
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย 
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Governing 

the future

นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย
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1. บริบทของการเปลี่ยนแปลง
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

Agenda
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Greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; It’s is to act with yesterday’s logic (Peter Drucker)  
สิ่งท่ีอันตรายท่ีสุดในสถานการณ์ที่โกลาหล ไม่ใช่ความโกลาหล แต่มันคือ “การกระท าที่ตั้งอยู่บนเหตุผลของเมื่อวาน” 
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VUCA

Volatility
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดเวลา 

ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

Uncertainty
ความไม่มั่นคง ความไม่แน่นอน
ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน

Complexity
ความซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อม 

ยุ่งเหยิง ไร้ระเบียบแบบแผน

Ambiguity
ความคลุมเครือ ก ากวม ไม่ชัดเจน
ถึงปัจจัยต่างๆ ในเชิงเหตุและผล
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1. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ 
(DEMOGRAPHIC DYNAMICS)

2. โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต 
(GLOBALIZATION & FUTURE MARKETS)

3. การขาดแคลนทรัพยากร
(SCARCITY OF RESOURCES)

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(CLIMATE CHANGE & 
ECOSYSTEM AT RISK)

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(DYNAMIC TECHNOLOGY & 

INNOVATION)

6. สังคมฐานความรู้ 
(GLOBAL KNOWLEDGE SOCIETY)

7. การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบทางสังคม 

(SUSTAINABILITY & 
GLOBAL RESPONSIBILITY)

MEGATREND 2030 

Source : Roland Berger
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“Today’s economic engines are internet-
based clusters of businesses”

Don Tapscott

Digital Economy
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Transformation vs Disruption



ศาสตราจารย์ Clayton Christensen อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือ The Innovator’s Dilemma ตั้งแต่ปี 1997 ที่
เรียกว่า Disruptive Technology หรือ Disruptive Innovation
Disruption “คือการขับไล่สิ่งเก่าๆ ออกไป ด้วยการแทนที่สิ่งใหม่ที่มี
คุณค่ามากกว่า”

องค์กรต่างๆ มีการพัฒนา 2 แบบ 
1. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด
เดิม จนเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่า Sustaining Innovation 
2. ที่เรียกว่า Disruptive ซึ่งมองไปที่ปัญหาที่ผู้บริโภคก าลังประสบ และ
พร้อมที่จะน าเสนอแนวคิดใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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จัดท านโยบายแบบป้องกันล่วงหน้า 
(ANTICIPATORY POLICYMAKING)
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ขอบเขตของ
การตัดสินใจนโยบาย

ประเด็นนโยบาย ตัวอย่าง

ระยะยาว - ยุทธศาสตร์ การมองภาพในเชิงกลยุทธ์ โดยน าจุดแข็ง
และโอกาสของประเทศมาใช้ก าจัดสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น
- นวัตกรรมใหม่ๆ 
- Generational Policy Issue

- ระบบบ านาญ
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) 
- การพัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะกลาง - การน านโยบายไปปฏบิัติ
- การปรับตัวของนโยบายที่เพิ่มขึ้น จะเน้นการปรับตัว
ส าหรับนโยบายที่มีอยู่แล้ว 
- สะท้อนให้เห็นว่าการคิดค้นนโยบายใหม่ในระยะ     
ปานกลางน้ันแทบไม่เกิดขึ้น แต่จะอาศัยการตัดสินใจ
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Decision) 

- การปรับปรุงแนวทางการก าหนดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ 
(Adapting Healthcare Spending Program)
- การปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ระยะสั้น - ประเด็นนโยบายเชงิเทคนิค (Tactical Policy Issues)
- สถานการณ์หรือวิกฤตทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

- การประท้วงหยุดงาน
- การจลาจล
- ข่าวอ้ือฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น
- การประท้วงหยุดงาน

Ellen Fobe & Marleen Brans (2011) 



11Source : Trends and Directions of Policy Design within the 20-Year National Strategic Plan and Challenges, 2019
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ปัจจบุัน อนาคต

Prospective Approach

อดตี

Retrospective Approach
M
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3

Low

High

T  i  m  e    P  e  r  i  o  d s

การวเิคราะหแ์นวโนม้อดตีสูอ่นาคต การวเิคราะหด์กัอนาคต

4

ที่มา : หลักสูตรนักยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์อย่างไร? How to Analysis?



