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แผนแม่บทระยะ 20 ปี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)

หลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. งบกลาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้าหมาย                  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs)

นโยบาย
รัฐบาล

นโยบาย                  
ความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบาย                
ประเทศไทย 4.0

ประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 20 ปี (LTEF)

ประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 5 ปี (MTEF)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. Function 4. Agenda 5. Area2. บุคลากรภาครัฐ
6. บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ

6 ภาค  
- เหนือ 
- ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กลาง   
- ตะวันออก 
- ใต้      
- ใต้ชายแดน

ภาค เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน

Area

Agenda

Function

บูรณาการ 3 มติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความ

ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการ

สร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12
(2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

รายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความ

ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล ้า 

และสร้างการ
เติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการจัดการน ้า
และสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ )

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ      

ทุนมนุษย์ (แรงงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(ประกันสุขภาพ/ผู้สงูอายุ/

สถาบันทางสังคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแขง็

ทางเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาโครงสร้าง

พื นฐาน
(คมนาคม/Logistics

/มั่นคงพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยฯ์/                 

เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง 
พื นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเป็นธรรม                    
ลดความเหลื่อมล ้า                                                 

ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

(พลังงานเป็นมิตรกับ สวล.)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
ป้องกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาค 
เมือง พื นที่
เศรษฐกิจ 

(จังหวัด/อปท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค   เมือง 
พื นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พื นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง 
พื นที่เศรษฐกิจ 
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หลักการส าคัญของการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น าแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ให้ถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

น ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และก าหนดนโยบายการจัดสรรฯ 
ที่มีการก าหนดพื้นที่ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมไว้ชัดเจน

ก าหนดยุทธศาสตร์ชี้น าเพื่อเป็นทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค 
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่ 
อย่างเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง

1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อยภายใน/มัน่คงชายแดน
และทางทะเล
1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
1.3.2 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน
1.3.3 จัดการปัญหาแรงงานต่างดา้ว การค้ามนุษย์
1.3.4 ป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 

2.1.1 บริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง
2.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่มภาคการผลิต

บริการ การค้า การลงทุน
2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ

2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.2.2 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบรกิาร
2.2.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2.3 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และSMEs สู่สากล
2.3.1 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ
7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ          7.2 รายจ่ายเพื่อรองรบักรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น
7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครฐั      

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

 สีน้ าเงิน : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์    สีน้ าตาล : แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 
 สีเขียว : แผนงานยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังสิ้น 58 แผนงาน : 25 แผนงานยุทธศาสตร์  18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
6 แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่  6 แผนงานพื้นฐาน และ 3 แผนงานรายการค่าด าเนินการภาครัฐ

1.4 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมัน่คง

1.5 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกนัประเทศ
1.5.1 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกนัประเทศ 

1.6 พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
1.6.1 พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิจัดการภัยพิบัติ

1.7 ปรับกระบวนการท างานจากแนวดิง่สู่แนวระนาบ
1.7.1 ปรับกระบวนการท างานจากแนวดิง่สู่แนวระนาบ

1.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมืองศูนย์กลางความเจริญ
2.4.1 พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ

ภาคเหนือ         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง         ภาคตะวันออก      ภาคใต้ชายแดน

2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ภาคตะวันออก

2.5 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
2.5.1 พัฒนาด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.5.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 
2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

กับนานาประเทศ
2.6.1 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

2.7 พัฒนาพื้นที่ระดบัภาคด้านสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนัฯ

ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ภาคกลาง        ภาคตะวันออก
ภาคใต้            ภาคใต้ชายแดน

2.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

3.2 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง
3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง

3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.3.1 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

3.4 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.4.1 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีด่ี

3.5 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.5.1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

3.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านพัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ภาคตะวันออก
3.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

4.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม

4.1.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ าฯ
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.3 สร้างสภาพแวดล้อม นวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวติ

ในสังคมสูงวัย
4.3.1 สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรบัสังคมผู้สูงอายุ

4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง 
วัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
4.4.1 สร้างความเข้มแขง็ของสถาบันทางสังคม 

ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.1.1 จัดระบบอนุรกัษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

5.2 บริหารจัดการน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวล.
5.3.1 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกบั สวล.

5.4 พัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชงินิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับ สวล.
5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ จัดการมลพิษ/สวล.

5.5 ร่วมลดปัญหาโลกรอ้น ปรับตัวให้พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงอากาศ
5.5.1 จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

5.6 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม
5.6.1 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบาย

การคลังเพื่อ สวล.
5.7 พัฒนาพื้นที่ระดบัภาคด้านการจดัการน้ าฯ

ภาคเหนือ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง           ภาคตะวันออก
ภาคใต้               ภาคใต้ชายแดน

5.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม

6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดนิ
6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

6.2.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ อปท. 
6.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจงัหวัดแบบบูรณาการ

6.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3.1 จัดการก าลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

6.4 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ
6.4.1 ต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ

6.5  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัย 
เป็นธรรม เป็นสากล
6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม

6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
6.6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

6.7 ปรับปรุงการบรหิารจดัการรายได้ รายจ่ายภาครฐั
6.7.1 บริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ

6.8 ภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตรฯ์

4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา
4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก

ในการสนับสนุนการพัฒนา

4.6 พัฒนาพื้นที่ระดบัภาคดา้นการลดความเหลื่อมล้ าฯ
ภาคเหนือ           ภาคตะวันออก

4.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ
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องค์ประกอบโครงสร้างแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ประกอบ 
ระดับยุทธศาสตร์ 

1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(7) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

องค์ประกอบระดับ
แผนงาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ก าหนดแผนงาน จ านวนทั้งสิ้น 58 แผนงาน
โดยแบ่งออกเป็น

(1) แผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ หรือ
ยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย และก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project 
based  จ านวน 24 แผนงาน (แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 18 แผนงาน แผนงานบูรณาการ
เชิงพื้นที่ 6 แผนงาน)

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความทีไ่ด้รับมอบหมายในเชิงนโยบายและ
มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
ก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based  จ านวน 25 แผนงาน 

(3) แผนงานพ้ืนฐาน เป็นแผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมาย
จัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  จ านวน 6 แผนงาน

(4) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ จ านวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหาร
เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครฐั  และแผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง (ถ้าม)ี
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง (9 แผนงาน) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง (11 แผนงาน)

1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ 

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ

1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง
ทางการเมืองขจัดคอรร์ัปชัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม

1.2  แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและ
พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
และความมั่นคงทางทะเล

1.7 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.3  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1.4  แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ   
การค้ามนุษย์ 
1.5  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา     
ผู้ติดยาเสพติด

1.3  แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
1.4  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1.5  แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ 
1.6  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา   
ผู้ติดยาเสพติด

1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

1.6  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคง

1.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคง

1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

1.8 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 1.8 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิง
สู่แนวระนาบ

1.2  แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 1.10 แผนงานยุทธศาสตร์การปรับกระบวนการท างานของกลไก
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ 

1.9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ย้ายไปรวมไว้ท่ีรายการค่าด าเนินการภาครัฐ

1.8 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 1.11 แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (17 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(15 แผนงาน)

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาสู่ชาติการค้า

2.12 แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต 
บริการ  การค้า และการลงทุน
2.10  แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ    
การลงทุนระหว่างประเทศ

2.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

2.2  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 
และการลงทุน 

2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.1   แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8   แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.9   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2.3  แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.4  แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.5  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ   ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

2.15 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.2   แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.7  แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล

2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

2.3   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.4   แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.11  แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ

2.8  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.9  แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ ความม่ันคงทางพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

2.5   แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

2.6   แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.7   แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
2.13  แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2.10  แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2.11  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน
2.12  แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2.13  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ

2.16 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ

2.14  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

2.15  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ)

2.17 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ย้ายไปรวมไว้ที่รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.16 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน         
(6 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน         
(6 แผนงาน) 

3.1  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.1  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 3.1  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง

3.2  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3.2  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม

3.4  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้าง
สุขภาพเชิงรุก
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาคน

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

3.6  แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน) 

3.6 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ย้ายไปรวมไว้ท่ีรายการค่าด าเนินการภาครัฐ

3.7  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3.7 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ(6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน         
(6 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน    
(6 แผนงาน)

4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.1  แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง 
4.5  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนนิงานตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1  การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน (บางส่วน)

4.1  แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 4.2  แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกันสขุภาพ 4.2  แผนงานบรูณาการพัฒนาระบบประกันสขุภาพ

4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย

4.3 แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

4.3  แผนงานบรูณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสงัคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน

4.4  แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบนั
ทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา

4.5 แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนนุการพัฒนา

4.6  แผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการ
เติบโตจากภายใน)

3.6 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ย้ายไปรวมไว้ที่รายการค่าด าเนนิการภาครัฐ

4.7 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน     
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน

4.7แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน       
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ(6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการสร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการจัดการน้ าและสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
(7 แผนงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการจัดการน้ าและสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
(7 แผนงาน) 

5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

5.5 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1  การจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน (บางส่วน)

5.1  แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า 
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

5.4  แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5.2  แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.3  แผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5.2  แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 5.4  แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

5.5  แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานยุทธศาสตร์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

5.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ด้านการจัดการน้ า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

5.7  แผนงานบุคลากรภาครัฐในการด าเนินยุทธศาสตร์ ย้ายไปรวมไว้ท่ีรายการค่าด าเนินการภาครัฐ

5.8  แผนพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.8  แผนพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล้อม

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (8 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ (9 แผนงาน)

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 

6.7  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน

6.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

6.2  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 6.4  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

6.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6.3 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

6.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.1  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 6.5  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรมและเป็นสากล

6.2  แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

6.6  แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม

6.6  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 6.3  แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 6.7  แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ

6.7  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 6.6 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
2.12 แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง (บางส่วน) 

6.8 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ

6.8   แผนงานบุคลากรภาครัฐ ย้ายไปรวมไว้ท่ีรายการค่าด าเนินการภาครัฐ

6.9 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6.9 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน 36 ประเด็น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (56 แผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (58 แผนงาน)

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉกุเฉนิหรือจ าเป็น 2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

2. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

4. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง (ถ้าม)ี

เปรียบเทียบโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 ธันวาคม 2560
ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ 
วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ

11 – 27 เม.ย. 61
ส านักงบประมาณรับฟังความคิดเห็น
การจัดท าร่าง พรบ. งบประมาณฯ

8 พ.ค. 61 ครม.เห็นชอบ
ข้อเสนอร่าง พรบ.งบประมาณฯ
28 พ.ค. 2561
ครม.ให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.
งบประมาณฯ ส่งฝ่ายนิติบัญญัติฯ

7 มิถุนายน 2561
ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ในวาระท่ี 1

30 สิงหาคม 2561
ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ในวาระที่ 2-3 

สิงหาคม 2560
- พื้นที่ (Area) : ภาค จังหวัด และท้องถิ่น จัดท าแผนฯ
- กระทรวง/หน่วยงาน (Function) : จัดท าแผนฯ
ร่วมกับพื้นที่ โดยวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ
ของพื นที่ (Bottom-Up)

ขั นทบทวน+วางแผนงบประมาณ ขั นจัดท้างบประมาณ ขั นอนุมัติงบประมาณ

1

2

10

11

12

7 กันยายน 2561
สลค. น าร่าง พรบ.
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

13

31 ตุลาคม 2560
นายกรัฐมนตรีรับทราบ
ข้อเสนองบประมาณปี 2562
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 

1 - 29 ก.ย. 60
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค 
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวัด
- ผู้บริหารท้องถิ่น : เห็นชอบแผนของท้องถิ่น 
- คณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ 
ขอบเขต เป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน แผนงานบูรณาการ

- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการ
ของหน่วยงาน

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 มิ.ย. 60  ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดท า
และปฏิทินงบประมาณปี 2562

4 10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณ

8

1 กุมภาพันธ์ 2561
กระทรวง/หน่วยงาน ภาค จังหวัด และท้องถิ่น
จัดส่งค าขอให้ส านักงบประมาณ

ทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน

1 ส.ค. 60    - ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2562  
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาค (Top-down)
16 ส.ค. 60   - นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท างบประมาณปี 2562

14

93
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การบูรณาการ 3 มิติ

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้
ชายแดน

Agenda

Area

Function

กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

• ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ 

• ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

• การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน + 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรม
เกษตรภาคใต้  ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

• ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขดี
ความสามารถการแขง่ขันและสนับสนุน
ให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

• อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรม
สะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

• ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลก 
• ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน 

และผลไม้

• ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ 
เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร

• ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจนี

• แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
• อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬา

นานาชาติ

“หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 

ภาคใต้อ่าวไทย-อันดามัน
“ฐานการสร้างรายได้ที่

หลากหลาย”

ภาคใต้ชายแดน
“พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อความม่ันคง”

• ศูนย์กลางการค้าและ
อุตสาหกรรมสีเขียว ประตู
สู่อาเซียน

• เมืองนวัตกรรมอาหาร 
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร 
ศูนย์กลางประมงแปรรูป

• ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม มรดกโลก 
แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

ภาคกลาง

“ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”

งบประมาณปี 2562

แหล่งเงินอื่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณปี 62

เป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12

1. ความมั่นคง
2. การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

4. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้าง
การเติบโตจากภายใน 

5. การจัดการน้ าและ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

Area

Agenda

Function

“ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”
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การให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อย – เกษตรกร - และประชาชนกลุ่มต่างๆ

มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน

ด้านการศึกษา

การบริการทางสาธารณสุข

ประกันสังคม

12,736.4 ล้านบาท

381,503.6 ล้านบาท

377,300.9 ล้านบาท

94,965.9 ล้านบาท

เงินอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือทางสังคมกลุ่มต่างๆ
381,073.4 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตร
163,965.0 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
1,411,545.2 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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ภาคเหนือ
ประชากร 12,079,106

ผู้มีรายได้น้อย 3,378,060

(27.97%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากร 21,945,392

ผู้มีรายได้น้อย 5,920,150

(26.98%)

