
รายชื่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัส

ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

010001 01010101 
ความมั่นคง

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย ์ พร ้อมธ�ารง 
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันของชาติ สถาบันศาสนาเป็น 
ที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010002 010102

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น010103

ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู ่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ

010201

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น010202

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง 
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียม 
พร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

010301

กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงมีความ 
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ 
และทุกระดับความรุนแรง

010302

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

010401

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง 
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

010402

กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

010501

ประเทศไทยเป็นหุ ้นส ่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับ 
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของโลก

020202

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน มีมาตรฐานสากล  
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ประเทศไทยเป็นหน่ีงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การบริหาร และความเ ช่ือมโยง ที่ ส� าคัญใน 
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
ดีขึ้น

020001 02020102 
การต่างประเทศ
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

02 
การต่างประเทศ

04 
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากลในทุกมิติ และสามารถมีบทบาทเชิงรุกใน 
การร่วมก�าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อร่อง และได้รับ 
การยอมรับในสากลมากขึ้น

020501

030302

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ 
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการจัดต้ังในทุกต�าบลเพิ่มขึ้น

03 
การเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

030001

040001

040002

030002

030101

030201

030301

030401

030501

030502

030601

040101

040201

030202

030602

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด ้ าน คุณภาพความปลอดภัยและคุณค ่ าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ 
กลุ่มเป้าหมาย) ท่ีขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง ในระดับมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

04 
อุตสาหกรรม
และบรกิาร
แห่งอนาคต

05 
การท่องเทีย่ว

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได ้จากการท ่อง เที่ ยว เชิ งสร ้ างสรรค ์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับ 
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น

อันดับด้านรายได ้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของไทยดีขึ้น

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

040301

050101

050102

050103

050201

050202

050301

050302

050302

040302

040402

040501

040502

040601

040602

040401

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยดีขึ้น

050001

050002

050003
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

05 
การท่องเทีย่ว

050401

050402

050501

050601

050602

050603

060101

060201

060202

070101

070102

070103

070105

070201

070202

070104

รายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยเป ็นจุดเชื่อมต ่อการเดินทางของ 
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น

โครงสร ้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 
มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เ มื อ ง ใ นพื้ น ที่ เ ป ้ า หม ายที่ ไ ด ้ รั บ ก า รพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้า 
ในทุกมิติ

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล ้อมและมลพิษท่ีมี 
ประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศลดลง

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น

06 
พืน้ท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

07 
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ระบบโลจสิตกิส์
และดจิิทลั

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี

ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง

060001

070001

060002

060003
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

07 
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ระบบโลจสิตกิส์
และดจิทิลั

08 
ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ยคุใหม่

09 
เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เร่ิมตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขต 
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกริด

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

070203

080201

080202

080301

090202

090203

080302

090101

090102

090201

080303

070204

070301

080101

080102

ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น

การลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งหมด 
ได้รับการยกระดับ

080001

090001

090002

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต ่อวิสาหกิจและ 
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น

080401
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

090301

090302

090303

100101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ ์มวลรวมของพื้น ท่ี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพิ่มขึ้น

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

09 
เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

10 
การปรับเปลีย่น

ค่านิยมและ
วฒันธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น

100001

100201

110201

110101

100301

110301

110401

ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

ครอบครัวไทยมีความเข ้มแข็ง และมีจิตส�านึก 
ความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

สื่อในสังคมไทยมีความเข ้มแข็ง สามารถสร ้าง 
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส�านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถ
ในการแก้ป ัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ 
อาชีพสูง ตระหนักในความส�าคัญที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

11 
การพฒันา
ศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชวีติ

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

110001
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คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู ้ และทักษะที่จ�าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ 
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

มีระบบสาธารณสุขที่ ได ้มาตรฐานท่ีประชากร 
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

คนไทยออกก�าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการ 
อย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้น

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข ่งขัน 
ระดับนานาชาติ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง

ประชาชนมีความรู้สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น

120101 

120201 

130101 

130201 

130301 

140101 

140301 

140201 

130401 

130501 

12 
การพฒันา 
การเรยีนรู้

14 
ศกัยภาพ
การกฬีา

13 
การเสรมิสร้าง

ให้คนไทย
มีสุขภาวะทีด่ี

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย 
ใฝ่เรียน รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นมีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย
เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

คนไทยได ้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

120001

140001

130001

120002

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

11
การพฒันา
ศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชวีติ
ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความม่ันคงในชีวิต 
มีทักษะการด�ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

110501
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

150201

150202

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ 
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

15 
พลังทางสังคม

160101

160201

180101

160202

170101

170201

180102

180201

180301

180401

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน 
รากเพิ่มขึ้น

ผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน 
สูงขึ้น

กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด ้อยโอกาสและ 
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี 1 ประกัน 
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่ม 
เป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได ้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

คุณภาพน�้ าในแหล ่งน�้ าผิวดิน แหล ่งน�้ าใต ้ดิน 
และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์

16 
เศรษฐกจิ
ฐานราก

18 
การเตบิโต
อย่างย่ังยนื

17 
ความเสมอภาค
และหลักประกนั

ทางสังคม

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง 
กระจายและอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น 
อย่างยั่งยืน

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน 
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

160001

180001

170001

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

150101 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น150001
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180402

180501

180403

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับ 
มาตรฐานของประเทศไทย

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

18 
การเตบิโต
อย่างยัง่ยนื

รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

19 
การบรหิาร
จัดการน�า้
ท้ังระบบ

ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น190001 ระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

190101

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใช้น�้าอย่าง 
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า

แม ่น�้ าล� าคลองและแหล ่ งน�้ าธรรมชาติ ได ้ รับ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

190002

190003

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น

ระดับความม่ันคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าเพิ่มขึ้น 
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ัวประเทศ 
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

190102 

190201 

190203 

190202 

190103 

190301 

20 
การบรกิาร

ประชาชนและ
ประสทิธภิาพ

ภาครฐั

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น200101 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที ่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

200001

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

200201 ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ 
น�านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

200002

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัด 
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง 
เหมาะสม

200301 

ภาคผนวก ข
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่า
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

23 
การวิจัย

และพฒันา
นวตักรรม

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒน�านวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

230001

230002

21 
การต่อต้าน

การทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ210001 210101

210102

220103

230102

210201

220201

220102

220201

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

วิสาหกิจในกลุ ่ ม เป ้ าหมายด ้านเศรษฐกิจที่ ม ี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ

กฎหมายไม่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยู ่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ 
คุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและ 
เป็นธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

22 
กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุตธิรรม

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึงและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

220001

220002

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส�านึกมีความสามารถ 
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นต ้องมีสมรรถนะ 
และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 

200501 

200302 20 
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธภิาพ

ภาครัฐ
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

230201

230301

230401

230501

230502

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ และ  
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

จ�านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

23 
การวจิยั

และพฒันา
นวตักรรม
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