
 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

หน่วยงำนเจ้ำภำพ 

ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

(ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) 



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุก
มิติ และทุกระดับเพิม่ขึ้น

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชวีิต และทรัพยสิ์น
เพิม่ขึ้น

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

010002 ประชาชนอยู่ดี กนิดี และมี
ความสุขดีขึ้น

ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย ์พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึเหนีย่ว
จติใจของคนไทยสูงขึ้น

กระทรวงกลาโหม

010103 การเมืองมีเสถยีรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง*

010201 ปัญหาความมั่นคงทีม่ีอยู่ในปัจจบุัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการ
แกไ้ขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพฒันา
ประเทศ

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็มากขึ้น ส านักนายกรัฐมนตรี  (กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร)

010301 หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

ส านักขา่วกรองแห่งชาติ

010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ะเผชญิภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความรุนแรง

กระทรวงกลาโหม

010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกบัความท้า
ทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถยีรภาพของภูมิภาคเอเชยี รวมทัง้เป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ

การพฒันากลไกการบริหาร
จดัการความมั่นคงแบบองค์รวม

010501 กลไกการบริหารจดัการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีม่ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

การพฒันาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชญิภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกบัอาเซียน และ
นานาชาติรวมทัง้องค์กรภาครัฐ
และมิใชภ่าครัฐ

หน้าที ่1



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ020001 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ 
ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
 มั่งค่ัง ยั่งยนืมีมาตรฐานสากล 
และมีเกยีรติภูมิในประชาคมโลก

กระทรวงการต่างประเทศ 010401 ใชข้องแผนแม่บท ความมั่นคง แผนยอ่ยที ่4 การบูรณา
การความร่วมมือด้านความมั่นคงกบัอาเซียน และ
นานาชาติรวมทัง้องค์กรภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ เล่มความ
มั่นคง

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

010402 ใชข้องแผนแม่บท ความมั่นคง แผนยอ่ยที ่4 การบูรณา
การความร่วมมือด้านความมั่นคงกบัอาเซียน และ
นานาชาติรวมทัง้องค์กรภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ เล่มความ
มั่นคง

กระทรวงการต่างประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การ
บริการ และความเชื่อมโยงทีส่ าคัญในภูมิภาคเอเชยี โดยมี
ระบบเศรษฐกจิทีเ่น้นนวัตกรรมดีขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพฒันาทีย่ั่งยนืกบัต่างประเทศ 
เพือ่ร่วมกนับรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนืของโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

การพฒันาทีส่อดคล้องกบั
มาตรฐานสากลและพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ

020301 ประเทศไทยมีการพฒันาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

020401 ประเทศไทยมีเกยีรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการต่างประเทศอยา่งมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือกบัต่างประเทศ
ในทุกมิติมากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

02  การต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

ความร่วมมือเศรษฐกจิและความ
ร่วมมือเพือ่การพฒันาระหว่าง
ประเทศ

หน้าที ่2



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ030001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิ่น 030101 สินค้าเกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030002 ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030301 สินค้าเกษตรชวีภาพมีมูลค่าเพิม่ขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030302 วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชวีภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การจดัต้ังในทุกต าบลเพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรแปรรูป 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ขึ้น กระทรวงอตุสาหกรรม

030501 สินค้าทีไ่ด้จากเทคโนโลยสีมัยใหม่/อจัฉริยะมีมูลค่าเพิม่ขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใชเ้ทคโนโลยี
สมัยใหม/่อจัฉริยะเพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชมุชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึ้นทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเขม้แขง็ในระดับมาตรฐานเพิม่ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

03 การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรปลอดภัย

เกษตรชวีภาพ

เกษตรอจัฉริยะ

การพฒันาระบบนิเวศการเกษตร

หน้าที ่3



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ040001 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อตุสาหกรรม และบริการ

กระทรวงอตุสาหกรรม* อตุสาหกรรมชวีภาพ 040101 อตุสาหกรรมชวีภาพมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น กระทรวงอตุสาหกรรม

040002 ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอตุสาหกรรมและภาค
บริการเพิม่ขึ้น

กระทรวงอตุสาหกรรม* อตุสาหกรรมและบริการทาง
การแพทยค์รบวงจร

040201 อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยม์ีการขยายตัวเพิม่ขึ้น กระทรวงอตุสาหกรรม

040301 อตุสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจทิัล ขอ้มูล และ
ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น

กระทรวงอตุสาหกรรม

040302 ความสามารถในการพฒันาด้านเศรษฐกจิดิจทิัลของไทยดีขึ้น กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

อตุสาหกรรมต่อเนือ่งจากการ
พฒันาระบบคมนาคม

040401 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

กระทรวงอตุสาหกรรม

040403 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่
ส าคัญของโลก

กระทรวงอตุสาหกรรม**

040501 อตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิม่ขึ้น กระทรวงกลาโหม

040502 การส่งออกของอตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิม่ขึ้น กระทรวงกลาโหม

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น กระทรวงแรงงาน

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขง่ขนัด้านดิจทิัล ใน
ด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

อตุสาหกรรมและบริการดิจทิัล 
ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ์

อตุสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

04 อตุสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต

กระทรวงอตุสาหกรรม*

การพฒันาระบบนิเวศ
อตุสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

หน้าที ่4



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเทีย่วต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา

050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050002 รายได้จากการท่องเทีย่วของ
เมืองรองเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา

050102 เมืองและชมุชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชงิ
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050003 ความสามารถทางการแขง่ขนั
ด้านการท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยดีขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา

050103 สินค้าท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิม่ขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

050201 รายได้จากการท่องเทีย่วเชงิธุรกจิเพิม่ขึ้น กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050202 การเป็นจดุหมายปลายทางในการจดัการประชมุนานาชาติ
ของไทย

ส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ

 ( องค์การมหาชน ))

050301 รายได้จากการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทยเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050302 อนัดับด้านรายได้การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและ
บริการทางการแพทยไ์ด้รับมาตรฐานเพิม่ขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

050401 รายได้การท่องเทีย่วส าราญทางน้ าเพิม่ขึ้น กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่วในประเทศไทยเพิม่ขึ้น กระทรวงคมนาคม

การท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภาค 050501 ประเทศไทยเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเทีย่ว
ในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050601 นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิ์นมากขึ้น กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

050602 โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่วมีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น

กระทรวงคมนาคม

050603 การท่องเทีย่วอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

การท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ

การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความ
งาม และแพทยแ์ผนไทย

การท่องเทีย่วส าราญทางน้ า

05 ท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

การพฒันาระบบนิเวศการท่องเทีย่ว

หน้าที ่5



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ060001 ประเทศไทยมีขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัสูงขึ้น เกดิ
ศูนยก์ลางความเจริญทาง
เศรษฐกจิและสังคมในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพือ่
กระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกจิและสังคม

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

การพฒันาเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ 060101 เมืองในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รับการพฒันา เพือ่กระจายความ
เจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

กระทรวงดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล 
(องค์การมหาชน)

060002 ประเทศไทยมีพืน้ทีท่ีม่ีแผนผัง
ภูมินิเวศเพือ่เป็นกรอบในการ
พฒันาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยนื และอตุสาหกรรม
เชงินิเวศ รวมทัง้ผังพืน้ที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

060201 เมืองมีระบบจดัการส่ิงแวดล้อมและมลพษิทีม่ีประสิทธิภาพ
 ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

060003 ชอ่งว่างความเหล่ือมล้ าระหว่าง
พืน้ทีล่ดลง

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

060202 ความยั่งยนืทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

06  พืน้ทีแ่ละเมือง
น่าอยู่อจัฉริยะ

กระทรวงมหาดไทย

การพฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศ ทีม่ีการบริหารจดัการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยา่งยั่งยนื

หน้าที ่6



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
 โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ
ดีขึ้น

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

070101 ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง

กระทรวงคมนาคม

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจสิติกส์ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น

กระทรวงคมนาคม

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ขึ้น กระทรวงคมนาคม

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิม่ขึ้น กระทรวงคมนาคม

070105 ผู้เสียชวีิตจากอบุัติเหตุทางถนนลดลง กระทรวงมหาดไทย

070201 การใชก้า๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง กระทรวงพลังงาน

070202 การใชพ้ลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่มากขึ้น กระทรวงพลังงาน

070203 ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น กระทรวงพลังงาน

070204 การปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงขา่ยสมาร์ทกริด

กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจทิัล 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

07  โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบโล
จสิติกส์ และ
ดิจทิัล

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

070001 โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจสิติกส์

โครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยคุใหม่ทีม่ี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกจิเพิม่
มากขึ้น

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

080101 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มรายใหม่ในประเทศไทย
เพิม่ขึ้น

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

080102 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใชเ้คร่ืองมือและ
เทคโนโลยดิีจทิัลดีขึ้น

กระทรวงอตุสาหกรรม

080201 สินเชื่อธุรกจิรายใหม่ทีไ่ม่ใชร่ายใหญ่เพิม่ขึ้น กระทรวงการคลัง

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกจิการทีเ่ร่ิมต้ังต้นและ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิม่ขึ้น

กระทรวงการคลัง

080301 มูลค่าพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ของวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเพิม่ขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

080302 ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น กระทรวงพาณิชย์

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเพิม่ขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

การสร้างระบบนิเวศทีเ่อื้อต่อการ
ด าเนินธุรกจิผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มยคุใหม่

080401 อนัดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวิสาหกจิและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

การสร้างโอกาสเขา้ถงึตลาด

08 ประกอบการ
และวิสาหกจิ

ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มยคุใหม่

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

การสร้างความเขม้แขง็
ผู้ประกอบการอจัฉริยะ

การสร้างโอกาสเขา้ถงึบริการทาง
การเงิน
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ090001 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตเศรษฐกจิ
พเิศษทัง้หมดเพิม่ขึ้น

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขตพฒันา
พเิศษภาคตะวันออกเพิม่ขึ้น

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวันออก

090102 การลงทุนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกเพิม่ขึ้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวันออก

090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิพเิศษ เพิม่

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ**

090205 การลงทุนในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษเพิม่ขึ้น ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ**

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

090302 การลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น ส านักนายกรัฐมนตรี
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจติ
สาธารณะและการเป็นพลเมืองทีดี่

100101 คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จติวิญญาณทีดี่ เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กบั
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรม

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พงึประสงค์จากภาคธุรกจิ

100201 ภาคธุรกจิมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพือ่สังคมเพิม่ขึ้น กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

การใชส่ื้อและส่ือสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนในสังคม

103001 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภูมิคุ้มกนั
ให้แกป่ระชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น

ส านักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพนัธ์)

การพฒันาการพฒันาระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษ

10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม 100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมทีดี่งาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมาก

ขึ้น น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการ
ด ารงชวีิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นทีย่อมรับของนานา

ประเทศมากขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรม

09  เขตเศรษฐกจิ
พเิศษ

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวันออก

090002 การลงทุนในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษทัง้หมดได้รับการยกระดับ

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน

หมายเหต ุ: เปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย 090201 090202 และ 090203 ถูกยกเลิกเปา้หมาย เน่ืองจากไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดของประเทศไทย
 เปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย 090303 ถูกยกเลิกเปา้หมาย และไดม้ีการควบรวมกับเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย 060101 ของแผนแม่บทฯ ประเดน็ (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

หน้าที ่9



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์

110101 ครอบครัวไทยมีความเขม้แขง็ และมีจติส านึกความเป็นไทย
 ด ารงชวีิตแบบพอเพยีงมากขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

การพฒันาเด็กต้ังแต่ชว่งการ
ต้ังครรภ์จนถงึปฐมวัย

110201 เด็กเกดิอยา่งมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวัย สามารถเขา้ถงึ
บริการทีม่ีคุณภาพมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพฒันาชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถว้น รู้จกัคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่ง
มีประสิทธิผลตลอดชวีิตดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชพีสูง 
ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชพีและความต้องการของตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น

กระทรวงแรงงาน

110402 มีคนไทยทีม่ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เขา้มาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น

กระทรวงแรงงาน

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชวีิตทีดี่ มีความมั่นคงในชวีิต มีทักษะ
การด ารงชวีิต เรียนรู้พฒันาตลอดชวีิต มีส่วนร่วมใน
กจิกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แกสั่งคมเพิม่ขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

การพฒันาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงาน

11 การพฒันา
ศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีิต

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

110001 คนไทยทุกชว่งวัยมีคุณภาพ
เพิม่ขึ้น ได้รับการพฒันาอยา่ง

สมดุล ทัง้ด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม

จริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที ่21 รักการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่ง
ตลอดชวีิต

กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

หน้าที ่10



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ120001 คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มี
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที ่21 สามารถในการแกป้ัญหา 
ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมี
ประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชวีิต

กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที ่21

120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 
สามารถเขา้ถงึการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชวีิตดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

120002 คนไทยได้รับการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ การตระหนักถงึพหุปัญญาของ
มนุษยท์ีห่ลากหลาย

120201 ประเทศไทยมีระบบขอ้มูลเพือ่การส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาและ
การส่งต่อการพฒันาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการป้องกนัและควบคุมปัจจยั
เส่ียงทีคุ่กคามสุขภาวะ

