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หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ 

และทุกระดับเพ่ิมขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประชาชนอยูดี กินดี และมี

ความสุขดีขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ คนไทยมีความจงรกัภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารง

รกัษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน

ไทยสูงขึ้น

กระทรวงกลาโหม

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภบิาลสูงขึ้น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน 

ปญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร 

การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขดีขึ้นจนไม

สงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็นมากขึ้น กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร

หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาว

กรองทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ

แผนเตรียมพรอมแหงชาตมิีความทันสมัย

และปฏิบัติไดจริง

สํานักขาวกรองแหงชาติ

กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง

มีความพรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภยัคุกคามทุก

รปูแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

กระทรวงกลาโหม

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ

กับความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบ

สูงขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการกําหนด

ทิศทางและสงเสรมิเสถียรภาพของภมูิภาค

เอเชีย รวมทั้งเปนประเทศแนวหนาใน

ภมูิภาคอาเซียน

กระทรวงการตางประเทศ

การพัฒนากลไกการบริหาร

จัดการความมั่นคงแบบองครวม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบ

ภายในประเทศ

การปองกันและแกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ

ใหพรอมเผชิญภยัคุกคามที่

กระทบตอความมั่นคงของชาติ

การบูรณาการความรวมมือดาน

ความมั่นคงกับอาเซียน และ

นานาชาติรวมทั้งองคกรภาครัฐ

และมิใชภาครัฐ
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การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ใชเปาหมายและแผนยอยของการบูรณาการ

ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน 

และนานาชาติรวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใช

ภาครัฐ เลมความมั่นคง

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ใชเปาหมายและแผนยอยของการบูรณาการ

ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน 

และนานาชาติรวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใช

ภาครัฐ เลมความมั่นคง

กระทรวงการตางประเทศ

ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา 

การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่

สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ

ที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น

กระทรวงพาณิชย

ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยนื

กับตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยนืของโลก

กระทรวงการตางประเทศ

การพัฒนาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหวางประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี

บทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนด

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

กระทรวงการตางประเทศ

การสงเสรมิสถานะและบทบาท

ของประเทศไทยในประชาคมโลก

ประเทศไทยมีเกียรติภมูิ อํานาจตอรอง และ

ไดรับการยอมรับในสากลมากขึ้น

กระทรวงการตางประเทศ

การตางประเทศมีเอกภาพและ

บูรณาการ

ทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนการ

ตางประเทศอยางมีเอกภาพ และไทยเปน

หุนสวนความรวมมือกับตางประเทศในทุกมิติ

มากขึ้น

กระทรวงการตางประเทศ

2. การตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ความรวมมือดานความมั่นคง

ระหวางประเทศ

ความรวมมือเศรษฐกิจและความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศ

การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทํา

ใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนมีมาตรฐานสากล และมี

เกียรติภมูิในประชาคมโลก

กระทรวงการตางประเทศ



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ในสาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรบัการ

ยอมรับดานคุณภาพความปลอดภัยและ

คุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภมูิ

ปญญาทองถิ่นมีการจัดต้ังในทุกตําบลเพ่ิมขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เกษตรแปรรูป สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมี

มูลคาเพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

สินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมี

มูลคาเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการ

ใชเทคโนโลยสีมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมี

การปรับตัวเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน 

และกลุมเปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเขมแข็ง

ในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เกษตรปลอดภยั

เกษตรชีวภาพ

เกษตรอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

3. การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การขยายตัวของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรม และบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง

พาณิชย

อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลิตภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

เพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง

พาณิชย

อุตสาหกรรมและบริการทาง

การแพทยครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยมีการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดิีจิทัล 

ขอมูล และปญญาประดิษฐมีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

ความสามารถในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของไทยดีขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุง

อากาศยานในภมูิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน

รุนใหม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสวน

อากาศยานสูงขึ้น (Tier)

กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น

กระทรวงกลาโหม

การสงออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศเพิ่มขึ้น

กระทรวงกลาโหม

แรงงานไทยมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงาน

ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน

ดานดิจิทัล ในดานความพรอมในอนาคตดีขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 

ขอมูล และปญญาประดิษฐ

อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการ

พัฒนาระบบคมนาคม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ

การพัฒนาระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง

พาณิชย
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ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดาน

การทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศเพิ่มขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

รายไดจากการทองเที่ยวของเมือง

รองเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ความสามารถทางการแขงขันดาน

การทองเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม

ไดรับการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

เพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การเปนจุดหมายปลายทางในการจัดการ

ประชุมนานาชาติของไทย

สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สํานักงานสงเสรมิการจัดประชุมและ

นิทรรศการ ( องคการมหาชน ))

รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม

 และแพทยแผนไทย เพ่ิมขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

อันดับดานรายไดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและบริการทางการแพทยไดรับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

รายไดการทองเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การขยายตัวของทาเรือทองเที่ยวในประเทศ

ไทยเพิ่มขึ้น

กระทรวงคมนาคม

การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ประเทศไทยเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางของ

นักทองเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

กระทรวงคมนาคม

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมดีขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

5. ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การพัฒนาระบบนิเวศการ

ทองเที่ยว

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรม

การทองเที่ยวเชิงธรุกิจ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ

งาม และแพทยแผนไทย

การทองเที่ยวสําราญทางน้ํา



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน

การแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลาง

ความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทุกภมูิภาคของประเทศ เพื่อ

กระจายความเจริญทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรบัการพัฒนา เพื่อ

กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําใน

ทุกมิติ

กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม(สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (องคการมหาชน)

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมิ

นิเวศเพื่อเปนกรอบในการพัฒนา

เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตร

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

รวมทั้งผังพื้นที่อนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษที่

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและไดมาตรฐาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ชองวางความเหลื่อมล้ําระหวาง

พื้นที่ลดลง

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

ความยั่งยนืทางภมูินิเวศ ภมูิสังคม และภมูิ

วัฒนธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง

กระทรวงคมนาคม

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศ

ของประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงคมนาคม

การขนสงสินคาทางรางเพิ่มขึ้น กระทรวงคมนาคม

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขต

เมืองเพิ่มขึ้น

กระทรวงคมนาคม

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตทุางถนนลดลง กระทรวงมหาดไทย

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง กระทรวงพลังงาน

การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ

เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงพลังงาน

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ

เพิ่มขึ้น

กระทรวงพลังงาน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของ

ประเทศใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี

ระบบโครงขายสมารทกริด

กระทรวงพลังงาน

โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึง

อินเทอรเน็ตมากขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ความสามารถในการแขงขันดาน 

โครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน

7. โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิ

สติกส และดิจิทัล

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม

และระบบโลจิสติกส



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศ

ไทยเพิ่มขึ้น

สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

ความสามารถในการแขงขันดานการใช

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

สินเชื่อธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญเฉลี่ยตอป

เพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุนของกิจการที่

เร่ิมตั้งตนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ

เพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย

ความสามารถในการแขงขันดานการคา

ระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงพาณิชย

การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเพ่ิมขึ้น

กระทรวงพาณิชย

การสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอ

การดําเนินธุรกิจผูประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมยุคใหม

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและ

ผูประกอบการดานการสนับสนุนและความ

สอดคลองของนโยบายดีขึ้น

สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

การสรางความเขมแข็ง

ผูประกอบการอัจฉริยะ

การสรางโอกาสเขาถึงบริการ

ทางการเงิน

การสรางโอกาสเขาถึงตลาด

สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

ผูประกอบการในทุกระดับเปน

ผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาท

ตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑมวล

รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต(ิคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต(ิคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพิ่มขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

เพิ่มขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับ

การพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูมากขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนเพิ่มขึ้น

สํานักนายกรัฐมนตรี

(สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน)

