ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
1. ความมั่นคง

หน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าหมาย
ขับเคลื่อนประเด็น
สานักงานสภาความมั่นคง ประเทศชาติมีความมั่นคงใน
แห่งชาติ
ทุกมิติ และทุกระดับเพิม่ ขึ้น

ประชาชนอยูด่ ี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนย่อย
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สานักงานสภาความ การรักษาความสงบ
มั่นคงแห่งชาติ
ภายในประเทศ

สานักงานสภาความ การรักษาความสงบ
มั่นคงแห่งชาติ
ภายในประเทศ

เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เป็นทีเ่ คารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญภัยคุกคามทุก
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ รูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความรุนแรง

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ

การพัฒนากลไกการบริหาร
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมี
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การบูรณาการความร่วมมือด้าน ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทกุ รูปแบบสูงขึ้น
นานาชาติรวมทัง้ องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบตั ิ
ได้จริง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนย่อย
การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้

กระทรวงกลาโหม

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

คนไทยมีความจงรักภักดี ซือ่ สัตย์ พร้อมธารง
รักษาไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึน้

กระทรวงกลาโหม

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ กองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่ คง
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
มีความพร้อมสูงขึน้ ที่จะเผชิญภัยคุกคามทุก
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ รูปแบบทุกมิตแิ ละทุกระดับความรุนแรง

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึน้

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมัน่ คงที่มอี ยูใ่ นปัจจุบนั (เช่น
ปัญหายาเสพติด ความมัน่ คงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รบั การแก้ไขดีขนึ้ จนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การพัฒนากลไกการบริหาร
กลไกการบริหารจัดการความมัน่ คงมี
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ประสิทธิภาพสูงขึน้

การบูรณาการความร่วมมือด้าน ประเทศไทยมีความมัน่ คงและสามารถรับมือกับ
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึน้
นานาชาติรวมทัง้ องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ผลกระทบต่อความมั่นคง
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ภาคใต้มคี วามสงบสุข ร่มเย็นมากขึน้

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงยุตธิ รรม
5. กระทรวงคมนาคม

หมายเลขโต๊ะ

1

กระทรวงกลาโหม

1.สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กระทรวงกลาโหม

1. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศร.ชล.)
4. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

2

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงยุตธิ รรม
3. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
3. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
4. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
5. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
6. สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. กระทรวงมหาดไทย
9. กระทรวงแรงงาน
10. กระทรวงพลังงาน
11. กระทรวงกลาโหม
12. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศร.ชล.)
13. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
14. สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
15. กระทรวงคมนาคม

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. สานักข่าวกรองแห่งชาติ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
6. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศร.ชล.)

2

4

4

กระทรวงการต่างประเทศ

สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการ 1. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 2. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
1. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และแผน
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
เตรียมพร้อมแห่งชาติมคี วามทันสมัยและปฏิบตั ิ
3. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จริง

4

5
6

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

2. การต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

กระทรวงการต่างประเทศ การต่างประเทศไทยมี
เอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ ยืนมี
มาตรฐานสากล และมี
เกียรติภมู ิในประชาคมโลก

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

การบูรณาการความร่วมมือด้าน ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการกาหนด
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
นานาชาติรวมทัง้ องค์กรภาครัฐ รวมทัง้ เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
และมิใช่ภาครัฐ

กระทรวงการต่างประเทศ

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่าง ลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงทีส่ าคัญใน
ประเทศ
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้น
นวัตกรรมดีขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่าง ต่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
ประเทศ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก

การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิม่ ขึ้น

การส่งเสริมสถานะและบทบาท ประเทศไทยมีเกียรติภมู ิ อานาจต่อรอง และได้รับ
ของประเทศไทยในประชาคมโลก การยอมรับในสากลมากขึ้น

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุน้ ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิตมิ ากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

แผนย่อย
การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมทัง้ องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึน้ ในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิ าค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิ าค
อาเซียน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่าง ต่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
ประเทศ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้

การส่งเสริมสถานะและบทบาท ประเทศไทยมีเกียรติภมู ิ อานาจต่อรอง และ
ของประเทศไทยในประชาคมโลก ได้รบั การยอมรับในสากลมากขึน้

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึน้

หมายเลขโต๊ะ

7

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่าง ลงทุน การบริการ และความเชือ่ มโยงที่สาคัญ
ประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขนึ้

การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

1.กระทรวงการต่างประเทศ
2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
3.กระทรวงแรงงาน
4.กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงการคลัง
1.สานักนายกรัฐมนตรี
2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
3.กระทรวงสาธารณสุข
4.กระทรวงมหาดไทย
5.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
7.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.กระทรวงศึกษาธิการ
9. กระทรวงพลังงาน
10.การทรวงการคลัง
11.กระทรวงแรงงาน
12.กระทรวงอุตสาหกรรม
13.กระทรวงยุตธิ รรม
14.สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15.สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

8

9

1.กระทรวงยุตธิ รรม
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
4.สานักนายกรัฐมนตรี
5.กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6.สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7.กระทรวงอุตสาหกรรม
8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9

1.กระทรวงวัฒนธรรม
2.กระทรวงศึกษาธิการ
3.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
4.กระทรวงการท่องเทีย่ ว
5.สานักนายกรัฐมนตรี

9

1.กระทรวงมหาดไทย
2.กระทรวงพาณิชย์
3.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
4.กระทรวงกลาโหม

9

หมายเหตุ
ร่วมกับ แผนแม่บท
ประเด็นการต่างประเทศ
แผนย่อย ความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
3. การเกษตร

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิม่ ขึ้น

ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

กระทรวงเกษตรและ เกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและ เกษตรปลอดภัย
สหกรณ์

เกษตรปลอดภัย

เกษตรชีวภาพ

เกษตรชีวภาพ

เกษตรแปรรูป

เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่นมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตัง้ ในทุกตาบลเพิม่ ขึ้น

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น

สินค้าทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ /อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิม่ ขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ ีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิม่ ขึ้น

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น

เกษตรปลอดภัย

เกษตรปลอดภัย

เกษตรชีวภาพ

เกษตรชีวภาพ

เกษตรแปรรูป

เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่ มีมลู ค่าเพิ่มขึน้

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมลู ค่าเพิ่มขึน้

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รบั การ
ยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึน้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมลู ค่าเพิ่มขึน้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ มีการจัดตัง้ ในทุกตาบลเพิ่มขึน้

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มมี ลู ค่าเพิ่ม
ขึน้

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึน้

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มกี ารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึน้

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึน้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

1. กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4.กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา
5.กระทรวงการต่างประเทศ
6. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

10

1. กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4.กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา
5.กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงแรงงาน
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
5. กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4..กระทรวงการต่างประเทศ
5.กระทรวงอุตสาหกรรม
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

1.กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
5..กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กระทรวงพาณิชย์
3.กระทรวงแรงงาน
4.กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
6.กระทรวงการต่างประเทศ
7.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.กระทรวงพาณิชย์
3.กระทรวงแรงงาน
4.กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
6..กระทรวงการต่างประเทศ
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

10

1.กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
5..กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

10

1.กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
5..กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

4. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงพาณิชย์

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชีวภาพ
และกระทรวงพาณิชย์

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิม่ ขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและบริการทาง
และกระทรวงพาณิชย์ การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการ
ขยายตัวเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขนึ้ ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึน้

อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึน้

อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มกี าร
ขยายตัวเพิ่มขึน้

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานสูงขึ้น (Tier)
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ของไทยดีขึ้น
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิ ลั ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม
อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
และปัญญาประดิษฐ์มกี ารขยายตัวเพิ่มขึน้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานในภูมภิ าคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ ใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิน้ ส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรม
อากาศยานสูงขึน้ (Tier)
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิ ัลของไทยดีขนึ้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิ ัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขนึ้

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
การพั
ฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการ
ขยายตัวเพิม่ ขึ้น
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศเพิม่ ขึป้นระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
แรงงานไทยมี

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ
การพั
ฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

อุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึน้
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมัน่ คงของ
ประเทศเพิ่มขึปน้ ระสิทธิภาพเพิ่มขึน้
แรงงานไทยมี

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโต๊ะ

10

11

กระทรวงสาธารณสุข

11

อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม
อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

กระทรวงกลาโหม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
1.กระทรวงพาณิชย์
2.กระทรวงแรงงาน
3.กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
6..กระทรวงการต่างประเทศ
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

11
11
12
12

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน

11

13
13
1. กระทรวงอุตสาหกรรม

14

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
5. ท่องเทีย่ ว

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา

เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
กระทรวงการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ
ประเทศด้านการท่องเทีย่ วต่อ
และกีฬา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิม่ ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

รายได้จากการท่องเทีย่ วของ กระทรวงการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ เมืองและชุมชนทีม่ ีศกั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิง
เมืองรองเพิม่ ขึ้น
และกีฬา
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
ความสามารถทางการแข่งขัน กระทรวงการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ
รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ เพิม่ ขึ้น
ด้านการท่องเทีย่ วของ
และกีฬา
ประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย
การท่องเทีย่ วสาราญทางน้า
การท่องเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค

รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย เพิม่ ขึ้น
อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย
รายได้การท่องเทีย่ วสาราญทางน้าเพิม่ ขึ้น
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเทีย่ วในภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาระบบนิเวศการ
นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ท่องเทีย่ ว
ทรัพย์สินมากขึ้น
การพัฒนาระบบนิเวศการ
การท่องเทีย่ วอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่องเทีย่ ว
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ สินค้าท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ ขึ้น
การท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

6. พืน้ ทีแ่ ละเมืองน่า
อยูอ่ จั ฉริยะ

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิม่ ขึ้น

การท่องเทีย่ วสาราญทางน้า

การขยายตัวของท่าเรือท่องเทีย่ วในประเทศไทย
เพิม่ ขึ้น
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
เมืองในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีไ่ ด้รับการพัฒนา เพือ่
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ

การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเทีย่ ว
การพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ

ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพือ่ กระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ประเทศไทยมีพนื้ ทีม่ ีแผนผัง
ภูมินิเวศเพือ่ เป็นกรอบใน
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยัง่ ยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทัง้ ผังพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี

กระทรวง
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง ชนบท
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม เชิงนิเวศ ทีม่ ีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยัง่ ยืน

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

ช่องว่างความเหลื่อมล้า
ระหว่างพืน้ ทีล่ ดลง

สานักงานสภา
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง ชนบท
พัฒนาการเศรษฐกิจ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
และสังคมแห่งชาติ เชิงนิเวศ ทีม่ ีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยัง่ ยืน

ความยัง่ ยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ
วัฒนธรรม

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึน้

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ เมืองและชุมชนที่มศี ักยภาพด้านการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้
การท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึน้

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงพาณิชย์

หมายเลขโต๊ะ

กระทรวงพาณิชย์

15
15
15

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึน้
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึน้
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมภิ าคอาเซียน
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การพัฒนาระบบนิเวศการ
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ท่องเทีย่ ว
ทรัพย์สินมากขึน้
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การพัฒนาระบบนิเวศการ
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่องเทีย่ ว
และสิ่งแวดล้อมดีขนึ้
กระทรวงพาณิชย์
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และ สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึน้ นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
สานักนายกรัฐมนตรี
การท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ
การเป็
(สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
ประชุมนานาชาติของไทย
นิทรรศการ ( องค์การมหาชน ))
กระทรวงสาธารณสุข

การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย
การท่องเทีย่ วสาราญทางน้า
การท่องเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวัฒนธรรม

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ
(สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ( องค์การมหาชน ))

การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รบั
มาตรฐานเพิ่มขึน้

กระทรวงคมนาคม

การท่องเทีย่ วสาราญทางน้า

กระทรวงคมนาคม

การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเทีย่ ว
การพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม
เพิ่มขึน้
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมี
กระทรวงคมนาคม
คุณภาพและมาตรฐานดีขนึ้
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รบั การพัฒนา เพื่อ
กระทรวงดิจทิ ลั
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าใน
เพือ่ เศรษฐกิจ
ทุกมิติ
และสังคม(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กระทรวงมหาดไทย
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. กระทรวงมหาดไทย
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงแรงงาน
7. กระทรวงพาณิชย์

การพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ทีม่ ีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยัง่ ยืน

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาพืน้ ทีเ่ มือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ทีม่ ีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยัง่ ยืน

ความยัง่ ยืนทางภูมนิ ิเวศ ภูมสิ ังคม และภูมิ
วัฒนธรรม

กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

15
15
15
15
15
15
16
17

กระทรวงพาณิชย์

18

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

19
19

20

21

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. กระทรวงวัฒนธรรม
2. กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา

21

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

7. โครงสร้างพืน้ ฐาน สานักงานสภาพัฒนาการ ความสามารถในการแข่งขัน
ระบบโลจิสติกส์ และ เศรษฐกิจและสังคม
ด้าน โครงสร้างพืน้ ฐานของ
ดิจทิ ลั
แห่งชาติ
ประเทศดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

สานักงานสภา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
พัฒนาการเศรษฐกิจ และระบบโลจิสติกส์
และสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกอบการในทุกระดับ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ทมี่ ี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิม่ มากขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง

กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางรางเพิม่ ขึ้น

กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิม่ ขึ้น
ผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนลดลง

กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขนึ้

กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึน้

กระทรวงคมนาคม

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองเพิ่มขึน้
ผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนนลดลง

กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด

กระทรวงพลังงาน

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิม่ ขึ้น

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง การสร้างความเข้มแข็ง
และขนาดย่อม
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การสร้างระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อ
การดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ ีตอ่ วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ดีขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ทไี่ ม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิม่ ขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการทีเ่ ริ่ม
ตัง้ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิม่ ขึ้น

กระทรวงการคลัง

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิม่ ขึ้น

กระทรวงพาณิชย์

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิม่ ขึ้น

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง การสร้างระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อ
และขนาดย่อม
การดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายของแผนย่อย

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

การใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่
มากขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึ้น

สานักงานส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็ง
วิสาหกิจขนาดกลาง ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
และขนาดย่อม

กระทรวงคมนาคม

แผนย่อย

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน

8. ผู้ประกอบการและ สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดกลางและ
และขนาดย่อมยุคใหม่ ขนาดย่อม

เป้าหมายของแผนย่อย

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
อินเทอร์เน็ตมากขึน้
การขยายตัวของวิสาหกิจเริม่ ต้นในประเทศไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
เพิ่มขึน้
และขนาดย่อม

สินเชือ่ ธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึน้
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่
เริม่ ตัง้ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพิ่มขึน้

กระทรวงการคลัง

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึน้

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
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1. กระทรวงมหาดไทย
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1. กระทรวงอุตสากรรม
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และพัฒนา
4. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 1. กระทรวงอุตสาหรรม
และขนาดย่อม
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และพัฒนา
4. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขนึ้
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึน้

1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงพลังงาน

1. กระทรวงคมนาคม
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงคมนาคม

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลดีขนึ้

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

19

กระทรวงมหาดไทย

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

กระทรวงพาณิชย์

1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงพลังงาน
4. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลัง

หมายเลขโต๊ะ

19

กระทรวงคมนาคม

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ
เพิ่มมากขึน้
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึน้

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มตี อ่ วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขนึ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)
1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงพลังงาน
4. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และพัฒนา
3. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)
1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม

19
22
23
23
23
23
12

24

24

25
26
26

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

1. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2. กระทรวงการคลัง
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กระทรวงการคลัง
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงการคลัง

27
27
27

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ สานักงานสภาพัฒนาการ การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ที่
แห่งชาติ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ หมด
เพิม่ ขึ้น
การลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษทัง้ หมดได้รับ
การยกระดับ

10. การปรับเปลี่ยน กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรม

คนไทยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ค่านิยมทีด่ งี าม และมีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวติ สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นทีย่ อมรับ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ)

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิม่ ขึ้น

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึน้

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต 1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงอุตสาหกรรม

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต 1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขโต๊ะ

28

28

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ ขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง

29

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิม่ ขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึน้

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง

29

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทไี่ ด้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รบั
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึน้

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง

29

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิม่ ขึ้น

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงการคลัง

29

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิม่ ขึ้น

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
กระทรวงวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ ี

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์จากภาคธุรกิจ
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม

เมืองในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูม่ ากขึ้น
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
มิตติ ามมาตรฐานและสมดุลทัง้ ด้านสติปญ
ั ญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจติ วิญญาณทีด่ ี เข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพือ่ สังคม
เพิม่ ขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคมุ้ กันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
เพิม่ ขึ้น

สานักนายกรัฐมนตรี
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ชายแดน
ลงทุน)
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สานักนายกรัฐมนตรี
1.กระทรวงมหาดไทย
เพิ่มขึน้
(สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ 2.กระทรวงคมนาคม
ลงทุน)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ ี

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รบั การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึน้ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
คนไทยเป็
ทุกมิตติ ามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปญ
ั ญาคุณธรรมจริยธรรม มีจติ วิญญาณที่ดี
เข้าใจในการปฏิบตั ติ นปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขนึ้

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ทีพ่ งึ ประสงค์จากภาคธุรกิจ
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม

ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อ
สังคมเพิ่มขึน้
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรูป้ ลอดภัย และสร้างสรรค์
เพิ่มขึน้

กระทรวงมหาดไทย

1. กระทรวงคมนาคม

กระทรวงวัฒนธรรม

1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

29
30

31

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)

1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
1. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2. กระทรวงวัฒนธรรม
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หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
11. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

กระทรวงการพัฒนาสังคม คนไทยทุกช่วงวัยมีคณ
ุ ภาพ
และความมั่นคงของมนุษย์ เพิม่ ขึ้นได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทัง้ ด้านร่างกาย
สติปญ
ั ญาและคุณธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

กระทรวงการพัฒนา การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจติ สานึก
สังคมและความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเป็นไทย ดารงชีวติ แบบพอเพียงมากขึ้น
ของมนุษย์
ศักยภาพมนุษย์
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมั่นคงในชีวติ มี
ทักษะการดารงชีวติ เรียนรู้พฒ
ั นาตลอดชีวติ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
สังคมเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจติ สานึก
มั่นคงของมนุษย์
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึน้
ศักยภาพมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1. กระทรวงวัฒนธรรม
มั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงสาธารณสุข
3. กระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมคี ุณภาพชีวิตที่ดี มีความมัน่ คงในชีวิต
มั่นคงของมนุษย์
มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรูพ้ ัฒนาตลอดชีวิต
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึน้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1.กระทรวงสาธารณสุข
มั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงแรงงาน
3. กระทรวงคมนาคม
4. กระทรวงมหาดไทย
5. สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
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การพัฒนาเด็กตัง้ แต่ช่วงการ
เด็กเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย
ตัง้ ครรภ์จนถึงปฐมวัย
สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพมากขึ้น
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่
21 ครบถ้วน รู้จกั คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวติ ดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ แรงงานมีศกั ยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทกั ษะ
วัยแรงงาน
อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิม่ ขึ้น

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาเด็กตัง้ แต่ช่วงการ
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย
ตัง้ ครรภ์จนถึงปฐมวัย
สามารถเข้าถึงบริการที่มคี ุณภาพมากขึน้
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น วัยเรียน / วัยรุน่ มีความรูแ้ ละทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รูจ้ กั คิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขนึ้

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงศึกษาธิการ

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
วัยแรงงาน
อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึน้

กระทรวงแรงงาน
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1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. สานักงานประกันสังคม
4. สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

14

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ มีคนไทยทีม่ ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญ
วัยแรงงาน
ต่างประเทศ เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ ขึ้น

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ

คนไทยมีการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิม่ ขึ้น มีทกั ษะทีจ่ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อนื่ ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิม่ ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ

กระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของ
มนุษย์ทหี่ ลากหลาย

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
มีทกั ษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ ดีขึ้น

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ มีคนไทยที่มคี วามสามารถและผู้เชีย่ วชาญ
วัยแรงงาน
ต่างประเทศ เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

คนไทยได้รบั การศึกษาที่มคี ุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขนึ้

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

1.กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
5. สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

14

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

35

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่ การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปญ
ั ญา เพือ่ ประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของ
มนุษย์ทหี่ ลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปญ
ั ญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึน้

กระทรวงศึกษาธิการ

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน

35

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

13. การเสริมสร้างให้ กระทรวงสาธารณสุข
คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะ
ทีด่ ขี ึ้นและมีความเป็นอยูด่ ี
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

กระทรวงสาธารณสุข การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุข
ภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ กุ คามสุข
ภาวะ

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การมีสุขภาวะทีด่ ี

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทีท่ นั สมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีด่ ี

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดขี ึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การกระจายบริการสาธารณสุข การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้า
กระทรวงสาธารณสุข
อย่
างทัฒว่ นาและสร้
ถึงและมีคาณ
ุ งระบบรั
ภาพ บมือ ลดลง
การพั
ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบตั ใิ หม่และ
กระทรวงสาธารณสุข
และปรับตัวต่อโรคอุบตั ใิ หม่และ โรคอุบตั ซิ าที
้ เ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โรคอุบตั ซิ าที
้ เ่ กิดจากการ
มากขึ้น
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. ศักยภาพการกีฬา กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา

15. พลังทางสังคม

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีนาใจ
้
นักกีฬา
และมีวนิ ัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
และความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาสังคมเพิม่ ขึ้น

กระทรวงการท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการออกกาลังกาย คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
และกีฬา
และกีฬาขั้นพืน้ ฐานให้กลายเป็น อย่างสม่าเสมอเพิม่ ขึ้น
วิถีชีวติ และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

การส่งเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนาสู่
ระดับอาชีพ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ
กระทรวงการพัฒนา การเสริมสร้างทุนทางสังคม
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุข
ภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ กุ คามสุข
ภาวะ

ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการ
มีสุขภาพดีสูงขึน้

กระทรวงสาธารณสุข

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การมีสุขภาวะทีด่ ี

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึน้

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทีท่ นั สมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีด่ ี

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดขี นึ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18
กระทรวงมหาดไทย

18

การกระจายบริการสาธารณสุข การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้า
อย่
างทัฒว่ นาและสร้
ถึงและมีคาณ
ุ งระบบรั
ภาพ บมือ ลดลง
การพั
ประชาชนมีความรูส้ ุขภาพ เรือ่ งโรคอุบตั ใิ หม่
และปรับตัวต่อโรคอุบตั ใิ หม่และ และโรคอุบตั ซิ าที
้ ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โรคอุบตั ซิ าที
้ เ่ กิดจากการ
ภูมอิ ากาศมากขึน้
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การส่งเสริมการออกกาลังกาย คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และ
และกีฬาขั้นพืน้ ฐานให้กลายเป็น นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึน้
วิถีชีวติ และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานเพิม่ ขึ้น
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนาสู่
ระดับอาชีพ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ การเสริมสร้างทุนทางสังคม
มั่นคงของมนุษย์

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึน้
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพือ่ ให้สูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
มั่นคงของมนุษย์

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กระทรวงสาธารณสุข

1. กระทรวงมหาดไทย
2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

18

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

18

กระทรวงสาธารณสุข

1.กระทรวงมหาดไทย
2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

18

36

36
กระทรวงศึกษาธิการ

36

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1. กระทรวงมหาดไทย
มั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

37

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึน้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1. กระทรวงสาธารณสุข
มั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงแรงงาน
3. กระทรวงศึกษาธิการ

37

ผู้สูงอายุมคี วามเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้ อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1. กระทรวงสาธารณสุข
มั่นคงของมนุษย์
2. กระทรวงแรงงาน

37

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

16. เศรษฐกิจฐานราก กระทรวงการคลัง

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

เป้าหมาย
รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิม่ ขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคม คนไทยทุกคนได้รับการ
และความมั่นคงของมนุษย์ คุม้ ครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
กระทรวงการคลัง

แผนย่อย

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยมีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างยัง่ ยืน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิม่ ขึ้น

กระทรวงการคลัง

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการพัฒนา การคุม้ ครองทางสังคมขั้น
สังคมและความมั่นคง พืน้ ฐานและหลักประกันทาง
ของมนุษย์
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หา
เฉพาะกลุ่ม

18. การเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน

เป้าหมายของแผนย่อย

กระทรวง
การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
และสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึน้

กระทรวงการคลัง

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย

การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มประชากรรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุม้ ครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิม่ ขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ การคุม้ ครองทางสังคมขั้น
มั่นคงของมนุษย์
พืน้ ฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบางได้รบั การคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1.กระทรวงแรงงาน
มั่นคงของมนุษย์
2.กระทรวงยุตธิ รรม
3.สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค (สานัก
นายกรัฐมนตรี )

39

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มาตรการแบบเจาะจง
มั่นคงของมนุษย์
กลุ่มเป้าหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หา
เฉพาะกลุ่ม

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 1.กระทรวงแรงงาน
มั่นคงของมนุษย์
2..กระทรวงยุตธิ รรม
3.สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4.กระทรวงสาธารณสุข
5.กระทรวงมหาดไทย

39

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยัง่ ยืน
สูงขึ้น
พืน้ ทีส่ ีเขียวทุกประเภทเพิม่ ขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ
ยัง่ ยืนสูงขึน้
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิม่ ขึ้น

กระทรวงมหาดไทย

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึน้

กระทรวงมหาดไทย

1. กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26

1. กระทรวงแรงงาน
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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1. กระทรวงการคลัง
2. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน)

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.
1. กระทรวงคมนาคม
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
3. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศร.ชล.)
4. กระทรวงคมนาคม

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. กระทรวงอุตสาหกรรม

การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดนิ และ
แหล่งน้าทะเลมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดนิ
และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศร.ชล.)
2. กระทรวงคมนาคม

