Worksheet 1.1
ประมวลผลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดทีม่ ผี ลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวง

หน่วยงานของรัฐ ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี

วิธีการดาเนินงาน
1. ขอให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมในการระบุความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สานัก
นายกรัฐมนตรีที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
2. สามารถปรับปรุงข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดเพื่อความสมบูรณ์ในการแสดงความเกี่ยวข้องที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการระบุหมายเลขตามระดับความเกี่ยวข้อง และเปลีย่ นสีตัวเลขที่
แก้ไขให้เป็นสีแดงเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
3. ส่งไฟล์ประมวลผล Worksheet 1 ในรูปแบบ Excel กลับมายัง สศช. ผ่านทาง Email ของเจ้าหน้าที่ สศช. ผู้
ประสานงานตามที่ปรากฎด้านล่าง

คาอธิบายเลขหมายทีร่ ะบุ
1 หมายถึง หน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องหลักกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
2 หมายถึง หน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องสนับสนุนกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
N/A หมายถึง หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ส่ง Worksheet 1 มายัง สศช. ภายในวันที่ .........

เจ้าหน้าที่ สศช. ผู้ประสานงาน
ชือ่ นางสาวถิรพร สิงห์ลอ และ นายอคิราห์ มีทรัพย์

เบอร์ตดิ ต่อ: 02-2804085 ต่อ 6245 และ 6234 Email : Thiraphon@nesdc.go.th และ Nuttawut@nesdc.go.th

รหัส
แผน

รหัส
เป้าย่อย

01

010101
010102
010103
010201
010202
010301
010302
010401
010402
010501
02

020201
020202
020301
020401
020501
03

030101
030201
030202
030301
030302
030401
030501
030502
030601
030602
04

040101
040201
040301
040302

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

N/A

2
2
2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

N/A

ความมั่นคง
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึน้
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสู
งขึน้ และธรรมาภิบาลสูงขึน้
การเมื
องมีเสถียรภาพ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้
ไขดีมขีคนึ้ วามสงบสุ
จนไม่ส่งผลกระทบต่
อการบริ
ภาคใต้
ข ร่มเย็นมากขึ
น้ หารและพัฒนาประเทศ
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมี
ความทั
สมัยและปฏิ
บตั าิไนความมั
ด้จริง ่นคง
กองทัพนและหน่
วยงานด้
มีประเทศไทยมี
ความพร้อมสูคงวามมั
ขึน้ ที่จนะเผชิ
ญภัยคุกคามทุ
กมิาตทายจากภายนอกได้
ิและทุกระดับความรุทนกุ รูแรง
คงและสามารถรั
บมืกอรูกัปบแบบทุ
ความท้
ปแบบสูงขึน้
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึน้ ในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนว
หน้
าในภูมิภาคอาเซี
ยน
กลไกการบริ
หารจัดการความมั
่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึน้
การต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชือ่ มโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิ
ตกรรมดี
ขนึ้ ่ยงั่ ยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลก
ประเทศไทยเป็จนทีหุ่เ้นน้ส่นวนวันการพั
ฒนาที
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ
่มขึภน้ มู ิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึน้
ประเทศไทยมี
เกียรติ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึน้
การเกษตร
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึน้
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึน้
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึน้
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึน้
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมีการจัดตัง้ ในทุกตาบลเพิ่มขึน้
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน้
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึน้
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึน้
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึน้
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขนึ้ ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
เข้
แข็งในระดับมาตรฐานเพิ
่มขึน้
อุตมสาหกรรมและบริ
การแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึน้
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึน้
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึน้
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทลั ของไทยดีขนึ้

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

N/A

040401
040402
040501
040502
040601
040602
05

050101
050102
050103
050201
050202
050301
050302
050303
050401
050402
050501
050601
050602
050603
06

060101
060102
060103
07

070101
070102
070103
070104
070105
070201
070202
070203
070204
070301

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ ใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานสูงขึน้ (Tier)
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึน้
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึน้
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทลั ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขนึ้
ท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึน้ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึน้
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึน้
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึน้
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึน้
รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึน้
การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึน้
ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขนึ้
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขนึ้
พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ ัจฉริยะ
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
ความยัง่ ยืนทางภูมินเิ วศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขนึ้
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึน้
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึน้
ผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนลดลง
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึน้
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึน้
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึน้

2

2

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

08

080101
080102
080201
080202
080301
080302
080303
080401
09

090101
090102
090201
090202
090203
090301
090302
090303
10

100101
100201
103001
11

110101
110201
110301
110401
110402
110501
12

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
การขยายตัวของวิสาหกิจเริม่ ต้นในประเทศไทยเพิ่มขึน้
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีดิจิทลั ดีขนึ้
สินเชือ่ ธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึน้
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริม่ ตัง้ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึน้
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขนึ้
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขนึ้
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึน้
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึน้
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึน้
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปญ
ั ญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญรญาณที
่ดี เข้าใจในการปฏิ
บตั ิตนนปรั
เข้ากั่มบขึสภาพแวดล้
อมดีขนึ้
ภาคธุ
กิจมีบทบาทส
าคัญในการลงทุ
เพื่อบสัตังวคมเพิ
น้
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภั
ย และสร้างสรรค์
ศักยภาพคนตลอดช่
วงชีวเิตพิ่มขึน้
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึน้
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึน้
วัยเรียน / วัยรุน่ มีความรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รูจ้ ักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มี
ความกล้าศหาญทางจริ
ยธรรม่มผลผลิ
มีความสามารถในการแก้
ญ
ั หา ปรั
บตัว สื่อสาร
วมกับผู้อเต็ื่นมได้ศัอกย่ยภาพ
างมี
แรงงานมี
ักยภาพในการเพิ
ต มีทกั ษะอาชีพสูง ปตระหนั
กในความส
าคัญและท
ที่จะพัางานร่
ฒนาตนเองให้
สามารถปรั
วและเรียนรูส้ ิ่งใหม่้เชีตย่ ามพลวั
ขึน้
มีคนไทยที่มบีคตัวามสามารถและผู
วชาญต่ตาของโครงสร้
งประเทศ เข้างอาชี
ามาทพาวิและความต้
ทยาศาสตร์องการของตลาดแรงงานเพิ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม่มใน
าหมายเพิ
ผูอุต้สสาหกรรมเป้
ูงอายุมีคุณภาพชี
วิตที่ด่มี ขึมีน้ ความมั่นคงในชีวิต มีทกั ษะการดารงชีวิต เรียนรูพ้ ัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สัการพั
งคมฒสร้นาการเรี
างมูลค่ายเพิ
นรู่ม้ ให้แก่สังคมเพิ่มขึน้

120101
120201

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทกั ษะการเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถเข้าถึงรการเรี
ย่า่องต่
อเนืง่อเสริ
งตลอดชี
ขนึ้ กยภาพตามพหุปญ
ประเทศไทยมี
ะบบข้ยอนรู
มูลอ้ เพื
การส่
มการพัวิตฒดีนาศั
ั ญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ง
ต่การเสริ
อการพัมฒสร้นาให้
มตามศัสกุขยภาพเพิ
างให้เคต็นไทยมี
ภาวะที่ด่มี ขึน้

130101
130201
130301

ประชาชนมีความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและ
องกันเพิได้่มขึเกิน้ ดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึน้
จลดโรคที
านวนชุ่สมามารถป้
ชนสุขภาพดี
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขนึ้
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2

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
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140101
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150101
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160101
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170101
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180101
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180402
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190101
190102
190103
190201
190202
190203
190301
20

200101

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
ประชาชนมีความรูส้ ุขภาพ เรือ่ งโรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึน้
ศักยภาพการกีฬา
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึน้
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึน้
พลังทางสังคม
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึน้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยูท่ ี่ดีขนึ้ อย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจฐานราก
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ความเสมอภาคและหลั
กประกันทางสังคม
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ ยืนสูงขึน้
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึน้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูร่ ะดับมาตรฐานของประเทศไทย
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิคภุณ
าพมากขึ
น้
คนไทยมี
ลักษณะและพฤติ
กรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้ จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ระดับการรับมือกับพิบตั ิภยั ด้านน้าเพิ่มขึน้
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้าเพิ่มขึน้ จากปัจจุบนั 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึน้
ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึน้
ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึน้
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลั เพิ่มขึน้
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200201
200301
200302
200401
200501

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับฐประชาชน
ภาครั
มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสอานึ
มีความสามารถสู
ง มุ่งมัม่นิชและเป็
การต่
ต้ากนการทุ
จริตและประพฤติ
อบ นมืออาชีพ

210101
210102
210201

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซืคดี่อทสัตจุ ย์ริตสและประพฤติ
ุจริต
มิชอบลดลง
การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้าง
ได้รับประโยชน์
จากการพังฒคันาประเทศโดยทั
ถึง ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบตั ิและเป็นธรรม
การปฏิ
บตั ิตามและการบั
บใช้กฎหมายมีค่ววามคุ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพิ่มขึน้ จากปัจจุบนั
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึน้
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึน้ จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนเพิ่มขึน้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน้
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึน้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