13

1. บริบทของการเปลี่ยนแปลง
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

Agenda
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ม.275 ต้องจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ พ.ร.บ.ฯ 
ประกาศใช้ (กรกฎาคม 2561)

ม.275 ให้ ครม. จัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 
62 วรรคสอง ภายวัน 120 วันนับแต่วัน
ประกาศใช้ รธน. 

ม.259 ก าหนดให้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปในแต่
ละด้านภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้ 
รธน. (6 ด้าน และด้านอื่นๆ)

มติ ครม. 13 มีนาคม 2561 ใหทุ้ก     
ส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการ    
ใหส้อดคล้องกับแผนการปฏิรูป ภายใน 
3 เดือน (มิถุนายน 2561)

(6 เมษายน 2560)

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 (11 ด้าน) 31 กรกฎาคม 2560 

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560      
(6 ด้าน) 31 กรกฎาคม 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ



ระดับของแผน

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
ระดับของแผนยุทธศาสตร์ชาติ

17



การก้าวข้ามกับดักความยากจน (Middle Income Trap)

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
18



19

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การก้าวข้ามกับดักความยากจน (Middle Income Trap)
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“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน 

มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

• มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า

ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน

•  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

•  มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง 
อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน แ ล ะ ทุ น 
อื่นๆ

ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

•การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม
•มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
•คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ย่ังยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

20
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

1
เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
• บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
• กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน มีความพร้อมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ความม่ันคง

• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นทีช่ื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหวา่งประเทศ

• การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านความมั่นคง

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
• กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศใน
ทุกระดับ 

• เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรา้งสังคมคุณภาพ

4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

• อนุรักษ์และรักษาทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน มีสมดุล 

• ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี
ส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
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พัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบบูรณาการ 

การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

1

2

3

4

5• พัฒนาและเสริมสรา้งคนในทุกภาคส่วนให้มคีวามเข้มแข็ง มีความพรอ้ม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

• พัฒนาและเสริมสรา้งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีเสถียรภาพ 

• พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

• พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ

• แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบนั 
• ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบติัขึ้นใหม่ 
• สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้
• รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางบกและทางทะเล 

• พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

• พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหวา่งประเทศ 
• เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
• ร่วมมือทางการพัฒนากบัประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

• พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรบัการติดตาม 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเปน็
รูปธรรม 

• บริหารจัดการความม่ันคงให้เอือ้อ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  

• พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคง

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่ เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสุขของประชากรชาวไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
ตัวชี้วัดที่ 4 บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม
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ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สร้างความหลากหลายด้านการทอ่งเที่ยว1

2

3

4

5• เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
• เกษตรปลอดภัย 
• เกษตรชีวภาพ 
• เกษตรแปรรูป 
• เกษตรอัจฉริยะ 

การเกษตรสร้างมูลค่า  

อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
• อุตสาหกรรมชีวภาพ 
• อุตสาหกรรมและบรกิารการแพทย์ครบวงจร 
• อุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
• อุตสาหกรรมและบรกิารขนส่งและโลจิสติกส์
• อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

• ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
• ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
• ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
• ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภมิูภาค 

• การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไรร้อยต่อ 
• การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
• การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• การรักษาและเสริมสรา้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

• การสร้างผู้ประกอบการอัจฉรยิะ 
• การสร้างโอกาสเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ
• การสร้างโอกาสเข้าถงึตลาด  
• การสร้างโอกาสเข้าถงึข้อมูล 
• การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึง

บริการภาครฐั 

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ย่ังยืน

2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาต ิการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้

ตัวชี้วัดที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
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ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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2 4พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 3 5

6 7

ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

• การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้น
พ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 

• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

• การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อ
ยอดสู่ระดับอาชีพ 

• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรบัการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย
• การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครฐั 

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ 

• การปลูกฝังและพัฒนาทกัษะนอกห้องเรยีน 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

• การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
• การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่คุกคามสุขภาวะ 
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
• การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพที่ทนัสมัยสนับสนุนการ

สร้างสุขภาวะที่ดี
• การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสรา้งสุขภาวะทีดี่

ในทุกพ้ืนที่  

• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครวั ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 

• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  

• การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั
ประเทศ 

• การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการพัฒนาทกัษะส าหรบัศตวรรษที่ 21
• การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทกุระดับ ทุกประเภท 
• การพัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
• การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ

การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
• การวางพ้ืนฐานระบบรองรบัการเรียนรูโ้ดยใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
• การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเปน็เลิศทางวชิาการระดับนานาชาติ 

• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
• การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
• การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมของคนในสังคม 
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี

ของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนตอ่การพัฒนาคนตลอดช่วงชวิีต

• ช่วงการต้ังครรภ/์ปฐมวัย
• ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
• ช่วงวัยแรงงาน 
• ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
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ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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2 4การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ1 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
• ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บรโิภค 
• กระจายการถือครองทีดิ่นและการเข้าถึงทรพัยากร
• เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความรเิริม่สร้างสรรค์ มี

ความปลอดภัยในการท างาน 
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทกุช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวดัในมิติต่าง ๆ
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหส้ามารถตอบสนองต่อสังคมสูง

วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
• ปรับโครงสร้างและแกไ้ขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบรหิารงาน

ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
• สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• พัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่

• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชน
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ 
3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

เป้าหมาย 20 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง

กลุ่มประชากร
ตัวชี้วัดที่ 2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์
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6

5สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล

สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรด้์าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว

ประเทศ 
• รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
• ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งระบบ 
• ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการ

ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

• พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
• พัฒนาและสร้างระบบรบัมือปรับตัวต่อโรคอบุัติใหม่และโรคอบุัติซ้ าที่เกดิ

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

• จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรกัษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

• พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 

• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

• พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วนในท้องถิ่น 

• พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ
• เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
• พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถใน

การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

เป้าหมาย 20 ปี
1 อนุรักษ์และรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน มีสมดุล
2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ          
ของประเทศ

3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน

ร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู
ตัวชี้วัดที่ 3 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม

• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

• พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนรว่ม และธรรมาภิบาล
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กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอ

1 3

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

6

5ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

ภาครัฐมีความทันสมัย 

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึด
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม  มี จิ ต ส า นึ ก  มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

8

7

ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

เป้าหมาย 20 ปี

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ตัวช้ีวัดที่ 4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ

• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
• ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาท

ชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ 

• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบั ติราชการให้
ทันสมัย

• ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่ มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม

• บุคลากรภาครัฐ ยึดค่านิยมในการท างานเ พ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

• ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต 

• การปราบปรามการทุ จ ริ ตประพฤ ติมิ ชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 

• การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลง

• มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม 

• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิง
รุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 

• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา 
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน

• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 



28



แผนการปฏิรูปประเทศ
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การเมือง บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคม พลังงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ

30



ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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35



ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

36
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 36



การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

37
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 37



หลักการ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อ แผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 38



39

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 39



หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)

1.
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)

4.

2. ให้ ความร่ วมมื อสศช .  ในฐานะ เลขานุการฯ ในการ
ประสานงานเก่ียวกับการด าเนินการตาม พ .ร.บ .การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 2560 (มาตรา 22 (3))

ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อ
ส านักงานภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานก าหนด (มาตรา 24)

3.

ด าเนินการแก้ไขกรณีความปรากฎว่าการด าเนินการใดของหน่วยงาน
ของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา 26)

5.

40

หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 40



พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 41



การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน ระบบ
EMENSCR

สศช.

รายงานให้ทราบภายใน  90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตามก าหนด สศช.

ตาม มาตรา 23 วรรค 2
(นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน

รัฐสภา 

1

2
3
4

การรายงาน

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รัฐสภา
(เพ่ือทราบ)

รายงาน

2

1

กรณีมีเหตุอันควรให้รายงานรัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการจัดท าฯ รายงานต่อคณะกรรมการฯ และเสนอสภาเป็นการเฉพาะเรื่อง (มาตรา 24 วรรค 3)

รายงานผลการด าเนินการประจ าปี ตามมาตรา 24

รายงานเป็นการเฉพาะเรื่อง

4242
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 42



การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ 2560

กรณีตรวจสอบจากรายงานประจ าปีแล้ว พบว่าหน่วยงานไม่ด าเนินการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สามารถส่งเรื่องให้ ปปช. เพื่อพิจารณาด าเนินการกับหัวหน้าหน้า
หน่วยงานของรัฐ

สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พิจารณา ภายใน 1 ปี จากรับเรื่อง 
หากมีมูล สั่งพักราชการ  ให้ออก หรือพ้นจากต าแหน่ง

วุฒิสภา

พิจารณารายงานประจ าปี เห็นว่า ไม่มีเหตุอัน
สมควร ท่ีหน่วยงาน
• ไม่แก้ไขปรับปรุง
• ไม่แจ้งผลการด าเนินการ
• ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

1

รายงาน

การตรวจสอบ การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ

กรณีที่ความปรากฎว่าการด าเนินการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามมาตรา 26

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงาน

ด าเนินการตามแจ้ง

ไม่ด าเนินการ

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.

ด าเนินการ

ไม่ด าเนินการ

คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ป.ป.ช.

2

หน่วยงาน

การตรวจสอบของคณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์ชาติ

43



44

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 44



45

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 45



ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 46



รายการและระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 47



กรอบระยะเวลาการเพิ่มโครงการและรายงานผลการด าเนินการของระบบ eMENSCR

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 48



บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ eMENSCR

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 49



ตัวอย่างรูปแบบการแสดงผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนแม่บท

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 50



51



การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 52



การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติการของส่วนราชการระยะ 5 ปี และรายปี

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 53



แนวทางการเสนอแผนระดับ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 54



การปรับปรุงและจัดท าแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60 (แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ)

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 55



Template แผนปฏิบัติการ (แผนระดับ 3)

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด http://nscr.nesdb.go.th/fotmat-planlevel3/
56



57

1. บริบทของการเปลี่ยนแปลง
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

Agenda



ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด้านกิจการความม่ันคงภายในด้านบริหาร ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

รัฐบาล (Agenda)

กระทรวงมหาดไทย (Function/Agenda)

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด (Area)

หัวหน้าส่วนราชการ                  
ในภูมิภาค

อบจ. 76 แห่ง30 - 33
หน่วย

หัวหน้าส่วนราชการ                  
ส่วนกลางในภูมิภาค

30 - 72
หน่วย

ก ากับ/ดูแล ก ากับ/ดูแลปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผล ก ากับ/ดูแล ก ากับ/ดูแล

คณะรัฐมนตรี

เทศบาลนคร 209 แห่ง 
(ทน. 30 แห่ง /
ทม. 179 แห่ง)

นายอ าเภอ 878 อ าเภอ

ท้องท่ี 7,255 ต าบล / 75,033 หมู่บ้าน

• ก านัน 
• ผู้ใหญ่บ้าน
• แพทย์ประจ าต าบล

7,565 แห่งท้องถ่ิน 

• เทศบาลต าบล  2,233 แห่ง
• อบต.  5,332 แห่ง

• สารวัตรก านัน
• ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

291,254
คน

ก ากับ/ดูแลปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผล

ศาล ทหาร ต ารวจ 
สถาบันการศกึษา

ประสาน

โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

กรมการ
ปกครอง

กรม
ท่ีดิน

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

การประปา
นครหลวง

การประปา
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้า
นครหลวง

การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค

องค์การ
ตลาด

องค์การ
จัดการ
น้ าเสีย

ส านักงาน
รัฐมนตรี

ก ากับ/ดูแล

กทม.

เมืองพัทยา 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 

1 แห่ง

ก าลังสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ

• สมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน (อส.)   
• อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)
• อาสาสมัคร/มวลชนในงานพัฒนาชุมชน
• คณะกรรมการพัฒนาสตรี

2,696,854
คน

+ 19 กระทรวง

58



ค าสั่ง มท. ที่ 2151/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ย.ป.มท.

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 59



ค าสั่ง สป.มท. ที่ 653/2561 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2561 จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป.มท.

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 60



ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ

1

1ความ
ม่ันคง

2ขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน

3พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

4สร้างโอกาส 
เสมอภาคทาง

สังคม

5 เติบโต 
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

6 บริหารจัดการ
ภาครัฐ

2

ยุทธศาสตร์กระทรวง
(Function)

ยุทธศาสตร์ตามพ้ืนท่ี 
(Area)

ยุทธศาสตร์ตามวาระ
(Agenda)

3

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูป

ด้านม่ันคง ด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้านสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง

ด้านบริหาร

คกก.ป.ย.ป.มท.

ป.ยป.มท. จัดประชุม อย่างน้อย    
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

สนผ.สป.
สบจ.สป./กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค
กรม/รัฐวิสาหกิจ

กลุ่มภารกิจ

-รายงานความคิบหน้า (ทางเอกสาร) 
เดือนละ 1 คร้ัง
-จัดประชุมกลุ่มภารกิจตดิตามอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ

สศช. ฝ่ายเลขานุการ

-แปลงไปสู่การปฏิบัตเิป็นแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
-รายงานความคืบหน้า ไตรมาสละ 1 คร้ัง

แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 61



12 มี.ค. 62

คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 12 ม.ีค. 2562 ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยให้ สศช. รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างแผน
แม่บทดังกล่าวให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วให้น าเสนอประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2. ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
3. ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
4. ให้ สศช. ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป
5. ให้ สศช. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพ่ือปรับปรุงแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ (Quick Win) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บท โดยให้ก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานบูรณาการของแผนแต่ละแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลการปรับปรุง
ดังกล่าวไปยัง สศช. โดยด่วน แล้วให้ สศช. รวบรวมและน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งในวันท่ี 19 มี.ค. 2562

5 ก.พ. 62

ป.ย.ป.มท. จัดประชุมคณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ  เพ่ือจัดท าความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และ 15 ประเด็นเร่งด่วน ในช่วง 5 ปีแรก

2

3

18 มี.ค. 62

มท. โดย รมว.มท. ลงนามในหนังสือและ
ส่งแผนงาน/โครงการท่ีมีความส าคัญและ
มีความสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปยัง สศช.

4

18 เม.ย. 62

ส านักนายกรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ลงราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 2562 

5

ความคืบหน้าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 62

25 ม.ค. 62

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และ 
15 ประเด็นเร่งด่วน ในช่วง 5 ปี
แรก

1



การด าเนินการของ มท.

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 63

มท. มีหนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานในสังกัด สป .มท .  
เร่ือง การรายการผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตามหนังสือ มท . 0228/ว3500 
และ ว3501 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2562



โครงสร้างการรายงานผลการด าเนินการตามล าดับการอนุมัติข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย

รายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานทุกวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานทุกวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

พิจารณาทุกวันท่ี 20 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

ส่งข้อมูลทุกวันท่ี 30 ของเดือน
ถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

64

ฝ่ายเลขานุการกลุ่มภารกิจ

ป.ย.ป.มท.

ทีม ป.ย.ป. กรม/ทีมสนับสนุนผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย

ผู้ท่ี ผอ.กอง มอบหมาย

ทีมสนับสนุน



ระดับการอนุมัติข้อมูล ผู้กลั่นกรอง ทีมสนับสนุน ระยะเวลา
1. ระดับ ผอ.กอง/ส านัก ผอ.กอง/ส านัก

มอบหมาย

กอง/ส านัก วันที่ 5 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ

2. ระดับอธิบดี อธิบดี

มอบหมาย

กรม วันที่ 10 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ

3. ระดับรอง ปมท. ที่ก ากับดูแล

1) รอง ปมท. (ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)

2) รอง ปมท. (ด้านบริหาร)

3) รอง ปมท. (ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง)

4) รอง ปมท. (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สนผ.สผ.

กมน.สนผ.สป.

กตป.สนผ.สป.

กสม.สนผ.สป.

กพถ.สนผ.สป.

ปค. ทด.

กผร.สนผ.สป. + กพร.สป.

ปภ. ยผ.

พช. สถ.

วันที่ 15 นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาสตามปีงบประมาณ

4. ระดับ ปมท. ป.ย.ป.มท. กผร.สนผ.สป.

กตป.สนผ.สป.

วันที่ 20 – 30 นับถัดจากวันสิ้นสุด

แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ

กระบวนการ กรอบระยะเวลา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมติข้อมูลในระบบ eMENSCR

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 65



คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย

รอง ปมท. 
(ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)

รอง ปมท. 
(ด้านบริหาร)

รอง ปมท. 
(ด้านสาธารณภัย
และพัฒนาเมือง)

รอง ปมท. 
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน)

กลุ่มภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

11 ด้าน

1. ด้านการเมือง
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. ด้านความมั่นคง
(งานด้านการสร้างความสามคัคีปรองดอง)

2.ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน
9.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 ด้านอื่นๆ (ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ)

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครฐั

ฝ่ายเลขานุการ กมน.สนผ.สป. กตป.สนผ.สป.

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.1.ด้านอื่นๆ (ด้านพลังงาน)

5. ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กสม.สนผ.สป. 

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

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

กพถ.สนผ.สป.

กลุ่ม ป.ย.ป. มท.

แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าตแิละการปฏิรูปประเทศของ มท.

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 66



เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ (แผนระดับที่ 3) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ สนผ.สป. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
(แผนระดับที่ 3) ของกระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางที่ สศช . ก าหนด 
และน าแผนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

2. มอบหมายให้ กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ (แผนระดับที่ 3) 
ของหน่วยงานตามแนวทางที่ สศช. ก าหนด และน าแผนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าสู่
ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย 67

การด าเนินการในระยะต่อไป



ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

68

1. ฐานขับเคลื่อนหลัก (Springboard) ของประเทศในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และบุกพัฒนา
2. กลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความมัน่คงภายใน
3. กลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่

จุดยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและเศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ 6868



(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 - 2565)
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“ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

นิยามวิสัยทัศน์

รากฐาน
การด ารงชีวิต

 ดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ลดความยากจน
 เข้าถึงบริการภาครัฐ

พัฒนาสูอ่นาคต
 พัฒนาสู่ Thailand 4.0 และ SDGs
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ส่งเสริมการพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ม่ันคง

 มั่นคงจากสาธารณภัย
มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ เป็นต้น

สมดุล
 สมดุลระหว่างคนกับคน
สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ภายใต้เง่ือนไขการใช้ความรู้ควบคู่กับ การมีคุณธรรม  เป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจและการกระท า

พันธกิจ (Mission)

1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัย และความมั่นคงภายใน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก

3. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
และโครงสร้างพื้นฐาน

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารราชการในระดับพื้นที่



17 เป้าหมาย (Goals)
169 เป้าประสงค์ (Targets)
241 ตัวชี้วัด (Indicators)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
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1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุข ของประเทศ 3) ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก       
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่ศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 9) สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการ          
ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

1) แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 2) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของ เศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร 5) พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  8) แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า 9) แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุข  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) สนับสนุนให้มีการศึกษา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และ 12) การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

นโยบายหลัก 12 ข้อ

นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ
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การเมือง บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคม พลังงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบ

73

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 73



1. การบริหารจัดการขยะ (สถ.)
2. การบริหารจัดการภัยพิบตัิ 

(ปภ.)
3. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(พช.)

4. การรังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียม (ทด.)

5. การจัดท าผังเมือง ผังลุ่มน้ า 
เล้นทางน้ า (ยผ.)

6. การบูรณาการขอ้มูลประชาชน
และบริการภาครฐั (ปค.)

7.การพัฒนาระบบการบริหารงาน
เชิงพื้นที่ One Plan (สบจ.สป.)

8. จังหวัดพันธุ์ใหม่ (กพร.สป.)
9. แผนปฏิบัติการปฏิรูปกฎหมาย

ล้าสมัยของ มท. (สกม.สป.)

10. การน าสายไฟฟ้า
ลงดิน (กฟน.)

11. การพัฒนาระบบ e-Service 
ส าหรับช าระค่าสาธารณูปโภค (รส.)

แผนงาน/โครงการที่เป็นจุดเน้นหนักของ มท. ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 74



ม.ค. 623 ธ.ค. 61

ป . ย . ป . ม ท .  จั ด ป ร ะ ชุ ม ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ ท า ง า น
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อสนับสนุนการด า เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาการทบทวน
ทบทวนกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี 2561– 2565) และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส ส่งให้ 
ป.ย.ป.มท. ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61

2

ห น่ ว ย ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานไตรมาส 1/2562 ใน
ระบบ EMENSCR

3

19 เม.ย. 62

4

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย 75

8  พ.ย.  61

1 ป.ย.ป.มท. แจ้งหน่วยงานด าเนินการทบทวนทบทวน
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี 2561– 2565) และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ส่งให้ ป.ย.ป.มท. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 61

ห น่ ว ย ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานไตรมาส 2/2562 ใน
ระบบ EMENSCR และตามแบบ
รายงานรอบ 6 เดือน



แผนงาน/โครงการของ มท. ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย
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จ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวนโครงการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ด้านการปฏิรูป

จ านวน
โครงการ

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

จ านวน
โครงการ

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562

1. การเมือง 20 10

2. การบริหารราชการแผน่ดนิ 87 48

3. กฎหมาย 18 8

4. กระบวนการยุติธรรม 4 4

5. เศรษฐกิจ 21 16

6. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 45 17

7. สาธารณสุข 10 7

8. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0

9. สังคม 19 6

10. พลังงาน 11 5

11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22 9

รวม 263 130
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การด าเนินการในระยะต่อไป

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคปีรองดอง กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป
1. ประมวลผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 รายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 
2. ประสานกับ สศช. เพ่ือเตรียมการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ.2560 ต่อไป
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76 จังหวัด 

878 อ าเภอ 

7,255 ต าบล

75,032 หมู่บ้าน 

76 อบจ. 

2,442 เทศบาล
- 30 เทศบาลนคร
- 179 เทศบาลเมือง
- 2,233 เทศบาลต าบล

5,332 อบต.

เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร

การบริหารงานเชิงพื้นที่
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8080

นโยบาย แผน ยทุธศาสตร์
ระดบัชาต ิ

แผนพฒันาจงัหวดั
กลุม่จงัหวดั

ศกัยภาพและ
ความตอ้งการของประชาชน

ที่มา : หลักสูตรนักยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
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การจดัการทีด่ ี
Governance

Model

 ยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกัในการพฒันาแบบบรูณาการ

 การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั Competitiveness 

 การสรา้งโอกาสและอาชพี

 Position การพฒันาพืน้ทีท่ ีช่ดัเจนสอดคลอ้งกับศักยภาพและ
ความตอ้งการของประชาชน

การพฒันา
Development

Model

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550
และ พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

 การจดัการความสมัพนัธแ์นวดิง่ ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 
สว่นทอ้งถิน่ 

o ลดความซ ้าซอ้นของการใชง้บประมาณแผ่นดิน หรือระดม
ทรัพยากรเขา้มาใชร้ว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

 การจดัการความสมัพนัธแ์นวนอน ระหวา่งภาครัฐและภาคสว่นอืน่ใน
สงัคม (ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม)

 การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

 ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในทศิทางการพฒันา

เจตนารมณ์

ยดึพืน้ท ี่

Area-based 
Approach

ความรว่มมอื

Collaboration/ 

Joined-Up Government
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

• มีเจตนารมณ์ในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระดับชาติกับแผนในระดับพ้ืนที่ 
• ก าหนดให้มีการจัดต้ังภาค และจัดท าแผนพัฒนาภาคขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ซ่ึงเชื่อมโยงแผน

ระดับชาติ และนโยบายรัฐบาล 
• ปรับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้

เท่ากัน คือ 5 ปี 
• มีองค์กรในการบริหารใหม่ เรียกว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เพ่ือท าหน้าที่ในการ

ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดท า รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณ
จังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค



กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค

ระดับชาติ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

คกก.พัฒนาท้องถิ่น

ก.บ.อ.

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายก อบจ.

นายอ าเภอ

รองนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(อบจ.)

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.)

ก.ม.

คกก.พัฒนาท้องถิ่น

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

นายกเทศมนตรี/อบต.
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ก.บ.ภ.ก าหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน วิธีการ  
แผนและงบประมาณของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

ก.บ.ภ. จังหวัด 

ก.บ.จ. วิเคราะห์ เพื่อก าหนดศักยภาพและความ
ต้องการของจังหวัด 

จังหวัดรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ของจังหวัด   
และส ารวจความต้องการของประชาชนในจังหวัด 

ก.บ.ก. จัดท าร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ก.บ.จ. จัดท าร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด

จังหวัดจัดประชุมปรึกษา
หารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด

ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้สมบูรณ์

ก.บ.จ. ปรับปรุงแผน พัฒนาจังหวัดให้
สมบูรณ์

กลุ่มจังหวัด

อ.ก.บ.ภ. กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุม่จงัหวัด เสนอ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ และเสนอ ครม. ทราบ

1

2

3

4

5

6

7.1

7.2
8

ข้อมูลศักยภาพและความต้องการของจังหวัดประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

จัดส่งร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ส่งร่างแผนกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดต่าง ๆ  ในกลุ่มจังหวัดน าไปประชุมหารือ
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด

ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ซึ่งได้จากการประชุมหารือให้กลุ่มจังหวัดเพื่อน าไปปรับปรุง

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
9 ครม. 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ระ
ดับ
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ดับ
พื้น

ที่ To
p-

do
wn

แผนพัฒนาภาค

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

ก.บ.ก.

ก.น.จ.

ก.บ.จ.

ก.บ.ภ.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายของรัฐบาล /แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

การเช่ือมโยงแผนพัฒนาจากบนลงล่าง (Top-down Approach)

B
o

tt
o

m
-u

p

85



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2573)
17 เป้าหมาย (Goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Targets)

Thailand 4.0ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง ความมั่งค่ัง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายระดบัจากยุทธศาสตร์

ระยะยาวลงสู่การปฏิบัตใินชว่งเวลา 5 ปี 

พ.ศ.2579

2560 2561 2562 2563 2564

2565 - 2569 2570 - 2574

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 14

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 15

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

#ประเทศไทยปี 2579

2575 - 2579
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า

ภาคใต้ : 
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ท่ีหลากหลาย

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด

ให้ เป็ นเมืองน่ าอยู่  เอื้ อต่ อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล 

พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลดช่องว่างรายได้
และมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่

พื้ น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลัก มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่ อ
ส่ิงแวดล้อม

เพิ่ มมู ลค่ าการ
ลงทุ น ใน พ้ืน ที่
เศ รษฐกิ จ ใหม่
ชายแดนร้อยละ 
20

เป้าหมาย
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ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันประเทศ และ 

เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และ
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

ฐานเศรษฐกิจชั้นน า

เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์
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ตัวอย่างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ – แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนพัฒนาภาคกลาง



4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปรมิณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี บึงกาฬ)

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี) 2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา)

9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 

6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน)

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับท่ี 3
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หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบตักิารกลุ่มจงัหวัด 90



91



92



จัง
หวั

ด
อ า

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผน อบต./
เทศบาลต าบลต า

บล
หม

ู่บ้า
น/

ชุม
ชน

เกินศักยภาพ

แผนเทศบาล
(ทน./ทม.)

เกินศักยภาพ

แผนชุมชน

ก.บ.จ.

ก.บ.อ.

ศอช.ต.

กม./คกก.ชุมชน

แผนพัฒนา
อ าเภอ

แผนพัฒนา
ต าบล

คกก.
ประสานแผน 

ท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ

คกก.
ประสานแผน 

ท้องถ่ิน
ระดับจังหวัด

กลไก แผนพัฒนาระดับ

ความต้องการ
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. ในพ้ืนที่ จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 

แผน อบจ.

On
e P

la
n

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบ
บูรณาการ

ศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล

คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน

การเช่ือมโยงแผนพัฒนาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up Approach)

To
p-

do
wn

 

B
o

tt
o

m
-u

p
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ประชาชน
ลงมือท า

เอกชน
ร่วมขับเคลื่อน

รัฐบาล
สนับสนุน

ประชารัฐ : ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ

ระดับการขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐ

1.การขับเคลื่อนโดยบูรณาการส่วนราชการ 
(Integration)

2. การขับเคลื่อนโดยบูรณาการส่วนราชการ 
และน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
(Integration & Participation) 

3. การบูรณาการส่วนราชการ และประชาชน
เข้ามาเป็นเครือข่าย (Integration & 
Networking)
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ประสานงานกัน 
(Coordination) 

ท างานด้วยกัน 
(Cooperation) 

ร่วมมือกัน 
(Collaboration)
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1. บริบทของการเปลี่ยนแปลง
2. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

Conclusion



กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมัน่คงและสมดุล ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง