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
กาหนดอนาคตประเทศ
การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
กาหนดอนาคตประเทศ
การจัดการมลพิษทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทัง้ ระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดา้ นสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชือ้ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

1. กระทรวงศึกษาธิการ
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1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
19. การบริหาร
จัดการน้าทัง้ ระบบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

เป้าหมาย
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

สานักงานทรัพยากรน้า การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
แห่งชาติ
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ
เพิม่ ขึ้น ในการใช้นาอย่
้ าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิม่
จากการใช้นา้

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึ้น
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดทีร่ ะดับ5)

ระดับการรับมือกับพิบตั ภิ ยั ด้านน้าเพิม่ ขึ้น

สานักงานทรัพยากรน้า การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิม่ ขึ้น
แห่งชาติ
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล
การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

20. การบริการ
ประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมายของแผนย่อย

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า
เพิม่ ขึ้นจากปัจจุบนั 64 คะแนน ให้เป็น 80
คะแนน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ระดับความมั่นคงด้านน้าเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
เพิม่ ขึน้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ผลิตภาพจากการใช้นาเพิ
้ ม่ ขึ้น
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

แม่นาล
้ าคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูสภาพให้มีระบบ
นิเวศทีด่ ี

สานักงานทรัพยากรน้า การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูแม่นาล
้ า
แห่งชาติ
คลองและแหล่งน้าธรรมชาติทวั่
ประเทศ

แม่นาล
้ าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทวั่ ประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ใช้บริการ

สานักงาน
การพัฒนาบริการประชาชน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ลั เพิม่ ขึ้น

ภาครัฐมีการดาเนินการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ การพัฒนาระบบบริหารงาน
เศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐ

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

การบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนย่อย
การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

ระดับความมัน่ คงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

ระดับการรับมือกับพิบตั ภิ ยั ด้านน้าเพิ่มขึน้

การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ระดับความมัน่ คงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึน้
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล
การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้าทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า
เพิ่มขึน้ จากปัจจุบนั 64 คะแนน ให้เป็น 80
คะแนน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึน้
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูแม่นาล
้ า
คลองและแหล่งน้าธรรมชาติทวั่
ประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบบริหารงาน
ราชการ
ภาครัฐ

แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่ว
ประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึน้
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัล
เพิ่มขึน้

ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

การบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
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1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
5. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

42

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

42

การเพิม่ ผลิตภาพของน้าทัง้ ระบบ ระดับความมัน่ คงด้านน้าเพื่อการพัฒนา
ในการใช้นาอย่
้ างประหยัด รู้
เศรษฐกิจเพิ่มขึน้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
การใช้นาให้
้ ทดั เทียมกับระดับ
สากล

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ การพัฒนาบริการประชาชน
ราชการ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนย่อย

1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
5. กระทรวงการคลัง
6. กระทรวงอุตสาหกรรม
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวงคมนาคม
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1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กระทรวงอุตสาหกรรม

43

1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงคมนาคม
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กระทรวงอุตสาหกรรม

43

1. กระทรวงคมนาคม
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

44

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 1. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)
ราชการ
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
4. สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
5. สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 1. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน)
ราชการ
2. สานักงานคณะกรรมการกฤฎีกา
3. สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
4. สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. กระทรวงการคลัง
2. สานักงบประมาณ

46

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น

เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย
การปรับสมดุลภาครัฐ

การปรับสมดุลภาครัฐ

การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

แผนย่อย

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

สานักนายกรัฐมนตรี
(สานักงานปลัด)

การปรับสมดุลภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กบั ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

การปรับสมดุลภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจติ สานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล การสร้างและพัฒนาบุคลากร
เรือน
ภาครัฐ

เป้าหมายของแผนย่อย
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสมรรถนะ
และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับ
ประชาชน
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจติ สานึก มีความสามารถสูง มุง่ มัน่ และเป็น
มืออาชีพ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
(สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี)

หมายเลขโต๊ะ
47

กระทรวงมหาดไทย

48
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เรือน

49

หมายเหตุ

ตารางแสดงโต๊ะที่นั่งสาหรับ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย
ประเด็น
21. การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนประเด็น
สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

22. กฎหมายและ
กระทรวงยุตธิ รรม
กระบวนการยุตธิ รรม

เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย

แผนย่อย

สานักงาน
การป้องกันการทุจริตและ
คณะกรรมการป้องกัน ประพฤติมิชอบ
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทกุ
ภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม

กระทรวงยุตธิ รรม

การอานวยความยุตธิ รรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทัว่ ถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

กระทรวงยุตธิ รรม

เป้าหมายของแผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หมายเลขโต๊ะ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ การป้องกันการทุจริตและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประพฤติมิชอบ

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซือ่ สัตย์สุจริต

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 1. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทุจริตในภาครัฐ
2. กระทรวงวัฒนธรรม

50

การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

คดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบลดลง

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ การป้องกันการทุจริตและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมชิ อบลดลง

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทุจริตในภาครัฐ

50

การปราบปรามการทุจริต

การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ การปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ

การพัฒนากฎหมาย

การพัฒนากฎหมาย

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายทีม่ ุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทัว่ ถึง

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิบตั ติ ามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ ถึง ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละเป็น
ธรรม

กระทรวงยุตธิ รรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

กระทรวงยุตธิ รรม

การพัฒนากฎหมาย

กระทรวงยุตธิ รรม

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม การอานวยความยุตธิ รรมมีความโปร่งใสสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม การอานวยความยุตธิ รรมมีความโปร่งใสสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิจยั และนวัตกรรม

แผนย่อย

ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

การพัฒนากฎหมาย

23. การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย

การพัฒนากฎหมาย

การพัฒนากฎหมาย

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิม่
สูงขึ้น

กระทรวงการ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
อุดมศึกษา วิจยั และ ด้านเศรษฐกิจ
นวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิม่ สูงขึ้นจากการวิจยั และนวัตกรรมส่งผล
ให้เกิดการขยายตัวเพิม่ ขึ้นจากปัจจุบนั

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
วิจยั และนวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

มูลค่าการลงทุนวิจยั และ
พัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิม่ ขึ้น

กระทรวงการ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
อุดมศึกษา วิจยั และ ด้านเศรษฐกิจ
นวัตกรรม

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจทีม่ ี
นวัตกรรมเพิม่ ขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
วิจยั และนวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 1. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทุจริตในภาครัฐ
2. สานักงานศาลปกครอง
3. สานักงานศาลยุตธิ รรม

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายที่มงุ่
ให้ประชาชนในวงกว้างได้รบั ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิบตั ติ ามและการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และเป็นธรรม

กระทรวงยุตธิ รรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

กระทรวงยุตธิ รรม

50

1. กระทรวงยุตธิ รรม
2. สานักงาน ก.พ.ร.
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1. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ

52

กระทรวงยุตธิ รรม

1. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. กระทรวงมหาดไทย
1. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. สานักงานศาลยุตธิ รรม
3. สานักงานตารวจแห่งชาติ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึน้ จากการวิจยั และนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึน้ จากปัจจุบนั

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 1. กระทรวงอุตสาหกรรม
วิจยั และนวัตกรรม
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึน้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 1. กระทรวงการคลัง
วิจยั และนวัตกรรม
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วิจยั และนวัตกรรม
2. กระทรวงแรงงาน
3. กระทรวงศึกษาธิการ
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การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

คุณภาพชีวติ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิม่ ขึ้น
วิจยั และนวัตกรรม
ด้านสังคม
จากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รบั การยกระดับ
เพิ่มขึน้ จากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิม่ มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืน
เพิม่ ขึ้น

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
วิจยั และนวัตกรรม
2. กระทรวงการคลัง
อย่างยัง่ ยืนเพิ่มขึน้
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การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พนื้ ฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ฐานทัง้ 4 ด้านทัดเทียมประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชีย
วิจยั และนวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พนื้ ฐาน

ประเทศไทยมีขดี ความสามารถของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กระทรวงการคลัง
วิจยั และนวัตกรรม

53

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม

จานวนโครงสร้างพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปัจจัยสนับสนุนในการวิจยั และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทจี่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
วิจยั และนวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม
เพิม่ ขึ้น

จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึน้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กระทรวงการคลัง
วิจยั และนวัตกรรม

53

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพิม่ ขึ้น

สัดส่วนการลงทุนวิจยั และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึน้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กระทรวงการคลัง
วิจยั และนวัตกรรม

53

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
วิจยั และนวัตกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปัจจัยสนับสนุนในการวิจยั และ
วิจยั และนวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม
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หมายเหตุ

