
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน

I KNOW: ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

รัฐธรรมนูญ’60

เ ป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน 

ประชาชนมึคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสุข และประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อยและพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

องค์ประกอบ
วิสัยทัศน์, เป้าหมายระยะยาว (20 ปี) 
ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  

แผน, ขั้นตอน, วิธีการปฏิรูปประเทศ
, หน่วยงานที่รับผิดชอบ, วงเงิน และ 
ผลสัมฤทธิ ์ระยะเวลา 5 ปี 

กฎหมาย

- พรบ.แผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

- ประกาศส านักนายกฯ 
เรื่อง แต่งต้ัง คกก. ปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ลว. 15 ส.ค. 60

- พรบ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

- ประกาศ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
เรื่อง แต่งต้ัง คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ ลว. 28 ก.ย. 60

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สศช.) เป็นเลขำนุกำรทุกคณะ

โดยมีเครื่องมือช่วยคือ EMENSCR

กลไกการ
ขับเคลื่อน

คกก.ยุทธศำสตร์ ชำติ

คกก.จัดท ำยุทธศำสตร์ ชำติ
(6 ด้ำน)

คกก.ปฏิรูปประเทศ
(11 ด้ำน)

ยุทธศาสตร์ชาติ  มีสภาพบังคับ
ต่อทุกนโยบายและแผนของภาครัฐ 
หากไม่ด าเนินการจะมีกระบวนการให้ 
ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไป

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ หาก
ด าเนินการไม่สอดคล้อง คกก.ปฏิรูป
ประเทศจะแจ้งให้ คกก.ยุทธศาสตร์
ชาติด าเนินการต่อไป

สภาพบังคับ

กระบวนการ
ด าเนินการ

LOADING ...

คกก.ยุทธศำสตร์ ชำติ

คกก.จัดท ำยุทธศำสตร์ ชำติ (6 ด้ำน)

ครม.

สนช.

นำยกฯ ทูลเกล้ำ

คกก.ยุทธศำสตร์ ชำติ

ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ

คกก.ปฏิรูปประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย



การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
I KNOW:I KNOW:

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย

คณะท างานขับเคลื่อน ป.ย.ป.มท.
- กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) ตามค าส่ัง มท. ที่ 653/2561  
ลงวันท่ี 11 เม.ย. 61 โดยให้สถาบันด ารงราชานุภาพท าหน้าที่ ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่ด้วย 

- คกก.ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เชื่อมโยง คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
และคกก.ปฏิรูปประเทศ มท. ตามค าส่ัง มท. ที่ 2151/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 60 และ

ค าส่ัง มท. ที่ 916/2561 ลงวันท่ี 18 พ.ค. 61 โดยมี ปมท. เปน็ประธาน

- คณะท างานขับเคลื่อน ป.ย.ป.มท. โดยยึดกับกลุ่มภารกิจ ตามค า ส่ัง 
มท. 917/2561 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 โดยมี รอง ปมท.เป็น ประธาน ในแต่ละกลุ่มภารกิจ 
(4 กลุ่มภารกิจ) 

แนวทางการขับเคลื่อน ป.ย.ป.มท.

คณะท างาน ฯ
ตามกลุ่มภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ

6 ด้าน

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

11 ด้าน

กลุ่ม ป.ย.ป. มท.

1. ด้านการเมือง
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

1. ด้านความมั่นคง
(งานด้านการสรา้งความ
สามัคคีปรองดอง)

2.ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
9.ด้านส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 ด้านอื่น ๆ 
(ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ)

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

7. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม
11.1.ด้านอื่น ๆ 
(ด้านพลังงาน)

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

5. ด้านการศึกษา
6. ด้านเศรษฐกิจ
8. ด้านสาธารณสุข
10. ด้านสังคม

2. ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

รอง ปมท. 
(ด้านบริหาร)

รอง ปมท. 
(ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง)

รอง ปมท. 
(ด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น)

รอง ปมท. 
(ด้านกิจการความ
ม่ันคงภายใน)

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย



แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ การปรับปรุง – จัดท ากฎหมาย/ระเบียบ

1.ร่างประมวลกฎหมาย อปท. และ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ.... 
2. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
3. มาตรฐานกลางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดตั้งและด าเนินงานกรรมการชุมชนในเทศบาล 
5. ปรับปรุงระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

1.แก้ไขกฎกระทรวงอนุญาตก่อสร้าง Online 
2. ร่างระเบียบนร.ว่าด้วยการประสานแผนในระดับพ้ืนทีพ่.ศ.... 
3. มาตรฐานกลางด้านคุณธรรมจริยธรรม ขรก.ส่วนท้องถ่ิน/ 
ประมวลจริยธรรม ขรก.ส่วนท้องถ่ินและพนง.ส่วนท้องถ่ิน

1. ไทยนิยม ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
3. ปลูกฝังส านึกรักสามคัคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
4. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ One Plan
5. ธรรมรัฐท้องถิ่น

การเมือง

1. SMART City : พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) รองรับ SMART City ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี/ ปรับปรุงระบบท่อ/
ระบบการบริการน ้าประปา 

2. พัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3. พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
4. หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village) /ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.. ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพ่ือสังคม

เศรษฐกิจ

1.ปรับปรุง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือป้องกันการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (ทด.) 
2. ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.... 
3. ปรับปรุง พ.ร.บ. รักษาความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง /
ออกกฎระเบียบรองรับ 
4. ศึกษาพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั 
5. ทบทวน พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ.2547
6. แก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานส าหรับบังคับใชต้ามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารในเร่ืองระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน ้าเสีย

1. ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลังของ มท.

1. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) /จุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอยิ้ม
2. Mobile Application/ Call Center/ Digital Platform
3. Data Center มท. / Big Data /Linkage Center /RTK/ GIS/
Landmaps/ ระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
4. จังหวัดพันธุ์ใหม่ HPO / แผนปฏิรูปองค์การ/ One Plan
5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล /แผนพัฒนาบุคลากร / DPIS/ พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานและตวัชี้วัด ขรก.ท้องถิ่น / พัฒนารูปแบบระบบการ
บริหารบุคคลของ อปท./ E-Training/ E-Learning

บริหารราชการแผ่นดิน

1. แผนการทบทวนกฎหมายหรือกฎที่กฎหมายที่ล้าสมัยหรือสร้าง
ภาระแก่ประชาชน/ แผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย 
2. ฐานข้อมูลกฎหมาย
3. การรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย
4. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย/ คู่มือ/แนวปฏิบัติ
5. E-Border Pass/ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม
ประยุกต์ฯ

กฎหมาย

1. พัฒนาระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ศดธ.จังหวัดไปยัง ศดธ. อ าเภอ/ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศดธ.อ าเภอ เชิงรุก 
2. ประเมินความเส่ียงและก ากบัดูแลในช้ันปล่อยช่ัวคราวของศาลยุตธิรรม 
3. e-DOPA License / พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานประกอบการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม

1. สนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
2. ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
3. แผนงานปกป้องคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ป่า
4. แผนท่ีเส้นทางน ้าในลุ่มน ้า/ผังระบบป้องกันน ้าท่วมและระบายน ้า
/ระบบสารสนเทศน ้าให้เปน็มาตรฐานเดียวกนั 
5. บริหารจัดการน ้าเพ่ือ ปภ./ สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ
6. ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย 
7. จัดท าเขตความรับผิดชอบของจังหวัดทางทะเล / ส่งเสริมและรณรงค์การ
จัดการขยะทางทะเลและชายฝ่ัง/ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง
9. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)
10. จังหวัดสะอาด/ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน
11. ประเมินความเส่ียงจากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี/ ระบบฐานข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงฯ
12. วิเคราะห์ความเปน็ไปได้ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติการน ามาตรการ
โอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights) 
มาใช้บังคับในผังเมืองรวม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
กระทรวงมหาดไทย

I KNOW:I KNOW:



แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ การปรับปรุง – จัดท ากฎหมาย/ระเบียบ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
กระทรวงมหาดไทย

I KNOW:I KNOW:

1. อปท. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
2. พิสูจน์และการรับรองความเปน็คนไทย
ที่ยังไม่ได้รับสถานะ

สาธารณสุข

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์/ วิทยุ/ ส่ือสังคมออนไลน์ 
2. ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
และสนับสนุนการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อประชาชน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุกกระทรวงมหาดไทย
4. โครงข่ายส่ือสารความเร็วสูง (BBPPDR) เพ่ือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ

1. ศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการให้ อปท. กู้ยืมกองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคม 
2. การบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านสังคมของ อปท. 
3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน
4. จัดท าแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยแผนชุมชนของ อปท. 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่ กม. 
6. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/พัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/ แก้ปัญหาความยากจนเชิงยุทธศาสตร์
7. พัฒนาทุนชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
8. จิตอาสา“เราท าความดี ด้วยหัวใจ”
9. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

สังคม

1.แผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเปน็สายไฟฟ้าใต้ดิน 
2.แผนจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
4. ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการก าจัดมูลฝอย 
5. ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการในระยะ (Quick Win Project) จ านวน 8 จังหวัด 
6. ต้ังคณะท างานทบทวนขั้นตอนการให้เอกชนลงทุนในโครงการ
ก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

พลังงาน

1. แก้ไขกฎหมายการจัดสรรค่าภาคหลวง
2. ปรับปรุง ระเบียบ กฟน. ว่าด้วย
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อการใช้บริการ 
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
พ.ศ. 2558

1. ประมวลความประพฤติ 
(Code of Conducts)

1. แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนด
ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548
2. แผนงานร่างพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร 

1. แผนปฏิบัติการมหาดไทยใสสะอาด 
2. เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
3. การบริหารจัดการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
5. ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) 

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ



กรอบระยะเวลาการด าเนินงานI KNOW:I KNOW:

20

เม.ย. 

61

9 เม.ย. 

61

23 ก.พ. 

61

24 ม.ค. 

61

28 ก.ย. 

60

29 ส.ค. 

60

31 ก.ค. 

60

แต่งต้ัง คกก.ยุทธศาสตร์ชาตฯิ

ประกาศใช้ พรบ.จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ใน
ราชกิจจานุเบกษาฯ

แต่งต้ัง คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาตฯิ
(6 คณะ)

คกก.จัดท ายุทธศาสตร์ชาตฯิ
จัดท าฉบับร่าง เสร็จส้ิน

สศช. รับฟังความเห็น ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติต่อ
คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุม คกก.ยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือพิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ

ก.ค. 61
6 ก.ค. 

61

8 มิ.ย. 

61

5 มิ.ย. 

61

1 มิ.ย. 

61

22พ.ค.

61

9 พ.ค. 

61

ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ ครม. พิจารณา

ครม. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณา
ร่างยุทธศาสตรฯ์ ตามมติ ครม.

ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ ประธาน สนช.

ครม. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

นรม. น าร่างฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

สนช. รับทราบ
แผนปฏิรูป ท้ัง 11 ด้าน

ประชุมคณะท างานพิเศษฯและ คกก.ปฏิรูป 
ท้ัง 11 ด้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ

ขับเคลื่อน ในระดับ กระทรวง

ประกาศใช้แผนปฏิรูป ท้ัง 11 
ด้านในราชกิจจานุเบกษาฯ

ประชุมร่วมประธาน คกก. ท้ัง 11 ด้าน และ
เร่ิมด าเนินการ Quick Win & Flagship

งานสร้างการรับรู้ (Open House) เปดิตัวและ
ปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชน
และเยาวชน ได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ

มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang)
เพ่ือสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปฯ

หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามกฎหมาย

สศช. จัดท ารายงานประจ าปแีผนการปฏิรูป ท้ัง 11 ด้าน

ธ.ค. 61 

ครม. เห็นชอบ
ร่างแผนปฏิรูป 11 ด้าน

การปฏิรูปประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ


