สรุป Worksheet 1
แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯ :

1

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.1
เป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ (Y2)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2

010001

เป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ (Y2)

010002

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

0101

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

010101

การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 หน่วยงาน

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมการศาสนา
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

010102

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

กระทรวง
กระทรวงกลาโหม
สานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

ความมั่นคง

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
กระทรวงกลาโหม
ชื่อหน่วยงาน
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

9 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงมหาดไทย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

010103

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง
องค์กรอิสระ
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมโยธาธิการและการผังเมือง
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักนายกรัฐมนตรี

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.)

0102
010201

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงยุติธรรม

17 หน่วยงาน

สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มส่งเสริมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 หน่วยงาน

การป้องกันและแก้ไชปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

6 หน่วยงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

กระทรวง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

010202
กระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย

กองทัพอากาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน
กองทัพบก
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมโยธาธิการและการผังเมือง
การไฟฟ้านครหลวง
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองทัณฑวิทยา กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรมการข้าว
กรมประมง
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ชื่อหน่วยงาน
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กองทัพอากาศ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กองทัพบก
กรมการปกครอง
กรมโยธาธิการและการผังเมือง
กรมที่ดิน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
สานักนายกรัฐมนตรี
0103

การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม ข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

กระทรวง
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
สานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3

27 หน่วยงาน

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

กรมบังคับคดี
กองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมศิลปากร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิขย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

010302

ชื่อหน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3 หน่วยงาน
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมการปกครอง
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
กระทรวงกลาโหม

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

กระทรวง
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

ชื่อหน่วยงาน

กระทรวง
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงกลาโหม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง

4 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ

0104

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวง
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี

010402

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนโยบายและแผน

ชื่อหน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
4 หน่วยงาน
กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวง
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงมหาดไทย

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 หน่วยงาน

สานักนโยบายและแผน

กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 หน่วยงาน

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

0105
010501
กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงคมนาคม
สานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมทางหลวงชนบท
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กลุ่มงานความมั่นคง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 หน่วยงาน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมหน่วยงาน

(ไม่ตัดนับซ้า) = 139 หน่วยงาน

