Worksheet 1.1
ประมวลผลความเกีย่ วข้องของหน่วยงานในสังกัดทีม่ ีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

วิธกี ารดาเนินงาน
1. ขอให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมในการระบุความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
2. สามารถปรับปรุงข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดเพื่อความสมบูรณ์ในการแสดงความเกี่ยวข้องที่มีต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการระบุหมายเลขตามระดับความเกี่ยวข้อง และเปลี่ยนสีตัวเลขที่
แก้ไขให้เป็นสีแดงเพื่อให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
3. ส่งไฟล์ประมวลผล Worksheet 1 ในรูปแบบ Excel กลับมายัง สศช. ผ่านทาง Email ของเจ้าหน้าที่ สศช. ผู้
ประสานงานตามที่ปรากฎด้านล่าง

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

เจ้าหน้าที่ สศช. ผู้ประสานงาน
ชื่อ นางสาวถิรพร สิงห์ลอ และ นายอคิราห์ มีทรัพย์

เบอร์ติดต่อ: 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
040401
040402
040501
040502
040601
040602
05

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

060101
060201
060202
07

070101
070102

23 แผนแม่บท /140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ความมั่นคง
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนี่ยว
จิการเมื
ตใจของคนไทยสู
งขึ้นและธรรมาภิบาลสูงขึ้น
องมีเสถียรภาพ
ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รบั การ
แก้ไขดีมขีคึ้นวามสงบสุ
จนไม่ส่งผลกระทบต่
อการบริ
ภาคใต้
ข ร่มเย็นมากขึ
้น หารและพัฒนาประเทศ

N/A

N/A

1
2

2
1

2
2

1

ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้ เป็นประเทศแนว
หน้าในภูมิภาคอาเซี
ยน
กลไกการบริ
หารจัดการความมั
่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1

2
2
2
2
2
2

การต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจนทีหุเ่ น้น้ ส่นวนวันการพั
ตกรรมดี
ขึ้น ย่ งั่ ยืนกับต่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก
ประเทศไทยเป็
ฒนาที
ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ
ม่ ขึภ้นูมิ อานาจต่อรอง และได้รบั การยอมรับในสากลมากขึ้น
ประเทศไทยมีเกียรติ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิตมิ ากขึ้น
การเกษตร

2

2

2

1
1

2

2

N/A

N/A

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

N/A

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมี
ความทัพนและหน่
สมัยและปฏิ
บัตาไิ นความมั
ด้จริง ่นคง
กองทั
วยงานด้
มีความพร้อมสูคงวามมั
ขึ้นทีจ่นะเผชิ
ญภัยคุกคามทุ
แิ ละทุกระดับความรุทนุกรูแรง
ประเทศไทยมี
คงและสามารถรั
บมืกอรูกัปบแบบทุ
ความท้กมิาตทายจากภายนอกได้
ปแบบสูงขึ้น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิน่ มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รบั การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่ มีการจัดตัง้ ในทุกตาบลเพิม่ ขึ้น
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
สินค้าทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิม่ ขึ้น
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้น
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
เข้
แข็งในระดับมาตรฐานเพิ
ม่ ขึ้น
อุตมสาหกรรมและบริ
การแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจทิ ัลของไทยดีขึ้น
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิม่ ขึ้น
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
ท่องเทีย่ ว
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
เมืองและชุมชนทีม่ ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
สินค้าท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รบั การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ ขึ้น
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ เพิม่ ขึ้น
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิม่ ขึ้น
อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย
สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รบั มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
รายได้การท่องเทีย่ วสาราญทางน้าเพิม่ ขึ้น
การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเทีย่ วในภูมิภาคอาเซียน
นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
การท่องเทีย่ วอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
พืน้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ ัจฉริยะ
เมืองในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนา เพือ่ กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทีม่ ีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
ความยัง่ ยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ัล
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

สานักงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

N/A

070103
070104
070105
070201
070202
070203
070204
070301
08

080101
080102
080201
080202
080301
080302
080303
080401
09

090101
090102
090201
090202
090203
090301
090302
090303
10

100101
100201
100301
11

110101
110201
110301
110401
110402
110501
12

120101
120201
13

130101
130201
130301
130401
130501
14

140101
140201
140301
15

150101
150201
150202
16

160101
160201
160202
17

170101
170201
18

180101

การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ ขึ้น
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ ขึ้น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนนลดลง
การใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่ มากขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึ้น
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลดีขึ้น
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ทไี่ ม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิม่ ขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการทีเ่ ริ่มตัง้ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิม่ ขึ้น
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ ขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิม่ ขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ ีตอ่ วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ ขึ้น
การลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ ขึ้น
เมืองในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทไี่ ด้รบั การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึ้น
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ ขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ ขึ้น
เมืองในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึ้น
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐานและสมดุลทัง้ ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจติ
วิญญาณที
าใจในการปฏิ
บัตติ นปรันเพื
บตัอ่ วสัเข้งคมเพิ
ากับสภาพแวดล้
อมดีขึ้น
ภาคธุ
รกิจมีด่ บี เข้
ทบาทส
าคัญในการลงทุ
ม่ ขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภั
ย และสร้างสรรค์
ศักยภาพคนตลอดช่
วงชีวเิตพิม่ ขึ้น
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจติ สานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ีคุณภาพมากขึ้น
วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จกั คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มี
ความกล้าศหาญทางจริ
ยธรรมม่ ผลผลิ
มีความสามารถในการแก้
ัญหา ปรั
บตัว สื่อสาร
วมกับผู้อเื่นต็ได้
างมี
แรงงานมี
ักยภาพในการเพิ
ต มีทักษะอาชีพสูงปตระหนั
กในความส
าคัญและท
ทีจ่ ะพัางานร่
ฒนาตนเองให้
มศัอกย่ยภาพ
วและเรียนรู้สิ่งใหม่้เชีต่ยามพลวั
ขึ้น
มีสามารถปรั
คนไทยทีม่ บีคตัวามสามารถและผู
วชาญต่ตาของโครงสร้
งประเทศ เข้างอาชี
ามาทพาวิและความต้
ทยาศาสตร์องการของตลาดแรงงานเพิ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมม่ ใน
อุผูต้สสาหกรรมเป้
าหมายเพิ
ูงอายุมีคุณภาพชี
วิตทีด่ ม่ ี ขึมี้นความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สัการพั
งคมฒสร้นาการเรี
างมูลค่ายเพิ
นรูม่ ้ ให้แก่สังคมเพิม่ ขึ้น
คนไทยได้รบั การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้
าถึงการเรียนรู
้อย่างต่
วิตมดีการพั
ขึ้น ฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ง
ประเทศไทยมี
ระบบข้
อมูอลเนืเพื่ออ่ งตลอดชี
การส่งเสริ
ต่การเสริ
อการพัมฒสร้นาให้
เ
ต็
ม
ตามศั
ก
ยภาพเพิ
ม
่
ขึ
น
้
างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที
องกันเพิได้ม่ ขึเกิ้นดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
จานวนชุส่ มามารถป้
ชนสุขภาพดี
มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัตซิ ้าทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
ศักยภาพการกีฬา
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิม่ ขึ้น
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิม่ ขึ้น
พลังทางสังคม
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพือ่ ให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้นอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจฐานราก
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึ้น
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รบั การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิม่ ขึ้น
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ ยืนสูงขึ้น
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สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สานักงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
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1

180102
180201
180301
180401
180402
180403
180501
19

190101
190102
190103
190201
190202
190203
190301
20

200101
200201
200301
200302
200401
200501
21

210101
210102
210201
22

220101
220102
220103
220201
23

230101
230102
230201
230301
230401
230501
230502

พืน้ ทีส่ ีเขียวทุกประเภทเพิม่ ขึ้น
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ ขึ้น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดนิ และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูร่ ะดับมาตรฐานของประเทศไทย
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิ
ทธิภคุณ
าพมากขึ
้น
คนไทยมี
ลักษณะและพฤติ
กรรมทีพ่ ึงประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
การบริหารจัดการน้าทัง้ ระบบ
ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ ะดับ5)
ระดับการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้าเพิม่ ขึ้น
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้าเพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิม่ ขึ้น
ระดับความมั่นคงด้านน้าเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น
ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิม่ ขึ้น
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทวั่ ประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพทีด่ ี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กบั ฐประชาชน
ภาครั
มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่ ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจติ สอานึ
มีความสามารถสู
ง มุ่งมัม่นิชอบ
และเป็นมืออาชีพ
การต่
ต้ากนการทุ
จริตและประพฤติ
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซืคดี่อทสัตุจริย์ตสและประพฤติ
ุจริต
มิชอบลดลง
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายทีม่ ุ่งให้ประชาชนในวงกว้าง
ได้รบั ประโยชน์
จากการพังฒคันาประเทศโดยทั
ถึง ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ ถึง ไม่เลือกปฏิบัตแิ ละเป็นธรรม
การปฏิ
บัตติ ามและการบั
บใช้กฎหมายมีคว่วามคุ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
การอานวยความยุตธิ รรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึ้นจากการวิจยั และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ ีนวัตกรรมเพิม่ ขึ้น
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รบั การยกระดับเพิม่ ขึ้น จากผลการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนเพิม่ ขึ้น
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทัง้ 4 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชีย
จานวนโครงสร้างพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจี่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิม่ ขึ้น
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สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สานักงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

