แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สปท. 11 คณะกรรมาธิการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สนช. 16 คณะกรรมาธิการ
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

การเมือง
การบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษา
เศรษฐกิจ
พลังงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สื่อสารมวลชน
สังคม
อื่น ๆ

37 วาระปฏิรปู ของ สภาขับเคลื่อน (สปท.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
การเข้าสู่อ้านาจ/ระบบพรรคการเมือง
การปรับโครงสร้างอ้านาจส่วนกลาง ภูมภิ าคและท้องถิ่น
การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริหารงานภาครัฐ
กิจการต้ารวจ
การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐ วิสาหกิจ
ระบบพลังงาน
ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม
การปฏิรูปการเงินฐานราก สหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การปฏิรูปภาคเกษตร
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ
การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา
การปฏิรูปการเรียนรู้
การกีฬา
การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
การปฏิรูประบบ วทน. เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
ระบบบริการสาธารณสุข (การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ)
ระบบส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใหม่ๆ
ระบบการคลังด้านสุขภาพ
การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการภัยพิบตั ิตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
การเตรียมการเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ "กรุงเทพจม"
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
สวัสดิการสังคม
การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การก้ากับดูแลสื่อ
สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
การป้องกันการแทรกแซงสื่อ
ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ปฏิรูปการแรงงาน

การเมือง
การบริหารราชการราชการแผ่นดิน
การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการต้ารวจ
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาและการกีฬา
การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
การพลังงาน
การสาธารณสุข
การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
การเกษตรและสหกรณ์
การคมนาคม
การต่างประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมการแรงงาน
การศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

คกก.ประสานงานร่วม 3 ฝ่าย
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นโยบายเร่งด่วน 18 ด้าน
1
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6
7
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14
15
16
17
18

แรงงานต่างด้าว
IUU
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
SMEs
BOI
ICAO
Social Business
การจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้้า
โครงการพัฒนาริมแม่น้าเจ้าพระยา
9 คูคลอง
ลดความเหลื่อมล้้า
การจัดที่ดินท้ากินให้ชมุ ชน
อ่านออกเขียนได้
นวัตกรรม
ช่วยเหลือเกษตรกร
OSS
NSW

1 การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องพระบรมเดชานุภาพ (มท. และ กห.)
2 ขับเคลื่อนศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด สามารถเชือ่ มโยงภารกิจอื่น (มท.)
3 สร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาแนวชายแดน (มท.)
4 การแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท. ยธ. สตช. ปปส.)
5 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) (รง.)
6 การคืนพื้นที่ปา่ (ทส.)
7 การบริหารจัดการน้้า (ทส. กษ. มท. วท. ทก.)
8 การด้าเนินการเกี่ยวกับการท้าประมงที่ผิด ก.ม. (IUU Fishing) (กษ.)

ด้านสังคม วิจยั และจิตวิทยา
1 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประมงผิดกฎหมาย (กห. กต. รง. พม. กษ. มท.)
2 การปรับปรุงระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (สธ. กค. รง.)
3 การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (วธ.)
4 การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศ (วธ.)
5 นวัตกรรม (วท.)
6 การแก้ปญ
ั หาคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง (พม.)
7 การพัฒนาที่อยูอ่ าศัยของชุมชนแออัดและผู้มรี ายได้น้อย (พม.)
8 การจัดให้มสี ิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ และทุกคนเข้าถึงได้ (พม.)
9 การจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไม่มที ี่ท้ากิน (ทส. มท. กษ.)
10 การปฏิรูปการศึกษา (ศธ.)
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เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สศช.)
ช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อย (ทุกกระทรวง)
สร้างระบบก้าจัดขยะครบวงจร (ทส. มท. อก. พน. สธ.)
รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง (คค.)
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง(บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญฯ
พัทยา-มาบตาพุด) (คค.)
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 และท่าอากาศยานอู่ตะเภา (คค.)
โครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ใน กทม. (คค.)
การพัฒนาและช่วยเหลือ SMEs (สสว. กค.)
การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (คค.)
โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง)
การพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge)
การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน (กค.)
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) (ทก.)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 และ 2 (กค.)
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสินค้าเกษตร (กค. กษ.)
มาตรการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (กค. พณ.)
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กค.)
การปฏิรูปการคลังและภาษีอากร (กค.)
พัฒนาก้าลังคนสนับสนุนระบบขนส่งทางราง (วท.)
โครงการท่องเที่ยววิถีไทย (กก.)
การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน (พน.)
แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (พน.)
การบริหารจัดการก้าลังการผลิตไฟฟ้าส้ารอง (พน.)
การจัดท้าแผนก๊าซธรรมชาติ และแผนน้้ามัน (พน.)
การดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มรี ายได้น้อย (พณ.)
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักที่ส้าคัญในเชิงรุก (พณ.)
การขับเคลื่อนการส่งออก (พณ.)
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center (รง.)
การพัฒนาฝีมอื แรงงานแก่ผู้เรียนอาชีวะ (ศธ. รง.)

วาระแห่งชาติ 11 ด้าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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การปฎิรูปการศึกษา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ
การท่องเที่ยววิถีไทย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AC
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงอาหาร/พลังงาน
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การสร้างความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐ วิสาหกิจ
การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยี
การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่

คณะ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการศึกษา
รอง ประจิน (4) /ศธ. เลขาฯ

คณะ 2 เศรษฐกิจ การเงิน การคลังลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างฯ
รอง สมคิด (5) / สศช. เลขาฯ

วาระปฏิรูป
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คณะ 3 ระบบราชการ ก.ม. ยุติธรรมและความปรองดองสมานฉันท์
รอง วิษณุ (6) / สศก. เลขาฯ
การกระจายอ้านาจท้องถิ่น
องค์กรยุติธรรมและองค์กรอิสระ
ปรับโครงสร้างอ้านาจส่วนกลาง ภูมภิ าค และท้องถิ่น
สร้างความสมานฉันท์
มท. ยธ. ก.พ. ก.พ.ร. สตช. กฤษฎีกา ยธ.

คณะ 4 การสาธารณสุข
รอง ณรงค์ (3)

วาระปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การเงินการคลัง
ระบบบริหารจัดการ
กห. กค. พม. มท. รง. ศธ. สธ.

วาระขับเคลือ่ น

วาระขับเคลือ่ น

ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจ้าเป็น ซ้้าซ้อน
เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
ปรับบทบาทองค์การมหาชน
ก้ากับดูแลให้คดีทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
เขตตรวจราชการที่ 17 , 18

ดูแลค่าครองชีพให้แก่ผู้มรี ายได้น้อย
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจเพื่อสังคม
ปรับปรุงการจัดเก็บและปรับโครงสร้างภาษี
พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมเขต ศก. พิเศษ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(คมนามคม/ขนส่ง/logistics)
บริหารจัดการฯ และส่งเสริมพลังงานทดแทน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ เช่น TPP
เขตตรวจราชการที่ 5 , 9

กขย. 7 คณะอนุ กขย.

คตร. 6 คณะอนุ คตร.

วาระปฏิรูป

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง AEC
การเงินฐานราก
สหกรณ์
รัฐ วิสาหกิจ
ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
กค. กก. กษ. คค. ทก. พน. พณ. วท. อก. มท.รง. สศช.

วาระขับเคลือ่ น
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ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ / ขับเคลื่อน

วาระปฏิรูป

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงชีวิต
การจัดการศึกษา
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชือ่ มโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงาน
เตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวกรอบคุณวุฒิอาเซียน
เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย
ส่งเสริมสถาบันศาสนา
เขตตรวจราชการที่ 13 , 14

การประชาสัมพันธ์
1

3

1

การศึกษาและระบบการเรียนรู้
ระบบการคลังด้านการศึกษา
ระบบการวิจัย
ระบบสวัสดิการสังคม
แรงงาน
ส่งเสริมชุมชนแข็มแข็ง
กก. มท. รง. วธ. วท. สธ. ศธ. พม.

สลน.

1 การพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการ
บังคับใช้ ก.ม.
2 การศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดอง
3 การจัดท้าสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับการร่างรัฐ ธรรมนูญ
4 การประชาสัมพันธ์และส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน
5 การยกร่างบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ
6 การรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มผี ู้เสนอแนะ
7 การศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร
8 การศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ

4

วาระขับเคลือ่ น
ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ
การพัฒนาระบบแพทย์แผนไทย
การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub)
เขตตรวจราชการที่ 6 , 7

คณะ 5 ความมั่นคงลดความเหลือ่ มล้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม วาระเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
รอง ประวิตร (1) / เลขา คสช. เลขาฯ

วาระปฏิรูป
ภาคเกษตร
การจัดการที่ดิน
การผังเมือง
การจัดการภัยพิบตั ิและภาวะโลกร้อน
กห. กต. กษ. ทส. มท. รง. สมช. สศช. ผบ.ทบ.

วาระขับเคลือ่ น
แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต.
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิด ก.ม.
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จัดที่ดินท้ากิน
จัดที่อยูอ่ าศัยแก่ผู้มรี ายได้น้อย
จัดระเบียบสังคมและดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเกษตรกร (Zoning)
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ปกป้องฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์และทรัพยากรป่าไม้
จัดการภัยพิบตั ิและภัยแล้ง
จัดการขยะมูลฝอย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ICAO / IUU
เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 , 3 , 4

คณะ 6 การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
รอง ธนะศักดิ์ (2) / ปลัด กก. เลขาฯ

วาระปฏิรูป
ส่งเสริมการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวในภูมภิ าค
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
กต. สศช. กก. วธ.

2
3
4

วาระขับเคลือ่ น
พัฒนาการท่องเที่ยวทุกมิติ
ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมีมลู ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาอาชีพ
เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 , 12

5

6

กลุ่มกระทรวงด้านความมัน่ คง
กห. มท. ทส. รง. กอ.รมน. สตช. สมช. สขช. สทป.
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 1
กค. พน. คค. ทก. สสป. คปก.
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 2
พณ. อก. กษ. BOI
กลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา
ศธ. พม. วธ. สธ.
กลุ่มด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ
อส. ปปง. ปปท. กสทช. ศร. ศย. ศป. กลต. สลน.
สคก. กพ. กพร. สปน. กปส. สคบ. พว. รล. พศ.
กปร. สกว. รถ. วช. สผ. สว. สมศ. สช. พป. พศ.
กปร. สกว. รถ. วช. สผ. สว. สมศ. สช. พป.
กลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศและกิจการอื่น ๆ
กต. วธ. กก. งป. สสช. ศอบต. สสป. สพค.
สบร. อพท. กทช. บจธ. สคช. สตง. กสม. หน่วยอื่นๆ

แถลงข่าว
โฆษกรัฐ บาล
โฆษกกระทรวง
โฆษก คสช., สปท., สนช., กรธ.
สื่อโทรทัศน์/วิทยุ
โทรทัศน์ CH 11 / สาธารณะ
ดาวเทียม / Internet TV / เคเบิ้ล
วิทยุแห่งประเทศไทย
วิทยุหน่วยงานราชการ
วิทยุชมุ ชน / หอกระจายข่าว ฯลฯ
สื่อสิ่งพิมพ์
จดหมายข่าวรัฐ บาลเพื่อประชาชน
วารสารไทยคู่ฟ้า / หน่วยราชการ
เอกสารข่าว / แผ่นพับ ฯลฯ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เว็บไซต์กระทรวง
Facebook/ Twitter / Youtube
Line / Group Line / Official Account
GAC / KIOSK
เครือข่ายปฏิรูป

การประชาสัมพันธ์

ยศ. 1 บริการทางสังคมตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน/ลดความเหลื่อมล้้าและการคุ้มครองสิทธิฯ
คณะ 1 ยศ. 4 เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
ยศ. 7 ปรับปรุงการบริหารรัฐ วิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ยศ. 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ
คณะ 2 ยศ. 6 จัดระบบป้องกันการท้าลายทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัยากรธรรมชาติ
คณะ 3 ยศ. 3 แก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน/ พัฒนาพลังงานทางเลือก
คณะ 4 ยศ. 5 ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค/
ส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
คณะ 5 ยศ. 1 แก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนใต้ / สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ยศ. 2 เสริมสร้างค่านิยม จิตส้านึก ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ยศ. 9 จัดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่
ยศ. 1 จัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง
คณะ 6 ยศ. 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ยศ. 5 ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค/
ส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
ยศ. 1 บริการทางสังคมตามสิทธิขนั้ พื้นฐาน
ยศ. 2 ปฏิรูปการศึกษา / เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
คณะ 7
สร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภมู คิ ุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
ยศ. 8 ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก/
ปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอนาคต

1

2

3

4

5

แถลงข่าว
โฆษกรัฐ บาล
โฆษกกระทรวง
โฆษก คสช., สปท., สนช., กรธ.
สื่อโทรทัศน์/วิทยุ
โทรทัศน์ CH 11 / สาธารณะ
ดาวเทียม / Internet TV / เคเบิ้ล
วิทยุแห่งประเทศไทย
วิทยุหน่วยงานราชการ
วิทยุชมุ ชน / หอกระจายข่าว ฯลฯ
สื่อสิ่งพิมพ์
จดหมายข่าวรัฐ บาลเพื่อประชาชน
วารสารไทยคู่ฟ้า / หน่วยราชการ
เอกสารข่าว / แผ่นพับ ฯลฯ
สื่อสังคมออนไลน์(Social Media)
เว็บไซต์กระทรวง
Facebook/ Twitter / Youtube
Line / Group Line / Official Account
GAC / KIOSK
เครือข่ายปฏิรูป

คณะท้างานขับเคลื่อนประชารัฐ (ภาคเอกชน)
1 ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (วท. อก. ทก.)
2 ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯ (กค. คค. )
3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
(SMEs & Start-up) (พณ. อก. )
4 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (ศธ. รง. อก. )
5 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (มท. พม. พณ. )
6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (กก. )
7 ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (พณ.)
8 พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(อก. ทก. วท. พณ.)
9 ปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (รอง วิษณุ)
10 พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (กษ. พณ. วท.)
11 ศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น้า (ศธ.)
12 สร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ (กค.)

แนวทางการจัดทางบประมาณ

ระดับปฏิบตั ิ
+ องค์กรท้องถิ่น
+ กองทุน

กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ “ประชารัฐ”
ผู้ว่าราชการจังหวัด

+ เอกชน
+ ประชาชน
+ NGO

ด้านการต่างประเทศ
1 การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน (ทุกกระทรวง)

กรธ. 9 คณะอนุกรรมการ

คสช. 9 ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขับเคลื่อน/ปฏิรปู /บริหาร 6 ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ
1
2
3
4
5

ปกป้องเชิดชูสถาบัน
รักษาความมัน่ คง
ลดความเหลื่อมล้้า/สร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ
การศึกษา/ท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ
ส่งเสริมบทบาท/ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
พัฒนา/ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์เทคโนโยยีและนวัตกรรม
รักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร
ส่งเสริมธรรมาภิบาล/ป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ
ปรัปปรุงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม

กขน.

กขร. ขับเคลือ่ น 5 ด้าน
ด้านมั่นคง

ระดับนโยบาย

รัฐบาล 11 นโยบาย

นายอาเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นโยบาย
ความมัน่ คง

แผนหลักอื่นๆ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
FUNCTION
ภารกิจพืน้ ฐาน

หมายเหตุ : แสดงความเชื่อมโยงโดยใช้สี
จัดทาโดย : คณะทางานศูนย์ปฏิบตั กิ ารนายกรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายรัฐบาล

กรอบงบประมาณรายรับ - รายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี

พลเรือน/ตารวจ/ทหาร (พตท.)

1 การปรับปรุงกฏหมายที่ล้าหลัง
2 การปรับปรุงกฏหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
3 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

แผนปฏิรูป

ลดรายจ่ายประจา
/ลงทุนพื้นฐาน

AGENDA
ภารกิจยุทธศาสตร์
นโยบายเร่งด่วน/แนวทางปฏิรปู /

AREA
ภารกิจพืน้ ที่
ท้องถิ่น / ภูมิภาค /

งบกลาง
ฉุกเฉิน / จาเป็น /
ภัยพิบตั ิ / เร่งด่วน

ชดใช้เงินกู้

