟื้นฟู
บูรณะ ในชว่งก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดภัยธรรมชาต ิ

นับรวมจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีการจัดท าแผนใน
การจัดการด้านภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ครอบคลุมระยะเวลาถึงปี 2570 และ
จัดท าแล้วเสร็จภายในปี 2570 โดย
ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมี
การจัดท าและเผยแพร่แผนในการ
จัดการด้านภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3.4 110304 ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากระบบ
ประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตรและภัย
ธรรมชาต ิ

ระบบประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร หมายถึง การ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายหรือสูญเสียต่อ
พืชผลทางการเกษตรอัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ โดย
ผู้ที่จะท าประกนัภัยพืชผลต้อง
เป็นผู้ที่ท าการผลิตพืชผลนั้น ๆ 
ด้วยตนเองและเปน็เจ้าของ
ผลผลตินัน้  

ระบบประกันภัยทาง
ธรรมชาติ หมายถึง  

สศช. อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนา
วิธีการวัดผลและการจัดเก็บข้อมูล 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

การประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ชีวิต และรา่งกาย
ของผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

การที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใชป้ระโยชน์จาก
ระบบประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตรและภัยธรรมชาติ 
หมายถึง การมีบริการ
ประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุม
พืชผลประเภทต่าง ๆ ที่
เกษตรกรปลูก และมีบริการ
ประกันภัยส าหรับทรัพย์สนิ
และร่างกายที่ครอบคลุมความ
เสี่ยงจากภัยส าคัญ โดยมีการ
ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม
และเบี้ยประกนัที่ไมสู่งเกินไป 
รวมถึงการที่เกษตรกรและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันภัยฯ  

3.5 110305 มีกองทุนเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ

การรับประกันภัยต่อ หมายถึง 
การรับโอนการประกนัภัย
บางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกนัภัย เพื่อช่วยลด

ตัวชี้วัดจะบรรลุค่าเปา้หมายเมื่อมีการ
พัฒนากองทุนทีส่ามารถด าเนินการได้
ครบตามวัตถุประสงค์ที่ตัวชี้วัด

ปัจจุบนัยังไม่มี
กองทุนเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัย

กระทรวงการคลัง  

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยและเปน็
แหล่งเงินรับประกนั
ภัยต่อ 

ภาระความเสี่ยงในส่วนที่
บริษัทประกนัภัยต้อง
รับผิดชอบ 

ก าหนด จ านวน 1 กองทุน แล้วเสร็จ
ภายในปี 2570  

ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

รหัสเป้าหมาย 1201 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการและสติปัญญาที่สมวัย และอุปนิสัยที่ดี วัยเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม ที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตและการท างานในอนาคต  วัยแรงงานได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการท างานที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับโลกของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
และผู้สูงอายุสามารถท างานและมีบทบาทในสังคมได้ตามศักยภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 120101 ดัชนีพฒันาการเด็ก
สมวัย เพิ่มข้ึนเป็นร้อย
ละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย 
หมายถึง สัดส่วนของเด็กอายุ 
0-5 ปีทั่วประเทศ ที่ได้รับการ
ประเมินว่ามีพฒันาการสมวยั
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) ภายในช่วงระยะเวลา 
1 ปีงบประมาณ โดยเด็กที่
ได้รับการประเมนิว่ามี
พัฒนาการสมวัย ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามช่วง
อายุครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การ
เคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและสติปญัญา  
ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที่  

R2570 คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยใน
ปี 2570 (ร้อยละ) 

CD2570 คือ จ านวนเด็ก 0-5 ปีทีไ่ด้รับ
การประเมินว่ามีพฒันาการสมวยัในปี 
2570 (คน) 

CT2570 คือ จ านวนเด็ก 0-5 ปีที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการทัง้หมด
ในปี 2570 (คน) 

ดัชนีพฒันาการเด็ก
สมวัยในปี 2565 
เท่ากับร้อยละ 85.13  

ปี 2654 เท่ากับร้อย
ละ 82.55  

ปี 2563 เท่ากับร้อย
ละ 95.25  

และปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 91.94  

กรมอนามัย (ระบบ
สารสนเทศสนบัสนนุดา้น
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

𝑅2570 =
 𝐶𝐷2570

𝐶𝑇2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

และการช่วยเหลือตัวเองและ
สังคม 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
R2570 ≥ ร้อยละ 88 

1.2 120102 ร้อยละของนักเรียนที่
มีสมรรถนะจากการ
ประเมินโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐาน 
สากลไม่ถึงระดับ 
พื้นฐานของทั้ง 3 วิชา
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
ลดลงร้อยละ 8 เมื่อ
สิ้นสุดแผน 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล หรือ 
PISA หมายถึง โปรแกรมการ
ประเมินขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา หรือ OECD ที่จัดขึ้น
ทุก 3 ปี เพื่อวัดความสามารถ
ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน 
ของนักเรียนอายุ 15 ปีใน
ประเทศต่าง ๆ โดยนักเรียนที่
มีผลประเมินไม่ถึง
ระดับพื้นฐานในแต่ละวิชา 
เป็นนักเรียนทีไ่ด้คะแนนต่ า
กว่าระดับ 2 จากทัง้หมด 6 
ระดับ 

กลุ่มโรงเรียน หมายถึง กลุ่ม
ของโรงเรียนที่แบ่งตามสังกัด 
ได้แก่ (1) โรงเรียนในสงักัด
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
(2) โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ใช้สูตรการค านวณ 

Sij = Fij, 2565 - Fij, 2570 

โดยที่  

Sij, 2570 คือ สัดส่วนทีล่ดลงของ
นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ถงึ
ระดับพื้นฐานในวิชา i ในกลุ่ม
โรงเรียน j (ร้อยละ) 

Fij, 2565 คือ สัดส่วนของนักเรียนที่มีผล
การประเมินไม่ถึงระดบัพืน้ฐานในวิชา 
i ในกลุ่มโรงเรียน j ในปี 2565 (PISA 
2022) 

Fij, 2570 คือ สัดส่วนของนักเรียนที่มีผล
การประเมินไม่ถึงระดบัพืน้ฐานในวิชา 
i ในกลุ่มโรงเรียน j ในปีที่มีการจัด
สอบที่ใกล้เคียงกับปี 2570 

i คือ วิชาที่มีการประเมิน ได้แก ่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการ
อ่าน 

j คือ กลุ่มโรงเรียนตามสังกัดทั้ง 6 
กลุ่ม 

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลประเมินไม่ถึง
ระดับพื้นฐาน ใน 
PISA 2018:  
1. โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.: คณิตศาสตร์
ร้อยละ 43.8 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
34.6 การอ่านร้อย
ละ 50.5 
2. โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. (ขยายโอกาส): 
คณิตศาสตร์ร้อยละ 
62.3 วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 52.9 การ
อ่านร้อยละ 79.3 
3. โรงเรียนในสังกัด 
สช.: คณิตศาสตร์
ร้อยละ 47.2 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
38.7 การอ่านร้อย
ละ 50.6 
4. โรงเรียนในสังกัด 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

เอกชน (สช.) (3) โรงเรียนใน
สังกัดกรงุเทพมหานคร (กทม.) 
(4) โรงเรียนในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) (5) โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลยั สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ (6) วิทยาลัยใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
Sij, 2570 ≥ 8 ส าหรับทุกวิชา i และทุก
กลุ่มโรงเรียน j 

กทม.: คณิตศาสตร์
ร้อยละ 62.3 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
49.5 การอ่านร้อย
ละ 72.4 
5. โรงเรียนในสังกัด 
สถ.: คณิตศาสตร์
ร้อยละ 64.6 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
53.8 การอ่านร้อย
ละ 71.1 
6. โรงเรียนสาธิต: 
คณิตศาสตร์ร้อยละ 
8.6 วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 4.8   
การอ่านร้อยละ 
10.3 
7. โรงเรียนในสังกัด 
สอศ.: คณิตศาสตร์
ร้อยละ 73.8 
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
68.8 การอ่านร้อย
ละ 80.2 
8. โรงเรียนสังกัด 
อว. (เน้นวิทย์) 
คณิตศาสตร์ร้อยละ 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

0.4วิทยาศาสตร์ร้อย
ละ 0.1 การอ่านร้อย
ละ 1.2  

ทั้งนี้ Baseline Pisa 
2018 ภาพรวม เมื่อ
แบ่งตามดา้นการ
ทดสอบ เป็นดังนี ้

- ด้านการอ่าน
สมรรถนะต่ ากว่า
พื้นฐานร้อยละ 
59.5 

- คณิตศาสตร์ร้อยละ 
52.7 

- วิทยาศาสตร์ร้อย
ละ 44.5 

1.3 120103 ทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุด
แผน 

ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของต้นทนุ
ชีวิตในทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ พลัง
ตัวตน พลงัครอบครัว พลัง
สร้างปัญญา พลังเพื่อนและ
กิจกรรม และพลังชุมชน จาก
การส ารวจสถานการณ์ตน้ทุน
ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
ในช่วงอายุ 12-18 ปี ที่

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

C2566-2570 คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชว่งปี 
2566-2570 (ร้อยละ) 

ทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทยในปี 
2564 เท่ากับร้อยละ 
62.10 และในปี 
2562 เท่ากับร้อยละ 
65.24  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 𝐶2566−2570 =

𝐿𝐴2570− 𝐿𝐴2565

𝐿𝐴2565
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ด าเนินการโดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)  

LA คือ ค่าเฉลี่ยของต้นทุนชีวิต
โดยรวมในปนีั้น ๆ 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
C ≥ ร้อยละ 3 

1.4 120104 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบณัฑิตฐาน
สมรรถนะ เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 30 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บัณฑิตฐานสมรรถนะ 
หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่ส าคัญต่อการใช้ชีวติ 
การท างาน และการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยา่งมี
คุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที่  
RGC2570 คือ สัดส่วนของนักศึกษาที่
เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บัณฑิตฐานสมรรถนะในปี 2570 
(ร้อยละ) 

GC2570 คือ จ านวนของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บัณฑิตฐานสมรรถนะในปี 2570 (คน) 

GT2570 คือ จ านวนของนักศึกษา
ทั้งหมดในปี 2570 (คน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RGC2570 ≥ ร้อยละ 30 

 

จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
บัณฑิตฐาน
สมรรถนะในปี 2565 
เท่ากับร้อยละ 15 
และในปี 2563 
เท่ากับร้อยละ 15 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

𝑅𝐺𝐶2570 =
𝐺𝐶2570

𝐺𝑇2570
 x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.5 120105 ผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มข้ึน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 4 ต่อป ี

ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง 
สัดส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อจ านวนผู้มี
งานท า ซึ่งสามารถสะท้อนถึง
ศักยภาพของแรงงานในการ
สร้างรายได ้

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

gt คือ อัตราการเติบโตของผลิตภาพ
แรงงาน (ร้อยละต่อปี) 

LPt คือ ผลิตภาพแรงงานในปปีจัจุบัน 
(บาทต่อคนต่อปี) 

LPt-1 คือ ผลิตภาพแรงงานในปกี่อน
หน้า (บาทต่อคนต่อป)ี 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
gt ในช่วงปี 2566-2570 มีค่าไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 4 ในแต่ละป ี

ผลิตภาพแรงงานใน
ปี 2564 เท่ากับ 
275,582 บาท ต่อ
คนต่อปี (เพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 
1.35 จากปี 2563) 
และในปี 2563 
เท่ากับ 271,934 
บาทต่อคนต่อปี  

 - ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ จาก สศช. 
 - จ านวนผู้มีงานท า จาก
การส ารวจภาวะการ
ท างานของประชากร ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

1.6 120106 จ านวนผู้สงูอายุที่
ประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมิติ ลดลง
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ความยากจนหลายมิติ 
หมายถึง การวัดระดับของ
ความยากจนที่ครอบคลุมถึง
ความยากจนที่ไม่ใชต่ัวเงิน 
โดยมิติที่ใช้วัดมี 4 มิติ ได้แก่ 
การศึกษา การใช้ชีวิตในแบบที่
ดีต่อสุขภาพ ความเปน็อยู่ 
และความมัน่คงทางการเงิน  

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที่  

RPEt คือ สัดส่วนที่ลดลงของจ านวน
ผู้สูงอายุทีป่ระสบปญัหาความยากจน
หลายมิติ (ร้อยละ) 

จ านวนของผู้สูงอายุ
ที่ประสบปัญหา
ความยากจนหลาย
มิติในปี 2563 
เท่ากับ 0.55 ล้านคน 
และในปี 2562 
เท่ากับ 0.69 ล้านคน 

สศช. 

𝑔𝑡 = (
𝐿𝑃𝑡− 𝐿𝑃𝑡−1

𝐿𝑃𝑡−1
) x 100 

𝑅𝑃𝐸𝑡 = (
𝑃𝐸𝑡−1− 𝑃𝐸𝑡

𝑃𝐸𝑡−1
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ทั้งนี้ ผูท้ี่ประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมิติ คือ ผู้ที่มี
ความขัดสนตัง้แต่ 2 มิติขึ้นไป 

PEt คือ จ านวนผู้สูงอายทุี่ประสบ
ปัญหาความยากจนหลายมิติในปี
ปัจจุบนั (คน) 

PEt-1 คือ จ านวนผูสู้งอายทุี่ประสบ
ปัญหาความยากจนหลายมิติในปีก่อน
หน้า (คน) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RPEt ในช่วงปี 2566-2570 มีค่าไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 ในแต่ละป ี
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เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

รหัสเป้าหมาย 1202 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ก าลังคนมีทักษะ ความสามารถ และจ านวน ที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการเป้าหมายตามที่ระบุในหมุดหมายที่ 1-6 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 120201 ดัชนีความสามารถ 
ในการแข่งขันของ 
สภาเศรษฐกิจโลก 
ด้านทักษะ คะแนน
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 
เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 
ครอบคลุมทั้งหมด 140 ระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก โดยตัวชี้วัด
ทั้งหมดที่ใช้แบ่งออกเป็น 12 
เสาหลักและทักษะเป็นหนึ่งใน
เสาหลัก ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัด
ที่เก่ียวข้องกับระดับการศึกษา
และทักษะของประชากร และ
คุณภาพของการจัดการศึกษา
และการฝึกอบรมอาชีพ 

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 
โดยที่  

RCS2566-2570 = สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
คะแนนดชันีความสามารถในการ
แข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกดา้น
ทักษะในช่วงปี 2566-2570 (ร้อยละ) 

CS2565 = คะแนนดัชนีความสามารถ
ในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก
ด้านทักษะในปี 2565 (คะแนน) 

CS2570 = คะแนนดัชนีความสามารถ
ในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก
ด้านทักษะในปีในปี 2570 (คะแนน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RCS2566-2570 ≥ ร้อยละ 20 

 

คะแนน
ความสามารถในการ
แข่งขันของสภา
เศรษฐกิจโลกด้าน
ทักษะในปี 2562 
เท่ากับ 62.3 คะแนน 
และในปี 2561 
เท่ากับ 63.0 คะแนน 

สภาเศรษฐกิจโลก 

𝑅𝐶𝑆2566−2570 = (
𝐶𝑆2570− 𝐶𝑆2565

𝐶𝑆2565
) x 100 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.2 120202 การจัดอันดับในดา้น
บุคลากรผู้มี
ความสามารถของ
สถาบนัการจัดการ
นานาชาติ มีคะแนน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

การจัดอันดับในด้านบุคลากร
ผู้มีความสามารถของสถาบัน
การจัดการนานาชาติ เป็น
การประเมินระดับ
ความสามารถของบุคลากร
ของประเทศต่าง ๆ โดย
สถาบนัการจัดการนานาชาติ 
(IMD) :ซึ่งพิจารณาจากปัจจัย 
3 ด้าน คือ การลงทนุและ
พัฒนา (Investment and 
Development) ความดึงดูด 
(Appeal) และความพร้อม 
(Readiness)  

ใช้สูตรการค านวณ 

 

โดยที่  

RHSt คือ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
คะแนนในดา้นบุคลากรผู้มี
ความสามารถ (ร้อยละต่อปี) 

HSt คือ คะแนนในดา้นบุคลากรผู้มี
ความสามารถในปปีัจจุบนั (คะแนน) 

LPt-1 คือ คะแนนในด้านบุคลากรผู้มี
ความสามารถในปีก่อนหนา้ (คะแนน) 

t คือ ปี 2566 ถึงปี 2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
RHSt ในช่วงปี 2566-2570 มีค่าไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 3 ในแต่ละป ี

คะแนนในดา้น
บุคลากรผู้มี
ความสามารถของ
สถาบนัการจัดการ
นานาชาติในปี 2565 
เท่ากับ 49.73 
(อันดับ 45) ในปี 
2564 เท่ากับ 53.01 
(อันดับ 43) และในปี 
2563 เท่ากับ 53.26 
(อันดับ 43)  

สถาบนัการจัดการ
นานาชาติ (IMD) 

2.3 120203 จ านวนและมลูค่าของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ
เพิ่มข้ึน 

สตาร์ทอัพ หมายถึง ธุรกิจเกิด
ใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการโดยการน า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้
ในการด าเนินธุรกิจ โดย
รูปแบบธุรกิจสามารถท าซ้ า 
(Repeatable) และขยาย
ตลาดได้โดยง่าย (Scalable) 

ใช้สูตรการค านวณ 

DS2566-2570 = S2570 - S2565 

โดยที่  

DS2566-2570 คือ จ านวนของธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่เพิ่มข้ึน (ราย) หรือรายได้
ของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เพิ่มข้ึนในช่วงปี 
2566-2570 (ล้านบาท) 

จ านวนของธุรกิจ
สตาร์ทอัพในปี 
2565 เท่ากับ 467 
องค์กร (ข้อมูล ณ 
วันที่ 11 ก.พ. 2566) 
และปี 2564 เท่ากับ 
404 องค์กร  

ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาต ิ

𝑅𝐻𝑆𝑡 = (
𝐻𝑆𝑡− 𝐻𝑆𝑡−1

𝐻𝑆𝑡−1
) x 100 



หมุดหมายที่ 12 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

140 
 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

สามารถมูลคา่เพิ่มและเติบโต
อย่างก้าวกระโดด  

มูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพ 
วัดโดยใช้รายได้รวมต่อปีของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพทุกรายเป็น
ตัวชี้วัดเทียบเคียง เนื่องจากไม่
มีการรายงานข้อมูลมูลค่าของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ  

S2565 คือ จ านวนของธุรกิจสตาร์ทอัพ
ในปี 2565 (ราย) หรือรายได้ของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพในปี 2565 (ล้าน
บาท) 

S2570 คือ จ านวนของธุรกิจสตาร์ทอัพ
ในปี 2570 (ราย) หรือรายได้ของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพในปี 2570 (ล้าน
บาท) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
DS > 0 ส าหรับทั้งจ านวนของธรุกิจ
สตาร์ทอัพและรายได้ของธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 
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เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รหัสเป้าหมาย 1203 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเรียนรู้ ทั้งบนพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ และ
สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

3.1 120301 การประเมินสมรรถนะ
ผู้ใหญ่ในระดับ
นานาชาติของคนไทย
ในทุกด้าน ไม่ต่ ากวา่
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่
เข้ารับการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่
ในระดับนานาชาติ เป็นการ
ประเมินโดยองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) เพื่อวัดระดับ
ของทักษะของประชากร
ในช่วงอายุ 16-65 ปี ของ
ประเทศต่าง ๆ ในด้านการ
อ่าน การคิดค านวณ และการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาใน
การท างานและการใช้ชีวติที่
บ้านและในสังคม 

ใช้สูตรการค านวณ 

Pi,2570 = Ti,2570 - Ai,2570 

โดยที่  

Pi, 2570 คือ ผลต่างระหว่างคะแนน
การประเมินของไทยกับคะแนนเฉลี่ย
ของประเทศที่เข้ารับการประเมนิ ใน
ทักษะ i ในปี 2570 

Ti, 2570 คือ คะแนนการประเมินของ
ไทยในทักษะ i ในปี 2570 

Ai, 2570 คือ คะแนนเฉลี่ยของประเทศ
ที่เข้ารับการประเมิน ในทักษะ i ในปี 
2570 

i คือ ทักษะที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ 
ประกอบด้วย การอ่าน การคิด
ค านวณ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 

องค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)  
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ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

แก้ปัญหาในการท างานและการใช้
ชีวิตที่บา้นและในสังคม 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
Pi, 2570 ของทุกทักษะ i มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับศูนย์ 

3.2 120302 กลุ่มประชากรอายุ 
15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน 
ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้
ฝึกอบรม ไม่เกินร้อย
ละ 5 เมื่อสิ้นสุดแผน 

กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี 
ที่ไม่ได้เรียน ไมไ่ด้ท างาน 
หรือไม่ได้ฝึกอบรม หมายถึง 
กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี 
ที่ไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ ไม่มีงาน
ท า และไม่ได้ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการฝึกอบรมใด ๆ 
ในช่วงเวลาที่ท าการส ารวจ 

ใช้สูตรการค านวณ 

 

โดยที่  

U2570 คือ สัดส่วนของประชากรอายุ 
15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไมไ่ด้ท างาน 
หรือไม่ได้ฝึกอบรม ในปี 2570 (ร้อย
ละ) 

N2570 คือ จ านวนประชากรอาย ุ15-
24 ป ีที่ไม่ได้เรียน ไม่ไดท้ างาน หรือ
ไม่ได้ฝึกอบรม ในปี 2570 (คน) 

T2570 คือ จ านวนประชากรอายุ 15-
24 ปี ทั้งหมดในปี 2570 (คน) 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ  
U2570 ≤ ร้อยละ 5 

สัดส่วนของ
ประชากรอายุ 15-
24 ปี ที่ไม่ได้เรียน 
ไม่ได้ท างาน หรือ
ไม่ได้ฝึกอบรมในปี 
2564 เท่ากับร้อยละ 
11.6  

ในปี 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 12.3  

ในปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 12.9  

และในปี 2561 
เท่ากับร้อยละ 12.7 

 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

𝑈2570 =
 𝑁2570

𝑇2570
 x 100 
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เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 

รหัสเป้าหมาย 1301 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ตัวชี้วัด
ที่ 

รหัส
ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

1.1 130101 ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

ความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการของภาครัฐ 
หมายถึง การความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดท า 
การส ารวจโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยการส ารวจ
ครอบคลุมความพอใจต่อ
บริการภาครัฐในด้านต่าง ๆ 
เช่น ขั้นตอน/ระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สถานที/่
สิ่งอ านวยความสะดวก  
การให้บริการออนไลน์ เป็นตน้ 

ใช้ข้อมูลจากรายงานการส ารวจของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ โดยตัวชี้วัดจะบรรลุ 
ค่าเป้าหมายเมื่อผลส ารวจความ 
พึงพอใจฯ ในปี 2570 มีคะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ประชาชนไทยมี
ความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ
ในปี 2565 อยู่ที่ 
ร้อยละ 81.69 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานพฒันารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
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เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

รหัสเป้าหมาย 1302 

ค าอธิบายเป้าหมาย 

ภาครัฐปรับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่รวดเร็ว ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
โดยสามารถให้บริการต่อสาธารณะได้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ 

ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

2.1 130102 ผลการส ารวจรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ใน
องค์ประกอบ ดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ดัชนีการมีสว่นร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ดัชนีทนุมนษุย์ และ
ดัชนีการให้บริการ
ภาครัฐออนไลน์ ไม่
เกินอันดับที่ 40 ของ
โลก และมีคะแนนไม่
ต่ ากว่า 0.82 

การส ารวจรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดท า
แบบสอบถาม (E-
Government Survey) โดย
ส านักงานกิจการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations 
Department of Economic 
and Social Affairs – UN 
DESA) ซึ่งจัดการส ารวจ
ประเมินสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศ ทุก 2 ป ีโดยมีการ
ประเมินผลใน 2 ดัชนี ได้แก่   

1) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Government 
Development Index: 
EGDI) ประกอบด้วย 3 ดัชนี

ใช้สูตรการค านวณ 
 

 

โดยที ่

GI2570 คือ ค่าเฉลี่ยของอันดับ (หรือ
คะแนน) ในปี 2570 

EGDI2570 คือ อันดับ (หรือคะแนน) 
ตามดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี 
2570 

OSI2570 คือ อันดับ (หรือคะแนน) 
ตามดัชนีการให้บริการภาครัฐ
ออนไลน์ในปี 2570 

HCI2570 คือ อันดับ (หรือคะแนน) 
ตามดัชนีทุนมนุษย์ในปี 2570 
EPI2570 คือ อันดับ (หรือคะแนน) 
ตามดัชนีการมีส่วนร่วมทาง

ในปี 2565 ประเทศ
ไทยมีผลการส ารวจ
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
(1) ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(EGDI) อยู่ในอันดับ
ที่ 55 โดยมีคะแนน 
0.766 คะแนน  
(2) ดัชนีการ
ให้บริการภาครัฐ
ออนไลน์ (OSI) อยู่
ในอันดับที่ 47 โดยมี
คะแนน 0.7763 
คะแนน 
(3) ดัชนทีุนมนุษย์ 
(HCI) อยู่ในอันดับที่ 
76 โดยมีคะแนน 
0.7879 คะแนน 

ส านักงานกิจการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ง
สหประชาชาต ิ𝐺𝐼2570 =

 𝐸𝐺𝐷𝐼2570 + 𝑂𝑆𝐼2570 
+  𝐻𝐶𝐼2570+  𝐸𝑃𝐼2570 

4
 x 100 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

ย่อย ได้แก่ (1) ดัชนีการ
ให้บริการภาครัฐออนไลน์ 
(Online Service Index: 
OSI) (2) ดัชนทีุนมนุษย์ 
(Human Capital Index: HII) 
และ (3) ดัชนีโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม 
(Telecommunication 
Infrastructure Index: TII)  

2) ดัชนีการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
(e-Participation Index: 
EPI) ซึ่งพิจารณาจากการมี
ข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการให้บริการและ
ร่วมก าหนดรูปแบบการ
ให้บริการ 

ทั้งนี้ การวัดผลตามตัวชี้วดันี้
จะใช้ค่าเฉลี่ยจากผลการ
ประเมินจากดชันีข้างต้น
จ านวน 4 ดัชนี ประกอบด้วย 
(1) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในปี 
2570 

โดยตัวชี้วดัจะบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อ 
GI2570 ส าหรับอันดับไม่เกินอันดบัที่ 
40 และ GI2570 ส าหรับคะแนนไม่ต่ า
กว่า 0.82 คะแนน 

(4) ดัชนีการมีส่วน
ร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EPI)  
อยู่ในอันดับที่ 18 
โดยมีคะแนน 
0.7841 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด
ที ่

รหัส
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบายค าส าคัญ วิธีการค านวณและวัดผล ข้อมูลฐาน แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

(EGDI) (2) ดัชนีการให้บริการ
ภาครัฐออนไลน์ (OSI)  
(3) ดัชนทีุนมนุษย์ (HCI) และ 
(4) ดัชนีการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
(EPI)  

 