ภาคตะวันออก
ประชากร 4,134,403

ผู้มีรายได้น้อย 564,801

(13.66%)กทม.
ประชากร 5,686,646

ผู้มีรายได้น้อย 749,927

(13.19%)

ภาคกลาง
ประชากร 12,744,841

ผู้มีรายได้น้อย 2,017,252

(15.83%)

ภาคใต้
ประชากร 5,593,189

ผู้มีรายได้น้อย 769,181

(13.75%)

ภาคใต้ชายแดน
ประชากร 3,747,973

ผู้มีรายได้น้อย 776,799

(20.73%)

1

2

3

4

5

67

รวมทั้งสิ้น
ประชากร 65,931,550 คน
ผู้มีรายได้น้อย 14,176,170 คน (21.50%)

ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อย
14,176,170 คน
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ภาคเหนือ
ประชากร 12,079,106

เกษตรกร 3,714,934

(30.76%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากร 21,945,392

เกษตรกร 9,154,584

(41.72%)

ภาคตะวันออก
ประชากร 4,134,403

เกษตรกร 386,702

(9.35%)
กทม.
ประชากร 5,686,646

เกษตรกร 47,339

(0.83%)

ภาคกลาง
ประชากร 12,744,841

เกษตรกร 1,408,226

(11.05%)

ภาคใต้
ประชากร 5,593,189

เกษตรกร 1,516,172

(27.11%)

ภาคใต้ชายแดน
ประชากร 3,747,973

เกษตรกร 795,196

(21.22%)

รวมทั้งสิ้น
ประชากร 65,931,550 คน
เกษตรกร 17,023,153 คน (25.82%)

2

1

4

5

3

67

เกษตรกร

เกษตรกร
17,023,153 คน

ผู้มีรายได้น้อย
14,176,170 คน
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ภาคเหนือ
ประชากร 12,079,106

ผู้สูงอายุ 2,000,261

(16.56%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากร 21,945,392

ผู้สูงอายุ 3,117,743

(14.21%)

กทม.
ประชากร 5,686,646

ผู้สูงอายุ 936,865

(16.47%)

ภาคกลาง
ประชากร 12,744,841

ผู้สูงอายุ 1,951,670

(15.31%)

ภาคใต้
ประชากร 5,593,189

ผู้สูงอายุ 784,037

(14.02%)

ภาคใต้ชายแดน
ประชากร3,747,973

ผู้สูงอายุ 454,439

(12.12%)

รวมทั้งสิ้น
ประชากร 65,931,550 คน
ผู้สูงอายุ     9,802,080 คน (14.87%)

1

4

7

3

5

62

ผู้สูงอายุ

เกษตรกร
17,023,153 คน

ผู้มีรายได้น้อย
14,176,170 คน

ผู้สูงอายุ
9,802,080 คน
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ประชากรของประเทศไทย ปี 2559 จ านวน 65.9 ล้านคน

ประมาณ 
1,956,161 คน

ประมาณ 
3,660,207 คน

ประมาณ 
900,000 คน

ประมาณ 
7,659,802 คน

ประมาณ 
1,630,842 คน

ประมาณ 
10,832,104 คน

ประมาณ 
5,315,077 คน

เกษตรกร
17.0 ล้านคน

ผู้มีรายได้น้อย
14.7 ล้านคน

ผู้สูงอายุ
9.8 ล้านคน

15.7 38.9 9.8 1.5

วัยเด็ก/วัยเรียน
0 - 19 ปี

วัยท างาน/แรงงาน
20 - 59 ปี

ผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป

ไม่สามารถ
จ าแนกได้

65.9 ล้านคน

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ
และภาคกลาง

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ
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การจัดท าแผนพัฒนาภาค

1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง”

3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”

4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”

5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
6. ภาคใต้ชายแดน
“พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”

องคป์ระกอบ

ของแผนพฒันาภาค

คน
(ประชาชนที่ได้ประโยชน์)

พื้นที่

งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ
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▪ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม
เกษตรและอาหารสุขภาพ 

▪ ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

▪ การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน + 3

ท าแผนพัฒนาภาค / จังหวัด / อ าเภอ / ต าบล / หมู่บ้าน 
เพื่อวางแผนการกระจายความเจริญเติบโตลงสู่ระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นประโยชน์ส่งถึงประชาชนโดยตรง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล

▪ ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
▪ ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
▪ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

▪ ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว 
ประตูสู่อาเซียน

▪ เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลาง
สินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป

▪ ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
มรดกโลก แหล่งท่องเท่ียวนานาชาติ

▪ ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันและสนับสนุน
ให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

▪ อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด 
และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

▪ Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรม
เกษตรภาคใต้  ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

▪ ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลก 
▪ ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้