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู

มากขึ้น

กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก

การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี

คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมใน

ทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งดาน

สติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี

 เขาใจในการปฏบิัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรม

การสรางคานิยมและวัฒนธรรม

ที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการลงทุนเพ่ือ

สังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

การใชสื่อและสื่อสารมวลชนใน

การปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมของคนในสังคม

สื่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสราง

ภมูิคุมกันใหแกประชาชนในสังคม ทําใหเกิด

สังคมแหงการเรียนรูปลอดภัย และสรางสรรค

เพิ่มขึ้น

สํานักนายกรัฐมนตรี

(กรมประชาสัมพันธ)

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ

ภมูิใจในความเปนไทยมากขึ้น นํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเปนที่ยอมรับของ

นานาประเทศมากขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพมนุษย

ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมีจิตสํานึก

ความเปนไทย ดาํรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการ

ต้ังครรภจนถึงปฐมวยั

เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 

สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาชวงวยัเรียนและวัยรุน วัยเรียน / วัยรุน มีความรูและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห 

รกัการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลา

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ

แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธผิลตลอดชีวติดี

ขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มี

ทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญที่จะ

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถ

ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของ

โครงสรางอาชีพและความตองการของ

ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น

กระทรวงแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี่ยวชาญ

ตางประเทศ เขามาทําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม

เปาหมายเพ่ิมขึ้น

กระทรวงแรงงาน

การสงเสรมิศักยภาพวัยผูสูงอายุ ผูสูงอายมุีคุณภาพชีวติที่ดี มีความมั่นคงใน

ชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรยีนรูพัฒนา

ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สราง

มูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแกปญหา ปรับตัว 

สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ

เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ

กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21

คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่

จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึง

การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ การตระหนักถึงพหุปญญาของ

มนุษยที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสรมิ

การพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

12. การพัฒนาการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการ

คนไทยทุกชวงวยัมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน

รางกาย สติปญญาและคุณธรรม

จรยิธรรม  เปนผูที่มีความรูและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 รกัการ

เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

การพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การสรางความรอบรูดานสุข

ภาวะและการปองกันและ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข

ภาวะ

ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถ

ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

 และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถ

ปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึก

การมีสุขภาพดีสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การใชชุมชนเปนฐานในการ

สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การมีสุขภาวะที่ดี

จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุข

ภาวะที่ดี

มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากร

ทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาและสรางระบบรับมือ

และปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและ

โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชาชนมีความรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม

และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภมูิอากาศมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อม

ล้ําลดลง

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขคนไทยมีสุขภาวะ

ที่ดีขึ้นและมีความเปนอยูดีเพ่ิมขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข13. การเสริมสรางใหคนไทยมี

สุขภาวะที่ดี

การกระจายบริการสาธารณสุข

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การสงเสรมิการออกกําลังกาย 

และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปน

วิถีชีวติ และการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม

ออกกําลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา และ

นันทนาการอยางสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การสงเสรมิการกีฬาเพื่อพัฒนาสู

ระดับอาชีพ

นักกีฬาไทยประสบความสําเรจ็ในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

และนันทนาการ

บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการมี

คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การเสริมสรางทุนทางสังคม ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม

มากขึ้นอยางตอเน่ือง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุ

เพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

ผูสูงอายมุีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

การยกระดับศักยภาพการเปน

ผูประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ

ฐานรากเพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลัง

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง

กระทรวงมหาดไทย

กลุมประชากรรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มี

ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง

กระทรวงมหาดไทย

การคุมครองทางสังคมขั้น

พื้นฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและ

กลุมเปราะบางไดรบัการคุมครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

มาตรการแบบเจาะจง

กลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหา

เฉพาะกลุม

มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือ

กลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปน

พิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย

การรองรบัสังคมสูงวัยเชิงรุก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา

สังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

15. พลังทางสังคม

14. ศักยภาพการกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจ

นักกีฬา 

และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 

ดวยกีฬา

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

รายไดของประชากรกลุมรายไดนอย

เพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยาง

ตอเน่ือง

กระทรวงการคลัง

17. ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

คนไทยทุกคนไดรับการคุมครอง

และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

การสรางสภาพแวดลอมและ

กลไกที่สงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

16. เศรษฐกิจฐานราก กระทรวงการคลัง



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ

ยั่งยืนสูงขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การสรางการเติบโตอยางยั่งยนื

บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การสรางการเติบโตอยางยั่งยนื

บนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ

ภมูิอากาศ

การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

ลดลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงนํ้าใตดิน

และแหลงนํ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ

ประเภทการใชประโยชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

อยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของ

เสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ

การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อ

กําหนดอนาคตประเทศ

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีใน

ภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล

การสรางการเติบโตอยางยั่งยนื

บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สภาพแวดลอมของประเทศไทยมี

คุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

18. การเติบโตอยางยั่งยนื



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภค

เพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ใหเปนระดับ 4 (สูงสุดที่

ระดับ5)

กระทรวงมหาดไทย

ระดับการรบัมือกับพิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทย

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ํา

เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 64 คะแนน ใหเปน 80 

คะแนน

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

ระดับความมั่นคงดานน้ําในเขตเมืองเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทย

ระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

ผลิตภาพจากการใชน้ําเพิ่มขึ้น สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

แมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้า

ธรรมชาติไดรับการอนุรักษและ

ฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ การอนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลํา

คลองและแหลงนํ้าธรรมชาตทิั่ว

ประเทศ

แมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้าธรรมชาติทั่ว

ประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มี

คุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

19. การบริหารจัดการน้ําทั้ง

ระบบ

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิ่มขึ้น 

ในการใชน้ําอยางประหยัดและ

สรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

ความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ

เพิ่มขึ้น

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุม

น้ําทั้งระบบเพ่ือเพิ่มความมั่นคง

ดานน้ําของประเทศ

การเพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ

 ในการใชนํ้าอยางประหยัด รู

คุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก

การใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับ

สากล



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ

การพัฒนาบริการประชาชน งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัล

เพิ่มขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ

ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยกุตใช

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการการเงินการคลัง หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะอยางเหมาะสม

สํานักนายกรัฐมนตรี

(สํานักงานปลัด)

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสมรรถนะ

และสรางความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหกับ

ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐ

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา

มาตรฐานสากลและมีความคลองตัว

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ

การสรางและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อ

ประชาชน ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และ

เปนมืออาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

20. การบริการประชาชน และ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

การปรับสมดุลภาครัฐ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตยสุจริต

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

การปราบปรามการทุจริต การดําเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กฎหมายเปนเคร่ืองมือใหทุกภาค

สวนไดประโยชนจากการพัฒนา

ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม

กระทรวงยุติธรรม กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ

และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายท่ีมุง

ใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจาก

การพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

การอํานวยความยติุธรรมเปนไป

โดยความเสมอภาค โปรงใส เปน

ธรรม ทั่วถึง และปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมี

ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือก

ปฏิบัติและเปนธรรม

กระทรวงยุติธรรม

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใส

สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม 

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม22. กฎหมายและกระบวนการ

ยติุธรรม

การพัฒนากฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

21. การตอตานการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ

การปองกันการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ



ประเด็น
หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น 

(จ.1)
เปาหมาย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย 

(จ.2)
แผนยอย เปาหมายของแผนยอย

หนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนเปาหมาย

ของแผนยอย (จ.3)

 สิ่งที่สงมาดวย 1 การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอย จําแนกตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

การรักษาความสงบสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ1. ความมั่นคง ความสามารถในการแขงขันดาน

โครงสรางฐานทางเทคโนโลย ีและ

ดานโครงสรางพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ

นวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สราง

มูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม

สงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ

นวัตกรรม

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจที่มี

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ

เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เชิงสังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสี

เขียวอยางยั่งยนืเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานองคความรูพื้นฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ

เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนา

ประเทศเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานเศรษฐกิจ

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ

นวัตกรรม

ปจจัยสนับสนุนในการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรม


