
แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

010001 ประเทศชาติมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน

ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

010101 ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีข้ึน

ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

กระทรวงกลาโหม

010103 การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงข้ึน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง*
010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพ

ติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากข้ึน ส านักนายกรัฐมนตรี  (กองอ านวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร)

010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

010302 กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง
มีความพร้อมสูงข้ึนท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุก
มิติและทุกระดับความรุนแรง

กระทรวงกลาโหม

010401 ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความ
ท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ

การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความม่ันคงแบบองค์รวม

010501 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ี
กระทบต่อความม่ันคงของชาติ

การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

020001 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ
 ท าให้ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนมี
มาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก

กระทรวงการต่างประเทศ 010401 ใช้ของแผนแม่บท ความม่ันคง แผนย่อยท่ี 4 การบูรณา
การความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เล่ม
ความม่ันคง

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

010402 ใช้ของแผนแม่บท ความม่ันคง แผนย่อยท่ี 4 การบูรณา
การความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เล่ม
ความม่ันคง

กระทรวงการต่างประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเช่ือมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรมดีข้ึน

กระทรวงพาณิชย์

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับ
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากข้ึน

กระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

020501 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคล่ือนการต่างประเทศอย่างมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากข้ึน

กระทรวงการต่างประเทศ

02  การต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านความม่ันคง
ระหว่างประเทศ

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

030001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030002 ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
สูงข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินมีการจัดต้ังในทุกต าบลเพ่ิมข้ึน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรแปรรูป 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน กระทรวงอุตสาหกรรม
030501 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิม

ข้ึน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

03 การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรปลอดภัย

เกษตรชีวภาพ

เกษตรอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

040001 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม* อุตสาหกรรมชีวภาพ 040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน กระทรวงอุตสาหกรรม

040002 ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพ่ิมข้ึน

กระทรวงอุตสาหกรรม* อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงอุตสาหกรรม

040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

กระทรวงอุตสาหกรรม

040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ดีข้ึน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม

040403 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ท่ี
ส าคัญของโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม**

040501 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงกลาโหม

040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงกลาโหม

040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กระทรวงแรงงาน

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ใน
ด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมความม่ันคงของ
ประเทศ

04 อุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรม*

การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

หน้าท่ี 4



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเท่ียวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา

050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050002 รายได้จากการท่องเท่ียวของ
เมืองรองเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา

050102 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050003 ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยดีข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา

050103 สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการ
ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน

กระทรวงพาณิชย์

050201 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม

นานาชาติของไทย
ส านักนายกรัฐมนตรี 

(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ( องค์การมหาชน ))

050301 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050302 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050303 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

050401 รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ าเพ่ิมข้ึน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน กระทรวงคมนาคม

การท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050601 นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

050602 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีข้ึน

กระทรวงคมนาคม

การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย

การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า

05 ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเท่ียว

หน้าท่ี 5



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

05 ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเท่ียว

หน้าท่ี 6



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

060001 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 060101 เมืองในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจาย
ความเจริญและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)

060002 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผัง
ภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
ม่ันคง เกษตรย่ังยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ัง
ผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

060201 เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

060003 ช่องว่างความเหล่ือมล้ า
ระหว่างพ้ืนท่ีลดลง

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

060202 ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

06  พ้ืนท่ีและเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ

กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศดีข้ึน

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

กระทรวงคมนาคม

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีข้ึน

กระทรวงคมนาคม

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน กระทรวงคมนาคม

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน กระทรวงคมนาคม

070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง กระทรวงมหาดไทย

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง กระทรวงพลังงาน

070202 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน กระทรวงพลังงาน

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน กระทรวงพลังงาน
070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก
ข้ึน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

07  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์
 และดิจิทัล

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

070001 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

080101 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (Early 
Stage) ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน

กระทรวงอุตสาหกรรม

08020 สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เพ่ิมข้ึน กระทรวงการคลัง
080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการท่ีเร่ิมต้ังต้น

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน
กระทรวงการคลัง

080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงพาณิชย์

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ดีข้ึน

กระทรวงพาณิชย์

080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงพาณิชย์

การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

080401 อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

08 ประกอบการ
และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

090001 การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
เศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิม

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ**

090205 การลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ**

090301 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน ส านักนายกรัฐมนตรี
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมือง
ท่ีดี

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม
 มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน

กระทรวงวัฒนธรรม

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม

103001 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน

ส านักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)

การพัฒนาการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ

10 การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม 100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก
 และภูมิใจในความเป็นไทย
มากข้ึน น าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป็นท่ียอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน

กระทรวงวัฒนธรรม

09  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

090002 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดได้รับการ

ยกระดับ

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

หน้าท่ี 10



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็น
ไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการ
ต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน

กระทรวงศึกษาธิการ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงแรงงาน

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

กระทรวงแรงงาน

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะ
การด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่าง

สมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม

จริยธรรม  เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

หน้าท่ี 11



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจ าเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร
 และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน

กระทรวงศึกษาธิการ

120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุ
ปัญญาดีข้ึน

กระทรวงศึกษาธิการ การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ท่ีหลากหลาย

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน

กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุข
ภาวะ

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ
 มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะท่ีดี

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

12 การพัฒนาการ
เรียนรู้

 กระทรวงศึกษาธิการ

13 การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี

กระทรวงสาธารณสุข 130001 คนไทยมีสุขภาวะ
ท่ีดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดี
เพ่ิมข้ึน

หน้าท่ี 12



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501 ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข13 การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี

กระทรวงสาธารณสุข 130001 คนไทยมีสุขภาวะ
ท่ีดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดี
เพ่ิมข้ึน

หน้าท่ี 13



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็น
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ

140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนา
สู่ระดับอาชีพ

140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การเสริมสร้างทุนทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูง
วัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการคลัง

160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

กระทรวงมหาดไทย

160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

กระทรวงมหาดไทย

14  ศักยภาพการ
กีฬา

กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

140001 คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจ
นักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากข้ึน ด้วยกีฬา

กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

16 เศรษฐกิจฐาน
ราก

กระทรวงการคลัง 160001 รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่าง
กระจายและอย่างต่อเน่ือง

กระทรวงการคลัง

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

15  พลังทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

150001 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
การคุ้มครองทางสังคมข้ัน
พ้ืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่ง
น้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย
 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กระทรวงอุตสาหกรรม

การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ

180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

17 ความเสมอภาค
และ

หลักประกันทาง
สังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

170001 คนไทยทุกคนได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

18 การเติบโตอย่าง
ย่ังยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

180001 สภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างย่ังยืน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

หน้าท่ี 15



แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

190101 ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน กระทรวงมหาดไทย

190102 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพ่ิมข้ึน กระทรวงมหาดไทย

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

190201 ระดับความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน กระทรวงมหาดไทย

190202 ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพ่ิมข้ึน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

190003 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบ
นิเวศท่ีดี

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัว
ประเทศ

190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคง
ด้านน้ าของประเทศ

190002 ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ
เพ่ิมข้ึน ในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น้ า

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าท้ัง
ระบบ ในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

19 การบริหาร
จัดการน้ าท้ัง

ระบบ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 190001 ความม่ันคงด้านน้ าของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใช้บริการ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาบริการประชาชน 200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

200002 ภาครัฐมีการด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง**

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ**

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

ส านักนายกรัฐมนตรี
(ส านักงานปลัด)

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

20 การบริการ
ประชาชน และ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

การบริหารจัดการการเงินการคลัง

การปรับสมดุลภาครัฐ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

20 การบริการ
ประชาชน และ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การปราบปรามการทุจริต 210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ท่ัวถึง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา**

220002 การอ านวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 220201 การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กระทรวงยุติธรรม

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

22 กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม การพัฒนากฎหมายกฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

220001 กระทรวงยุติธรรม

21 การต่อต้านการ
ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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แผนแม่บทฯ
ประเด็นแผน

แม่บทฯ 
(23 ประเด็น)

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนประเด็น
แผนแม่บทฯ (จ.1)

รหัส
เป้าหมาย

ระดับประเด็น

เป้าหมายระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมาย

ระดับประเด็นของแผน
แม่บทฯ (จ.2)

แผนย่อย
รหัสเป้าหมายระดับ
แผนย่อยของแผน

แม่บทฯ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 
และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :* หมายถึง กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ ** หมายถึง กรณีเพ่ิมเติมหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนฯ (เป้าหมายใหม่)

01 ความม่ันคง ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

230001 ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิม
สูงข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านสังคม

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมข้ึน จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านส่ิงแวดล้อม

230301 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง ทัดเทียมประเทศท่ี
ก้าวหน้าในเอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ

230002 มูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
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