สรุป Worksheet 1
แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทฯ :

02

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.1

การต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

เป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ (Y2)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2

020001

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน มีมาตรฐานสากล
และมีเกียรติภมู ิในประชาคมโลก
กระทรวงการต่างประเทศ

* เพิ่มเติมให้ครบทุกเป้าหมายประเด็นฯ ที่กาหนดไว้ในเล่มแผนแม่บทฯ

แผนแม่บทย่อย

0202

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

020201

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

กระทรวง
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวง

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชือ่ มโยงทีส่ าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นนวัตกรรมดีขนึ้
กระทรวงพาณิชย์
ชือ่ หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์
ารมหาชน) จ(สพพ.)
สานักกงานเศรษฐกิ
อุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
8 หน่วยงาน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

ชือ่ หน่วยงาน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการกงสุล
กรมสารนิเทศ
กรมพิธีการทูต
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมยุโรป
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

สานักนายกรัฐมนตรี

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

020202

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

กระทรวง

จานวนหน่วยงาน

17 หน่วยงาน

ประเทศไทยเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวง

กระทรวงคมนาคม

ชือ่ หน่วยงาน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์
ารมหาชน)
(สพพ.)
สานักกงานปลั
ดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงอุตสาหกรรม

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงการคลัง

4 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงาน

21 หน่วยงาน

กรมสารนิเทศ
กรมพิธีการทูต
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมยุโรป
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

0203
020301

กระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวง
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงยุตธิ รรม

การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิตแิ ละสามารถมีบทบาทเชิงรุก
ในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึน้
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมยุโรป
4 หน่วยงาน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมอนามัย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย

จานวนหน่วยงาน

20 หน่วยงาน

ส่วนราชการทีไ่ ม่สังกัดกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

0204
020401
กระทรวง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวง
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการต่างประเทศ

แผนแม่บทย่อย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลัก

0205
020501

กระทรวง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศ

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)
กรมการกงสุล
กรมสารนิเทศ
กรมพิธีการทูต
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

20 หน่วยงาน

การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
ประเทศไทยมีเกียรติภมู ิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึน้
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมยุโรป
กรมสารนิเทศ
6 หน่วยงาน
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์
การมหาชน)
(สพพ.)
กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมการกงสุล
กรมพิธีการทูต
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

จานวนหน่วยงาน

15 หน่วยงาน

การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุน้ ส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิตมิ ากขึน้
กระทรวงการต่างประเทศ
ชือ่ หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองทัพอากาศ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
8 หน่วยงาน
กรมยุโรป
กรมการกงสุล

8 หน่วยงาน
กรมสารนิเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน

กระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ

ชือ่ หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
กรมการแพทย์
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์
ารมหาชน)
(สพพ.)
สานักกงานปลั
ดกระทรวงคมนาคม
กรมประมง
การยางแห่งประเทศไทย
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพิธีการทูต
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
จานวน 42 หน่วยงาน

จานวนหน่วยงาน

17 หน่วยงาน

