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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง

1.1  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 

1.1(1) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 
1.1.1 สร้างจติส านึกของคนในชาติใหม้ีความหวงแหน และธ ารงไว้ซ่ึงการเทดิทนู พทิกัษ ์รักษา ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภยั
พระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพื่อปอ้งกันและปราบปรามการล่วงละเมิด
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชประสงค์

1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทและความส าคัญของสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและ
แนวพระราชด าริกับทกุภาคส่วนและต่างประเทศ

1.1.3 ก าหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกปอ้งพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของสถาบนั
พระมหากษตัริย ์รวมทั้งการเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการเคล่ือนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุข

1.2  แผนงานบรูณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์

1.2(1) สังคมมีความสมานฉันท ์ผู้เหน็ต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรัก

ความสามัคคี เพ่ือน าไปสูค่วามมัน่คงของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน
1.2.1 การรับรู้เข้าใจปญัหาและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการปรองดองและสมานฉันทข์องสังคม

1.3  แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.3(1) ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ อ าเภอของสงขลา ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่า้นเปา้หมาย

มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

1.3.2 พฒันางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคล่ือนนโยบาย

1.3(2) เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการเติบโตขยายตัวต่อเน่ือง และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้
1.3.4 พฒันาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนในจงัหวัดชายแดนใต้

1.3(3) เปน็สังคมหง่การเรียนรู้ ประชาชนมีสุขภาพดี (ประชาชนในพ้ืนที่กลุม่เปา้หมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู้ 

ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้องสามารถด าเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม)
1.3.5 พฒันาการศึกษา

1.3.6 พฒันาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.3(4) ภาคประชาชน เอกชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ มีความเข้าใจและใหค้วามร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
1.3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปญัหาความขัดแยง้โดยสันติวิธี

1.3.8 เสริมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

1.4  แผนงานบรูณาการจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

1.4(1) แรงงานต่างด้าว/บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเข้าสูร่ะบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธปิระโยชน์

ตามที่กฎหมายก าหนด
1.4.1 ส่งเสริมบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวอยา่งมีประสิทธิภาพ (155.2772 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
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1.4(2) ประชาชนกลุม่เปา้หมายปลอดภยัจากการค้ามนุษย์ 
1.4.2 การพฒันากลไกเชิงนโยบายและการขับเคล่ือน

1.4.3 พฒันาการการปอ้งกันปญัหาการค้ามนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ (709.1848 ล้านบาท)

1.4.4 คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์(205.6704 ล้านบาท)

1.4.5 เร่งรัดการด าเนินคดีค้ามนุษย ์(235.2182 ล้านบาท)

1.4(3) แรงงานประมงปลอดภยัจากการค้ามนุษย์
1.4.6 คุ้มครองแรงงานประมงในภาคทะเล (52.0840 ล้านบาท)

1.5  แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด  

1.5(1) เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภมูิคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพติด หมูบ่า้น/ชุมชน 

พ้ืนที่เปา้หมายมีการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
1.5.1 สร้างภมูิคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพติด

1.5.2 สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมปอ้งกันยาเสพติดใหก้ับชุมชน

1.5(2) ผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญ และเครือข่ายถูกจับกุมและด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
1.5.3 ปราบปรามการค้ายาเสพติด

1.5.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปราม

1.5(3) ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบดัรักษาครบตามแผนที่ก าหนด ติดตามดูแล ช่วยเหลือตามก าหนด
1.5.5 บ าบดัรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

1.5.6 ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบดัรักษายาเสพติด

1.6(1) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านความมัน่คง

และการเปน็ภาคีความตกลงระหว่างประเทศ 
1.6.1  ส่งเสริมความสัมพนัธ์และขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในกรอบอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปญัหา
ความมัน่คงและปญัหาข้ามชาติ

1.6.2  ส่งเสริมการพฒันาความสัมพนัธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิมเกีย่วกับการด าเนินงานอยา่งสร้างสรรค์ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

1.6.3  ส่งเสริมการพฒันาความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบา้นในมิติความมัน่คง

1.6.4  สนับสนุนการพฒันาความสัมพนัธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมในการปฏบิติัการเพื่อ
สันติภาพตามกรอบสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ

1.7  แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

1.7(1) ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทกุภาคส่วนของสังคม

มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1.7.1 พฒันาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รักษาความมัน่คงปลอดภยัจากภยั
คุกคามในพื้นที่หมูบ่า้นชายแดน และเขตน่านน้ า

1.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และแก้ไขปญัหาสถานะบคุคลของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ตามสิทธิขัน้พื้นฐานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

1.6  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศด้านความมัน่คง
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1.7(2) ประเทศไทยมีระบบข่าวกรองและเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 

และภยัคุกคามรูปแบบใหม่
1.7.2 เตรียมความพร้อมในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และการฟอกเงิน รวมทั้งงานด้านข่าวกรองทั้งใน
และนอกประเทศ

1.7.3  พฒันาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการรักษาความมัน่คงเกีย่วกับภยัคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงการรักษา
ความมัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์1.7.5 ปรับปรุงกลไกและพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการเพื่อจดัระเบยีบการเข้าเมือง

1.8  แผนงานยุทธศาสตร์สริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ 

1.8(1) ประเทศไทยมีความมัน่คงปลอดภยัและมีความพร้อมต่อการรับมือจากภยัคุกคามทางทหารและภยัคุกคามอ่ืน ๆ
1.8.1 เสริมสร้างและพฒันากองทพัใหม้ีโครงสร้างและศักยภาพที่เหมาะสม มีความพร้อมด้านต่าง ๆ อาท ิด้านก าลังพล ด้านยทุธการ ด้านการ
ข่าว เปน็ต้น รวมทั้งอาวุธยทุโธปกรณ์และกองก าลังประจ าพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศ

1.8.2 ส่งเสริมบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน พฒันาประเทศ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

1.9   แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านมัน่คง

1.9.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 

1.9.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 
1.9.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ

1.9.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์

1.9.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
1.9.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

1.9.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.9.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.9.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการขับเคล่ือนการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

1.9.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

1.9.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
1.9.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการจดัการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

1.9.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 

1.9.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1.9.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด

1.9.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศด้านความมัน่คง
1.9.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่คง

 1.9.7  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

1.9.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
1.9.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.9.6  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศด้านความมัน่คง
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  1.9.8  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ

1.9.8 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ 
1.9.8 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ

1.10.1  แผนงานรองเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 

1.10.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 
1.10.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.1 การสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ

1.10.2  แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์

1.10.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
1.10.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

1.10.3  แผนงานรองขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.10.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.10.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.3 การขับเคล่ือนการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

1.10.4  แผนงานรองจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

1.10.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
1.10.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.4 การปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

 1.10.5  แผนงานรองปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด

1.10.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1.10.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.5 การปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด

1.10.6  แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศด้านความมัน่คง

1.10.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศด้านความมัน่คง
1.10.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.6 การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่คง

1.10.7  แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ

1.10.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
1.10.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.7 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.10.8  แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ

1.10.8 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ 
1.10.8 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านมัน่คง ประเด็นที่ 1.8 การเสริมสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ

1.10  แผนงานพ้ืนฐานด้านความมัน่คง



หนา้ 5

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1  แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

2.1(1) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขีน้/ส่งเสริมการรวมกลุม่เครือข่าย

และมีกลไกสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
2.1.1 ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมและระบบบริหารจดัการ

2.1.2 ยกระดับผลิตภาพแรงงานใหม้ีทกัษะสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 พฒันาปจัจยัแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและผลัดดันการเพิ่มผลิตภาพ

2.1(2) มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมขึน้/ผู้ประกอบการและบคุลากร รวมทั้งแรงงานที่

ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทกัษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูก่ารผลิตและผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูง
2.1.4 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสู่การสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูงและการผลิตรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์/ มีการลงทนุต่อ
ยอดด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากงานวิจยั (Laboratory Scale) สู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale)

2.1.5 ส่งเสริมและพฒันามาตรฐานที่ส าคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ

2.1.6 พฒันาผู้ประกอบการและบคุลากรรวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพใหม้ีทกัษะในการประกอบการหรือการท างานที่สอดคล้องกับ
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2.2  แผนงานบรูณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2.2(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.2.1 สร้างและพฒันาวิสาหกิจเร่ิมต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

2.2.2 ส่งเสริมให ้SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ใหม้ีศักยภาพและผลิตภาพมากขึน้ และใหค้วามช่วยเหลือ SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกิจ (Turn
 Around)

2.2.3 ส่งเสริมให ้SME ที่มีศักยภาพใหม้ีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึน้ (Strong)

2.2.4 พฒันาปจัจยัแวดล้อมที่เอือ้ต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)

2.3  แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.3(1) พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อมและความมัน่คง รวมทั้ง

ระบบบริการที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐานเพ่ือจูงใจใหผู้้ประกอบการมาลงทนุในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที่
2.3.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการใหบ้ริการที่เกีย่วข้องด้านเศรษฐกิจในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 10 พื้นที่ ใหม้ีมาตรฐาน
ดีขึน้2.3.2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมัน่คง และการใหบ้ริการที่เกีย่วข้องในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 10 พื้นที่ ใหม้ีมาตรฐานดี
ขึน้2.3.3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการใหบ้ริการที่เกีย่วข้องในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 10 พื้นที่ 
ใหม้ีมาตรฐานดีขึน้

2.3.4 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษใหม้ีมาตรฐานดีขึน้

2.4  แผนงานบรูณาการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2.4(1) พ้ืนที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบรุี และระยอง) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิง่แวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ และมีการลงทนุเพ่ิมขึน้
2.4.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การทอ่งเที่ยว การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการลงทนุ

2.4.2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบโลจสิติกส์

2.4.3 พฒันาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่ิงแวดล้อมเมือง

2.4.4 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคมและความมัน่คง
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2.5  แผนงานบรูณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

2.5(1) Modal Shift ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าและรางเพ่ิมขึน้
2.5.1 วางแผนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ าและราง

2.5(2) Multi-modal, Hub & Spoke บริหารจัดการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ระบบรวบรวมและกระจายสินค้า
2.5.2 วางแผนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า

2.5(3) Mobility เพ่ิมความคล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า 
2.5.3 วางแผนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความคล่องตัวประหยดัเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า

2.5(4) Connectivity เพ่ิมประสิทธภิาพการขนส่งเพ่ือสนับสนุนระเบยีงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)
2.5.4 วางแผนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระเบยีงเศรษฐกิจ

2.5(5) Supply Chain Enhancement เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน
2.5.5 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน

2.5.6 ส่งเสริมการพฒันาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ใหบ้ริการโลจสิติกส์

2.5(6) ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์มีมาตรฐานสูงขึน้ในระดับสากล
2.5.7 การก ากับดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง

2.5.8 พฒันาระบบ NSW ใหส้ามารถเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจสิติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษได้อยา่งสมบรูณ์

2.5(7) ลดภาระงบประมาณการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
2.5.9 ร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.5.10 ลดภาระค่าใช้จา่ยการซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.6  แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 

2.6(1) เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเทา่เทยีมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
2.6.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละบริการดิจทิลัเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2.6.2 ปรับเปล่ียนคุณภาพกระบวนการท างาน/บริการภาครัฐสู่ระบบดิจทิลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมัน่คงปลอดภยั

2.6.3 ใหค้วามรู้และเพิ่มทกัษะด้านเทคโนโลยดิีจทิลัใหแ้ก่ประชาชนและผู้ท างานทกุสาขาอาชีพเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั

2.6.4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจทิลัและสร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.7  แผนงานบรูณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

2.7(1) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ
2.7.1 ส่งเสริมการลงทนุของภาคเอกชนด้านวิจยัและนวัตกรรม

2.7.2 วิจยัและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เปา้หมายและข้อริเร่ิมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

2.7.3 บญัชีนวัตกรรมและบญัชีส่ิงประดิษฐ์

2.7(2) วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปญัหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
2.7.4 วิจยัและพฒันาเพื่อความมัน่คง สังคม และการพฒันาที่ยัง่ยนื

2.7.5 วิจยัและพฒันาในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ

2.7.6 การจดัการความรู้การวิจยั เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนและสังคม และเพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการ
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2.7(3) วิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2.7.7 วิจยัพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

2.7.8 วิจยัประยกุต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.7(4) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปจัจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.7.9 พฒันาระบบ/มาตรฐานวิจยั

2.7.10 พฒันาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.7.11 พฒันาบคุลากรวิจยัและนวัตกรรม

2.7.12 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยัและนวัตกรรม

2.8  แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ 

2.8(1) รายได้จากการทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึน้ 
2.8.1 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในทกุมิติ พร้อมสร้างความเชือ่มัน่ใหก้ับนักทอ่งเที่ยว

2.8(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวระดับสูงขึน้ 
2.8.2 พฒันาคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการทอ่งเที่ยว

2.8.3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก

2.8.4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว

2.8.5 บรูณาการการบริหารจดัการด้านการทอ่งเที่ยว

2.9  แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

2.9(1) เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดหว่งโซ่อุปทาน
2.9.1 การพฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

2.9.2 การพฒันาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

2.9.3 การพฒันาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร

2.9(2) ลดต้นทนุการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
2.9.4 พฒันาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.9(3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9.5 พฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื

2.10  แผนงานบรูณาการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ

2.10(1) การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทนุกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้า

และบริการ
2.10.1 สร้างความเปน็หุ้นส่วนการค้าและการลงทนุกับประเทศในอนุภมูิภาค ภมูิภาค และนานาประเทศ

2.10.2 พฒันาส่งเสริมผู้ประกอบการและช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเปา้หมายระหว่างประเทศ

2.10.3 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับสินค้าและธุรกิจบริการเปา้หมาย

2.11  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

2.11(1) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยูภ่ายใต้กรอบความยัง่ยืนทางการคลัง
2.11.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหนี้สาธารณะใหเ้กิดความยัง่ยนืทางการคลังในระยะยาว
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2.11.4 ส่งเสริมใหม้ีการจดัต้ังกองทนุเพื่อเปน็เคร่ืองมือในการลงทนุด้านโครงสร้างพื้นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและสนับสนุนใหภ้าคการคลังมี
ความยัง่ยนื รวมทั้งยกระดับตลาดทนุ และส่งเสริมใหม้ีกลไกการก ากับดูแลอยา่งต่อเนื่อง

2.11(2) รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ มีธรรมาภบิาล และสามารถสร้างรายได้ใหแ้ก่ภาครัฐ
2.11.2 ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟรัูฐวิสาหกิจที่มีปญัหาฐานะทางการเงิน และพฒันาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไ้ด้มาตรฐานสากล

2.11(3) สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีความเข้มแข็ง เปน็ช่องทางในการออมและเปน็แหล่งการระดมทนุที่มีความส าคัญมากขึน้
2.11.3 เสริมสร้างความมัน่คงและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

2.11(4) ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึน้ในต้นทนุที่เหมาะสม
2.11.5 สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมส าหรับประชาชนในทกุระดับเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน

2.12  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.12(1) ประเทศไทยพัฒนาไปสูก่ารเปน็สังคมที่อยูบ่นเศรษฐกิจฐานความรู้ และการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม
2.12.1 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของทกุภาคส่วนอยา่ง
ต่อเนื่อง

2.12.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ ภมูิปญัญาไทย โดยพฒันาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน 
สร้างความตระหนักใหป้ระชาชนเรียนรู้ คิดและท าอยา่งเปน็วิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.12.3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหส้อดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ

2.12.4 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทั้งการลงทนุเองหรือสนับสนุนใหเ้อกชน
ลงทนุร่วมกับภาครัฐ

2.12.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบตัร และการน าผลงานวิจยัและพฒันาที่ได้รับการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปญัญาไปประยกุต์ใช้ให้
เกิดมูลค่าทั้งเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณประโยชน์

2.12.6 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ดิน การวางแผนด้าน
การเกษตร และการปอ้งกันสาธารณภยัโดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม

2.12.7 ส่งเสริมใหม้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ใหแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

2.13  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทนุ

2.13(1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และแผนการใช้ที่ดิน

ด้านอุตสาหกรรม 
2.13.1 สนับสนุนใหม้ีการศึกษาและบรูณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อจดัท าแผนที่การใช้ที่ดินด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในภมูิภาค

2.13(2) ภาคอุตสาหกรรมและบริการไทยมีการเชือ่มโยงตลอดหว่งโซ่อุปทานตัง้แต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและสามารถยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและรองรับตลาดในประเทศได้อย่างเข้มแข็ง 
2.13.2 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในลักษณะคลัสเตอร์ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เน้นการใช้นวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการบริหารจดัการหว่งโซ่อุปทานใหก้ับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนความเชือ่มโยงกับภาคเกษตรและ
บริการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม

2.13.3 ส่งเสริมการลงทนุภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มใหป้จัจยัการผลิตของประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการลงทนุในต่างประเทศที่สามารถเชือ่มโยงกับการผลิตในประเทศ

2.13.9 พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการเกีย่วเนื่องเพื่อสนับสนุนการลงทนุจดัต้ังกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทัการค้า
ระหว่างประเทศในประเทศไทย
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2.13.10 สนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่และเอกลักษณ์ความเปน็ไทย เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ใหก้ับสินค้าและบริการ

2.13(3) ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
2.13.4 สนับสนุนการพฒันาในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเปา้หมายและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหม่และการพฒันามุง่สู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้ง
ส่งเสริมการฟื้นฟแูละแก้ไขปญัหาในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก

2.13(4) ภาคการส่งออกไทยสามารถรักษาตลาดเดิม และขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ 
2.13.5 พฒันาระบบการกระจายสินค้าและส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยเปน็
ประตูการค้าของภมูิภาคสู่ตลาดโลก

2.13(5) ประเทศไทยมีการด าเนินกลยุทธก์ารค้าและการลงทนุที่มีประสิทธภิาพ ช่วยสนับสนุนการสร้างความสามารถ

ในนวัตกรรมการแข่งขันที่ยัง่ยืน มีลักษณะเปน็สังคมผู้ประกอบการที่เน้นการใช้นวัตกรรม
2.13.6 สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยัง่ยนื โดยการจดัท ากลยทุธ์ด้านการค้าการลงทนุในสินค้าที่มีศักยภาพทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ อ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทนุ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ข้อตกลงทางการค้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ
ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดิเสรีทางการค้า

2.13.7 ปรับปรุงระบบทรัพยสิ์นทางปญัญาใหส้ามารถส่งเสริมการจดทะเบยีนและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยข์องผู้ประกอบการในภาคเกษตร
 อุตสาหกรรม และบริการได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่ยัง่ยนื

2.13.8 พฒันาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิต การลงทนุและการตลาดในระดับภมูิภาค โดยใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมการ
ลงทนุ การส่งเสริมการตลาด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจ

2.14  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

2.14(1) แรงงานทกุระดับและทกุภาคการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เพ่ือรองรับการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีจากการเปน็ประชาคมอาเซียน
2.14.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถาบนัการศึกษาสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
พฒันาสมรรถนะแรงงานใหม้ีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

2.14.2 พฒันาก าลังแรงงานภาคเกษตรใหม้ีความรู้ สมรรถนะด้านการเกษตรอยา่งครบวงจร สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบ
ใหม่2.14.5 เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและกระบวนการจดัหางาน เพื่อสนับสนุนการมีงานท าลดผลกระทบจากการเลิกจา้งงานและการเปล่ียน
ยา้ยงานของแรงงาน

 2.14(2) แรงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบมีหลักประกันที่มัน่คงจากการท างานและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
2.14.3 ส่งเสริมแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการและมีความปลอดภยัในการท างานและใหส้ถานประกอบการและผู้ว่า
จา้งปฏบิติัต่อลูกจา้งตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน

2.14.4 ส่งเสริมใหแ้รงงานไทยทั้งในระบบและนอกระบบสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอยา่งทั่วถึงและเปน็ธรรม โดยพฒันาระบบ
ประกันสังคมใหม้ีการบริหารจดัการที่คล่องตัว โปร่งใสด้วยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้อง

2.15  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 

2.15(1) โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบา้นและจุดผ่านแดนได้รับการพัฒนา

อย่างครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพรวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบยีงเศรษฐกิจในอนุภมูิภาค

อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
2.15.1 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านโล
จสิติกส์ และแผนงานการอ านวยความสะดวกในการเชือ่มโยงคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อมุง่สร้างโอกาสของประเทศไทยในการเปน็
ประตูการค้าและการลงทนุในภมูิภาค
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2.15(2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพ่ือเปน็ฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทนุที่ส าคัญ

ในอนุภมูิภาคและภมูิภาคอาเซียน มุง่สูก่ารเปน็ชาติการค้า (Trading Nation)
2.15.2 พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะมุง่เสริมสร้างทกัษะระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทนุ
ในต่างประเทศ เพื่อมุง่สู่การเปน็ชาติการค้า (Trading Nation)

2.15(3) เกิดการเชือ่มโยงระบบหว่งโซ่มูลค่าในอนุภมูิภาคและภมูิภาคอาเซียนเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหป้ระเทศได้รับประโยชน์จาก

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ
2.15.3 สนับสนุนเชือ่มโยงหว่งโซ่มูลค่าระหว่างเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบา้น โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด่าน
พรมแดน และการปรับปรุงกฎระเบยีบระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเข้าออกของสินค้าและคนตามด่านพรมแดนต่าง ๆ

2.15(4) ประเทศไทยเปน็หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญและได้รับการยอมรับทั้งในระดับอนุภมูิภาค ภมูิภาค และระดับโลก 

อีกทั้ง ได้รับประโยชน์จากการเปน็หุ้นส่วนการพัฒนาและร่วมเปน็ภาคีของความตกลงระหว่างประเทศและความร่วมมือทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ
2.15.4 ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อการพฒันาแก่ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศอืน่ๆ เพื่อส่งเสริมใหไ้ทยมีบทบาทส าคัญในฐานะหุ้นส่วนการพฒันา
เวทกีรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหป้ระเทศต่าง ๆ มีทศันคติในทางบวก ส่งผลต่อประโยชน์ของไทย
ในต่างประเทศ

2.15.5 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเปน็จริงทางประวัติศาสตร์ของภมูิภาคกับประเทศที่มีความเชือ่มโยงใกล้ชิดกัน
ในทางมิติวัฒนธรรม และการ อยูร่่วมกันมาอยา่งยาวนาน

2.15(5) ประเทศไทยได้รับการปฏบิตัิอย่างเทา่เทยีมจากต่างประเทศในการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2.15.6 สนับสนุนการทตูเพื่อประชาชน เพื่อการคุ้มครอง ปอ้งกัน ช่วยเหลือ และดูแลสิทธิของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายคนไทย เอกชนไทย และชุมชนไทยในต่างประเทศกับภาคประชาสังคมต่าง ๆ

2.16  แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.16.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

2.16.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.16.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาอุตสาหกรรมศักยภาพ

2.16.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2.16.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.16.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

2.16.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.16.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.16.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ

2.16.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.16.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2.16.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.16.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

2.16.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
2.16.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์
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2.16.6  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั

2.16.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
2.16.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจดิจทิลั

2.16.7 แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

2.16.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
2.16.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมการวิจยัและนวัตกรรม

2.16.8  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ 

2.16.8 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ 
2.16.8 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ

2.16.9  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

2.16.9 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.16.9 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

2.16.10  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ

2.16.10 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า

และการลงทนุระหว่างประเทศ
2.16.10 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทนุ
ระหว่างประเทศ

2.16.11  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

2.16.11 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.16.11 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง

2.16.12  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.16.12 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.16.12 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

2.16.13  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทนุ

2.16.13 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ 

 การค้าและการลงทนุ 
2.16.13 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า
และการลงทนุ

2.16.14  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

2.16.14 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
2.16.14 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
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 2.16.15  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 

2.16.15 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้าง

และรักษาผลประโยชน์ชาติ 
2.16.15 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

2.17  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 2.17.1  แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

2.17.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.17.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.1 การอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

2.17.2  แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.17.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.17.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.2 การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

2.17.3  แผนงานรองพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.17.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.17.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.3 การพฒันาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพเิศษ

2.17.4  แผนงานรองพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.17.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2.17.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ฯ ประเด็นที่ 2.4 การพฒันาระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.17.5  แผนงานรองพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

2.17.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
2.17.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.5 การพฒันาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์

2.17.6  แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 

2.17.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
2.17.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.6 การพฒันาเศรษฐกิจ
ดิจทิลั

2.17.7  แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

2.17.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
2.17.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.7 การวิจยัและนวัตกรรม

2.17.8  แผนงานรองสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ

2.17.8 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ 
2.17.8 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.8 การสร้างรายได้จาก
การทอ่งเที่ยวและบริการ
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2.17.9  แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

2.17.9 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.17.9 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.9 การพฒันาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร

2.17.10  แผนงานรองเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ

2.17.10 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ

การลงทนุระหว่างประเทศ
2.17.10 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.10 การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ

 2.17.11  แผนงานรองเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

2.17.11 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
2.17.11 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.11 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง

2.17.12  แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.17.12 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.17.12 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.12 การงพฒันาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

2.17.13  แผนงานรองพัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทนุ 

2.17.13 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า

และการลงทนุ 
2.17.13 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.13 การพฒันา
ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทนุ

 2.17.14  แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

2.17.14 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
2.17.14 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.14 การพฒันาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

2.17.15  แผนงานรองพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

2.17.15 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 
2.17.15 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ ประเด็นที่ 2.15 การพฒันาความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3.1  แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

3.1(1) คนไทยมีศักยภาพตลอดช่วงวัย
3.1.1 ส่งเสริมการเกิดอยา่งมีคุณภาพและการมีพฒันาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0 - 5 ป)ี

3.1.2 สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพใหค้วามรู้และทกัษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5 - 14 ป)ี

3.1.3 ส่งเสริมทกัษะชีวิตและทกัษะการท างาน (เด็กวัยรุ่น 15 - 21 ป)ี

3.1.4 พฒันาทกัษะและสมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง (วัยแรงงาน 15 - 59 ป)ี

3.1.5 พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถการท างานและการด ารงชีวิต (ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึน้ไป)

3.1(2) คนไทยทกุช่วงวัย มีความมัน่คงในชีวิต
3.1.6 สร้างความพร้อมใหเ้ด็กปฐมวัยเปน็คนไทยที่มีความมัน่คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ป)ี

3.1.7 พฒันาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงใหเ้ด็กวัยเรียนมีความมัน่คงในชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ป)ี

3.1.8 พฒันาโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การท างาน (เด็กวัยรุ่น 15-21 ป)ี

3.1.9 สร้างความมัน่คงในชีวิตใหแ้รงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ป)ี

3.1.10 สร้างความมัน่คงในชีวิตของผู้สูงอาย ุ(ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึน้ไป)

3.1(3) คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม
3.1.11 สร้างความพร้อมใหเ้ด็กปฐมวัยเปน็คนไทยที่มีความมัน่คงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5 ป)ี

3.1.12 ส่งเสริมรากฐานจริยธรรมคุณธรรมเพื่อความอยูดี่มีสุข (เด็กวัยเรียน 5-14 ป)ี

3.1.13 เสริมสร้างภมูิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการก้าวสู่การเปน็ผู้ใหญ่ (เด็กวัยรุ่น 15-21 ป)ี

3.1.14 ส่งเสริมความอบอุน่ในครอบครัวส าหรับวัยแรงงาน (วัยแรงงาน 15-59 ป)ี

3.1.15 เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุน่ในวัยผู้สูงอาย ุ(ผู้สูงอาย ุ60 ปขีึน้ไป)

3.2  แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2(1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้มีทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทกุช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทศิทางการพัฒนาประเทศ 
3.2.1 พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

3.2.2 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาคุณภาพครูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา

3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลังคนที่สอดคล้องกับทศิทางการพฒันาของประเทศ

3.2.4 พฒันาส่ือและเทคโนโลยดิีจทิลัเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.2.5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ

3.3  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

3.3(1) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทกุมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3.3.1 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก พฒันาความรอบรู้ของประชาชนในการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างจติส านึกสุขภาพที่ดี และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย การโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน

3.3.2 พฒันาระบบเพื่อจดัการกับปจัจยัที่ก าหนดสุขภาพโดยใหค้วามส าคัญกับการปอ้งกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อสุขภาพที่ดี การลดการตายก่อนวัยอันสมควร และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

3.3(2) ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย่างเปน็องค์รวม ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันและควบคุมโรค 

การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ มีการเชือ่มโยงกันในทกุระดับ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข
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ร่วมกันในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธภิาพ
3.3.3 พฒันาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขส่งเสริมระบบบริการปฐมภมูิ พฒันาขีดความสามารถของหน่วยบริการทกุระดับผ่านกลไก
การจดัการเชิงพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากกลไกประชารัฐ รวมทั้งพฒันาการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก และ
ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ที่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย

3.3.4 เร่งผลิต พฒันา และกระจายก าลังคนด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับการใหบ้ริการประชาชน ธ ารงรักษาบคุลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขใหค้งอยูใ่นระบบ

3.3.5 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย ์พฒันาเทคโนโลยดิีจทิลัด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืมที่เปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพ

3.4  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

3.4(1) นักกีฬาไทยและบคุลากรทางการกีฬามีความสามารถและทกัษะความเปน็เลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ
3.4.5 ส่งเสริมใหม้ีการพฒันามาตรฐานของกิจกรรมนันทนาการใหไ้ด้มาตรฐานสากล โดยการพฒันาบคุลากร การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

3.4(2) การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสูค่วามเปน็เลิศและอาชีพในระดับนานาชาติ
3.4.1 ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางกีฬาระดับนานาชาติ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาใหเ้หมาะสม พฒันาระบบบริหาร
จดัการกีฬาอาชีพใหม้ีประสิทธิภาพ สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬามาใช้ในการพฒันาสมรรถภาพ และทกัษะด้านกีฬา
ในทกุระดับสู่ความเปน็เลิศและอาชีพด้านกีฬาในทกุระดับสู่ความเปน็เลิศและอาชีพ

3.4.4 ส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการใหม้ีการเชือ่มโยงบรูณาการระหว่างองค์กร
กีฬาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องในทกุมิติอยา่งเปน็ระบบ

3.4(3) เด็ก เยาวชน และประชาชนทกุกลุม่ได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
3.4.2 สนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสใหเ้ด็ก เยาวชน นักกีฬา และบคุลากรทางการกีฬาและนันทนาการได้รับการพฒันาทกัษะด้านกีฬาและ
นันทนาการ โดยใหภ้าคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาการกีฬาทกุระดับ

3.4.3 สนับสนุนการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสนับสนุนใหส้ถานศึกษาเปดิโอกาสใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ได้
ใช้สถานที่เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย

3.5  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3.5(1) คนไทยส่วนใหญม่ีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีระเบยีบวินัย ค่านิยมที่ดีงาม 

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหวุัฒนธรรม
3.5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ใหม้ีบทบาทน าในการเทดิทนูสถาบนัหลักของชาติ และเปน็รากฐานก าหนดวิถีชีวิตของคนไทย

3.5.2 รณรงค์สร้างจติส านึกทางวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ และการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3.5.3 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิน่ ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ รวมทั้งความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม

3.5.4 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3.5.5 พฒันาระบบการเฝ้าระวังรักษาและคุ้มครองภมูิปญัญาและวัฒนธรรมไทยมิใหเ้กิดความเสียหายต่อมรดกภมูิปญัญาทางวัฒนธรรม

3.6  แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3.6.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

3.6.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
3.6.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัย
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3.6.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.6.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.6.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.6.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

3.6.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.6.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

3.6.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

3.6.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
3.6.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมและพฒันาการกีฬาและนันทนาการ

3.6.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3.6.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.6.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3.7  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 3.7.1  แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

3.7.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
3.7.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.1 การพฒันาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย

3.7.2  แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.7.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.7.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.7.3  แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

3.7.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3.7.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.3 การพฒันาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

3.7.4  แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

3.7.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
3.7.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.4 การส่งเสริมและ
พฒันาการกีฬาและนันทนาการ

3.7.5  แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3.7.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.7.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.5 การส่งเสริมและพฒันา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

4.1  แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

4.1(1) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึน้
4.1.1 สร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

4.1.2 สร้างโอกาสประชาชนใหเ้ข้าถึงแหล่งทนุและสร้างธรรมาภบิาล

4.1.3 พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนใหเ้ปน็ที่ต้องการของตลาด

4.1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

4.2  แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

4.2(1) ประชาชนทกุภาคส่วนมีหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ ลดปญัหาด้านเศรษฐกิจจากการจ่าย

ค่าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลือ่มล้ าของระบบประกันสุขภาพ
4.2.1 การบริการสาธารณสุขส าหรับระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทกุภาคส่วน

4.2.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหล่ือมล้ าของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ

4.3(1) ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.3.1 พฒันากลไกในการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม

4.3(2) ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
4.3.2 พฒันาระบบการดูแลด้านสุขภาพ

4.3.3 พฒันาระบบการคุ้มครองทางสังคม

4.3(3) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของคนทกุกลุม่ในสังคม
4.3.4 พฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื

4.4  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.4(1) ประชาชนสามารถด ารงชีวิต โดยพ่ึงพาตนเองได้อย่างมัน่คง พอประมาณ 
4.4.1 ส่งเสริมการพฒันาชุมชนในพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 38 แหง่ และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนด้านการวิจยัและ
พฒันาองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟแูละอนุรักษท์รัพยากร รวมทั้งการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ใหเ้กิดการพฒันาที่ยัง่ยนื

4.4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พฒันาขยายผลการปฏบิติัไปสู่ประชาชนใน
ระดับพื้นที่อยา่งเปน็รูปธรรม

4.4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในด้านการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ า ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การ
คมนาคมและการส่ือสาร สวัสดิการสังคมและการศึกษา การพฒันาแบบบรูณาการและอืน่ๆ เพื่อพฒันาความเปน็อยูข่องประชาชนใหเ้กิดความ
 “พออยู ่พอกิน” สามารถพึ่งพาตนเองได้

4.5  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

4.5(1) เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
4.5.1 เร่งรัดการส ารวจและจดัท าส่ิงอ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานในหน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะ และสนับสนุนการจดัท า
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่จ าเปน็ในพื้นที่ชุมชน และส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีที่อยูอ่าศัยเปน็ของตนเอง

4.5.2 ส่งเสริม พฒันาศักยภาพ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการจา้งงานที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มสตรี คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความต่ืนตัวทางสังคมและผลักดันมาตรการทางภาษเีพื่อใหภ้าคธุรกิจเอกชนจา้งงานคนพกิาร

4.3 แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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4.5.3 คุ้มครองและพทิกัษสิ์ทธิเด็ก สตรี คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งช่วยเหลือคุ้มครองสตรีและเด็กจากการกระท าด้วยความรุนแรง 
และปอ้งกันบรรเทาปญัหาของกลุ่มเปา้หมายอยา่งทนัการณ์

4.5.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มัน่คงของสถาบนัครอบครัว สนับสนุนการยติุความรุนแรงในครอบครัว

4.5(2) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
4.5.6 พฒันาระบบการคุ้มครองทางสังคมใหค้รอบคลุมประชากรทกุกลุ่มอยา่งทั่วถึงและเปน็ธรรม ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ใหบ้ริการและจดัสวัสดิการทางสังคม และสวัสดิการชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนื

4.5(3) ประชากรทกุกลุม่ ทกุวัย ได้รับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเทา่เทยีม
4.5.5 พฒันาฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเปา้หมายเพื่อใหก้ารจดัสวัสดิการพื้นฐานและการสงเคราะหเ์ปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้

4.5.7 สนับสนุนการลดค่าใช้จา่ยในการเดินทางโดยรถไฟ และรถโดยสารประจ าทางตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

4.6  แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

4.6.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

4.6.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
4.6.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

4.6.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

4.6.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
4.6.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาระบบประกันสุขภาพ

 4.6.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.6.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4.6.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.6.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.6.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ :แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.6.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

4.6.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

4.6.5 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.6.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

4.7  แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

4.7.1  แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

4.7.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
4.7.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.1 การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง

4.7.2  แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

4.7.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
4.7.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.2 การพฒันาระบบประกันสุขภาพ
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4.7.3  แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.7.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4.7.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.3 การสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.7.4  แผนงานรองส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.7.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.7.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.4 การส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

4.7.5  แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

4.7.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
4.7.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจนฯ ประเด็นที่ 4.5 การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

5.1  แผนงานบรูณาการจัดการปญัหาที่ดินท ากิน

5.1(1) ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินท ากินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึน้
5.1.1 การจดัหาที่ดิน : ส ารวจ ตรวจสอบ จดัท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินพร้อมด้วยรายชือ่ผู้ครอบครองเดิม

5.1.2 การจดัที่ดิน : ส ารวจ ตรวจสอบ ก าหนดหลักเกณฑ์การจดัที่ดินและจดัท าข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยูอ่าศัย

5.1.3 การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ : ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ การตลาด พฒันาระบบสาธารณูปโภค พฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ใน
รูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ที่เหมาะสม

5.1.4 งานอ านวยการและติดตามผล : การประสานและติดตามการด าเนินงานการจดัที่ดินท ากินใหชุ้มชน

5.2  แผนงานบรูณาการบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม

5.2(1) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชือ้ และกากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายได้รับ

การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15, 90 และ 81
5.2.1 ส่งเสริมการลด คัดแยก และน าไปใช้ประโยชน์

5.2.2 เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่งและก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชือ้

5.2.3 เพิ่มศักยภาพการจดัการกากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตราย

5.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชือ้ และกาก
อุตสาหกรรมที่เปน็อันตราย

5.2(2) คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตดีขึน้ ร้อยละ 1.5
5.2.5 ควบคุมมลพษิทางอากาศในพื้นที่วิกฤตระยอง สระบรีุ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

5.2.6 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่
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5.3  แผนงานบรูณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมและความมัน่คงด้านพลังงาน

5.3(1) การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
5.3.1 ส่งเสริมใหม้ีการจดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจดัหาด้านพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและถ่านหนิ)

5.3.5 ส่งเสริมลงทนุ/อุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

5.3.6 พฒันาปจัจยัแวดล้อมสนับสนุนการจดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

5.3(2) สร้างความปลอดภยั คุณภาพ และราคาพลังงานที่เหมาะสมเปน็ธรรมต่อทกุภาคส่วน
5.3.2 ส่งเสริมใหม้ีการจดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจดัหาด้านพลังงาน (ไฟฟา้)

5.3.7 ก ากับผู้ประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิง ด้านการค้า การส ารอง คุณภาพและความปลอดภยั และส่งเสริมการแข่งขันในการน าเข้า LPG

5.3(3) เพ่ิมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
5.3.10 ส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้ ใหสู้งขึน้ ตามแผน AEDP

5.3.3 ส่งเสริมใหม้ีการจดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผนการจดัหาด้านพลังงาน (น้ ามันเชือ้เพลิง)

5.3.8 ก ากับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานก๊าซธรรมชาติ

5.3(4) มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธภิาพ
5.3.11 สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานตาม EEP

5.3.4 พฒันาระบบสภาวะฉุกเฉินพลังงาน

5.3.9 ก ากับดูแลและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในกิจการไฟฟา้

5.4  แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

5.4(1) ทกุหมูบ่า้นและชุมชนเมืองมีน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค
5.4.1 จดัหาพฒันาแหล่งน้ าต้นทนุ เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค

5.4(2) ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ าต้นทนุเพ่ือการจัดการอย่างสมดุล 
5.4.2 พฒันา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ ์ฟื้นฟแูหล่งน้ า ระบบกระจายน้ า และเชือ่มโยงวางระบบเครือข่ายน้ า/ลุ่มน้ า ทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน

5.4(3) ลุม่น้ า 25 ลุม่น้ า มีการบริหารจัดการลุม่น้ าอย่างสมดุล
5.4.6 จดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า แผนปฏบิติัการประจ าป ีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ สนับสนุน
องค์กรลุ่มน้ า การศึกษาวิจยั พฒันาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม

5.4(4) พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ และพ้ืนที่เกษตร ได้รับผลกระทบจากน้ าทว่มและอุทกภยัลดลง
5.4.3 ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พื้นที่รับน้ านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จดัท าผังเมือง และระบบปอ้งกันน้ าทว่มชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

5.4(5) พ้ืนที่ปา่ต้นน้ าที่เสือ่มโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
5.4.5 อนุรักษ ์ฟื้นฟพูื้นที่ปา่ต้นน้ าที่เส่ือมโทรม

5.4(6) แหล่งน้ าทั่วประเทศมีคุณภาพอยูใ่นระดับพอใช้ขึน้ไป/ปอ้งกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร 
5.4.4 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน้ าเสียปอ้งกันระดับความเค็มและลดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด

5.5  แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ

 5.5(1) ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบรูณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน

5.5.1 สนับสนุนการปอ้งกัน ปราบปรามการบกุรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพื้นที่ปา่ พื้นที่ปา่ชายเลน พื้นที่ชายฝ่ังทะเล และการลักลอบ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลอยา่งผิดกฎหมาย รวมทั้งจดัต้ังหน่วยเฉพาะกิจปอ้งกัน ปราบปราม และยดึคืนพื้นที่ปา่ 
ตลอดจนสนับสนุนการผสานก าลังจากทกุภาคส่วน
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5.5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจติส านึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานปา่ชุมชน และการขยาย
เครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

5.5.3 สนับสนุนการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื ทั้งปา่ไม้ ปา่ชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรณี รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ

5.5(2) ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และจัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทบัซ้อนให้

เปน็แนวเขตเดียวกัน 
5.5.4 สนับสนุนการจดัท าแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทบัซ้อนใหเ้ปน็แนวเขตเดียวกัน เพื่อการบริหารจดัการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

5.5.5 สนับสนุนการพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจดัการ และการปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบ

5.6  แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพิบตัิ

5.6(1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง 
5.6.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพในทกุภาคส่วนและการใช้มาตรการด้านภาษเีพื่อส่งเสริมการปลูกปา่ ฟื้นฟปูา่ และการปรับ
กฎระเบยีบ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

5.6.6 สนับสนุนการพฒันาและจดัท าฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

5.6(2) ทกุภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศของโลก
5.6.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการสร้างความพร้อมในการปรับตัวของ
ชุมชน

5.6.3 พฒันาองค์กร บคุลากร องค์ความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ตลอดจนใหค้วามร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

5.6.4 จดัท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในระยะยาว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวางแผนปอ้งกันเมืองและพื้นที่ชายฝ่ัง

5.6(3) ความเสียหายจากสาธารณภยัและภยัพบิติัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง 
5.6.5 พฒันาระบบเตือนภยัใหค้รอบคลุมพื้นที่เส่ียงภยัทั่วประเทศ โดยพฒันาศักยภาพและประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการพยากรณ์เตือนภยัที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการปอ้งกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเกิดภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติ สาธารณภยั และอุบติัภยัทางถนน ตลอดจนการฟื้นฟ ูบรูณะ ช่วยเหลือ และเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

5.7  แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

5.7.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจัดการปญัหาที่ดินท ากิน 

5.7.1 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจดัการปญัหาที่ดินท ากิน 

5.7.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการจดัการปญัหาที่ดินท ากิน

5.7.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม 

5.7.2 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม 
5.7.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม

5.7.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมและความมัน่คงด้านพลังงาน

5.7.3 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตร

กับส่ิงแวดล้อมและความมัน่คงด้านพลังงาน 
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5.7.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
และความมัน่คงด้านพลังงาน

5.7.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5.7.4 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจดัการทรัพยากรน้ า
5.7.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า

5.7.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ

5.7.5 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.7.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ

5.7.6  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพิบตัิ

5.7.6 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพบิติั
5.7.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพบิติั

5.8  แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

5.8.1  แผนงานรองจัดการปญัหาที่ดินท ากิน 

5.8.1 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองจดัการปญัหาที่ดินท ากิน 
5.8.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.1 การจดัการปญัหาที่ดินท ากิน

5.8.2  แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม

5.8.2 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม 
5.8.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.2 การจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม

5.8.3  แผนงานรองพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมและความมัน่คงด้านพลังงาน

5.8.3 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและความมัน่คง

ด้านพลังงาน 
5.8.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.3 การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและความมัน่คงด้านพลังงาน

5.8.4  แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5.8.4 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจดัการทรัพยากรน้ า
5.8.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.4 การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า

5.8.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ

5.8.5 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.8.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.5 การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและปอ้งกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
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5.8.6  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐจัดการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพิบตัิ

5.8.6 เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานรองจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศ และภยัพบิติั
5.8.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน้ าฯ ประเด็นที่ 5.6 การจดัการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะภมูิอากาศ และภยัพบิติั

6.1  แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

6.1(1) สังคมไทยมีภาพลักษณ์การปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริตดีขึน้ 
6.1.1 สร้างจติส านึก และปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริต

6.1.2 สร้างกลไกปอ้งกันการทจุริต

6.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทจุริต

6.2  แผนงานบรูณาการปฏริูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

6.2(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยติุธรรมเพื่ออ านวยความเปน็ธรรมใหก้ับประชาชน
6.2.1 พฒันาช่องทางการใหบ้ริการและการใหค้วามช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม

6.2.2 พฒันานวัตกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟผูู้กระท าผิดและช่วยเหลือผู้พน้โทษ

6.2.3 ส่งเสริมกรอบแนวทางการปอ้งกันอาชญากรรม 6 ด้าน

6.2.4 พฒันา ปรับปรุงและบงัคับใช้กฎหมายใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปจัจบุนั

6.2.5 ส่งเสริมกระบวนการยติุธรรมทางเลือก

6.3  แผนงานบรูณาการอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ

6.3(1) พฒันาระบบการใหบ้ริการงานภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในภาคธุรกิจและภาคประชาชน
6.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ

6.3.2 พฒันาการบริการใหเ้ข้าสู่ระบบดิจทิลัในการประกอบธุรกิจ (Digital services for Doing Business)

6.3.3 ปรับปรุงกฏหมายใหเ้อือ้ต่อการประกอบธุรกิจ

6.4  แผนงานบรูณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

6.4(1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อยา่งมีประสิทธิภาพ
6.4.1 การจดับริการสาธารณะด้านการศึกษา

6.4.2 การจดับริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.4.3 การจดับริการสาธารณะด้านสังคม

6.4.4 การจดัการบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม

6.4.5 การจดับริการสาธารณะด้านบริหารจดัการ

6.5  แผนงานบรูณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ

6.5(1) พื้นที่ภมูิภาคน่าอยูแ่ละมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
6.5.1 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

6.5.2 การพฒันาด้านสังคม

6.5.3 การบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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6.5.4 การรักษาความมัน่คงและความสงบ

6.5.5 การบริหารจดัการ

6.6  แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

6.6(1) การขยายฐานภาษี การบริหารจัดการและพัฒนาระบบภาษีมีประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ สามารถความต้องการและ

เปน็ที่ยอมรับของประชาชน เพ่ิมรายได้ของภาครัฐ และตอบสนองการลงทนุที่ส าคัญของประเทศในระยะยาว สนับสนุน

การกระจายรายได้ ลดความเหลือ่มล้ า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ภาครัฐ และขยายฐานภาษใีหค้รอบคลุมผู้มีงานท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษมีีการยืน่แบบเพื่อ
ช าระภาษใีหถู้กต้องและครบถ้วน

6.6.2 พฒันาเคร่ืองมือทางภาษเีพื่อสร้างแรงจงูใจใหเ้กิดการผลิตและการบริโภคที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม และเปน็ช่องทางในการเพิ่มรายได้
ภาครัฐ

6.6(2) การจัดการงบประมาณสามารถขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
6.6.3 การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปมีีความสอดคล้องกับร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมัน่คงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท
อืน่ ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทั้งมีการบรูณาการในทกุมิติ

6.6.4 พฒันาระบบการบริหารงบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพ มุง่เน้นการด าเนินงานในลักษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ ทั้งในระยะส้ัน ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อบรรลุเปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยนื

6.6.5 พฒันาระบบการติดตามประเมินผลใหส้ามารถวัดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ทั้งในมิติของ
หน่วยงาน มิติบรูณาการ และมิติพื้นที่

6.7  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผ่นดิน

6.7(1) หน่วยงานภาครัฐมีการท างานอย่างบรูณาการ
6.7.3 พฒันาหน่วยงานภาครัฐทกุระดับใหม้ีการท างานอยา่งบรูณาการ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีทกุภาคส่วนในการบริหารจดัการภาครัฐ
และการติดตามตรวจสอบ

6.7(2) การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภบิาล สามารถตอบสนองความต้องการและ

เปน็ที่ยอมรับของประชาชน 
6.7.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม้ีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสม มีการบริหารงานเชิงรุก มุง่เน้นระบบการบริหารงานแนว
ใหม่ที่ทนัสมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า

6.7.2 พฒันาระบบราชการใหเ้ปน็ระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทจุริต มีการวางระบบตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและความคุ้มค่า รวมทั้ง การลงโทษผู้กระท าผิดอยา่งจริงจงั

6.7.4 พฒันาก าลังคนภาครัฐใหม้ีศักยภาพ ทกัษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งสร้างจติส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัย และธรรมาภบิาลที่ยดึประโยชน์ส่วนรวม

6.8  แผนงานบคุลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

6.8.1  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

6.8.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
6.8.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ
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6.8.2  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปฏริูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

6.8.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐปฏริูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
6.8.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการปฏรูิปกฎหมายและการพฒันากระบวนการยติุธรรม

6.8.3  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ

6.8.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ 
6.8.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ

6.8.4  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.8.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.8.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

6.8.5  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ

6.8.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ 
6.8.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการส่งเสริมการพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดแบบบรูณาการ

6.8.6  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
6.8.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

6.8.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการบริหารจดัการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ

6.8.7  แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผ่นดิน

6.8.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.8.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

6.8.8  งบกลาง  :  เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ

6.8.8 งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ
6.8.8 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ

6.8.9  งบกลาง  :  เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

6.8.9 งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
6.8.9 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงานของรัฐ

6.8.10  งบกลาง  :  เงินเลือ่นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

6.8.10 งบกลาง : เงินเลือ่นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
6.8.10 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

6.8.11  งบกลาง  :  เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

6.8.11 งบกลาง : เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
6.8.11 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
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6.8.12  งบกลาง  :  เงินสมทบของลูกจ้างประจ า

6.8.12 งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจ า
6.8.12 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ งบกลาง : เงินสมทบของลูกจา้งประจ า

6.9  แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

6.9.1  แผนงานรองปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

6.9.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
6.9.1 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.1 การปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

6.9.2  แผนงานรองปฏริูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

6.9.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองปฏริูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
6.9.2 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.2 การปฏรูิปกฎหมายและการพฒันากระบวนการ
ยติุธรรม

6.9.3  แผนงานรองอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ

6.9.3 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ 
6.9.3 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.3 การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ

6.9.4  แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.9.4 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.9.4 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.4 การส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

6.9.5  แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ

6.9.5 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร:์ แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ 
6.9.5 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.5 การส่งเสริมการพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
แบบบรูณาการ

6.9.6  แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

6.9.6 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
6.9.6 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.6 การบริหารจดัการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ

6.9.7 แผนงานรองพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผ่นดิน

6.9.7 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารราชการแผ่นดิน
6.9.7 นโยบายการจดัสรร : สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลฯ ประเด็นที่ 6.7 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน
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7. รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ

7.1  แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็

7.1.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็
7.1.1 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองยทุธศาสตร์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็

7.1.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพ้ืนฐานเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็
7.1.2 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองพื้นฐานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็

7.2  แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ

7.1.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
7.1.2 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองยทุธศาสตร์บริหารจดัการหนี้ภาครัฐ

7.2.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพ้ืนฐานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
7.2.2 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองพื้นฐานบริหารจดัการหนี้ภาครัฐ

7.3  แผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง

7.3.1 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยุทธศาสตร์รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
7.3.1 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองยทุธศาสตร์รายจา่ยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

7.3.2 เปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพ้ืนฐานรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
7.3.2 นโยบายการจดัสรร : แผนงานรองพื้นฐานรายจา่ยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง