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ และสามารถป้องกนัและลด
โรคทีส่ามารถป้องกนัได้ เกดิเป็นสังคมบ่มเพาะจติส านึก
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การใชช้มุชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมีสุข
ภาวะทีดี่

130201 จ านวนชมุชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น กระทรวงสาธารณสุข

การพฒันาระบบบริการสุขภาพที่
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เขา้ถงึได้ดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การกระจายบริการสาธารณสุข
อยา่งทัว่ถงึและมีคุณภาพ

130401 การเขา้ถงึบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง กระทรวงสาธารณสุข

การพฒันาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอบุัติใหม่และ
โรคอบุัติซ้ าทีเ่กดิจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501 ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอบุัติใหม่และโรคอบุัติ
ซ้ าทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

12 การพฒันาการ
เรียนรู้

 กระทรวงศึกษาธิการ

13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุข
ภาวะทีดี่

กระทรวงสาธารณสุข 130001 คนไทยมีสุขภาวะ
ทีดี่ขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี
เพิม่ขึ้น

หน้าที ่11



แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และกฬีาขั้นพืน้ฐานให้กลายเป็น
วิถชีวีิต และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ออกก าลังกาย กฬีาและนันทนาการ

140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกฬีา และนันทนาการอยา่ง
สม่ าเสมอเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

การส่งเสริมการกฬีาเพือ่พฒันาสู่
ระดับอาชพี

140201 นักกฬีาไทยประสบความส าเร็จในการแขง่ขนัระดับ
นานาชาติ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

การพฒันาบุคลากรด้านการกฬีา
และนันทนาการ

140301 บุคลากรด้านการกฬีาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

การเสริมสร้างทุนทางสังคม 150101 ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากขึ้นอยา่ง
ต่อเนือ่ง

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอ่นยามสูงอายเุพือ่ให้สูงวัย
อยา่งมีคุณภาพเพิม่ขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

150202 ผู้สูงอายมุีความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

14  ศักยภาพการกฬีา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 140001 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ
นักกฬีา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามาก
ขึ้น ด้วยกฬีา

กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา

การรองรับสังคมสูงวัยเชงิรุก

15  พลังทางสังคม กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

150001 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสังคมเพิม่ขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศการยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ

160101 ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพิม่ขึ้น กระทรวงการคลัง

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอยา่ง
ต่อเนือ่ง

กระทรวงมหาดไทย

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถใน
การบริหารจดัการหนีสิ้นได้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยา่ง
ต่อเนือ่ง

กระทรวงมหาดไทย

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐาน
และหลักประกนัทางเศรษฐกจิ 
สังคม และสุขภาพ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคม
เพิม่ขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพือ่แกป้ัญหา
เฉพาะกลุ่ม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

17 ความเสมอภาค
และหลักประกนั

ทางสังคม

กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกนัทางสังคม
เพิม่ขึ้น

กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

16 เศรษฐกจิฐานราก กระทรวงการคลัง 160001 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิม่ขึ้นอยา่งกระจายและ
อยา่งต่อเนือ่ง

กระทรวงการคลัง

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ทีส่่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิฐาน
ราก
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยนืสูงขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180102 พืน้ทีสี่เขยีวทุกประเภทเพิม่ขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยนืบน
สังคมเศรษฐกจิภาคทะเล

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยนืบน
สังคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

180301 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ า
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180403 การจดัการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอนัตราย 
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอตุสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงอตุสาหกรรม

การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
ก าหนดอนาคตประเทศ

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชวีิตทีดี่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยนืบน
สังคมเศรษฐกจิสีเขยีว

การจดัการมลพษิทีม่ีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

18 การเติบโตอยา่ง
ยั่งยนื

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

180001 สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
มีคุณภาพดีขึ้นอยา่งยั่งยนื

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ าอปุโภคบริโภคเพิม่ขึ้น กระทรวงมหาดไทย

190102 ระดับการรับมือกบัพบิัติภัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น กระทรวงมหาดไทย

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการน้ าเพิม่ขึ้น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

190201 ระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองเพิม่ขึ้น กระทรวงมหาดไทย

190202 ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

190003 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟสูภาพให้มีระบบนิเวศทีดี่

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

การอนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่
ประเทศ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทัว่ประเทศมีระบบ
นิเวศและทัศนียภาพทีดี่ มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมายเหต ุ: เปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย 190203 ถูกยกเลิกเปา้หมาย เน่ืองจากมีความซ้ าซ้อนกับเปา้หมายแผนแม่บทระดบัประเดน็ 190002 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ิมขึน้ ในการใช้น้ าอยา่งประหยดัและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า

การพฒันาการจดัการน้ าเชงิลุ่มน้ า
ทัง้ระบบเพือ่เพิม่ความมั่นคงด้าน
น้ าของประเทศ

190002 ผลิตภาพของน้ าทัง้ระบบเพิม่ขึ้น
 ในการใชน้้ าอยา่งประหยดัและ
สร้างมูลค่าเพิม่จากการใชน้้ า

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

การเพิม่ผลิตภาพของน้ าทัง้ระบบ 
ในการใชน้้ าอยา่งประหยดั รู้คุณค่า
 และสร้างมูลค่าเพิม่จากการใชน้้ า
ให้ทัดเทียมกบัระดับสากล

19 การบริหาร
จดัการน้ าทัง้ระบบ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 190001 ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ
เพิม่ขึ้น

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นทีย่อมรับของ
ผู้ใชบ้ริการ

ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

การพฒันาบริการประชาชน 200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

200002 ภาครัฐมีการด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยมีา
ประยกุต์ใช้

กระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาติ

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

200202 ภาษีทีจ่ดัเกบ็ถกูน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง**

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพือ่การบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ**

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการ
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะอยา่งเหมาะสม

ส านักนายกรัฐมนตรี
(ส านักงานปลัด)

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจดับริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ
ให้กบัประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

การสร้างและพฒันาบุคลากร
ภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยดึค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยดึ
หลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจติส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชพี

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

การปรับสมดุลภาครัฐ

20 การบริการ
ประชาชน และ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ

การบริหารจดัการการเงินการคลัง
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตยสุ์จริต

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

การปราบปรามการทุจริต 210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายทีมุ่่งให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดยทัว่ถงึ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใชก้ฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกจิ ทัว่ถงึ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

กระทรวงยติุธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมาย กระทรวงยติุธรรม

220104 การมีกฎหมายทีดี่และเท่าทีจ่ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา**

220002 การอ านวยความยติุธรรมเป็นไป
โดยความเสมอภาค โปร่งใส 
เป็นธรรม ทัว่ถงึ และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยติุธรรม การพฒันากระบวนการยติุธรรม 220201 การอ านวยความยติุธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทัว่ถงึ เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยติุธรรม

การป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

21 การต่อต้านการ
ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22 กฎหมายและ
กระบวนการ

ยติุธรรม

กระทรวงยติุธรรม การพฒันากฎหมายกฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พฒันาประเทศอยา่งเท่าเทียม
และเป็นธรรม

220001 กระทรวงยติุธรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ
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แผนแม่บทฯ
ประเดน็แผน

แม่บทฯ 
(23 ประเดน็)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนประเดน็
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดบัประเดน็

เป้าหมายระดบัประเดน็ของ
แผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดบั
ประเดน็ของแผนแม่บทฯ 

(จ.2)

แผนยอ่ย
รหัสเป้าหมายระดบั
แผนยอ่ยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้

ยทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเดน็แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดบัแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีที่มีการปรบัเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบภายในประเทศ230001 ความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลย ี
และด้านโครงสร้างพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิม่
สูงขึ้น

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิจยัและนวัตกรรม

230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้น
จากการวิจยัและนวัตกรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้น
จากปัจจบุัน

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

230102 วิสาหกจิในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกจิทีม่ีนวัตกรรมเพิม่ขึ้น กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

การวิจยัและพฒันานวัตกรรม 
ด้านสังคม

230201 คุณภาพชวีิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิม่ขึ้น จากผลการวิจยั
และพฒันานวัตกรรมเชงิสังคม

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

การวิจยัและพฒันานวัตกรรม 
ด้านส่ิงแวดล้อม

230301 การประยกุต์ใชค้วามรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่
มูลค่าของเศรษฐกจิสีเขยีวอยา่งยั่งยนืเพิม่ขึ้น

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

การวิจยัและพฒันานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้พืน้ฐาน

230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยขีั้นสูง ทัดเทียมประเทศทีก่า้วหน้า
ในเอเชยี

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาประเทศเพิม่ขึ้น

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพิม่ขึ้น

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

23 การวิจยัและ
พฒันานวัตกรรม

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

การวิจยัและพฒันานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกจิ

230002 มูลค่าการลงทุนวิจยัและพฒันา
 นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพิม่ขึ้น

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิจยัและนวัตกรรม

ปัจจยัสนับสนุนในการวิจยัและ
พฒันานวัตกรรม
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