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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.1(1) เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงไว้ซงึ่ การเทิดทูน พิทกั ษ์ รักษา ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชประสงค์
1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริยต์ ่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและ
แนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
1.1.3 กาหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการดาเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและดาเนินการต่อการเคลือ่ นไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
1.2 แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.2(1) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรัก
ความสามัคคี เพื่อนาไปสูค่ วามมัน่ คงของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน
1.2.1 การรับรู้เข้าใจปัญหาและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ นการปรองดองและสมานฉันท์ของสังคม
1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3(1) ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ อาเภอของสงขลา ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่ า้ นเป้าหมาย
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.2 พัฒนางานอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ นนโยบาย
1.3(2) เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเติบโตขยายตัวต่อเนื่อง และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้
1.3.4 พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้
1.3(3) เป็นสังคมห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีสุขภาพดี (ประชาชนในพื้นที่กลุม่ เป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู้
ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้องสามารถดาเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม)
1.3.5 พัฒนาการศึกษา
1.3.6 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.3(4) ภาคประชาชน เอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
1.3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
1.3.8 เสริมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.4(1) แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสูร่ ะบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายกาหนด
1.4.1 ส่งเสริมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ (155.2772 ล้านบาท)
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1.4(2) ประชาชนกลุม่ เป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์
1.4.2 การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลือ่ น
1.4.3 พัฒนาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (709.1848 ล้านบาท)
1.4.4 คุ้มครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ (205.6704 ล้านบาท)
1.4.5 เร่งรัดการดาเนินคดีค้ามนุษย์ (235.2182 ล้านบาท)
1.4(3) แรงงานประมงปลอดภัยจากการค้ามนุษย์
1.4.6 คุ้มครองแรงงานประมงในภาคทะเล (52.0840 ล้านบาท)
1.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.5(1) เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมูบ่ า้ น/ชุมชน
พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
1.5.2 สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน
1.5(2) ผู้ค้ายาเสพติดรายสาคัญ และเครือข่ายถูกจับกุมและดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
1.5.3 ปราบปรามการค้ายาเสพติด
1.5.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปราม
1.5(3) ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาครบตามแผนที่กาหนด ติดตามดูแล ช่วยเหลือตามกาหนด
1.5.5 บาบัดรักษาผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
1.5.6 ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผูผ้ ่านการบาบัดรักษายาเสพติด
1.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.6(1) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านความมัน่ คง
และการเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ
1.6.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในกรอบอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความมัน่ คงและปัญหาข้ามชาติ
1.6.2 ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุม่ ประเทศมุสลิมเกีย่ วกับการดาเนินงานอย่างสร้างสรรค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6.3 ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในมิติความมัน่ คง
1.6.4 สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบตั ิการเพื่อ
สันติภาพตามกรอบสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ
1.7 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.7(1) ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุกภาคส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.7.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รักษาความมัน่ คงปลอดภัยจากภัย
คุกคามในพื้นที่หมูบ่ า้ นชายแดน และเขตน่านน้า
1.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่
ชาติพนั ธุ์ตามสิทธิขนั้ พื้นฐานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
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1.7(2) ประเทศไทยมีระบบข่าวกรองและเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
1.7.2 เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และการฟอกเงิน รวมทั้งงานด้านข่าวกรองทั้งใน
และนอกประเทศ
1.7.3 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการรักษาความมัน่ คงเกีย่ วกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงการรักษา
ความมั
น่ คงทางเทคโนโลยี
1.7.5 ปรั
บปรุงกลไกและพัสฒารสนเทศและไซเบอร์
นาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง
1.8 แผนงานยุทธศาสตร์สริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.8(1) ประเทศไทยมีความมัน่ คงปลอดภัยและมีความพร้อมต่อการรับมือจากภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
1.8.1 เสริมสร้างและพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างและศักยภาพที่เหมาะสม มีความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกาลังพล ด้านยุทธการ ด้านการ
ข่าว เป็นต้น รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และกองกาลังประจาพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
1.8.2 ส่งเสริมบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
1.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านมัน่ คง
1.9.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.9.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.9.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.9.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.9.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.9.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.9.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.9.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.9.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.9.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.9.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.9.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.9.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.9.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.9.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
1.9.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.9.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.9.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.9.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.9.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.9.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
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1.9.8 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.9.8 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.9.8 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.10 แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
1.10.1 แผนงานรองเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.10.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.10.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.1 การสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
1.10.2 แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.10.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.10.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
1.10.3 แผนงานรองขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.10.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.10.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.3 การขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.10.4 แผนงานรองจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.10.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.10.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.4 การปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1.10.5 แผนงานรองป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.10.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.10.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.5 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
1.10.6 แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.10.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.10.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.6 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง
1.10.7 แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.10.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.10.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.10.8 แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.10.8 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
1.10.8 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านมัน่ คง ประเด็นที่ 1.8 การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

หน ้า 5

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.1(1) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพิ่มขีน้ /ส่งเสริมการรวมกลุม่ เครือข่าย
และมีกลไกสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
2.1.1 ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการ
2.1.2 ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทกั ษะสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของภาคอุตสาหกรรม
2.1.3 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและผลัดดันการเพิ่มผลิตภาพ
2.1(2) มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึน้ /ผู้ประกอบการและบุคลากร รวมทั้งแรงงานที่
ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูก่ ารผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
2.1.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูก่ ารสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ / มีการลงทุนต่อ
ยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจยั (Laboratory Scale) สูร่ ะดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale)
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานที่สาคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.1.6 พัฒนาผูป้ ระกอบการและบุคลากรรวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพให้มีทกั ษะในการประกอบการหรือการทางานที่สอดคล้องกับ
การขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2.1 สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Startup)
2.2.2 ส่งเสริมให้ SME กลุม่ ทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึน้ และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn
Around)
2.2.3 ส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึน้ (Strong)
2.2.4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3(1) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและความมัน่ คง รวมทั้ง
ระบบบริการที่เกีย่ วข้องที่ได้มาตรฐานเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
2.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการที่เกีย่ วข้องด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐาน
ดี2.3.2
ขนึ้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมัน่ คง และการให้บริการที่เกีย่ วข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดี
ขึ2.3.3
น้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการให้บริการที่เกีย่ วข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
ให้มีมาตรฐานดีขนึ้
2.3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีมาตรฐานดีขนึ้
2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.4(1) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ และมีการลงทุนเพิ่มขึน้
2.4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการลงทุน
2.4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์
2.4.3 พัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิง่ แวดล้อมเมือง
2.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคมและความมัน่ คง
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2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.5(1) Modal Shift ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าและรางเพิ่มขึน้
2.5.1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้าและราง
2.5(2) Multi-modal, Hub & Spoke บริหารจัดการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ระบบรวบรวมและกระจายสินค้า
2.5.2 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า
2.5(3) Mobility เพิ่มความคล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า
2.5.3 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความคล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า
2.5(4) Connectivity เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)
2.5.4 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ
2.5(5) Supply Chain Enhancement เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน
2.5.5 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
2.5.6 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
2.5(6) ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์มีมาตรฐานสูงขึน้ ในระดับสากล
2.5.7 การกากับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง
2.5.8 พัฒนาระบบ NSW ให้สามารถเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการนาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษได้อย่างสมบูรณ์
2.5(7) ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
2.5.9 ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
2.5.10 ลดภาระค่าใช้จา่ ยการซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐาน
2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
2.6(1) เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
2.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจทิ ลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2.6.2 ปรับเปลีย่ นคุณภาพกระบวนการทางาน/บริการภาครัฐสูร่ ะบบดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คงปลอดภัย
2.6.3 ให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้แก่ประชาชนและผูท้ างานทุกสาขาอาชีพเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
2.6.4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจทิ ลั และสร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.7 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.7(1) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
2.7.1 ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนด้านวิจยั และนวัตกรรม
2.7.2 วิจยั และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
2.7.3 บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์
2.7(2) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
2.7.4 วิจยั และพัฒนาเพื่อความมัน่ คง สังคม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.7.5 วิจยั และพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
2.7.6 การจัดการความรู้การวิจยั เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
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2.7(3) วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2.7.7 วิจยั พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
2.7.8 วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.7(4) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.7.9 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจยั
2.7.10 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
2.7.11 พัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
2.7.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรม
2.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.8(1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
2.8.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กับนักท่องเที่ยว
2.8(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึน้
2.8.2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยว
2.8.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
2.8.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.8.5 บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.9(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2.9.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด
2.9.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
2.9.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร
2.9(2) ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.9.4 พัฒนาเกษตรสมัยใหม่สไู่ ทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.9(3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9.5 พัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
2.10 แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2.10(1) การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้า
และบริการ
2.10.1 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการค้าและการลงทุนกับประเทศในอนุภมู ิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
2.10.2 พัฒนาส่งเสริมผูป้ ระกอบการและช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเป้าหมายระหว่างประเทศ
2.10.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าและธุรกิจบริการเป้าหมาย
2.11 แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.11(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง
2.11.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เกิดความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว
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2.11.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ กองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ภาคการคลังมี
ความยัง่ ยืน รวมทั้งยกระดับตลาดทุน และส่งเสริมให้มีกลไกการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.11(2) รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาล และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ
2.11.2 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญ
ั หาฐานะทางการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล
2.11(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความเข้มแข็ง เป็นช่องทางในการออมและเป็นแหล่งการระดมทุนที่มีความสาคัญมากขึน้
2.11.3 เสริมสร้างความมัน่ คงและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2.11(4) ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึน้ ในต้นทุนที่เหมาะสม
2.11.5 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมสาหรับประชาชนในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน
2.12 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.12(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสูก่ ารเป็นสังคมที่อยูบ่ นเศรษฐกิจฐานความรู้ และการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม
2.12.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง
2.12.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปญ
ั ญาไทย โดยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน
สร้างความตระหนักให้ประชาชนเรียนรู้ คิดและทาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.12.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ
2.12.4 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งการลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชน
ลงทุนร่วมกับภาครัฐ
2.12.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบตั ร และการนาผลงานวิจยั และพัฒนาที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์
2.12.6 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ที่ดิน การวางแผนด้าน
การเกษตร และการป้องกันสาธารณภัยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.12.7 ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.13 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
2.13(1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และแผนการใช้ที่ดิน
ด้านอุตสาหกรรม
2.13.1 สนับสนุนให้มีการศึกษาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค
2.13(2) ภาคอุตสาหกรรมและบริการไทยมีการเชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานตัง้ แต่ต้นน้าถึงปลายน้าและสามารถยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและรองรับตลาดในประเทศได้อย่างเข้มแข็ง
2.13.2 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการในลักษณะคลัสเตอร์ สร้างสังคมผูป้ ระกอบการที่เน้นการใช้นวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้กับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนความเชือ่ มโยงกับภาคเกษตรและ
บริการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม
2.13.3 ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ปจั จัยการผลิตของประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลงทุนในต่างประเทศที่สามารถเชือ่ มโยงกับการผลิตในประเทศ
2.13.9 พัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกและบริการเกีย่ วเนื่องเพื่อสนับสนุนการลงทุนจัดตัง้ กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทั การค้า
ระหว่างประเทศในประเทศไทย
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2.13.10 สนับสนุนการรวมกลุม่ ของภาคบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ
2.13(3) ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2.13.4 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหม่และการพัฒนามุง่ สูอ่ ุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้ง
ส่งเสริมการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก
2.13(4) ภาคการส่งออกไทยสามารถรักษาตลาดเดิม และขยายการส่งออกไปตลาดใหม่
2.13.5 พัฒนาระบบการกระจายสินค้าและส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยเป็น
ประตูการค้าของภูมิภาคสูต่ ลาดโลก
2.13(5) ประเทศไทยมีการดาเนินกลยุทธ์การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการสร้างความสามารถ
ในนวัตกรรมการแข่งขันที่ยงั่ ยืน มีลักษณะเป็นสังคมผู้ประกอบการที่เน้นการใช้นวัตกรรม
2.13.6 สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน โดยการจัดทากลยุทธ์ด้านการค้าการลงทุนในสินค้าที่มีศักยภาพทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ อานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
กาหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
2.13.7 ปรับปรุงระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถส่งเสริมการจดทะเบียนและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผูป้ ระกอบการในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน
2.13.8 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิต การลงทุนและการตลาดในระดับภูมิภาค โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการ
ลงทุน การส่งเสริมการตลาด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจ
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.14(1) แรงงานทุกระดับและทุกภาคการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีจากการเป็นประชาคมอาเซียน
2.14.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.14.2 พัฒนากาลังแรงงานภาคเกษตรให้มีความรู้ สมรรถนะด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบ
ใหม่
2.14.5 เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและกระบวนการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนการมีงานทาลดผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและการเปลีย่ น
ย้ายงานของแรงงาน
2.14(2) แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบมีหลักประกันที่มนั่ คงจากการทางานและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
2.14.3 ส่งเสริมแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการและมีความปลอดภัยในการทางานและให้สถานประกอบการและผูว้ ่า
จ้างปฏิบตั ิต่อลูกจ้างตามกฎหมายและข้อกาหนดมาตรฐานแรงงาน
2.14.4 ส่งเสริมให้แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยพัฒนาระบบ
ประกันสังคมให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว โปร่งใสด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
2.15 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.15(1) โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือ่ มโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและจุดผ่านแดนได้รับการพัฒนา
อย่างครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพรวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
2.15.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโล
จิสติกส์ และแผนงานการอานวยความสะดวกในการเชือ่ มโยงคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อมุง่ สร้างโอกาสของประเทศไทยในการเป็น
ประตูการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
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2.15(2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สาคัญ
ในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอาเซียน มุง่ สูก่ ารเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
2.15.2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะมุง่ เสริมสร้างทักษะระหว่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน
ในต่างประเทศ เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
2.15(3) เกิดการเชือ่ มโยงระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ประเทศได้รับประโยชน์จาก
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ
2.15.3 สนับสนุนเชือ่ มโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่าน
พรมแดน และการปรับปรุงกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเข้าออกของสินค้าและคนตามด่านพรมแดนต่าง ๆ
2.15(4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญและได้รับการยอมรับทั้งในระดับอนุภมู ิภาค ภูมิภาค และระดับโลก
อีกทั้ง ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและร่วมเป็นภาคีของความตกลงระหว่างประเทศและความร่วมมือทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
2.15.4 ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอืน่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทสาคัญในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
เวทีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศต่าง ๆ มีทศั นคติในทางบวก ส่งผลต่อประโยชน์ของไทย
ในต่างประเทศ
2.15.5 ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคกับประเทศที่มีความเชือ่ มโยงใกล้ชิดกัน
ในทางมิติวัฒนธรรม และการ อยูร่ ่วมกันมาอย่างยาวนาน
2.15(5) ประเทศไทยได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมจากต่างประเทศในการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2.15.6 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือ และดูแลสิทธิของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายคนไทย เอกชนไทย และชุมชนไทยในต่างประเทศกับภาคประชาสังคมต่าง ๆ
2.16 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.16.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.16.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.16.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.16.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.16.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.16.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.16.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.16.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.16.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.16.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.16.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.16.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.16.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.16.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.16.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
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2.16.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
2.16.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
2.16.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
2.16.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.16.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.16.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรม
2.16.8 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.16.8 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.16.8 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.16.9 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.16.9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.16.9 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.16.10 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2.16.10 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ
2.16.10 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
2.16.11 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.16.11 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.16.11 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.16.12 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.16.12 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.16.12 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.16.13 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
2.16.13 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ
การค้าและการลงทุน
2.16.13 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า
และการลงทุน
2.16.14 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.16.14 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.16.14 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
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2.16.15 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.16.15 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้าง
และรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.16.15 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.17 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.17.1 แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.17.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.17.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.1 การอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
2.17.2 แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.17.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.17.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.2 การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2.17.3 แผนงานรองพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.17.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.17.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.3 การพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
2.17.4 แผนงานรองพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.17.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.17.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ฯ ประเด็นที่ 2.4 การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.17.5 แผนงานรองพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.17.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.17.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.5 การพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.17.6 แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
2.17.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
2.17.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั
2.17.7 แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.17.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.17.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.7 การวิจยั และนวัตกรรม
2.17.8 แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.17.8 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.17.8 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.8 การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
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2.17.9 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.17.9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.17.9 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.9 การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร
2.17.10 แผนงานรองเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2.17.10 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ
2.17.10 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.10 การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2.17.11 แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.17.11 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.17.11 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.11 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.17.12 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.17.12 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.17.12 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.12 การงพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.17.13 แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
2.17.13 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า
และการลงทุน
2.17.13 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.13 การพัฒนา
ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
2.17.14 แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.17.14 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.17.14 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.14 การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.17.15 แผนงานรองพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.17.15 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
2.17.15 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.15 การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.1(1) คนไทยมีศักยภาพตลอดช่วงวัย
3.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพฒ
ั นาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี)
3.1.2 สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรู้และทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี)
3.1.3 ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการทางาน (เด็กวัยรุ่น 15 - 21 ปี)
3.1.4 พัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15 - 59 ปี)
3.1.5 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการดารงชีวิต (ผูส้ ูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป)
3.1(2) คนไทยทุกช่วงวัย มีความมัน่ คงในชีวิต
3.1.6 สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมัน่ คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)
3.1.7 พัฒนาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงให้เด็กวัยเรียนมีความมัน่ คงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)
3.1.8 พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทางาน (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี)
3.1.9 สร้างความมัน่ คงในชีวิตให้แรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี)
3.1.10 สร้างความมัน่ คงในชีวิตของผูส้ ูงอายุ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป)
3.1(3) คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม
3.1.11 สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมัน่ คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี)
3.1.12 ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยูด่ ีมีสุข (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี)
3.1.13 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและการก้าวสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่ (เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี)
3.1.14 ส่งเสริมความอบอุน่ ในครอบครัวสาหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ปี)
3.1.15 เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุน่ ในวัยผูส้ ูงอายุ (ผูส้ ูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป)
3.2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2(1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
3.2.4 พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีดิจทิ ลั เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2.5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.3(1) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3.3.1 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก พัฒนาความรอบรู้ของประชาชนในการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างจิตสานึกสุขภาพที่ดี และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกาย การโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
3.3.2 พัฒนาระบบเพื่อจัดการกับปัจจัยที่กาหนดสุขภาพโดยให้ความสาคัญกับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อสุขภาพที่ดี การลดการตายก่อนวัยอันสมควร และการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
3.3(2) ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชือ่ มโยงกันในทุกระดับ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข
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ร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับผ่านกลไก
การจัดการเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากกลไกประชารัฐ รวมทั้งพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ
ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย
3.3.4 เร่งผลิต พัฒนา และกระจายกาลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับการให้บริการประชาชน ธารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้คงอยูใ่ นระบบ
3.3.5 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมผลิตอาหารและ
เครื่องดืม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.4(1) นักกีฬาไทยและบุคลากรทางการกีฬามีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ
3.4.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานของกิจกรรมนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4(2) การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศและอาชีพในระดับนานาชาติ
3.4.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาระดับนานาชาติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาให้เหมาะสม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกีฬาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพ และทักษะด้านกีฬา
ในทุกระดับสูค่ วามเป็นเลิศและอาชีพด้านกีฬาในทุกระดับสูค่ วามเป็นเลิศและอาชีพ
3.4.4 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการให้มีการเชือ่ มโยงบูรณาการระหว่างองค์กร
กีฬาและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
3.4(3) เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุม่ ได้ออกกาลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
3.4.2 สนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและ
นันทนาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
3.4.3 สนับสนุนการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้
ใช้สถานที่เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.5(1) คนไทยส่วนใหญ่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดีงาม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีบทบาทนาในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเป็นรากฐานกาหนดวิถีชีวิตของคนไทย
3.5.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ และการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
3.5.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิน่ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ รวมทั้งความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
3.5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.5.5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังรักษาและคุ้มครองภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมไทยมิให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
3.6 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.6.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.6.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.6.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
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3.6.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.6.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.6.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.6.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.6.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.6.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.6.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.6.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.6.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.6.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.6.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.6.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.7 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.7.1 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.7.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.7.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย
3.7.2 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.7.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.7.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.7.3 แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.7.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.7.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.3 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.7.4 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.7.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.7.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.4 การส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
3.7.5 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.7.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.7.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.5 การส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.1(1) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้
4.1.1 สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสร้างธรรมาภิบาล
4.1.3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด
4.1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.2(1) ประชาชนทุกภาคส่วนมีหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจจากการจ่าย
ค่าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลือ่ มล้าของระบบประกันสุขภาพ
4.2.1 การบริการสาธารณสุขสาหรับระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน
4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลือ่ มล้าของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ
4.3 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.3(1) ผู้สูงอายุมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.3.1 พัฒนากลไกในการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.3(2) ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
4.3.2 พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ
4.3.3 พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
4.3(3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของคนทุกกลุม่ ในสังคม
4.3.4 พัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
4.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4(1) ประชาชนสามารถดารงชีวิต โดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมัน่ คง พอประมาณ
4.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง 38 แห่ง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนด้านการวิจยั และ
พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4.4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พัฒนาขยายผลการปฏิบตั ิไปสูป่ ระชาชนใน
ระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4.4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้า สิง่ แวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การ
คมนาคมและการสือ่ สาร สวัสดิการสังคมและการศึกษา การพัฒนาแบบบูรณาการและอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เกิดความ
“พออยู่ พอกิน” สามารถพึ่งพาตนเองได้
4.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.5(1) เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
4.5.1 เร่งรัดการสารวจและจัดทาสิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พื้นฐานในหน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะ และสนับสนุนการจัดทา
สาธารณูปโภคขัน้ พื้นฐานที่จาเป็นในพื้นที่ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
4.5.2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับกลุม่ สตรี คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความตืน่ ตัวทางสังคมและผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนจ้างงานคนพิการ

หน ้า 18

4.5.3 คุ้มครองและพิทกั ษ์สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส รวมทั้งช่วยเหลือคุ้มครองสตรีและเด็กจากการกระทาด้วยความรุนแรง
และป้องกันบรรเทาปัญหาของกลุม่ เป้าหมายอย่างทันการณ์
4.5.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มัน่ คงของสถาบันครอบครัว สนับสนุนการยุติความรุนแรงในครอบครัว
4.5(2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.5.6 พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุม่ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการและจัดสวัสดิการทางสังคม และสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืน
4.5(3) ประชากรทุกกลุม่ ทุกวัย ได้รับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4.5.5 พัฒนาฐานข้อมูลประชากรกลุม่ เป้าหมายเพื่อให้การจัดสวัสดิการพื้นฐานและการสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.5.7 สนับสนุนการลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางโดยรถไฟ และรถโดยสารประจาทางตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
4.6 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
4.6.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.6.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.6.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.6.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.6.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.6.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.6.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.6.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.6.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
4.6.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.6.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.6.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.6.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.6.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.6.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.7 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
4.7.1 แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.7.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.7.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง
4.7.2 แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.7.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.7.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
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4.7.3 แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.7.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.7.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.3 การสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
4.7.4 แผนงานรองส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.7.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.7.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.4 การส่งเสริมการดาเนินงานตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.7.5 แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.7.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.7.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.5 การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5.1 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.1(1) ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทากินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิติที่ดีขนึ้
5.1.1 การจัดหาที่ดิน : สารวจ ตรวจสอบ จัดทาข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินพร้อมด้วยรายชือ่ ผูค้ รอบครองเดิม
5.1.2 การจัดที่ดิน : สารวจ ตรวจสอบ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินและจัดทาข้อมูลผูย้ ากไร้ที่ไม่มีที่ดินทากินและที่อยูอ่ าศัย
5.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ใน
รูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ ที่เหมาะสม
5.1.4 งานอานวยการและติดตามผล : การประสานและติดตามการดาเนินงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.2(1) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชือ้ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15, 90 และ 81
5.2.1 ส่งเสริมการลด คัดแยก และนาไปใช้ประโยชน์
5.2.2 เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่งและกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชือ้
5.2.3 เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
5.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการกากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชือ้ และกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
5.2(2) คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขนึ้ ร้อยละ 1.5
5.2.5 ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤตระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
5.2.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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5.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงด้านพลังงาน
5.3(1) การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
5.3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจัดหาด้านพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน)
5.3.5 ส่งเสริมลงทุน/อุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
5.3.6 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.3(2) สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
5.3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจัดหาด้านพลังงาน (ไฟฟ้า)
5.3.7 กากับผูป้ ระกอบกิจการน้ามันเชือ้ เพลิง ด้านการค้า การสารอง คุณภาพและความปลอดภัย และส่งเสริมการแข่งขันในการนาเข้า LPG
5.3(3) เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
5.3.10 ส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้ ให้สูงขึน้ ตามแผน AEDP
5.3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจัดหาด้านพลังงาน (น้ามันเชือ้ เพลิง)
5.3.8 กากับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานก๊าซธรรมชาติ
5.3(4) มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
5.3.11 สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานตาม EEP
5.3.4 พัฒนาระบบสภาวะฉุกเฉินพลังงาน
5.3.9 กากับดูแลและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้า
5.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.4(1) ทุกหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองมีน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
5.4.1 จัดหาพัฒนาแหล่งน้าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค
5.4(2) ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล
5.4.2 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้า ระบบกระจายน้า และเชือ่ มโยงวางระบบเครือข่ายน้า/ลุม่ น้า ทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน
5.4(3) ลุม่ น้า 25 ลุม่ น้า มีการบริหารจัดการลุม่ น้าอย่างสมดุล
5.4.6 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุม่ น้า แผนปฏิบตั ิการประจาปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุน
องค์กรลุม่ น้า การศึกษาวิจยั พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
5.4(4) พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ และพื้นที่เกษตร ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและอุทกภัยลดลง
5.4.3 ปรับปรุงทางน้า ทางผันน้า พื้นที่รับน้านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทาผังเมือง และระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
5.4(5) พื้นที่ปา่ ต้นน้าที่เสือ่ มโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
5.4.5 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ปา่ ต้นน้าที่เสือ่ มโทรม
5.4(6) แหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ขนึ้ ไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร
5.4.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียป้องกันระดับความเค็มและลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
5.5 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.5(1) ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
5.5.1 สนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพื้นที่ปา่ พื้นที่ปา่ ชายเลน พื้นที่ชายฝัง่ ทะเล และการลักลอบ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งจัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจป้องกัน ปราบปราม และยึดคืนพื้นที่ปา่
ตลอดจนสนับสนุนการผสานกาลังจากทุกภาคส่วน
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5.5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสานึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานป่าชุมชน และการขยาย
เครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.5.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ทั้งป่าไม้ ป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
5.5(2) ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และจัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทบั ซ้อนให้
เป็นแนวเขตเดียวกัน
5.5.4 สนับสนุนการจัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทบั ซ้อนให้เป็นแนวเขตเดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
5.5.5 สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการ และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
5.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.6(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง
5.6.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนและการใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการปลูกป่า ฟื้นฟูปา่ และการปรับ
กฎระเบียบ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ
5.6.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดทาฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6(2) ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก
5.6.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความพร้อมในการปรับตัวของ
ชุมชน
5.6.3 พัฒนาองค์กร บุคลากร องค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6.4 จัดทาแผนเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝัง่
5.6(3) ความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบตั ิต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง
5.6.5 พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสีย่ งภัยทั่วประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อการพยากรณ์เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ สาธารณภัย และอุบตั ิภยั ทางถนน ตลอดจนการฟื้นฟู บูรณะ ช่วยเหลือ และเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ
5.7 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5.7.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.7.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.7.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.7.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.7.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.7.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.7.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงด้านพลังงาน
5.7.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงด้านพลังงาน
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5.7.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และความมัน่ คงด้านพลังงาน
5.7.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.7.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.7.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.7.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.7.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.7.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.7.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.7.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.7.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.8 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5.8.1 แผนงานรองจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.8.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.1 การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
5.8.2 แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.8.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.8.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.2 การจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
5.8.3 แผนงานรองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงด้านพลังงาน
5.8.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คง
ด้านพลังงาน
5.8.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความมัน่ คงด้านพลังงาน
5.8.4 แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.8.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.8.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
5.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.8.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.8.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
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5.8.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.8.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
5.8.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าฯ ประเด็นที่ 5.6 การจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1(1) สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตดีขนึ้
6.1.1 สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซือ่ สัตย์สุจริต
6.1.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
6.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต
6.2 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.2(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
6.2.1 พัฒนาช่องทางการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.2.2 พัฒนานวัตกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทาผิดและช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษ
6.2.3 ส่งเสริมกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน
6.2.4 พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
6.2.5 ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
6.3 แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.3(1) พัฒนาระบบการให้บริการงานภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผรู้ ับบริการในภาคธุรกิจและภาคประชาชน
6.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ
6.3.2 พัฒนาการบริการให้เข้าสูร่ ะบบดิจทิ ลั ในการประกอบธุรกิจ (Digital services for Doing Business)
6.3.3 ปรับปรุงกฏหมายให้เอือ้ ต่อการประกอบธุรกิจ
6.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.4(1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4.1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
6.4.2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.4.3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
6.4.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิง่ แวดล้อม
6.4.5 การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ
6.5 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.5(1) พื้นที่ภมู ิภาคน่าอยูแ่ ละมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
6.5.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.5.2 การพัฒนาด้านสังคม
6.5.3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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6.5.4 การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
6.5.5 การบริหารจัดการ
6.6 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.6(1) การขยายฐานภาษี การบริหารจัดการและพัฒนาระบบภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ สามารถความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน เพิ่มรายได้ของภาครัฐ และตอบสนองการลงทุนที่สาคัญของประเทศในระยะยาว สนับสนุน
การกระจายรายได้ ลดความเหลือ่ มล้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผูม้ ีงานทาในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยืน่ แบบเพื่อ
ชาระภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.6.2 พัฒนาเครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้
ภาครัฐ
6.6(2) การจัดการงบประมาณสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
6.6.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท
อืน่ ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการบูรณาการในทุกมิติ
6.6.4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มุง่ เน้นการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในระยะสัน้ ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
6.6.5 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ทั้งในมิติของ
หน่วยงาน มิติบรู ณาการ และมิติพื้นที่
6.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.7(1) หน่วยงานภาครัฐมีการทางานอย่างบูรณาการ
6.7.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้มีการทางานอย่างบูรณาการ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีทกุ ภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ
และการติดตามตรวจสอบ
6.7(2) การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
6.7.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสม มีการบริหารงานเชิงรุก มุง่ เน้นระบบการบริหารงานแนว
ใหม่ที่ทนั สมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า
6.7.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและความคุ้มค่า รวมทั้ง การลงโทษผูก้ ระทาผิดอย่างจริงจัง
6.7.4 พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง รวมทั้งสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาวินัย และธรรมาภิบาลที่ยดึ ประโยชน์ส่วนรวม

6.8 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.8.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.8.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6.8.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.8.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.8.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.8.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.8.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.8.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.8.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.8.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.8.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.8.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.8.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.8.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.8.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.8.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.8.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.8.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.8.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.8.8 งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
6.8.8 งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
6.8.8 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
6.8.9 งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
6.8.9 งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
6.8.9 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
6.8.10 งบกลาง : เงินเลือ่ นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
6.8.10 งบกลาง : เงินเลือ่ นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
6.8.10 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินเลือ่ นเงินเดือนและเงินปรับวุฒขิ ้าราชการ
6.8.11 งบกลาง : เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
6.8.11 งบกลาง : เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
6.8.11 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
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6.8.12 งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6.8.12 งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6.8.12 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6.9 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.9.1 แผนงานรองป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.9.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.9.1 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.1 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
6.9.2 แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.9.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.9.2 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.2 การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
6.9.3 แผนงานรองอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.9.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.9.3 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.3 การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
6.9.4 แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.9.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
6.9.4 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.4 การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
6.9.5 แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.9.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
6.9.5 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.5 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
6.9.6 แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.9.6 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.9.6 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.6 การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
6.9.7 แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.9.7 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.9.7 นโยบายการจัดสรร : สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน
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7. รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
7.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
7.1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
7.1.1 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองยุทธศาสตร์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
7.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพื้นฐานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
7.1.2 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองพื้นฐานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
7.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
7.1.2 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
7.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพื้นฐานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
7.2.2 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองพื้นฐานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
7.3 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
7.3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
7.3.1 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองยุทธศาสตร์รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
7.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพื้นฐานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
7.3.2 นโยบายการจัดสรร : แผนงานรองพื้นฐานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

