
 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรปูประเทศ ๑๑ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (เบื้องต้น) 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๑ การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทาง
การเมืองและ 
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๑ การให้
การศึกษาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
ของพลเมือง 
กลยุทธ์ 
๑. ให้มีการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาตลอดจน
หลักสูตร “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข”  
ในทุกระดับชั้นให้เป็น
หลักสูตรภาคบังคับ 
เพื่อประสิทธิภาพ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กทม.  

๑) จ านวน ๑ หลักสูตรต่อปี 
๒) ไม่น้อยกว่า ๒ โรงเรียน 
ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อปี 
๓) ระดับความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี ของจ านวนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา  

๑) พัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมือง จ านวน ๑ 
หลักสูตร 
๒) น าหลักสูตร ตาม ๑) 
ไปใช้ในโรงเรียน 
๓) ทดสอบความรู้ 
ด้านการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขผ่านระบบ O-NET 
และ GAT-PAT  
๔) มีโรงเรียนประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สูงสุดในการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับระบบ
การเมืองการปกครอง 
หน้าท่ีพลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม  
การน าหลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนา 
ทุกศาสนามาท าการ
ฝึกอบรมจิตใจและ
คุณธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนให้เป็นวิถี
ชีวิต ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ระบบการศึกษา
จะต้องขัดเกลา 
บ่มเพาะเยาวชนให้มี
จิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ 
รวมท้ังให้ประชาชน 
มีความส านึกในความ
เป็นพลเมืองคู่กับ
ระเบียบวินัย หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และ
การเป็นพสกนิกร 
ของพระมหากษัตริย์ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

นอกจากนั้น 
ให้สถาบัน 
ทางการศึกษาจัดให้มี
การทดสอบความรู้
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
ผ่านระบบแบบสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) และแบบ
สอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นสูง 
(GAT-PAT) รวมท้ัง
ต้องพัฒนาโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็น “โรงเรียน
ประชาธิปไตย”   

 การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทาง
การเมืองและ 

พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์  
๒. จัดให้มีการให้
ความรู้ทางด้าน
การเมืองการปกครอง 

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- สถาบันพระปกเกล้า 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ระดับความรู้วัฒนธรรม 
ทางการเมือง และการเมือง
การปกครองของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนา 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(Political 
Education) 
วัฒนธรรม 
ทางการเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย และ
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นพลเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย (Civic 
Education) 
นอกระบบการศึกษา 
ท้ังที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมถึง
การศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้แก่
กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ 
เช่น การจัดฝึกอบรม 
การสัมมนา การจัด
ทัศนศึกษา เป็นต้น 
รวมท้ังควรจัดให้มี
กิจกรรม 
นอกห้องเรียน และ
พัฒนาส่ือมวลชนด้วย  

วุฒิสภา 
- กศน. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์  

  
 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงานบริหารและ

๑) อบรมอย่างน้อย ๑ รุ่น
ต่อปี 

๑) อบรมครูผู้สอนในการ
สร้างหลักสูตรและคู่มือ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๔. สนับสนุนให้มี
โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางการเมือง
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งใน
ระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา 
โดยในระบบ
การศึกษา
ประกอบด้วย 
การพัฒนาการเรียนรู้
ใน ๓ ระดับ คือ ๑) 
การพัฒนาครูผู้สอน 
ในการสร้างหลักสูตร
และคู่มือการเรียน 
การสอน ๒) การสร้าง
สื่อการเรียนการสอน 
๓) กิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การทัศนศึกษา
การจัดค่ายอบรมผู้น า
เยาวชนประชาธิปไตย 
เป็นต้น ส่วนนอก
ระบบการศึกษา เช่น 
การสร้างวิทยากร
เผยแพร่ประชาธิปไตย 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- กศน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๒) ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อปี การเรียนการสอน 
ทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
๒) มีส่ือการเรียนการสอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การสร้างจิตอาสา
พัฒนาการเมือง 
เป็นต้น  

 การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์  
๕. จัดให้มีเวที
สาธารณะเพื่อเป็น
พื้นท่ีให้ประชาชน 
ได้แสดงความคิดเห็น
และเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- กศน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี  การจัดเวทีสาธารณะท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วม 

   ๖. ผลิตส่ือเกี่ยวกับ
การให้ความรู้ทางด้าน
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เช่น 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อปี จ านวนสื่อท่ีผลิตและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หนังสือ แผ่นพับ 
สือ่ออนไลน์ สื่อเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
ชุดบทเรียน เป็นต้น 
เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน 
ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
และช่องทางอื่น ๆ  

- กศน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์  
๗. ให้หน่วยงานของ
รัฐและสื่อสารมวลชน
เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับทัศนคติ 
ค่านิยม แบบแผน
ความเชื่อ 
ความโน้มเอียง 
ด้านการเมือง และ
วัฒนธรรม 
ทางการเมือง 
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- กศน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กสทช. 

ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทางต่อปี จ านวนช่องทางการเผยแพร่  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ทรงเป็นประมุข และ
ความเป็นพสกนิกร
ให้แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เช่น สื่อโฆษณา วิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ัง
จัดให้มีเวทีเสวนารับ
ฟังความคิดเห็น และ
ให้มีการน าข้อเสนอ
จากเวทีมาใช้ในการ
แก้ไขปญัหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมือง  

- กรมประชาสัมพันธ์ 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์  
๙. สนับสนุนให้มีการ
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
โดยการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมขึ้น 
ท้ังเครือข่ายความ

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 
- สถาบันพระปกเกล้า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ของจ านวนต าบลท่ัว
ประเทศ 

จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อปี
แต่ละต าบล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ร่วมมือในชุมชน เช่น 
ชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเครือข่ายทาง
สังคมอื่น ๆ เพื่อเป็น
การสร้างฐานการ
เรียนรู้ทางการเมือง
ภาคพลเมือง และ
วัฒนธรรม 
ทางการเมือง 
ภาคพลเมือง และ
วัฒนธรรม 
ทางการเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
และความหมายของ 
“ราชประชาสมาศัย” 
ให้แก่ประชาชน 
ในทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกกลุ่มอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง

พันธกิจที่ ๒ 
การคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ และ

  
 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ระดับความรู้ สิทธิ เสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานและหน้าท่ี
พลเมือง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

เสริมสร้างส านึก 
ทักษะ และหน้าท่ี
ของพลเมือง 
กลุยทธ์ 
๒. จัดกิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกเกี่ยวกับ
หน้าท่ี ความมี
ระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบ 
การเป็นพลเมืองที่ดี 
รวมท้ังให้เกิดการตื่นรู้ 
ตื่นตัวในความเป็น
พลเมืองท่ีดีอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันการศึกษา 
 

   พันธกิจที่ ๒ 
กลยุทธ์ 
๓. เสริมสร้างทักษะ
ทางการเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
และการเป็นพลเมือง
ท่ีดี อาทิ  
๓.๑ ทักษะการมี 
ส่วนร่วม 

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สถาบันการศึกษา 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

จ านวนของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมีการ
พัฒนาการรับรู้ มีความ
ผูกพัน ธ ารงไว้ซ่ึงกิจกรรม
ความเป็นพลเมืองท่ีดี 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๓.๒ ทักษะการธ ารง
ไว้ซ่ึงประชาธิปไตย 
๓.๓ ทักษะการใช้ 
และการรักษาอ านาจ
อธิปไตย 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๓ 
การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือและ
กลไกในการดูแลเสียง
ข้างน้อย 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ 
และหลักการของการ
เคารพเสียงส่วนใหญ่ 
และสิทธิของเสียง 
ข้างน้อย 

  
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- รัฐสภา 
- สถาบันพระปกเกล้า 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม
เกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และหลักการ
เคารพเสียงส่วนใหญ่ 
สิทธิของเสียงข้างน้อย 

   กลยุทธ์ 
๒. ส่งเสริมให้มีการจัด
เวทีเพื่อปรึกษาหารือ 
เช่น แผนพัฒนา
จังหวัด หรือ
แผนพัฒนาอื่น ๆ 
เป็นต้น โดยอาจมีเวที

  
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 
ต่อหน่วยงาน 

เวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผน
อื่น ๆ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สภาพลเมืองเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของ
เสียงข้างน้อยเพื่อ
วิเคราะห์หาเหตุผล 
และสร้างความสมดุล
ในการแสดงความเห็น 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- สถาบันพระปกเกล้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๔ 
การพัฒนาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
กลยุทธ์ 
๑. มีระบบและกลไก
ในการพัฒนาให้ 
ภาคประชาสังคม 
ทุกระดับมีความ
เข้มแข็ง เพื่อเป็น
รากฐานส าคัญ 
ของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และ
ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบการเมือง 
การปกครองในระยะ
ยาว 
๒. การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ

  
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลดักระทรวง 
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กรุงเทพมหานคร 
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)  
 

อ าเภอ/เขตละ ๒ ต าบล/
ชุมชนต่อปี 

จ านวนพื้นท่ีต้นแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องยึดแนวปฏิบัติ
ด้านการมีส่วนร่วม 
ท่ีระบุไว้ในกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดย
ค านึงถึงคุณภาพ 
ของการมีส่วนร่วม 
๓. ส่งเสริมระดับของ
การเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยเริ่ม
จากการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร การมี 
ส่วนร่วมในการคิด 
ปรึกษาหารือ 
วางแผนการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผล ท้ังใน
ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น โดยทั้งน้ี ต้อง
ส่งเสริมประชาชน 
ให้เกิดความรัก ความ
หวงแหนชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และไม่เพิกเฉย 
ต่อความไม่ถูกต้อง 
ไม่ยุติธรรม โดยต้อง
เป็นการ “ระเบิดจาก
ภายใน” จึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จได้ 
๔. ด าเนินการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการสาธารณะ
และเครื่องมือของการ
มีส่วนร่วมประเภท
ต่าง ๆ    
๕. ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็น 
ได้อย่างอิสรเสรี และ
มีความสะดวก 
ต่อกิจกรรมหรือ
โครงการสาธารณะ 
๖. ปรับปรุงกลไก 
การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม ซ่ึงมีขั้นตอน
ปฏิบัติท่ียุ่งยาก

 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซับซ้อน ให้มีความ
สะดวกและง่าย 
มีความสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่น
น้ัน ๆ โดยอยู่บน
พื้นฐานการตัดสินใจ
ด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบ
ทางตรงในระดับพ้ืนท่ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมือง เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พันธกิจที่ ๕ 
การส่งเสริม 
การรวมกลุ่มและ
ยกระดับบทบาท 
ของภาคประชาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการสร้าง
พันธมิตรระหว่าง 
ทุกภาคส่วนของ 
ภาคประชาสังคม 
ท้ังองค์กรไม่แสวงหา
ก าไร ภาคเอกชน 
เครือข่ายแรงงาน 
เกษตรกร เป็นต้น 
เพื่อรวมกันผลักดัน

  
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กรุงเทพมหานคร 
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

อ าเภอ/เขตละ ๒ ต าบล/
ชุมชนต่อปี 

จ านวนพื้นท่ีต้นแบบ 
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นหรือข้อเสนอ
ในการส่งเสริม 
การพัฒนา
ประชาธิปไตย 
ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
๒. สร้างพื้นท่ี 
การท างานร่วมกัน
อย่างมีดุลยภาพ
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม 
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
เพื่อการด าเนิน
โครงการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ท้ังหลาย
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
๓. สร้างพื้นท่ี
ประชาธิปไตยโดย
ชุมชน โดยก าหนด
และส่งเสริมให้มี
ธรรมนูญชุมชนเพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑ์ในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
สร้างสรรค์วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย 
และรักษาความสงบ

 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบร้อยภายใน
ชุมชน 
๔. ด าเนินการศึกษา
เรียนรู้เพื่อสร้าง 
แนวทางการพัฒนา
รูปแบบการรวมกลุ่ม 
ภาคประชาสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง และ
ยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม 
๕. ส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ท่ีเกี่ยวกับภาคประชา
สังคมผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ 
เพื่อเป็นความรู้และให้
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน 
๖. สร้างกลไกการ
บริหารจัดการในพื้นท่ี
เพื่อสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน 
ในลักษณะของ
หุ้นส่วนการพัฒนา
พื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ

 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

และยั่งยืน 
๗. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
รัฐมีส่วนส าคัญในการ
จัดสถานท่ีแสดงความ
คิดเห็นของภาค
ประชาสังคม  

 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๒ 
กลไกการแก้ไข
ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติ
วิธี และการรู้รัก
สามัคคีของ
สังคมไทย 

พันธกิจ กลไกและ
และมาตรการป้องกัน
การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดย
สันติวิธี 
กลยุทธ์ 
๑. ให้มีกลไกในการ
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง
โดยสันติวิธี โดยควร
ให้มีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และอาจให้
มีวิธีการด าเนินงาน 
ในลักษณะ
ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ มีความ
ยืดหยุ่น และมีความ
เหมาะสมกับ

  
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รัฐบาล 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- สื่อสารมวลชน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
- สถาบันการศึกษา 
- สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
- สถาบันพัฒนาองค์กร

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์และ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี 
ท้ังนี้ ควรมีกลไกทั้งใน
ระดับชาติและ 
ในระดับพื้นท่ี 
     ๑.๑ กลไก
ระดับชาติ ควรใช้ 
แนวทางการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) 
หรือคณะกรรมการ
เสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์
แห่งชาติ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นกลไกในการ
ด าเนินงาน แต่ควร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน (องค์การมหาชน) 
- สถาบันพระปกเกล้า 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับองค์ประกอบให้มี
ตัวแทนจากภาค
ประชาสังคม และ
ภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 
     ๑.๒ กลไกระดับ
พื้นท่ี ควรใช้ 
แนวทางการ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การเป็น
กรรมหมู่บ้าน 
การปฏิบัติหน้าท่ีและ
การประชุมของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นกลไกในการ
ด าเนินงาน 
๒. ให้มีการเฝูาระวัง
สถานการณ์ 
ระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงการ
เผชญิหน้า หรือปะทะ
รุนแรงระหว่างฝุาย
ประชาชนกับ
ประชาชนหรือกับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายเจ้าหน้าท่ี 
ด้านความม่ันคง และ
เมื่อเกิดสัญญาณ 
ความขัดแย้งในทาง
การเมือง ให้มี
มาตรการปูองกัน
อย่างเป็นระบบ 
๓. ปฏิรูปและก ากับ
บทบาทของ
สื่อมวลชนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณ 
เพื่อการน าเสนอ
เนื้อหาสาระท่ี
สร้างสรรค์ ไม่ยุยง 
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
จนก่อให้เกิดความ
เกลียดชัง หรือการใช้
ความรุนแรงในการ
แก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างคนในสังคม 
โดยยังให้หลักประกัน 
สิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน   
๔. สร้างส านึกและ
ความตระหนักถึงการ
ใช้เสรีภาพส่วนบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีความรับผิดชอบ
และเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่นในการใช้ส่ือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 
๕. จัดให้มีกลไก 
กติกา และส่งเสริมให้
มีพ้ืนท่ีในการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุม
โดยใช้แนวทางสันติวิธี
ท่ีสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล และกติกา
ระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
ของประชาชนท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคี 
รวมท้ังในการชุมนุม
ดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ชุมนุมโดยเคร่งครัด 
เพื่อมิให้ประชาชนอื่น
หรือสังคมโดยรวม
ได้รับความเดือดร้อน   
๖. ในการควบคุม 

 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝูงชนให้ใช้
วิจารณญาณในการ
ปฏิบัติต่อสถานการณ์
อย่างรอบคอบ เน้นใช้
การเจรจาและปฏิบัติ
ตามกฎการปะทะตาม
หลักสากลอย่าง
เคร่งครัด รวมท้ังไม่ใช้
อาวุธร้ายแรงในการ
แก้ปัญหาการชุมนุม
ของฝูงชน 
ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ท่ีควบคุมฝูงชน ต้องมี
การฝึกฝน อบรม 
เรียนรู้เป็นการเฉพาะ
โดยไม่ใช้ความรุนแรง 
มีความอดทนต่อการ
ยั่วยุ และเห็น
ประชาชนเป็นญาติพ่ี
น้อง 
๗. ให้รัฐใช้มาตรการ
ทางการบริหาร 
ด้วยการสร้างหรือ 
ท าความเข้าใจต่อ
ความเห็นท่ีไม่ตรงกัน 
เจรจากันด้วยเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อมิให้เกิดความ
รุนแรงและมิให้เกิด
เหตุการณ์ท่ีบานปลาย
ออกไป 
๘. รัฐบาลไม่ควรมี
หรือไม่ควรสนับสนุน
กลุ่มคน (ม็อบ) ให้
ออกมาแสดงออก 
เพื่อสนับสนุนหรือ
เชียร์รัฐบาล โดยการ
แก้ปัญหา ให้รัฐบาล
แก้ปัญหาด้วยการ
เจรจาโดยใช้กลไกของ
รัฐ คือ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและอ านาจ
ในการบริหารประเทศ 
รวมท้ังให้มีมาตรการ
ปูองกันมิให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อยู่เบื้องหลังหรือ
สนับสนุนม็อบในทาง
การเมือง พร้อมมี
มาตรการท่ีเป็นสภาพ
บังคับ โดยหากผู้ใด 
ฝุาฝืนอาจถูกถอดถอน

 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกจากต าแหน่งได้ 
โดยค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
๙. ให้มีมาตรการ
ตรวจสอบ ลงโทษ 
การแสดงความ
รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และแกน
น าการชุมนุมท่ีท าเกิน
กว่าเหตุ  จนน าไปสู่
การสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๑๐. ให้มีการบังคับใช้
กฎหมายท่ีเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เคร่งครัดในการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยให้มี
บทลงโทษกับผู้ก่อการ
หรือผู้เริ่มต้นในการ
สร้างความวุ่นวาย 
ในบ้านเมือง ท่ีกระท า
ไปโดยไม่สุจริต เพื่อ
ท าให้บ้านเมืองสงบ
เรียบร้อย 
๑๑. ให้มีมาตรการ
ปูองกันมิให้เกิดต้นตอ

 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือปัจจัยเริ่มต้นของ
ปัญหาความขัดแย้ง 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๑๒. ให้ยึดหลักแนว
ทางการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในทาง
การเมืองโดยใช้
กระบวนการทาง
รัฐสภา 
๑๓. หากมีปัญหา 
ในประเด็นส าคัญของ
ประเทศจ าเป็นต้องใช้
ความเห็นของคนส่วน
ใหญ่ของประเทศเพื่อ
หาข้อยุติ ให้ใช้
มาตรการการท า
ประชามติ เพื่อให้
ประชาชนในประเทศ
มีส่วนร่วมและเป็น 
ผู้ตัดสินใจ 
๑๔. ให้มีการจัดเวที
หรือจัดการพบปะ
พูดคุยท าความเข้าใจ
ร่วมกันในการปูองกัน 
มิให้เกิดการแบ่งฝุาย
หรือเกิดความ

 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตกแยกในสังคม 
การอยู่ร่วมกันภายใต้
ความหลากหลาย 
ในทุกแง่มุม เช่น 
ความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม ด้านชาติ
พันธุ์ ด้านศาสนา 
เป็นต้น ให้ร่วมแรง
ร่วมมือกันในการท่ีจะ
ไม่ให้เกิดความเกลียด
ชังต่อกัน และไม่ตก
เป็นเครื่องมือของ 
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เพื่อน าไปสู่การท าให้
เกิดความแตกแยก 

 
 
 
 
 

๓ 
 

การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

พันธกิจที่ ๑ 
การกระจายอ านาจ
และการพัฒนา
นักการเมืองท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 
๑. เร่งส่งเสริมให้มี
การกระจายอ านาจ
และถ่ายโอน
ทรัพยากรและภารกิจ
ไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น

  
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
(ส านักนโยบายและแผน
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย) 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมให้
ประชาชนได้ร่วม
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
และเป็นการกระจาย
โอกาสให้แก่
ประชาชนในการ
พัฒนาถิ่นฐาน 
บ้านเกิด 

   ๒. จัดสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจัดท า
บริการสาธารณะและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
ในท้องถิ่น และเพื่อให้
ประชาชนพึ่งตนเอง
ได้มากขึ้น รวมท้ังเพื่อ
น าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และเศรษฐกิจ  

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

- กระทรวงมหาดไทย 
(ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย) 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย

พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์ 
๓. จัดให้มีหลักสูตร

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ปีละไม่น้อยกว่า ๒ รุ่น ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

จัดหลักสูตรอบรมผู้สนใจ
เป็นนักการเมืองท้องถิ่น 
จ านวน ๑ หลักสูตร 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

ฝึกอบรมส าหรับผู้ท่ี
สนใจจะสมัครเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น
เพื่อเตรียมความ
พร้อม สร้างความรู้ 
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมือง 
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
การปกครองท้องถิ่น 
คุณธรรม จริยธรรม 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และ
หลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังเรื่องอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- สถาบันพระปกเกล้า 

   พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์ 
๔. รณรงค์ให้ผู้สมัคร
รับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นประกาศ
เจตนารมณ์ต่อ
สาธารณชนในการท่ี

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

จะปฏิบัติตาม
กฎหมายเลือกตั้ง
อย่างเคร่งครัด 
ยอมรับผลการ
เลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย รู้รักสามัคคี 
และหากได้รับการ
เลือกตั้งจะเข้าไป
บริหารบ้านเมืองโดย
สุจริตและไม่สร้าง
เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาหรือน าไปสู่
ความขัดแย้งทาง
การเมือง 

ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ก.ก.ต.  

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

พันธกิจที่ ๑ 
กลยุทธ์ 
๕. ให้ผู้สมัครเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองระดับ
ท้องถิ่นทุกต าแหน่ง
ยื่นหลักฐานแสดงการ
เสียภาษีเงินได้
ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อม
ท้ังแสดงบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสิน 
และให้มีการเปิดเผย

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
 

 ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การให้ยื่นภาษีย้อนหลัง ๓ ปี 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ต่อสาธารณะ 
   ๖. ให้ทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
และประชาชนมีส่วน
ร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นให้มีความ
สุจริตและเท่ียงธรรม 
รวมท้ังร่วมกันในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ปลุกเร้าสร้างกระแส
ให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและพร้อมท่ีจะ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- สื่อสารมวลชนทุกแขนง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละครั้ง 

   ๗. ให้มีอาสาสมัคร
พัฒนาการเมือง
ท้องถิ่นเพ่ือร่วมกัน
รณรงค์ให้การเลือกตั้ง
มีความสุจริตและ
เท่ียงธรรม  

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

พันธกิจที่ ๒ 
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 
๑. ให้มีการก าหนด
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส าหรับ
นักการเมืองท้องถิ่น 
การบังคับใช้การ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง 
การพิจารณาวินิจฉัย
การกระท าฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างชัดเจน 
รวมท้ังเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบ
และร่วมกันสอดส่อง 
นอกจากนั้น ให้มีการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และให้มีการ

  
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และให้มี
การน าไปใช้และประเมินผล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ลงโทษผู้ฝุาฝืนอย่าง
จริงจัง รวมท้ังให้มี
การเผยแพร่ผลการ
พิจารณาและการ
ลงโทษผู้กระท าผิด
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ให้
สาธารณชนรับทราบ 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

๒. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าหลัก
ธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี
มาใช้ในการบริหาร
ท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติและให้มีการ
ประเมินผล 

   ๓. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการปูองกันและ
แก้ไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
น าแผนดังกล่าวไป

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนการปูองกันและแก้ไข
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ น าแผนไปปฏิบัติ 
มีการประเมินผลและ
รายงานให้ประชาชนทราบ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ปฏิบัติให้เกิดผล 
รวมท้ังให้มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการดังกล่าว 
และรายงานให้
ประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

   พันธกิจที่ ๒ 
กลยุทธ์ 
๔. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท า
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร และรายงาน
ผลการด าเนินงาน
เปิดเผยให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
หรืออย่างน้อยให้
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร 

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าข้อมูลและรายงานให้
ประชาชนทราบ 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ

พันธกิจที่ ๒ 
กลยุทธ์ 
๕. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่ือสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อ

  
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

ประชาชน และชุมชน
ในรูปแบบอย่างไม่
เป็นทางการด้วยก็ได้ 
เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน 
๖. ส่งเสริมให้ใช้
มาตรการทางสังคม
เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีพฤติกรรม
ไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม มีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ขาดหลักธรรมาภิบาล 
๗. ให้นักการเมือง
ท้องถิ่นยอมรับและให้
ความเคารพต่อผู้น าท่ี
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการสืบทอด

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ท้องถิ่น 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

วัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีดี 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ การ
ปกครองท้องถ่ิน 
และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็น
ธรรม  

พันธกิจที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่ง
กล่อมเกลาทางสังคม 
และส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความเข้มแข็งในทาง
การเมือง ท้ังนี้ เพื่อ
เป็นการสร้างฐานราก
ระบอบประชาธิปไตย
ให้มีความเข้มแข็งและ
น าไปสู่การท าให้
การเมืองระดับชาติ 

  
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กรุงเทพมหานคร 
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

อ าเภอ/เขตละ ๒ ต าบล/
ชุมชนต่อปี 

จ านวนพื้นท่ีต้นแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มีความเข้มแข็งต่อไป 
๒. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น
เพื่อสะท้อนปัญหา
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และ 
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และ
ความเป็นชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ อย่าง
สุจริต ธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและ
ประชาชน รวมท้ัง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส านึกและรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตนเอง 
และมีความต่ืนตัว 
ในการรักชาติ
บ้านเมือง เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการ 

 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

“ระเบิดจากภายใน” 
จึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จได้ 
๓. จัดให้มีเวที
สาธารณะและ
เสริมสร้างกลไกการ
ท างานภาคประชา
สังคมให้มีความ
เข้มแข็ง โดยอาจมี
รูปแบบเป็นสภา
พลเมืองหรือสภา
ชาวบ้านหรือที่ประชุม
ในระดับต่าง ๆ เพื่อ
เป็นกลไกในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสะท้อนปัญหา 
 ให้ข้อมูลและเกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในท้องถิ่น 
๔. เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ท างาน
ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๕. ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีมีความ
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ตนเอง รวมท้ังให้ภาค
ประชาชนสามารถ
น าเสนอแผนการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
การกระจาย
อ านาจ 
การปกครอง
ท้องถ่ิน และการ
จัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม  

พันธกิจที่ ๔ 
การสร้างความเป็น
ธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองและ
ความรักในถิ่นฐาน
บ้านเกิดให้แก่
ประชาชนไม่เพียง
เฉพาะส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพเท่าน้ัน 

  
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมที่ดิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกรูปแบบ 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
- กรุงเทพมหานคร 
- สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

อ าเภอ/เขตละ ๒ ต าบล/
ชุมชนต่อปี 

จ านวนพื้นท่ีต้นแบบการ
สร้างความเป็นธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

แต่ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจให้ส านึกใน
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
ต่อบ้านเมือง และการ
เป็นเจ้าของทรัพยากร
ท้องถิ่นด้วย  
๒. ส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรให้แก่
ประชาชนเพื่อให้เกิด
การตระหนักถึงสิทธิ
ของประชาชน 
๓. เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากร
ในพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่
การก าหนดแนวทาง
ร่วมกันในการจัดท า
ข้อเสนอเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร 
ในพื้นท่ี 
๔. สร้างกลไกการ

 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

สิ่งแวดล้อม 
- กรมปุาไม้ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- ธกส.  
- สปก.  
- กรมเจ้าท่า 
- กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
- การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
- กรมธนารักษ์  
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ปรึกษาหารือในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและลด 
ข้อขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
โดยเน้นให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ
ดังกล่าวเพื่อปูองกัน
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้ 
๕. ให้มีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเพื่อ
การจัดสรรทรัพยากร
ในท้องถิ่น ระหว่างรัฐ
กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๔ การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๔ 
การเลือกตั้งที่
สุจริตและเท่ียง
ธรรมเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ 

พันธกิจที่ ๑ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทาง
การเมืองและการ
เลือกตั้งทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑. ก าหนดให้การ
เลือกตั้งท่ีสุจริตและ

  
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

- คณะรัฐมนตรี 
- ส านักงาน ก.ก.ต. 
- คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เท่ียงธรรมเป็นวาระ
แห่งชาติเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ ดังน้ี 
     ๑.๑ ก าหนดให้
ทุกภาคส่วนของสังคม 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ 
ปลุกเร้าสร้างกระแส
ความตื่นตัวให้
ประชาชนออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง เช่น 
ให้นายกรัฐมนตรีหรือ
ผู้มีชื่อเสียง ดารา 
นักร้อง ร่วมรณรงค์ 
เป็นต้น 
     ๑.๒ ให้ประชาชน
ส านึกในหน้าท่ีของตน
ในการไปเลือกคนดี 
มาบริหารท้องถิ่นหรือ
บริหารประเทศ และ
ให้เชื่อมั่นว่าตนเอง
เป็นส่วนส าคัญของ
ความส าเร็จท่ีท าให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
- พรรคการเมือง 
- สื่อมวลชน 
- ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า ๑ หมู่บ้าน/
ชุมชน ต่อต าบล/แขวง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนหมู่บ้านไม่ขายเสียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การเลือกตั้งสุจริตและ
เท่ียงธรรม โดยการให้
ความรู้ความเข้าใจ
สร้างส านึกความ
รับผิดชอบให้
ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยอิสระ 
ปราศจากการครอบง า
ไม่ว่าด้วยทางใด และ
ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ
เป็นส าคัญ 
     ๑.๓ ให้ความรู้
และกระตุ้นเยาวชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ครั้งแรกให้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งให้มากท่ีสุด 
และให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงคุณสมบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายซ่ึงต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม 
มีความประพฤติท่ีเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้ง
แรก และออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๕ การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๕ 
การสร้างรัฐ
ธรรมาธิปไตย 

พันธกิจที่ ๑ การ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดย
ปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
กลยุทธ์ 
๑. รณรงค์ให้
คณะรัฐมนตรี สมาชิก
รัฐสภา และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อสาธารณชนในการ
ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
จะรักษาประโยชน์
ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ท างาน
ทางการเมืองในเชิง
สร้างสรรค์ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะรัฐมนตรี 
- ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
- พรรคการเมือง 
- ส านักงานศาลยุติธรรม 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
- ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ภาคประชาสังคม 

๑) ทุกครั้งท่ีมีการเข้ารับ
ต าแหน่งและเปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง 
๒) ปีละ ๑ ครั้ง 

๑) มีการประกาศ
เจตนารมณ์ 
๒) จัดท าโพลส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

รวมท้ังการขอขมา
หรือขออภัยต่อ
ประชาชนในการ
กระท าสิ่งท่ีผิดพลาด
จากที่ผ่านมา 
นอกเหนือจากการ
ปฏิญาณตนตาม
บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย 
๒. พรรคการเมืองที่มี
สมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 
ต้องประกาศนโยบาย
พรรค และกิจกรรม
การด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีได้ประกาศ
ไว้ให้ประชาชนได้รู้ 
ท่ัวกัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
และตรวจสอบได้ 
๓. ให้มีการก าหนด
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ขัดกันแห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ผลประโยชน์ของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง การบังคับ
ใช้ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง การ
พิจารณา วินิจฉัย 
การกระท าฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างชัดเจน  
รวมท้ังเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับทราบ
และร่วมกันสอดส่อง
นอกจากนั้น ให้มีการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และให้มีการ
ลงโทษผู้ฝุาฝืนอย่าง
จริงจัง รวมท้ังให้มี
การเผยแพร่ผลการ
พิจารณาและการ
ลงโทษผู้กระท าผิด
มาตรฐานทาง
จริยธรรมให้
สาธารณชนรับทราบ  
๔. ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองน าหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี
มาใช้ในการบริหาร
ประเทศอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
๕. ให้พรรคการเมือง
ก าหนดให้มีมาตรฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของสมาชิก
พรรคการเมืองบัญญัติ
ไว้ในข้อบังคับของ
พรรคการเมืองอย่าง
ชัดเจนและให้มีการ
น าไปปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
๖. ให้มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล 
การรับเรื่องร้องเรียน 
การฟูองร้องของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองทุกระดับ 
ตลอดจนการจัดท า

 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

บันทึกและสถิติ
ร้องเรียน การติดตาม
ปัญหา โดยต้องมีการ
ปกปูองรักษาความลับ
ของผู้ร้องเรียน หรือ 
ผู้ฟูองร้องมิให้ได้รับ
อันตรายด้วยการข่มขู่ 
และการประทุษร้าย  
๗. ก าหนดมาตรการ
ปูองกันมิให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
และหน่วยงานภาครัฐ
น าข้อมูลภายในไปใช้
เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเอง พวกพ้อง และ
ภาคเอกชนไม่ว่าท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อปูองกันความ
เสียหายต่อ
ประเทศชาติและ
ส่วนรวม โดยอาจเพิ่ม
ช่องทางให้สื่อมวลชน 
และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมร่วมมือ
ติดตามตรวจสอบ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าว  
๘. ให้มีหน่วยงานหรือ
สถาบันเพื่อ
ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ ความคุ้มค่า
ต่องบประมาณ และ
ประโยชน์สูงสุดท่ีพึง
จะได้รับจากนโยบาย
ของพรรคการเมือง
ในช่วงรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง เพ่ือปูองกัน
การแสวงหา
ผลประโยชน์จาก
นโยบายท่ีน าเสนอเมื่อ
ชนะการเลือกตั้งเข้า
มาเป็นรัฐบาล  

 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเมือง เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๕ 
การสร้างรัฐ
ธรรมาธิปไตย 

พันธกิจที่ ๓ 
การส่งเสริม สนับสนุน 
และเสริมสร้าง
ธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพ

  
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

- สภาผู้แทนราษฎร 
- วุฒิสภา 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมยกย่องเชิดชู 
- สื่อมวลชนและภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในการเสนอ
ชื่อและพิจารณาบุคคล 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและด ารง
ตนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมท้ัง
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๒. ส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมเข้าไปมี
บทบาทในการติดตาม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
เพื่อเป็นการถ่วงดุล
การใช้อ านาจรัฐของผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
๓. ส่งเสริม ยกย่อง 
และเชิดชูผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 

- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
- ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- พรรคการเมือง 
- สื่อมวลชน 
- ภาคประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชู 
- สื่อมวลชนและภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในการเสนอ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ท่ีมีธรรมาธิปไตย มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ทุ่มเทเสียสละ
เป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง 
รวมท้ังเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
๔. ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อสะท้อน
ปัญหา และการใช้
อ านาจรัฐในการ
ด าเนินงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารประเทศต่อไป 
๕. ส่งเสริมให้บุคคลท่ี
มีความรู้
ความสามารถมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม ได้มีโอกาส
เข้ามาเป็นผู้ด ารง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและพิจารณาบุคคล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ต าแหน่งทางการเมือง 
๖. ส่งเสริมให้ผู้น า
พรรคการเมือง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองท่ีมีระดับน า
ของแต่ละพรรคได้มี
โอกาสพูดคุย
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือ
ประสบการณ์ท างาน
เพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคีระหว่างกัน 
และอยู่ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมท้ัง
อาจเสนอแนวทางใน
การบริหารบ้านเมือง
ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และ
ส่วนรวม 
๗. ส่งเสริมให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
รู้จักประนีประนอม 
รักษามิตรภาพ การใช้

 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

วาทกรรมทาง
การเมืองเชิง
สร้างสรรค์แทนท่ีการ
ใช้วาทกรรมสร้าง
ความเกลียดชัง (Hate 
Speech) เคารพ
ความอาวุโสทาง
การเมือง รวมท้ังการ
รับฟังและให้เกียรติผู้
อ่อนอาวุโสทาง
การเมือง และ
แยกแยะบทบาทใน
การท าหน้าท่ีซ่ึงเป็น
เรื่องส่วนรวมออกจาก
สถานะความสัมพันธ์
ส่วนตัวให้ชัดเจน เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ให้เป็นท่ี
ยอมรับและศรัทธา
ของประชาชน 

๖ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๑ 
บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน  

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับ
การให้ข้อมูลและให้
ค าปรึกษาจาก
หน่วยงานของรัฐ 

แผนงานท่ี ๑ ก าหนดช่องทางการ
ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมในการ
ให้ค าปรึกษา ท้ังด้านทรัพยากร 

๒๕๖๑ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ให้ประชาชนได้รับข้อมูล 
ค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ของรัฐ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่
เหมาะสม 

• จ านวนหน่วยงานท่ีมี
ช่องทางให้ข้อมูล/ค าปรึกษา
แก่ประชาชน 
• ปริมาณการให้ข้อมูล/
ค าปรึกษาแก่ประชาชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ด้านการจัดบริการ และด้าน
เทคโนโลยี 

มหาดไทย (ศดธ.มท.) 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

   กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับ
การให้บริการ
ประชาชนสู่การ
บริการท่ีเร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and 
Cheaper) 

แผนงานท่ี ๑ ปรับปรุง
กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
จากภาครัฐ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและ 
ลดขั้นตอนการให้บริการท่ีกระทบ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

๒๕๖๑ หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์  
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ศดธ.มท.) 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

การอนุมัติ/อนุญาตของ
ประชาชน และ
ผู้ประกอบการเร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, 
Easier, Cheaper) ลดการ
ขอข้อมูล และเอกสาร
ซ้ าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ 

 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๑ 
บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน  

 ๑.๒ ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อติดขัดในการบริการประชาชน 
เช่น แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติ อนุญาตในภาครัฐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง

หน่วยงานภาครัฐแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการ (ถ้ามี) 

• จ านวนกฎหมายท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการ
ประชาชนได้รับการปรับปรุง
แก้ไข 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ศดธ.มท.) 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

    ๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ
การให้บริการท่ีกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
เป็นระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ได้ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม (ศดธ.มท.) 

หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับการ
ให้บริการ 

• จ านวนระบบการให้บริการ
ประชาชนท่ีส าคัญของ
หน่วยงานมีการน าระบบ
ดิจิทัลเข้าไปใช้ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๑ 
บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน  

กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับ
การให้บริการ
ประชาชนสู่การ
บริการท่ีเร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and 
Cheaper) 

แผนงานท่ี ๒ จัดให้มีการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ผ่านช่องทางดิจิทัลและ
ศูนย์บริการร่วม 
๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการร่วม 
ในระดับกระทรวงและจังหวัด 
ท่ีรองรับการขอรับบริการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - กระทรวง  
- จังหวัด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศดธ.
มท.) 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อรับ
บริการของแต่ละกระทรวง 

• ทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน 
มีศูนย์บริการร่วมท่ีรองรับ
การให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสังกัดได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ภายใน
ปี ๒๕๖๒ 

    ๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วม 
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้รองรับ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ - กระทรวง 
- จังหวัด 
• กระทรวงมหาดไทย 

 • จ านวนส่วนราชการท่ี
ยกระดับศูนย์บริการร่วมให้
สามารถบริการอย่าง



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศดธ.
มท.) 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เบ็ดเสร็จ 

    ๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน 
เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้าง
แรงจูงใจ (Incentives) ให้
ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของการ
ให้บริการให้ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น เป็นต้น 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองสารนิเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ประชาชนได้รับบริการแบบ
เบ็ดเสร็จและมีความ 
พึงพอใจในการใช้บริการใน
ระดับสูงขึ้น 

• ปริมาณการขออนุมัติ/
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ 
• ระดับความพึงพอใจในการ
ขออนุมัติ/อนุญาตแบบ
เบ็ดเสร็จ 
 

๗ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ระบบ
ข้อมูลภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
บูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้าง

แผนงานท่ี ๑  พัฒนาและ
ให้บริการแพลตฟอร์มบริการ
พื้นฐาน (Service Platform)  

๒๕๖๒ - ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  
• กระทรวงมหาดไทย 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล • ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าโครงสร้าง
พื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้ในการ
พัฒนา และให้บริการแบบดิจิทัล 
เช่น  

๑) ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้ข้อมูลดิจิทัล
ท่ีเชื่อมโยงได้จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร ข้อมูลทะเบียน
นิติบุคคล ข้อมูลวุฒิ
การศึกษา แทนการขอ
ส าเนาเอกสารดังกล่าว
จากผู้ขอรับบริการ  

๒) ให้ผู้ขอรับบริการ
สามารถยืนยันตัวตน
ด้วยช่องทางดิจิทัล 
(Digital 
Identification) และ
ได้รับการบริการต่าง ๆ 
จากรัฐ เทียบเท่ากับการ
ติดต่อราชการด้วย
ตนเอง หรือด้วยการ
มอบอ านาจ  เช่น การ
เข้าถึงข้อมูล การขอ

- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อนุมัติ อนุญาต เป็นต้น  
๓) ให้ผู้ขอรับบริการ

สามารถช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ   

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ระบบ
ข้อมูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
น าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
และการบริหาร
ราชการ 

แผนงานท่ี ๑ 
การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล 
มาใช้ปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ 
• พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการท างานตามภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกหน่วยงาน  
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

  

    • พัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือ
รองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
เช่น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร
บุคคล เป็นต้น   

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกหน่วยงาน  

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ระบบ
ข้อมูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
บูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

แผนงานท่ี ๑ การปรับปรุงพัฒนา 
การจัดท า รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
• ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการก าหนดชุดข้อมูลส าคัญ 
การจัดท า การรวบรวม 
การวิเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน 
(Chief Data Officer) 

๒๕๖๑ (๑ – ๒)   หน่วยงานของรัฐมี Chief 
Data Officer ซ้ ามีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

    • จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
     • ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริการท่ีกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 
     • ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
สนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ 
ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น  

๒๕๖๑ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

• หน่วยงานภาครัฐมีการ
จัดท าข้อมูลส าคัญตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ 
• หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูล
ส าคัญท่ีใช้ในการตัดสินใจ 
และการจัดอันดับของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีข้อมูลส าคัญ 
ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลส าคัญและ
จ าเป็นของประเทศ 
(National Datasets) 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    • เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของตน 
เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๕๖๒ - หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูล 
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ส าหรับใช้ในการตัดสินใจ
และการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ระบบ
ข้อมูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
บูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

แผนงานท่ี ๓ สนับสนุนให้น า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
การบริการประชาชน และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ ก าหนดให้มี “กลุ่มงาน
สารสนเทศ” ท่ีรับผิดชอบการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานใน
สังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  

๒๕๖๑ (๑ – ๒) - กระทรวง และจังหวัด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานจังหวัด 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบใน
การการรวบรวม จัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีชัดเจน 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีมี
การก าหนดผู้รับผิดชอบการ
รวบรวม จัดการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีชัดเจน 

    ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๒ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- ส านักงาน ก.พ. 
- ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล 

จ านวนบุคลากรภาครัฐท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านข้อมูล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

๘ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงาน
ของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติ
บุคคลของกรม 

แผนงานท่ี ๑ การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ 
๑.๑ การด าเนินการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ 
     • ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 

 
 
 
 
๒๕๖๑ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกหน่วยงาน 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

ทุกส่วนราชการมีการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ โดยมี
การทบทวน ๔ ด้าน ได้แก่ 
โครงสร้าง กระบวนงาน 
บุคลากร และกฎหมาย 

ความส าเร็จของการด าเนิน
ตามแผนปฏิรูปองค์การของ
ทุกส่วนราชการ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

        • ส่วนราชการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การ  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

  

    ๑.๒  กระทรวงที่มีความคล่องตัว
ในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน 
และคน 

  รัฐบาล/หน่วยงานมีความ
คล่องตัว 

ความส าเร็จของการด าเนิน
ตามแผน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในกระทรวงท่ีมี
ความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
(กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่: 
High Performance) 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

      • จัดท า พ.ร.บ. ปฏิรูประบบ
ราชการ 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๒ (๑)  

- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
• กระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 ความส าเร็จของกระบวนการ
ศึกษาและด าเนินการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูป
ระบบราชการ  

         • ขยายผลการด าเนินงาน 
รูปแบบกระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่: 
High Performance ในกระทรวง/
กรม 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ขยายผลให้ได้จ านวน ๕๐ 
กรม ภายใน ๕ ปี (จากส่วน
ราชการท้ังหมด ๑๕๑ กรม) 
โดยพิจารณาจากส่วน
ราชการท่ีมีความพร้อมและ

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

มีความส าคัญต่อประเด็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

         • ติดตามประเมินผลการขยาย
ผลการด าเนินงาน รูปแบบ
กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่: High 
Performance ในกระทรวง/กรม
น าร่อง 

- ๒๕๖๓ (๔ – ๔) 
- ๒๕๖๔ (๔ – ๔) 
- ๒๕๖๕ (๔ – ๔) 

- คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

 แผนงานท่ี ๒ การปฏิรูประบบ
ราชการ (Government Reform)  
๒.๑ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ (Service 
Reform)  
     • การจดทะเบียนท่ีดินของ
กรมท่ีดิน 

๒๕๖๑ - ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 

  

         • การให้บริการด้านแรงงาน
ต่างด้าว 

๒๕๖๑ - ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กรมการปกครอง 

         • การให้บริการด้านการขอ
อนุญาตก่อสร้าง  

๒๕๖๑ - ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

 ๒.๒ การพัฒนาและการรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 
(Sandbox)  
๒.๒.๑ การแก้ไขพื้นท่ีปุาและการ
ใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุาจังหวัดน่าน
และกลไกการบริหารจัดการ 
     • จัดต้ัง “คณะกรรมการก ากับ
ดูแลเชิงนโยบาย” (Steering 
Committee)  

๒๕๖๑ (๑ – ๑)  - ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 
- พณ.  
- สสส.  

  

         • จัดต้ัง “คณะท างานในระดับ
พื้นท่ี” 

๒๕๖๑ (๑ – ๑)  - ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- พณ.  
- สสส.  

         • เจรจาปัญหาเรื่องท่ีดิน และ
จัดหางบประมาณด าเนินการ 

๒๕๖๑ - ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 
- พณ.  
- สสส.  

  

         • ปรับระบบการผลิต
การเกษตร 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 
- พณ.  
- สสส.  

  

         • ขยายผล ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ - ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 
- พณ.  
- สสส.  

         • ขยายผล ๒๕๖๓ (๔ – ๔) 
๒๕๖๔ (๔ – ๔) 
๒๕๖๕ (๔ – ๔) 

- ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัดน่าน 
- พณ.  
- สสส.  

  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ 

แผนงานท่ี ๑ 
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
บริหารราชการของส่วนราชการ 
ในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี 
การจัดระบบบริหารงานและ
โครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค 

  พัฒนากลไกการท างานท่ี
เน้นการบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงการท างานของ
หน่วยงานในพื้นท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของการ
จัดระบบบริหารงานและ
โครงสร้างส่วนราชการ 
ในภูมิภาค 

         • จัดท าแผนแม่บทเพื่อทบทวน
การจัดโครงสร้างของส่วนราชการ
ในภูมิภาค 

๒๕๖๑ (๒ – ๔) - ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กระทรวง/กรม ท่ีมีส่วน
ราชการในภูมิภาค 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง

การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ในภูมิภาคสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

แผนแม่บทการปรับเปล่ียน
โครงสร้างหน่วยงานท่ีตั้งอยู่
ในภูมิภาค ผ่านความ
เห็นชอบของ ครม. ภายใน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

         • การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระบบบริหารงานและการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อ
ทบทวนการจัดโครงสร้างส่วน
ราชการในภูมิภาค (อาจเป็นส่วน
หน่ึงของแผนปฏิรูปองค์กร 
(Organization Transformation 
Plan) ด้วยได้) 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๓ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
 

 กระทรวง/กรม จัดท า
แผนปฏิบัติการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ 
ในภูมิภาค เสนอ ก.พ.ร. 
ให้ความเห็นชอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

         • ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการในภูมิภาค  

๒๕๖๒ (๓) – 
๒๕๖๔ (๒)  

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ร้อยละของจ านวน 
ส่วนราชการท่ีมีการปรับปรุง
แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ หรือมีการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ 
ในภูมิภาคได้แล้วเสร็จ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ 

แผนงานท่ี ๒ 
จังหวัดที่มีความคล่องตัวในการ
บริหารระบบงาน ระบบเงิน และ
ระบบก าลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่: 
High Performance) 
 การจัดองค์กรตาม ภารกิจ 
(Agenda-Based Organization) 
 การจัดระบบบริหาร แบบ
เครือข่าย (Networking 
Management System) เช่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมการ
จังหวัด 
 การจัดระบบบริหาร แบบมีส่วน
ร่วม (Participative 
Management)  
 การจัดระบบบริหาร ท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Result Oriented) 
     • น าร่องรูปแบบจังหวัดพันธุ์
ใหม่ 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๒ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

น าร่อง ๖ จังหวัด  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ

      • ติดตามประเมินผลรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High 
Performance ในจังหวัดน าร่อง  

๒๕๖๒ (๓ – ๔)  - คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

         • จัดท า พ.ร.บ. ปฏิรูประบบ
ราชการ 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๒ ๑) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  

         • ขยายผลการด าเนินงาน
รูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ : High 
Performance ในจังหวัด 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ก.พ.ร. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ขยายผล ๓๘ จังหวัด จาก 
๗๖ จังหวัด ภายใน ๕ ปี  

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

         • ติดตามประเมินผลการขยาย
ผลการด าเนินงานรูปแบบจังหวัด
พันธุ์ใหม่ : High Performance 
ในจังหวัดน าร่อง  

๒๕๖๓ (๔ – ๔) 
๒๕๖๔ (๔ – ๔) 
๒๕๖๕ (๔ – ๔) 

- คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
- ส านักงาน ก.พ.ร.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
ขีดความสามารถ 
ในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานท่ี ๑ 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหลักในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชน 

ความส าเร็จของการพัฒนา
แนวทางกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๑.๑ การกระจายหน้าท่ีและอ านาจ
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

• อปท. มีความสามารถและ
เป็นองค์กรหลักในการ
จัดบริการสาธารณะ 
ท่ีตอบสนองความต้องการ
ในพื้นท่ี 

• อปท. สามารถจัดบริการ
สาธารณะได้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน 
ในพื้นท่ี 

         • การจัดท าร่างแผนการ
กระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับท่ี ๓ 
     - ก.ก.ถ. ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนฯ 
     - รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
     - ก.ก.ถ. เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทราบและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
     • การเตรียมความพร้อมให้แก่ 
อปท.  
     - การจัดท าคู่มือ 
     - การฝึกอบรม อปท. ทุกแห่ง 

  
 
 
- ๒๕๖๑ (๓ – ๓) 
 
- ๒๕๖๑ (๓ – ๓) 
 
- ๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๒ (๑) 
 
 
- ๒๕๖๒ (๒ – ๓) 
 
- ๒๕๖๒ (๔ – ๔) 
 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

• ราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ปรับลด
หรือปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องกับภารกิจท่ีต้อง
ถ่ายโอน โดยให้ อปท. เป็น
หน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะใน
ท้องถิ่น 

• ราชการส่วนกลางแต่ละ
ภูมิภาคปฏิบัติภารกิจ 
ในระดับมหภาคเพิ่มขึ้น 
โดยเป็นหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค วิชาการ ฝึกอบรม 
จัดท าคู่มือและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปท.  
• จ านวนภารกิจท่ีถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนและ
เปูาหมายท่ีก าหนด 

 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ 
โครงสร้างภาครัฐ 

 ๑.๒ การกระจายอ านาจด้าน
การเงิน การคลัง และงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ส านักนโยบายและแผน  
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

•  อปท. มีความเข้มแข็ง 
และมีความเป็นอิสระทาง
การเงิน การคลัง และ

•  จ านวน อปท. มีรายได้ท่ี
เพียงพอและสอดคล้องกับ
ภารกิจของ อปท. ท่ีจะต้อง



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กะทัดรัด ปรับตัว
ได้เร็ว และ
ระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

 งบประมาณ 
•  อปท. มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 
การคลัง และงบประมาณ  

รับผิดชอบ 
•  มีระบบและกลไกการ
บริหารการเงิน การคลัง 
และงบประมาณท่ีสนับสนุน
ให้ อปท. เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงิน 

   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
ขีดความสามารถใน
การจัดบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานท่ี ๒ 
การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ ปรับจ านวนและขนาดของ
ท้องถิ่น (Right Sizing) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ - ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

รูปแบบ ขนาด และจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเหมาะสมกับการ
ให้บริการประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า  

 

         • ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับจ านวนและขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Right 
Sizing) โดยพิจารณาควบรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

๒๕๖๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีขนาดและจ านวนท่ี
เหมาะสมกับการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จในการ
ผลักดันกฎหมาย/หรือจัดท า
ข้อเสนอผลการศึกษาเพื่อ
ก าหนดแนวทางการปรับ
จ านวน ขนาด และการควบ
รวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

         • น าร่อง ๒๕๖๓    

         • ขยายผล ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

         • ติดตามประเมินผล - ๒๕๖๔ (๓ – ๔)  
- ๒๕๖๕ (๓ – ๔) 

   

    ๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า 
และให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

  

         • ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับ
มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๕๖๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนได้
สอดคล้องกับสภาพและ 
ขีดความสามารถของตน 

ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนด/ปรับปรุงอ านาจ
หน้าท่ี และภารกิจการ
บริการประชาชน 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ประเภท ขนาด และ 
ขีดความสามารถของ อปท.  

         • น าร่อง ๒๕๖๓    

         • ขยายผล ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕    

         • ติดตามประเมินผล - ๒๕๖๔ (๓ – ๔)  
- ๒๕๖๕ (๓ – ๔) 

   

    ๒.๓ พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต้ังอยู่บน
หลักคุณธรรม และการบริหาร
ก าลังคนมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า 

- ๒๕๖๔ (๓ – ๔)  
- ๒๕๖๕ (๓ – ๔) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ทุกกระบวนการบริหารงาน
บุคคลต้ังอยู่บนหลัก
คุณธรรม มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

• จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต และ
ความไม่เป็นธรรมใน
กระบวนการบริหารงาน
บุคคลลดลง  
• ระดับความส าเร็จในการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ควบคุมค่าใช้จ่ายหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณด้านบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ก าลังคนภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสม 
และมีสมรรถนะ
สูงพร้อม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
สูง 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
จัดก าลังคนให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการบริการ
สาธารณะท่ีส าคัญ 
และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

แผนงานท่ี ๑ 
วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับ
บทบาทของภาครัฐ ทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์
ชาติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - ส านักงาน ก.พ. 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

• มีก าลังคนท่ีเหมาะสมกับ
งาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาท่ี
ต้องการ ท่ีสอดคล้องกับ
บทบาทของภาครัฐและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
• ส่วนราชการท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศมี
อัตราก าลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ
เร่งด่วน 

• สามารถจัดสรรอัตราก าลัง
ได้สอดคล้องกับความจ าเป็น
เร่งด่วนตามภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะ
ใหม่เพื่อสร้างความ
พร้อมเชิงกลยุทธ์
ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(New Mindsets 
and Skillsets)  
 

แผนงานท่ี ๔ 
สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ
อุดมการณ์ส าหรับการเป็น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
     • จัดหลักสูตรผู้น าคุณธรรม ท่ี
เป็นตัวอย่าง 
     • จัดกิจกรรมท่ีเน้นการ

- ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๒  
- ๒๕๖๓ (๓ – ๓) 
- ๒๕๖๔ (๓ – ๓) 
- ๒๕๖๕ (๓ – ๓) 
 

- ส านักงาน ก.พ. 
- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ

• ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีค่านิยม และ
อุดมการณ์ท่ีกล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง แยก
ผลประโยชน์ส่วนตนออก
จากประโยชน์สาธารณะ 
และด ารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่วนราชการมีกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม 
และอุดมการณ์ส าหรับการ
เป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่ 
อย่างต่อเนื่อง  
• ระดับความพึงพอใจ/ความ
เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีของ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมท่ี
เป็นรูปธรรม 

มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

• เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
กระบวนทัศน์ใหม่ (New 
Paradigm) และมีจิต
วิญญาณการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurial 
Spirit)  
• มีกลไกและมาตรการ
คุ้มครองเจ้าหน้าท่ีจากการ
ใช้อ านาจท่ีไม่เป็นธรรมโดย
ผู้บังคับบัญชา 

รัฐ/หน่วยงานภาครัฐท่ีสูงขึ้น 
• ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐท่ีมีความ
เข้าใจและแยกประโยชน์
ส่วนตนออกจากประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
• จ านวนหน่วยงานภาครัฐ 
รวมจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรคุณธรรม ตามแผน
แม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   กลยุทธ์ที่ ๔ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้
ก าลังคนในส่วน
ราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 
(Workforce Audit) 

แผนงานท่ี ๑ 
พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้ก าลังคนใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
(Workforce Audit) 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๒ 

- ส านักงาน ก.พ. 
- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม

• รัฐบาลมีสารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจเพื่อให้
การใช้ก าลังคนภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

• มีระบบในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การใช้อัตราก าลังคนภาครัฐ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ทุกกรม 

    แผนงานท่ี ๒ 
โดยทบทวนระบบการบริหารงาน
บุคคล ก าลังคน (จ านวน สายงาน 
ต าแหน่ง ระดับ) และระบบการ
โยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นตามภารกิจ และ
เป็นไปตามระบบ   

๒๕๖๒ - ส านักงาน ก.พ. 
- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

• ส่วนราชการมีสายงาน 
ต าแหน่ง และระดับ 
สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของภารกิจภาครัฐ 

• ร้อยละของจ านวน
ต าแหน่ง และสายงานท่ี
ได้รับการทบทวนให้
สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของภารกิจภาครัฐ ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

๑๐ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ ระบบ
บริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษา
คนดีคนเก่งไว้ใน
ภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถและมี
จิตสาธารณะเข้ามา
ท างานในหน่วยงาน
ของรัฐ 

แผนงานท่ี ๒ 
สร้างแรงดึงดูดคนดี คนเก่งมา
สมัครงาน โดยการพัฒนาจุดเด่น
ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration)  

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔ 

- ส านักงาน ก.พ. 
- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

• ส่วนราชการมีการพัฒนา
จุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้สมัครงาน 

• จ านวนผู้ท่ีสนใจสมัครเข้า
ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ 
• มีแผนงานการพัฒนาจุด
แข็งและแรงจูงใจเพื่อดึงดูด
ผู้สมัครงาน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

๑๑ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๖ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐคล่องตัว 
โปร่งใส และมี
กลไกป้องกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ปรับปรุงระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

แผนงานท่ี ๑ 
๑.๕ จัดท าระบบการบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง 
 
หมายเหต ุ* ด าเนินการควบคู่ไป
กับเรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ 
: ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล  

 - กรมบัญชีกลาง 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- สภาวิศวกรรมฯ 
- ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐท่ีมี
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  

• มีระบบดิจิทัลส าหรับ
ติดตามควบคุม และดูแล
โครงการงานก่อสร้างตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาระผูกพัน
ตามสัญญา 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบดิจิทัลส าหรับ
ติดตามควบคุม และดูแล
โครงการงานก่อสร้าง  

    แผนงานท่ี ๒ 
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน และ
ผู้ประกอบการ 
๒.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการ

๒๕๖๒ - กรมบัญชีกลาง 
- ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงาน

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๙ 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ติดตามการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

๑๒ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๑ มี
กลไกให้การออก
กฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและ
เท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งมีกลไกใน
การทบทวน
กฎหมายที่มีผล
ใช้บังคับแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการตาม
มาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย 

 ๒. จัดให้มีกลไกตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามข้อ 
๑.๑ โดยเฉพาะในเรื่องการ
วิเคราะห์ผลกระทบและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการที่
ก าหนดในมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
๒.๒ จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง 
ในลักษณะระบบกลาง เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูล และเป็น
ช่องทางในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
(๑.๑ จัดท าพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบและเสนอต่อสภานิติ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย  
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายในการรับฟังความ
คิดเห็น และวิเคราะห์
ผลกระทบของร่างกฎหมาย
และการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
ตลอดจนเป็นช่องทาง
ส าหรับการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท า
ร่างกฎหมายให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
ฐานข้อมูลในการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

จัดท าระบบแล้วเสร็จ และ
สามารถรองรับการใช้งาน
เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ในข้อ ๑.๑ ได้ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๐ 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

บัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเป็น
เรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยให้ถือเป็นกฎหมายเพื่อการ
ปฏิรูปตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

๑๓ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๓ มี
กลไกทาง
กฎหมายเพื่อ
ขจัดความเหลื่อม
ล้ า และสร้าง
ความเป็นธรรม
ในสังคม 

 ๒. มีกลไกทางกฎหมายในการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้ามาใน
ระบบภาษีหรือมีแนวโน้ม
หลีกเลี่ยงภาษี สร้างระบบการ
ประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทาง
ภาษีและเป็นธรรม และสร้าง
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีถูกต้อง  
๒.๒ ให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
และระเบียบและพัฒนาระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแล 
และตรวจสอบการจัดเก็บและการ
ขอคืนภาษี รวมท้ังให้มีการตั้ง
คณะท างานร่วมประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ี
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

๒๕๖๑ - คณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงพาณิชย์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

สร้างระบบการประเมินภาษี
ท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท่ี
ถูกต้อง 

มีระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีต่าง ๆ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๑ 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
และกรมศุลกากร) และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
อย่างบูรณาการในการก ากับดูแล
และตรวจสอบการเสียภาษีของ
ผู้ประกอบการ ท้ังน้ี โดย
ด าเนินการประสานงานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดท าระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการก ากับ
ดูแลตรวจสอบการเสียภาษี
ครอบคลุมถึงภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย   

 กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๓ มี
กลไกทาง
กฎหมายเพื่อ
ขจัดความเหลื่อม
ล้ า และสร้าง
ความเป็นธรรม
ในสังคม 

 ๓. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อย่างเป็นธรรม โดยก าหนดสิทธิ
หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีท่ีไม่
เอื้อผู้มีรายได้สูงและช่วยบรรเทา
ภาระให้กับผู้มีรายได้ต่ า 
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ปรับโครงสร้างภาษีโดยให้มี
การศึกษาว่า ในปัจจุบัน การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเฉพาะ
การยกเว้นภาษี และการลดหย่อน
ภาษีมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เพียงใด มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้
ในระดับท่ีแตกต่างกันในทางใดบ้าง 

๒๕๖๑ - กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

มีการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอย่างเป็นธรรม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ด าเนินการศึกษาและเสนอ
ร่างกฎหมายหรือแนว
ทางการด าเนินการท่ี
สอดคล้องกับผลการศึกษา
ดังกล่าว 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๒ 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มีความเป็นธรรม และสอดคล้อง
กับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
หรือไม่ รวมท้ังมีผลกระทบต่อ
รายได้ของรัฐหรือไม่ อย่างไร และ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ
ร่างกฎหมาย เพื่อด าเนินการให้
สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว 

๑๔ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๔ มี
กลไกทาง
กฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 ๓. ก าหนดให้มีกลไกในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร 
และการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
๓.๑ พิจารณาเสนอร่างกฎหมาย
คุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม การ
บริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร
อย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็น
ฐานการผลิต การเกษตรท่ีมั่นคง 
รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พื้นท่ี
ท าการเกษตรท่ีเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมการท าการเกษตรอย่างมี
ระบบ และเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของภาคการเกษตร  

๒๕๖๑ - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

ส่งเสริมการท าการเกษตร
อย่างมีระบบ และเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคการเกษตร 

มีการเสนอร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

    ๓.๒ พิจารณาศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยผังเมือง เพื่อ

๒๕๖๑ - กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของภาคการเกษตร 

มีการเสนอแนวทางต่อ
คณะรัฐมนตรีภายใน



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ก าหนดให้สามารถจัดต้ัง
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้า ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นท่ีน้ัน ๆ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

๑๕ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๕ 
พัฒนา
กระบวนการ
จัดท าและตรวจ
พิจารณาร่าง
กฎหมายให้
รวดเร็ว 
รอบคอบ และ
สอดคล้องกับ
กรอบเวลาใน
การตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย 

 ๑. ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ร่างกฎหมายของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
จัดท าขึ้นมีความสมบูรณ์ มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และมีค าอธิบายและ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาท่ี
ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้
ง่าย 
๑.๑ ก าหนดให้มีหรือปรับปรุง
องค์ประกอบ และบทบาทหน้าท่ี
ของ “คณะกรรมการตรวจร่าง
กฎหมายประจ ากระทรวง” ซ่ึง
จะต้องประกอบด้วยนักวิชาการ
หรือตัวแทนจากภาคส่วนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อท าหน้าท่ีในการ
กลั่นกรองร่างกฎหมายของ
กระทรวง ก ากับดูแลการปฏิรูป

๒๕๖๑ - หน่วยงานระดับกระทรวง
ท้ังหมด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้การจัดท าร่าง
กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
สภาพความต้องการของ
สังคม และสอดคล้องกับ
หลักการเป็นกฎหมายท่ีดี
ตามรัฐธรรมนูญ 

ร่างกฎหมายตามข้อ ๑.๑ 
ประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมาย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ของกระทรวงในส่วนท่ีต้องมี
กฎหมายรองรับ ตลอดจนพิจารณา
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายท่ี
ล้าสมัยหรือสร้างภาระแก่
ประชาชน และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง 

    ๑.๕ ก าหนดให้มีการจัดท า
ค าอธิบายประกอบร่างกฎหมาย 
ซ่ึงจะต้องมีการอธิบายสาระส าคัญ
เกี่ยวกับท่ีมาของสภาพปัญหา และ
วัตถุประสงค์หรือความเป็นมาของ
การเสนอร่างกฎหมาย โครงสร้าง
และกลไกการด าเนินการตามร่าง
กฎหมาย ตลอดจนค าอธิบายร่าง
กฎหมาย โดยใช้ถ้อยค าท่ี
ประชาชนสามารถเข้าใจได้ 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานผู้เสนอร่าง
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน  
- ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่าง
กฎหมาย และใช้ส าหรับเป็น
เอกสารสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์ 

จ านวนร่างกฎหมายท่ีมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ท่ีครบถ้วน  

๑๖ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๖ มี
กลไกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
และเสนอร่าง
กฎหมาย หรือกฎ

 ๑. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐผู้
รักษาการตามกฎหมาย จัดให้มี
ช่องทางให้ประชาชนท่ัวไป หรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
สะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

๒๕๖๑ - หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก

เพื่อให้มีช่องทางในการ
สะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย จัดให้มี
ช่องทางให้ประชาชนท่ัวไป 
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถสะท้อนปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ที่มีความส าคัญ
และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
จัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

บังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังมีหน้าท่ี
รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงาน 

    ๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐผู้
รักษาการตามกฎหมาย จัดท า
รายงานประมวลความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ัวไป หรือกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามกฎหมาย ตลอดจน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย เสนอรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
และพิจารณาสั่งการทุก ๑ ปี และ
เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และรายงานการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย 

ร้อยละของกฎหมายท่ีมีการ
จัดท ารายงานประมวลความ
คิดเห็นของประชาชนท่ัวไป
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเสนอรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

    ๒. ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดท าและการเสนอ
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล เพื่อประกอบการ
แสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 

ร้อยละของการจัดท าร่าง
กฎหมายท่ีมีการให้สรุป
ข้อมูล และเผยแพร่แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดท า
ร่างกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชน จัดให้มีการแถลงข่าว
หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบเป็นการท่ัวไป พร้อมท้ัง
จัดท าสรุปประเด็นปัญหาหรือ
ความจ าเป็นท่ีต้องมีกฎหมาย 
ตลอดจนสรุปหลักการและเหตุผล
ของร่างกฎหมายท่ีพึงประสงค์จะ
จัดท าขึ้น เพื่อประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องก่อนการจัดท าร่าง
กฎหมาย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

และเพื่อให้การรับฟังความ
คิดเห็นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรง
ประเด็น  

และสามารถเข้าใจได้ง่าย  

 กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๖ มี
กลไกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
และเสนอร่าง
กฎหมาย หรือกฎ
ที่มีความส าคัญ
และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
จัดท าและเสนอ

 ๒.๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
ตามข้อ ๒.๒ และน าผลดังกล่าวมา
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย
ร่างแรก โดยต้องแสดงให้เห็นว่าได้
น าความเห็นของประชาชนไป
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างใน
ส่วนใด พร้อมอธิบายเหตุผลในการ
พิจารณาจัดท าร่างกฎหมายให้
ชัดเจน  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 
และให้ข้อมูลถึงเหตุผลใน
การพิจารณาจัดท าร่าง
กฎหมาย 

ร้อยละของการจัดท าร่าง
กฎหมายท่ีมีการด าเนินการ
ตามท่ีก าหนด 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

    ๒.๔ ให้หน่วยงานของรัฐน าร่าง
กฎหมายท่ีจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
พร้อมท้ังสรุปความเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จัดท าเป็นรายงานรวมไว้กับ
ค าอธิบายประกอบร่างกฎหมาย 
โดยมีรายละเอียดตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการ 
รับฟังความคิดเห็น จ านวน
ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีร่วม
แสดงความคิด ประเด็นความ
คิดเห็นท่ีน ามาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย 
และเหตุผลประกอบการ
ด าเนินการ ฯลฯ เพือ่เป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปประกอบการพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาร่างกฎหมายอย่าง
ครบถ้วน 

ร้อยละของร่างกฎหมายท่ีมี
การแสดงข้อมูลตามท่ี
ก าหนดครบถ้วน 

 กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง

 ๕. มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงมหาดไทย 

มีกลไกส าหรับท าหน้าท่ีใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า 

- จ านวนอาสาสมัครนัก
กฎหมายประจ าท้องถิ่น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประสงค์ที่ ๖ มี
กลไกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
และเสนอร่าง
กฎหมาย หรือกฎ
ที่มีความส าคัญ
และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
จัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

๕.๒ จัดให้มีการฝึกอบรม
อาสาสมัครนักกฎหมายประจ า
ท้องถิ่น เพื่อท าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่
ประชาชนประจ าในระดับพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

หรือช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

- ความพึงพอใจของ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อ
บทบาทของอาสาสมัครนัก
กฎหมายประจ าท้องถิ่น ใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

    ๕.๓ พัฒนากลไกในการอบรม และ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้น า
ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี ใน
การให้ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
และการให้ข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึง
ช่องทางหรือกลไกการขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือการ
ติดต่อราชการในเรื่องต่าง ๆ 
รวมท้ังการลงพื้นท่ีเพื่อสอบถาม
ปัญหาทางกฎหมาย และให้ความ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพื่อให้มีกลไกในการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชน
ในชุมชนในการเข้าถึงหรือ
การได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยจะต้องจัดให้มีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและ
ท่ัวถึงมากกว่าเดิม 

๑๗ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๗ มี
กลไกให้
ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายหรือกฎ 
โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมาย
ได้ง่าย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของ
กฎหมาย 
ค าพิพากษา 
ค าวินิจฉัย หรือ
การตีความ
กฎหมายหรือกฎ
ให้ประชาชน
เข้าถึงได้
โดยสะดวก 

 ๑. รวบรวมกฎหมาย กฎ 
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค า
พิพากษา ค าวินิจฉัยและ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เป็นการวางระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติราชการและการ
ตีความกฎหมายซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่เพื่อท า
เป็นฐานข้อมูล 
๑.๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเสนอ
แผนปฏิบัติการ ตามแผนปฏิรูปใน
การจัดท าฐานข้อมูลของกฎหมาย 
โดยก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการรวบรวมกฎหมาย กฎ 
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค า
พิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็น
ของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงวาง
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ

๒๕๖๑ - ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้มีฐานข้อมูล กฎหมาย
มีข้อมูลท่ีครบถ้วนและ
สมบูรณ์  

มีการเสนอแผนปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิรูปภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ราชการและการตีความกฎหมาย
ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัด
หมวดหมู่เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล โดย
ให้เสนอแผนดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย   

    ๓. จัดท าค าอธิบายส าหรับ
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
๓.๒ ให้หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดท าค าอธิบายกฎหมาย
ท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว และจัดให้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
กฎหมายได้โดยง่าย 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย 

มีการจัดท าค าอธิบาย
กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

    ๔. จัดท าค าแปลกฎหมายและ
ค าอธิบายกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน 
๔.๑ ให้มีการเร่งรัดจัดท าค าแปล
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- หน่วยงานผู้รักษาการ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวก 

มีค าแปลกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๗ มี
กลไกให้
ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายหรือกฎ 
โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมาย
ได้ง่าย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของ
กฎหมาย 
ค าพิพากษา 
ค าวินิจฉัย หรือ
การตีความ
กฎหมายหรือกฎ
ให้ประชาชน
เข้าถึงได้
โดยสะดวก 

 ๕. ให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
รวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลทาง
กฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชน
อย่างท่ัวถึง 
๕.๑ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน โดยต้อง
ด าเนินการในรูปแบบท่ีท่ัวถึงและ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

๒๕๖๑ - กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้
เป็นไปอย่างทั่วถึง และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย 

มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

    ๕.๒ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้
รักษาการตามกฎหมายหรือผู้
บังคับใช้กฎหมายมีหน้าท่ีในการให้
ความรู้ทางกฎหมายในส่วนท่ีตน
รับผิดชอบให้แก่ประชาชน โดยให้
ด าเนินการดังน้ี 
(๑) จัดบุคลากรที่มีความรู้ตอบ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หน่วยงานของรัฐท้ังหมด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง  

(๑) มีการจัดบุคลากรที่ท า
หน้าท่ีตอบปัญหาให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ 
(๒) มีการจัดอบรมดังกล่าว
สองครั้งต่อปี 
(๓) การจัดท าอินโฟกราฟิก 
(infographic) การท าคู่มือ
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
(๒) จัดให้มีการอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ีตน
รับผิดชอบให้แก่ประชาชนเป็นการ
ท่ัวไป ไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี  
(๓) จัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายท่ีง่ายต่อ
การท าความเข้าใจของประชาชน
ท่ัวไป เช่น การจัดท าอินโฟกราฟิก 
(infographic) การท าคู่มือ
ค าอธิบายสาระส าคัญของกฎหมาย
โดยการใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้โดยง่าย 
การท าในรูปแบบของวีดิทัศน์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

หน่วยงาน ค าอธิบายสาระส าคัญของ
กฎหมาย ท่ีครอบคลุม
กฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

    ๖. จัดให้มีระบบฐานข้อมูล
กฎหมายกลางของประเทศที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุก
หน่วยงานสามารถเชื่อมต่อถึงกัน
ผ่านระบบกลางดังกล่าวได้
โดยสะดวกและต้องวางระบบการ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายต่อการใช้งาน
และมีความมั่นคงปลอดภัยในการ
เข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มีระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
กลางของประเทศท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
รองรับระบบฐานข้อมูลกลาง
ทางกฎหมายของประเทศ 
โดยมีการดูแลรักษาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๖.๓ จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง
ในลักษณะของระบบกลางท่ี
สามารถเชื่อมข้อมูลได้เพ่ือรองรับ
ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมาย
ของประเทศ 

- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

๑๘ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปและผลอัน
พึงประสงค์ที่ ๘ 
ปฏิรูปการเรียน
การสอนและ
การศึกษาอบรม
วิชากฎหมาย 
เพื่อพัฒนานัก
กฎหมายให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
ที่ด ี

 ๒. การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายทุกสาขาสร้างความรู้ที่
ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้และ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดความ
เป็นธรรมในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๓ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ต่าง ๆ จัดให้มีหลักสูตรอบรมให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย 
รวมท้ังให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
แก่ประชาชนผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - กระทรวงยุติธรรม 
- ส านักงานอัยการสูงสุด 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายและมีความรู้
ทางด้านกฎหมายผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) หลักสูตรอบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
๒) การให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนผ่าน
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๑๙ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๙ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ

 ๒. ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-
Service) ให้มีการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อ
การท าความเข้าใจง่าย รวมท้ังมี

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  - ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 
- ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

เพื่อให้มีการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐ (e-Service) เพิ่มขึ้น  
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สนับสนุนให้
ประชาชนติดต่อ
กับเจ้าหน้าท่ีผู้
บังคับใช้
กฎหมายได้
โดยสะดวก เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายและ
ขจัดช่องทางการ
ทุจริตประพฤติ
ชอบ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลฉบับ
ภาษาท่ีใช้ในการท างานของ
อาเซียน (ภาษาอังกฤษ) โดยออก
กฎหมายรองรับ  

มหาชน)  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

๒๐ กฎหมาย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๐ มี
กลไกส่งเสริมการ
บังคับใช้
กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 ๑. มีกฎหมายว่าด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 
๑.๒ จัดท าร่างอนุบัญญัติเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ
เพื่อรองรับกฎหมาย ตามข้อ ๑.๑ 
(๑.๑ จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย)  

๒๕๖๓ (๑ – ๑)  - คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย 
- หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายล าดับรองเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และการปฏิบัติ
ครบถ้วน 

    ๒. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ง
มีหน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแล และ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ข้อเสนอที่เหมาะสมในการ
น าเครื่องมือหรือเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
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 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
๒.๑ มีการก าหนดกลไกให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมี
หน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแล และ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
พิจารณาให้มีการน าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ด าเนินการ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

    ๒.๒ มีกลไกก าหนดให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีการพัฒนาและสร้าง
ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีท้ัง
กับภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมายและต้องมีการ
ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมายน้ันด้วย  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

มีการติดตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการ
รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

    ๔. ก าหนดให้มีการศึกษาการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลน าจับ
ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมและเป็นการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม

เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น และมีข้อมูล
ส าหรับพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง 

รายงานการรับฟังความ
คิดเห็น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๔.๒ ก าหนดให้มีการหารือและรับ
ฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐผู้
รักษาการตามกฎหมาย หรือกฎ
ฉบับต่าง ๆ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
เพื่อจัดท ารายงานประมวลความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ตลอดจน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายเสนอให้รัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมายเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 

ทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

๒๑ กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๑ 
การก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีชัดเจน
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ยุติธรรม โดยไม่
ล่าช้า 

 ๑. บัญญัติกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดของ
กฎหมายดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
รวบรวมขั้นตอนการด าเนินงาน
และระยะเวลาการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือตามแนวปฏิบัติ 
๑.๒ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
ประกาศข้อมูลในข้อ ๑.๑ แก่
สาธารณะโดยใช้รูปแบบและภาษา
ท่ีเข้าใจง่าย 

๒๕๖๑ (๓ – ๔) 
 
 
 
 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการปฏิรูป 
- ศย. 
- ยธ. 
- ศคก. 
 
- ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ.  
- ปปช.  
- ศป. 
- ปปง.  
- ศร.  
- ธน. 
• กระทรวงมหาดไทย 

มีกฎหมายที่ก าหนดให้
หน่วยงานฯ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน 

๑. จ านวนกฎหมายท่ีได้รับ
การจัดท าแล้วเสร็จ 
๒. จ านวนมาตรการตาม
กฎหมายฯ ท่ีได้รับการจัดท า
แล้วเสร็จ 
๓. จ านวนหน่วยงานท่ีปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีก าหนด 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๑.๓ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
วัดผลการด าเนินงานเทียบกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนในข้อ ๑.๑   
๑.๔ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
เผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนในข้อ ๑.๑ โดยใช้รูปแบบ
และภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
๑.๕ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
สร้างกระบวนการท่ีเปิดเผยและมี
ขั้นตอนชัดเจนในการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ี
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานและระยะเวลา
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ในข้อ 
๑.๑ การติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อร้องเรียน 
๑.๖ จัดให้มีระบบการประเมินและ
ปรับปรุงระยะเวลาตามท่ีประกาศ
เป็นระยะ โดยกระบวนการท่ีเป็น
กลางและน่าเชื่อถือ เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการกลาง เป็นต้น 
๑.๗ ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน

- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ปปท.  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สร้างกระบวนการประเมินปัญหา 
ความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเรื่อง
ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน 
๑.๘ ก าหนดแนวทางกรณี
หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
การด าเนินงานและระยะเวลา
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

    ๒. ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่า
เรื่องที่ใช้บริการหรือเกี่ยวข้อง
ด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด 
(Tracking and/or notification 
system) 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  - ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปช. 
- ศป. 
- ปปง. 
- ศร. 
- ธน. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมมี
ระบบให้ประชาชน
ตรวจสอบ และหรือแจ้ง
ความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบ 

๑. จ านวนหน่วยงานฯ ท่ี
จัดท าระบบตรวจสอบ และ/
หรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบแล้วเสร็จ 
๒. จ านวนหน่วยงานฯ ท่ีน า
ระบบไปปฏิบัติ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ปปท.  

๒๒ กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๒ 
การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภาพ
เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรม 

 ๕. พัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของประชาชนและชุมชน
ด้านความยุติธรรม 
     ๕.๑ สร้างความรอบรู้ และ
ทักษะพื้นฐานด้านความยุติธรรม
แก่ประชาชนและชุมชน 
     ๕.๒ สร้างจิตส านึก และ
ค่านิยมด้านความยุติธรรมแก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม 
     ๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔ 

- ยธ. 
- ศย. 
- อส. 
- ตช. 
- สภาทนายความ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 

ประชาชนและชุมชนมี
ศักยภาพและความพร้อมใน
ด้านกิจการยุติธรรม 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ด าเนินงานตามแผน 

๒๓ กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๙ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กรของ
องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความ
ยุติธรรมแก่

 ๑. เสริมสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ 
ค่านิยม และสมรรถนะในการ
บริการประชาชนด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และในการ
ประสานความร่วมมือกัน 
      
 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔ 

- ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปส. 
- ปปง. 
- สท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีมาตรการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้บุคลากรฯ มี
ทัศนคติ ค่านิยม และ
สมรรถนะในการบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และประสานความ
ร่วมมือกัน 

๑. จ านวนมาตรการฯ ตาม
แผนฯ ท่ีได้รับการจัดท าแล้ว
เสร็จ 
๒. จ านวนหน่วยงานฯ น า
มาตรการฯ ตามแผนฯ ไป
ปฏิบัติ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประชาชน 
โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

- กรมการปกครอง 
- ปปช. 
- พม. 
- ศร. 
- ศป. 
- ธน. 

     ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ - ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปส. 
- ปปง. 
- สท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ปปช. 
- พม. 
- ศร. 
- ศป. 
- ธน. 

  

 กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๙ 

      ๑.๑ ให้ผู้บริหารของทุก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กรของ
องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความ
ยุติธรรมแก่
ประชาชน 
โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

ประกาศเป็นนโยบายว่า จะผลักดัน
ให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี
พึงประสงค์ เพื่ออ านวยความ
ยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว 
     ๑.๒ ให้มีมาตรการขจัด
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การอ านวยความยุติธรรม
โดยสะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบ
อุปถัมภ์ วัฒนธรรมเชิงอ านาจยิ่งไป
กว่าการบริการประชาชน โดยระบุ
ว่าการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ดังกล่าวเป็นความผิด 
     ๑.๓ ให้ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมจัดให้มีกลไก
หรือกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง และ
มีการประสานความร่วมมือ 
     ๑.๔ ให้ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมการท างานในลักษณะ
การประสานความร่วมมือ 
     ๑.๕ ให้มีการศึกษาวิจัยด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธี
ปรับพฤติกรรมและเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

     ๑.๖ ให้มีการตรวจสอบ
กฎระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีขัดต่อ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีหรือส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ดี และ
ด าเนินการยกเลิกเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ วิธีการ เช่นน้ัน 
     ๑.๗ การสรรหาและการ
ประเมินผลบุคลากร และให้
ประโยชน์ตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีจะอ านวยความ
ยุติธรรมท่ีสะดวกและรวดเร็ว  
     ๑.๘ มีกฎหมายก าหนดห้าม
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมด ารงต าแหน่ง ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพอันอาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในความ
เป็นกลาง และก าหนดค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม 
     ๑.๙ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม รวมท้ังให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมสามารถใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และเงิน
รายรับต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ยุติธรรม   

 กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๙ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กรของ
องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความ
ยุติธรรมแก่
ประชาชน 
โดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

 ๒. เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔  

- ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปส. 
- ปปง. 
- สท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ปปช. 
- พม. 
- ศร. 
- ศป. 
- ธน. 

มีมาตรการเสริมสร้างและ
พัฒนาระบบงานเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 

๑. จ านวนมาตรการฯ ตาม
แผนฯ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒. จ านวนหน่วยงานฯ ท่ีน า
มาตรการฯ ไปปฏิบัติ 

     ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔  

- ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปส. 
- ปปง. 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- สท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ปปช. 
- พม. 
- ศร. 
- ศป. 
- ธน. 

 กระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๙ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กรของ
องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความ
ยุติธรรมแก่
ประชาชน 
โดยสะดวกและ

      ๒.๑ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างานภายในหน่วยงานและงาน
บริการประชาชน เช่น  
     - น าระบบบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้ในชั้นสอบสวน และ
ขั้นตอนการรวบรวม
พยานหลักฐาน 
     - น าระบบบันทึกภาพและ
เสียงมาใช้ในการสืบพยานในชั้น
ศาล 
     ๒.๒ มีนวัตกรรมทางการ
บริหารซ่ึงสนับสนุนวัฒนธรรมท่ี
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เช่น ก าหนดตัวชี้วัดในการ

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๔  

- ตช. 
- อส. 
- ศย. 
- ยธ. 
- ปปส. 
- ปปง. 
- สท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ปปช. 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

รวดเร็ว ปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยง
ในองค์กร การควบคุมคุณภาพ 
การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(one-stop service) การบริการ
ประชาชนโดยผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และการให้ภาคเอกชน
ด าเนินงานบางขั้นตอน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ 
     ๒.๓ ส่งเสริมการใช้การจัดการ
ความรู้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานในกระบวนการยุติธรรม 
และให้ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่
ประชาชน 
     ๒.๔ ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-
based) ในการบริหารราชการ 
     ๒.๕ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสาธารณะถึงผลการ
ด าเนินงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริการ และเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมเป็นระยะ ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย   

- พม. 
- ศร. 
- ศป. 
- ธน. 

๒๔ เศรษฐกิจ หัวข้อที่ ๑ การ
ปฏิรูปด้าน
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 ๔. พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค ตาม
พื้นท่ีคลัสเตอร์และเส้นทางการ
คมนาคม 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค 
• กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้การรวมกลุ่มกันใน
ระดับภูมิภาค และการสร้าง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ น ามา
ซ่ึงการเจริญเติบโตของเมือง

- จ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ
ตามเวลา และงบประมาณท่ี
ก าหนด 
- เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หัวข้อย่อย ๑.๒ 
การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาค 
(Regional 
Integration) 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ 
พัฒนาเมือง
หลัก/เมือง
ศูนย์กลางของ
ภูมิภาค  

(cluster/hub/transport nodes) - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ใหม่ ๆ และกระจายความ
เจริญสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
ไทย  

ของเมือง (urbanization 
rate) ใน cluster/hubs 
- เพิ่มรายได้ (income 
level) ใน cluster/hubs 
- เพิ่มจ านวนประชากรใน
เมือง clusters/hubs  

๒๕ เศรษฐกิจ หัวข้อที่ ๒ การ
ปฏิรูปด้านความ
เท่าเทียมและการ
เติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย ๒.๑ 
การยกระดับ
รายได้และ
คุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล 
เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๑ 
การขยายผล
โครงการ
พระราชด าริกว่า 

 ๑. โครงการในพระราชด าริ : 
ขยายผลโครงการในพระราชด าริ
กว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ในระดับพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ 

๒๕๖๑ - ส านักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- พอช.  

ชุมชนเปูาหมายท่ัวประเทศ
มีการจัดท าและขยายผล
โครงการในพระราชด าริ 

- จ านวนประชาชนท่ีน้อมน า
โครงการในพระราชด าริไป
ปฏิบัติ 
- จ านวนประชาชนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
- จ านวนโครงการและพื้นท่ี
ท่ีมีการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๔,๐๐๐ โครงการ 

    ๒. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ :  
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ในระดับต าบลท่ัวประเทศ และ
ฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน 

๒๕๖๑ - ส านักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- พอช. 

เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ 
และหันมาท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพ่ิมขึ้น 

- จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าใจ 
และหันมาท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
- จ านวนประชาชนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๒๖ เศรษฐกิจ หัวข้อย่อย ๒.๒ 
การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ
ชุมชน 
เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๒ 
การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน 

 ๓. สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้าง
กลไกยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละ
พื้นท่ีอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

๒๕๖๑ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- สสว. 
- พอช. 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ออมสิน 
- ธกส.  

- มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
(cluster-based) และมี
สินค้าประจ าพ้ืนท่ี 
(Product Champion) ท่ัว
ประเทศ ภายในปี ๒๕๖๑  
- มี E-commerce center 
ท่ัวทุกภาคในประเทศ 
ภายในปี ๒๕๖๑  
- ประชาชนในชุมชน
สามารถใช้ E-commerce 
platform ในการสร้าง
รายได้ 
- ทุกพื้นท่ีเปูาหมายมี
อินเตอร์เน็ทใช้ ภายในปี 
๒๕๖๑  
 - มี center of 

- จ านวนธุรกิจชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้น 
- จ านวนธุรกิจชุมชนท่ีเข้า
ร่วมเครือข่าย 
- จ านวนธุรกิจชุมชนใน
เครือข่ายท่ีผลประกอบการดี
ขึ้น 
- รายได้ของธุรกิจชุมชน 
- จ านวน Product 
Champion ท่ีเพิ่มขึ้น  
- จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม 
e-commerce platform 
- จ านวนสถาบันการเงิน
ชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ท่ีใช้อินเตอร์เน็ตได้ต่อ
จ านวนเปูาหมาย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

excellence ทุกพื้นท่ี
เปูาหมาย ภายในไตรมาส ๒ 
ปี ๒๕๖๑ และทุกภูมิภาค
ท่ัวประเทศภายในปี ๒๕๖๑  

- จ านวน  center of 
excellence ท่ัวประเทศ 
- รายได้จาก e-commerce 
platform 

    - การรวมกลุ่ม : ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและจัดกระบวนการ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม ในระดับ
พื้นท่ี  

๒๕๖๑  • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- สสว. 
- พอช. 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ออมสิน 
- ธกส.  

  

๒๗ เศรษฐกิจ หัวข้อย่อย ๒.๓ 
การสร้างสมดุล
ระดับประเทศ 
เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๗ 
ระบบภาษี 

 ๑๕. การทบทวนภาษีมูลค่าเพิ่ม : 
พิจารณาปรับปรุงอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเกณฑ์รายได้ท่ี
เหมาะสมในการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

๒๕๖๑ (๓ – ๔)  - ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมสรรพากร 

เสนอรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

รายงานผลการศึกษาฯ  

    ๑๖. การทบทวนภาษีทรัพย์สิน : 
ทบทวนการจัดเก็บภาษีจาก
ธุรกรรมการเปลี่ยนมือทรัพย์สิน 

๒๕๖๑ (๓ – ๔)  - ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 

เสนอรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

รายงานผลการศึกษาฯ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(Property Transaction Tax : 
PTT) หรือศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเก็บภาษีจากความมั่งค่ัง 
(Comprehensive Property 
Tax) 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมสรรพากร 

๒๘ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๑ พัฒนาองค์กร
ภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การปฏิรูปทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าท้ัง
ระบบ 

๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพในการ
ปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- ก.พ.ร. 
- สตช. 
- กห. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 

- มีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีศักยภาพในการ
ปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้ังระบบ และ
สามารถรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจาก สตช. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- หยุดยั้งและปูองกันการ
ท าลายทรัพยากรปุาไม้ใน
พื้นท่ีเปูาหมายได้อย่าง
ชัดเจนโดยมีอัตราการลดลง
ของพื้นท่ีปุาไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้า และมีแนวโน้ม
ลดลง  

- โครงสร้างท่ีปรับปรุงของ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุมัติ ภายใน ๒ ปี  
- จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม 
- พื้นท่ีปุาไม้ท่ีได้ด าเนินการ
ทวงคืนจากผู้กระท าผิด
กฎหมาย 
- อัตราการลดลงของพื้นท่ี
ปุาไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้า
และมีแนวโน้มลดลง 
- รายงานการประเมินผล
การด าเนินงานตาม
โครงสร้างที่ปรับปรุง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๒ พัฒนากฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการ
หยุดยั้งการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การ
จัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
(๒)  

- ทส.  
- มท.  

กฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้ 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการหยุดยั้งการ
ท าลายทรัพยากรปุาไม้ การ
เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้ การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ปุาไม้ 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๑.๒.๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ปุาชุมชน พ.ศ. .... และอนุบัญญัติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
(๒)  

หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- กค. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- พม. 
- กห. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิจารณา

พระราชบัญญัติปุาชุมชน 
พ.ศ. .... และอนุบัญญัติได้มี
การประกาศใช้ 

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติปุาชุมชน 
พ.ศ. .... และอนุบัญญัติ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กฎหมาย 

    ๑.๒.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดินเพื่อปูองกันการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบในเขต
ปุาไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรุงมาตรา 
๘ วรรค ๔ และมาตราอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง)  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
(๒)  

หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมท่ีดิน 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิจารณา
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดินได้มีการปรับปรุงเพื่อ
ปูองกันการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบ
ในเขตปุาไม้ของรัฐ 

การประกาศใช้
พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดินท่ีได้มีการปรับปรุง 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๓ หยุดยั้งและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้เชิง
พื้นที่ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ทส. 
- มท. 
- กษ. 
- วท.  

หยุดยั้งและปูองกันการ
ท าลายทรัพยากรปุาไม้ได้
อย่างชัดเจน โดยมีอัตราการ
ลดลงของพื้นท่ีปุาไม้ไม่
มากกว่าปีก่อนหน้าและมี
แนวโน้มลดลง 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๑.๓.๑ ก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท้ังหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคในการก ากับดูแล
พื้นท่ีปุาไม้เชิงบูรณาการไม่ให้มีการ
บุกรุกท าลาย (ประกอบด้วย 
อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด/

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

- พื้นท่ีปุาไม้ของรัฐทุกแห่ง 
มีการก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท้ังหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
- หยุดยั้งและปูองกันการ
ท าลายทรัพยากรปุาไม้ใน

- เอกสารก าหนด และ
มอบหมายงานทุกปี 
- อัตราการลดลงของพื้นท่ี
ปุาไม้ในการก ากับดูแลของผู้
ท่ีได้รับการก าหนดและ
มอบหมายงานจะต้องมีอัตรา



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ผู้อ านวยการส านัก และหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- นายอ าเภอ 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานอื่นท่ีก ากับดูแล
ท่ีดินของรัฐ 

พื้นท่ีเปูาหมายได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีอัตราการลดลง
ของพื้นท่ีปุาไม้ไม่มากกว่าปี
ก่อนหน้า และมีแนวโน้ม
ลดลง 

ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมี
แนวโน้มลดลง 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

 ๑.๓.๒ ติดตามและตรวจสอบ
สภาพปุาไม้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากร
ปุาไม้ใกล้เวลาจริง (Near Real 
Time) และด าเนินการแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (๑ 
เดือน ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
และ ๓ เดือน ในพื้นท่ีอื่น ๆ)  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- วท. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- มีฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรปุาไม้ใกล้เวลาจริง 
(Near real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 
- มีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรปุาไม้ฯ ในการ
ก ากับดูแลพื้นท่ีปุาไม้ไม่ให้มี
การบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรปุาไม้ฯ ในการ
ก ากับดูแลพื้นท่ีปุาไม้ไม่ให้มี
การบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีฐานข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรปุาไม้ใกล้เวลาจริง 
(Near real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 
- มีการใช้ประโยชน์ ฐาน
ข้อมูลฯ เพื่อการก ากับดูแล
พื้นท่ีปุาไม้ไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๓.๔ พัฒนาและขยายผลพ้ืนท่ี
กันชนรอบเขตปุาไม้ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 

มีการพัฒนาและขยายผล
พื้นท่ีกันชนรอบเขตปุาไม้
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จ านวนพื้นท่ีกันชนรอบเขต
ปุาไม้เพิ่มขึ้น 
- หยุดยั้งและปูองกันการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- กษ. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท าลายทรัพยากรปุาไม้ใน
พื้นท่ีรอบเขตพ้ืนท่ีกันชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการจัดท าระบบ 
วนเกษตร/และจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนในท่ีดินท ากิน
ของชุมชนรอบพื้นท่ีปุา (๖๕ 
แห่ง) 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๔ เพิ่มและพัฒนา
พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

  - ทส. 
- วท.  
- มท. 
- กษ. 
- กค.  
- กห. 
- พม. 
- อก. 
- พณ.  
- สธ. 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปุาเพื่อการอนุรักษ์ สวน
ปุาเศรษฐกิจ ปุาชุมชน และ
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
- อุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผล
จากปุาไม้ และสมุนไพรมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคปุา
ไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๑.๔.๓ เพิ่มและพัฒนาพ้ืนท่ีปุา
ชุมชน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- หน่วยงานอื่นท่ีก ากับดูแล

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปุาชุมชน
ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๕ ของ
พื้นท่ีประเทศ (ปี ๒๕๖๑ – 

พื้นท่ีปุาชุมชนท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๖๐ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ท่ีดินของรัฐ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

๒๕๖๕) หมู่บ้าน 

    ๑.๔.๔ เพิ่มและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเขตเมืองและชุมชน 
- สนับสนุนกล้าไม้ส าหรับน าไป
ปลูกเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน (ปม.) 
- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองและชุมชน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กษ. 
- กค.  
- พม.  
- กทม.  
 
สนับสนุน 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๖ จัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- กษ. 
 

พื้นท่ีปุาไม้ท่ีมีราษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการปุาไม้
ได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมตามกฎหมาย 
- พื้นท่ีปุาไม้ท่ีมีการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีการ
จัดการที่เหมาะสม 
- ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุาไม้
ไม่เหมาะสมลดลง 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

 ๑.๖.๒ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ท่ีดิน
ปุาไม้ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 

- พื้นท่ีปุาไม้ท่ีมี ราษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม
กฎหมาย เกี่ยวกับการปุาไม้
ได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไข ปัญหาความขัดแย้ง 
อย่างเหมาะสมและ เป็น

พื้นท่ีปุาไม้ท่ีมีราษฎร 
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับ อนุญาตตาม
กฎหมายท่ี ได้รับการจัด
ระเบียบ และแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
และเป็นธรรมตาม กฎหมาย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- จังหวัด 

ธรรมตาม กฎหมาย ตาม
เปูาหมายดังน้ี 
     + พื้นท่ีปุาเพื่อการ
อนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 
๗๐ (ถ้ามี การปรับปรุง 
กฎหมาย หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง)  
     + พื้นท่ีปุาสงวน 
แห่งชาติ และ ปุาไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไม่น้อย
กว่า ๒ ล้านไร่  
     - ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุา
ไม้ไม่เหมาะสมลดลง 

ตามเปูาหมาย ดังน้ี 
     + พื้นท่ีปุาเพื่อการ 
อนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๗๐ (ถ้ามีการปรับปรุง
กฎหมายหรือ มติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง)  
     + พื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 
และปุาไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไม่น้อย
กว่า ๒ ล้านไร่ 
     - ผลกระทบต่อระบบ 
นิเวศปุาไม้และ สิ่งแวดล้อม
จากการใช้ประโยชน์พื้นท่ีปุา
ไม้ไม่เหมาะสมลดลง 

    ๑.๖.๓ เร่งรัดขยายผลการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.)  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- กษ. 
 

พื้นท่ีปุาไม้ท่ีมีการจัดท่ีดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีการ
จัดการที่เหมาะสม 

- ปริมาณผลกระทบจากการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อระบบ
นิเวศปุาไม้ และสิ่งแวดล้อม
ลดลง (ไม่บุกรุกพื้นท่ีปุา
เพิ่มเติม ใช้ประโยชน์พื้นท่ีท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
- มีการควบคุม และ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตปีละไม่
น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๗ พัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่า
ไม ้

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
- พม. 
- มท. 
- กค. 
- สงป. 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยมีเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ ตาม
แนวทางประชารัฐ และมี
กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
เหมาะสม 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๑.๗.๑ พัฒนาเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้
ตามแนวทางประชารัฐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 

ประเทศไทยมีเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวทาง
ประชารัฐ 

- จ านวนเครือข่ายเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง (อส.)  
- จ านวนเครือข่ายปุาชุมชน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ จ านวน ๖๘ 
จังหวัด (ปม.)  
- จ านวนเครือข่ายปูองกันไฟ
ปุาและ รสทป. ไม่น้อยกว่า 
๕๕๐ เครือข่ายต่อปี (ปม.) 
- ตั้งศูนย์ประสานงานรุกขกร 
๕ ศูนย์ (ปี ๖๑) และสร้าง
เครือข่ายรุกขกร ๔๐๐ 
เครือข่าย (จังหวัดละ ๑ 
เครือข่าย ต่อปี) (ปม.) 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - จ านวนเครือข่าย ไม่น้อย
กว่า ๒๔ จังหวัด ชายฝั่ง
ทะเล (ทช.)  
- ผลการด าเนินการของ
เครือข่ายฯ  

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๑ 
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
 

๑.๘ จัดการสัตว์ป่า
เพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ สังคม และ
เศรษฐกิจ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ทส. 
- กษ. 
- กก.  
- ททท. 
- มท. 

- พื้นท่ีท่ีมีความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ปุาลดลง 
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับสัตว์ปุาลดลง 
- สัตว์ปุาได้รับการคุ้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศ สังคม และ
เศรษฐกิจ 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๑.๘.๑ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
คนกับสัตว์ปุาอย่างยั่งยืน 
- แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ปุา เช่น ช้าง ลิง กระทิง 
ในพื้นท่ีน าร่องท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน 
- สร้างระบบขยายผลความส าเร็จ
ไปในพื้นท่ีอื่น ๆ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 

- มีพื้นท่ีต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งคนกับ
สัตว์ปุา 
- มีระบบขยายผล
ความส าเร็จไปในพื้นท่ีอื่น ๆ  

- มีพื้นท่ีเปูาหมายในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งคน
กับสัตว์ปุาไม่น้อยกว่า ๖ 
แห่ง 
- มีพื้นท่ีต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งคนกับ
สัตว์ปุาไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง 
- มีระบบขยายผล
ความส าเร็จไปในพื้นท่ีอื่น ๆ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๒๙ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๒ 
ทรัพยากรดิน 

๒.๑ จัดท าแผนการ
ใช้ที่ดินของชาติทั้ง
ระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กษ. 
- มท. 
- หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเทศมีแผนการใช้ท่ีดิน
ของชาติท้ังระบบ ท่ีมีความ
ถูกต้อง แม่นย า และเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
- เกษตรกรสามารถน าข้อมูล
แผนการใช้ท่ีดินผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องทางอื่น 
ๆ ไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ี
การเกษตรให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๒.๑.๑ ปรับปรุงแผนการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลเพ่ือรองรับเกษตร ๔.๐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมการปกครอง 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล
ท่ีสามารถเรียกใช้งานได้โดย
ผ่านเครือข่าย Internet 
จ านวน ๗,๒๒๕ ต าบล 

- จ านวนแผนการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลได้รับการ
ปรับปรุง จ านวน ๗,๒๒๕ 
ต าบล 
- ร้อยละของเกษตรกร
สามารถเรียกใช้ข้อมูล
แผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล
ผ่านเครือข่าย Internet 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๒.๑.๒ น าร่องการใช้แผนการใช้
ท่ีดินระดับต าบลไปสู่การปฏิบัติ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หลัก 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมการปกครอง 
 
สนับสนุน 
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการน าเอาแผนการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลมาขยายผลหรือ
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ไม่น้อย
กว่า ๑ ต าบล/จังหวัด 

- จ านวนพื้นท่ีเกษตรท่ีได้รับ
การพัฒนาจากการน าเอา
แผนการใช้ท่ีดินมาใช้
ประโยชน์ จ านวน ๒,๐๐๐ 
ไร่ 
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตการเกษตรของ
เกษตรกรที่น าแผนการใช้
ท่ีดินไปใช้ประโยชน์มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๕ 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๒ 
ทรัพยากรดิน 

๒.๒ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กษ. 
- มท. 

- พื้นท่ีทางการเกษตรมีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ขยายพื้นท่ีเขตเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม 
- พื้นท่ีการเกษตรในพื้นท่ี
เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
ของดินมีการใช้ประโยชน์
ท่ีดินอย่างเหมาะสมและไม่
เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๒.๒.๑ กิจกรรมจัดท าเขตเกษตร
อินทรีย์ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
กษ. 
 
สนับสนุน 

มีระบบข้อมูลเขตเกษตร
อินทรีย์อย่างเหมาะสม 

ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลเขต
เกษตรอินทรีย์ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

    ๒.๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
พด. 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีระบบฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ท่ีครอบคลุมการเก็บ
ข้อมูลเกษตรกร ท่ีตั้งและ
พื้นท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐาน เพื่อ
จัดท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ี
เกษตรอินทรีย์ท่ีครอบคลุม
และสามารถใช้เชื่อมโยง
ตลาด 

มีระบบฐานข้อมูลเกษตร
อินทรีย์ท่ีครอบคลุม จ านวน 
๑ ระบบ  

๓๐ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๓ 
ทรัพยากรแร่ 

๓.๒ พัฒนาเครื่องมือ
ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ให้
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - อก. 
- ทส. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ผู้ผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านแร่ มีการด าเนินการ
กิจการท่ีเป็นมาตรฐานและ
มุ่งเน้นการประกอบการท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพของ
ประชาชน 
- ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบการก ากับดูแล 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และการเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๓ 
ทรัพยากรแร่ 

 ๓.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงกลไก
การใช้ประโยชน์แร่ภายใต้เขต
แหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 
- ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มี
การยกระดับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนสูงขึ้น 
- พัฒนาระบบบูรณาการการก ากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน 
- การจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีศักยภาพแร่ และ
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการท าเหมือง 
- ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - อก. 
- ทส. 
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กษ.  

- ผู้ผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านแร่ มีการด าเนินกิจการ
ท่ีเป็นมาตรฐานและมุ่งเน้น
การประกอบการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพของประชาชน 
- ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ การก ากับดูแล 
และการเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ ประชาชน 

จ านวนพื้นท่ีท่ีมีการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ด้วยกลไก
ของการติดตาม ตรวจสอบ 
ก ากับดูแล และการเฝูาระวัง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ พื้นท่ี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และแนวทางของการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีเหมืองแร่เก่า โดยการฟื้นฟู 
เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นท่ีให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน 
- พัฒนากลไกการเฝูาระวัง ควบคุม 
และระงับยับยั้งการท าเหมืองแร่ท่ี
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม อย่างทันท่วงที  

ชุมชน และท้องถิ่น ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๓ 
ทรัพยากรแร่ 

๓.๓ สร้างกลไกเพื่อ
เสริมศักยภาพของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
ในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ท าเหมืองแร่ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - อก. 
- ทส. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การท าเหมืองแร่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแร่
อย่างเป็นรูปธรรม 
- ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
แร่พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่ 
รวมท้ังการเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ประชาชน 

ตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

    ๓.๓.๑ เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น
และชุมชนในการก ากับดูแลการท า
เหมืองแร่ 
- พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - อก. 
- ทส.  
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่มี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแร่อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชน ชุมชน ในพื้นท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการเหมืองแร่ ไม่
น้อยกว่า ๑๘ พื้นท่ี 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้รับ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เสริมสร้าง และส่งเสริมการเปิด
โอกาสให้ประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ของประเทศ 
- พัฒนาระบบสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจและมีความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
แร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแร่ 
รวมท้ังการเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ประชาชน 

การเสริมสร้างศักยภาพใน
การก ากับดูแลการท าเหมือง 
และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๘ พื้นท่ี 
ครอบคลุม ๙ ชนิดแร่  

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ ๓ 
ทรัพยากรแร่ 

 ๓.๓.๒ กิจกรรม Green and 
Smart Mining การท าเหมืองที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างความเข้าใจเชิงรุก
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแร่ 
- เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ ดูแล และเฝูาระวัง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการ
ท าเหมืองแร่ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแล
การท าเหมืองแร่ทุกประเภท 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - อก. 
- ทส.  
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจและมีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการแร่ พร้อม
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแร่ รวมท้ัง
การเฝูาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชน 

จ านวนพื้นท่ีเปูาหมายไม่
น้อยกว่า ๑๘ พื้นท่ี ท่ีมีการ
ด าเนินกิจกรรมผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์การ
ประเมิน Green and 
Smart Mining 

๓๑ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรน้ า 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
บริหารแผน

 ๑. การศึกษาวิเคราะห์การ
ปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อนอย่างมีระบบในพื้นท่ี
ตัวอย่าง เช่น ล าเชียงไกร ล าคันฉู 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
(๒) 

หลัก 
สทนช. 
 
สนับสนุน 

มีการบูรณาการหน่วยงาน 
งบประมาณในพื้นท่ีอย่าง
บูรณาการโดยการมีส่วนร่วม 

แผนงานโครงการท่ีสนับสนุน
การบริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อน  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

โครงการที่ส าคัญ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
ประเด็นย่อยที่ 
๑.๒ การ
ปรับปรุงวิธี
บริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ  

- ชป. 
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- สสนก. 
- ทบ.  

    ๒. ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
จากกิจกรรมท่ี ๑ 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๕ 

หลัก 
สทนช. 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- สสนก. 
- ทบ.  

เกิดการบูรณาการเชิงพื้นท่ี
อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการได้รับการพัฒนา
ตามแผน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๓๒ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ การ
บริหารเชิงพื้นที่ 
ประเด็นย่อยที่ 
๒.๑ การบริหาร
จัดการร่วมกัน 

 ๑. ผลักดันให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ท้ังใน
ด้านการพัฒนาและการบริหาร
จัดการ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- สทนช. 
- ชป. 
- ทน.  

๑) มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงพื้นท่ีบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
๒) เกิดความชัดเจน การ
แบ่งเขตบริหารจัดการและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

เกิดพ้ืนท่ีตัวอย่างท่ีมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ร่วมกันทุกภาคส่วน 

    ๒. สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- สทนช. 
- ชป. 
- ทน.  

มีฐานข้อมูลระดับพื้นท่ีและ
เครื่องมือที่เป็นท่ียอมรับใน
การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม 

พื้นท่ีตัวอย่างที่มีการใช้กลไก
การมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
น้ า 

๓๓ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๒.๓ การบริหาร
การใช้ประโยชน์

 ๑. สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ าและ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้อง

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 

กลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
น้ าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

กลไกการเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการน้ าและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ที่ดิน กัน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท. 
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน. 
- พด. 
- จท. 

ให้สอดคล้องกัน 

    ๒. สร้างกระบวนการหรือระบบ
เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้
ท่ีดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท. 
- สทนช.  
 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน. 

สร้างกระบวนการหรือระบบ
เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
การใช้ท่ีดินให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

จ านวนพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์
ท่ีดินถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- พด. 
- จท. 

๓๔ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ระบบ
เส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ 
๓.๑ การจัดการ
ระบบเส้นทางน้ า 

 ๑. ศึกษาส ารวจ เพื่อก าหนด
เส้นทางน้ าและระบบเส้นทางน้ า 
การก าหนดล าดับศักย์และขนาด
ของทางน้ าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมท้ังการจัดท าแผนท่ีเส้นทางน้ า
ของประเทศ 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๓ (๓) 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท. 
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป. 
- ทน. 

แผนท่ีเส้นทางน้ า ๒๕ ลุ่มน้ า ร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุ่มน้ า 

    ๒. ศึกษาส ารวจเพื่อก าหนด ผัง
ระบบปูองกันน้ าท่วมและผังระบบ
ระบายน้ า (ผังน้ า) และขนาดของ
องค์ประกอบของทางน้ าในผังการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน อาทิ เช่น การ
ก าหนดผังเส้นทางน้ าในผังเมือง
รวมจังหวัด ผังภาค และผัง
ประเทศ ผังลุ่มน้ า ฯลฯ 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
(๓)  

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 

ผังเส้นทางน้ าในผังเมืองรวม
จังหวัดท่ัวประเทศ 

ร้อยละ ๗๐ ของผังเมืองรวม
จังหวัด 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ระบบ
เส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ 
๓.๑ การจัดการ
ระบบเส้นทางน้ า 

 ๓. สังเคราะห์เกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้
ออกแบบทางน้ า และระบบ
เส้นทางน้ า ออกแบบขนาด
องค์ประกอบของทางน้ าของ
ประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๔. สังเคราะห์จัดท าคู่มือท่ีจะ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการและ
ด าเนินการทางน้ าและระบบ
เส้นทางน้ าของประเทศ รวมท้ัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางน้ าและ
ระบบทางน้ า และการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

คู่มือ ร้อยละ ๑๐๐  

    ๕. สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายท่ี
จะน ามาใช้บริหารจัดการก ากับ
ดูแลทางน้ า และระบบเส้นทางน้ า
และจัดต้ังองค์กรดูแลทางน้ าและ
ระบบเส้นทางน้ าท่ีเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและสภาวะท่ี
เปลี่ยนแปลง 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 

ปรับปรุงกฎหมายเส้นทาง
น้ า 

ร้อยละ ๑๐๐ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ระบบ
เส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ 
๓.๑ การจัดการ
ระบบเส้นทางน้ า 

 ๖. สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรู้
ทางน้ าและระบบเส้นทางน้ า และ
ก าหนดองค์ความรู้ข้อก าหนดด้าน
เทคนิควิชาการท่ีเป็นมาตรฐาน 

๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

องค์ความรู้ทางน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๗. สังเคราะห์ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของทางน้ า และระบบ
เส้นทางน้ าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ท้ังประเทศ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
(๒)  

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  

มาตรฐานระบบสารสนเทศ
ทางน้ า 

ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๘. ก าหนดแผนงาน (แผนเงินและ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง แผนงานและโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

แผนเวลา) การพัฒนาทางน้ าและ
ระบบเส้นทางน้ าเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  

    ๙. ปรับขนาดขององค์ประกอบ
ของระบบเส้นทางน้ าท่ีเป็น
สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ า 

๒๕๖๖ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

มาตรฐานเส้นทางน้ า ร้อยละ ๗๐ ของ
องค์ประกอบระบบเส้นทาง
น้ าท่ีก าหนด 

    ๑๐. ติดตามผลการด าเนินการและ
การประเมินผล 

๒๕๖๖ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- จท.  
- สทนช.  
 
สนับสนุน 
- ชป.  
- ทน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

๓๕ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๓.๒ การดูแล
รักษาเส้นทางน้ า
ในบริเวณ
โรงพยาบาลท่ีอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงน้ า
ท่วม 

 ๑. วิเคราะห์หาโรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ีวิกฤตน้ าท่วมท่ัวประเทศ
เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

๒๕๖๑ หลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
สนับสนุน 
- ชป. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ทน. 
- จท. 

ทราบต าแหน่งและจ านวน
โรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี
เสี่ยง 

ฐานข้อมูลโรงพยาบาลใน
พื้นท่ีวิกฤต 

    ๒. ผลักดันให้เกิดมาตรการในการ
ดูแลเส้นทางน้ าโดยรอบพ้ืนท่ี

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หลัก 
กระทรวงสาธารณสุข 

มีการดูแลรักษาเส้นทางน้ า
โดยรอบพื้นท่ีโรงพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลท่ีได้รับ
การปูองกัน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

โรงพยาบาล  
สนับสนุน 
- ชป. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ทน. 
- จท. 
- กทม. 

๓๖ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ระบบ
การขยายผล
แบบอย่าง
ความส าเร็จ 
ประเด็นย่อยที่ 
๔.๑ การขยาย
ผลความส าเร็จ
ด้านการบริหาร
จัดการน้ าและ
ดูแลรักษาอย่างมี
ส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

 ๑. เร่งจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ าระดับชุมชน และผลักดัน
ให้มีกฎหมายรองรับการด าเนินงาน 

 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- สนทช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- สสนก. 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ าระดับ
ชุมชน 

จ านวนคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ าระดับ
ชุมชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๒. ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยาย
ผลความส าเร็จท่ีชัดเจน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- สนทช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- สสนก. 

มีกลไกการขยายผล
ความส าเร็จ 

กลไกเพื่อขยายผลแบบอย่าง
ความส าเร็จ 

๓๗ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ 
ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการบริหาร
จัดการน้ า 

 ๑. เร่งรัดจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับ
จังหวัด 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- สนทช. 
- สสนก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- ทน.  
- ชป. 

เกิดศูนย์ข้อมูลน้ าระดับ
จังหวัด 

จ านวนศูนย์น้ าระดับจังหวัด 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๒. จัดท ามาตรฐานและผลักดันให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
น้ าให้ทันต่อสถานการณ์ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หลัก 
- วท. 
- สทนช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
สนับสนุน 
- ทน.  
- ชป. 

เกิดการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการบริหาร
จัดการน้ า 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน 

๓๘ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
บริหารจัดการ
เขตทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งราย
จังหวัด 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
 

๒๕๖๑ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 
สนับสนุน 
- สมช. 
- ทช.  
- ผท. 
- กต. 
- กป. 

๑) การก าหนดเขต
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
๒) การจัดท า One Marine 
Chart  
๓) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- จท. 
- ทร. (อศ.) 

     ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑    

    ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดน
ทางทะเลรายจังหวัดท้ังในระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑    

    ๔) จัดท าร่างแผนท่ีการแบ่งเขต
แดนทางทะเลท้ัง ๒๓ จังหวัด ตาม
หลักการทางวิชาการ 

๒๕๖๑    

    ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม  

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการเขตทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
     ๖.๑) ก าหนดเส้นเขตจังหวัด
ทางทะเลและรายการค่าพิกัดราย
จังหวัด 
     ๖.๒) จัดท าแผนท่ีเขตทาง
ทะเลรายจังหวัด รายกลุ่มจังหวัด 
และภาพรวมของพื้นท่ีทางทะเล 
     ๖.๓) จัดท าแผนท่ีการจ าแนก

๒๕๖๑   ๑) ต้นฉบับแผนท่ีการ
จ าแนกเขตทางทะเล และ
ชายฝั่งในลักษณะ One 
Marine Chart 
๒) ต้นฉบับแผนท่ีเขตทาง
ทะเลรายจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาพรวมของพื้นท่ี
ทางทะเล 
๓) ร้อยละของจ านวนเส้น
เขตจังหวัดทางทะเลท่ีได้ข้อ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เขตทางทะเลและชายฝั่งใน
ลักษณะ One Marine Chart 
     ๖.๔) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ยุต ิ
๔) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงหรือบัญญัติขึ้น เพื่อ
รองรับการก าหนดเขต
จังหวัดในทะเล 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑    

    ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑    

๓๙ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
บริหารจัดการ
ขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะในทะเลและ
ชายฝั่งและรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ  

๒๕๖๑ หลัก 
ทส.  
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กก. 
- อก. 
- คค. 

๑) ก าหนดแนวทางการ
จัดการขยะในทะเลและ
ชายฝั่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- สศช. 
- กต. 
- ศรชล. 
- ภาคเอกชน 

    ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

    

    ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 

    

    ๔) จัดท าร่างแนวทางการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 

    

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
บริหารจัดการ
ขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 

 ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

    

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 
     ๖.๑) จัดต้ังแนวทางขจัดขยะ
ทะเลทางเศรษฐศาสตร์และออก
ระเบียบเกี่ยวกับการขาย
ถุงพลาสติกตามร้าน Major Trade 
ตามแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล โดย
ปรับปรุงระเบียบของ

๒๕๖๑    ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะใน
ทะเลและชายฝั่ง 
๒) แผน “ประชารัฐ ขจัด
ขยะทะเล” 
๓) มีกองทุนเพื่อด าเนินการ
จัดต้ัง “ศูนย์บริหารจัดการ
ขยะทะเล” และ “ศูนย์
พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก” 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กระทรวงมหาดไทยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๖.๒) จัดท ากฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
Green ท่ีมีส่วนช่วยในการจัดการ
ขยะทะเล อาทิ การรีไซเคิลน า
กลับมาใช้ใหม่ มาตรการทางภาษี
เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไบโอ
พลาสติก 
     ๖.๓) จัดท าแผนประชารัฐขจัด
ขยะทะเลและตั้งศูนย์บริหาร
จัดการขยะทะเล เพื่อด าเนินการ
ลดขยะทะเลในส่วนกลางน้ าและ
ปลายน้ า 
     ๖.๔) จัดท าแผนประชารัฐ
พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก และจัดตั้ง
ศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก 
เพื่อให้มีการยกระดับการช่วยเหลือ
สัตว์ทะเลหายาก และสนับสนุน
การด าเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหา
ยากในพ้ืนท่ี 
     ๖.๕) จัดท ามาตรฐาน Clean 
Sea Thailand และสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
     ๖.๖) ก ากับการยกร่าง

ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ 
๔) มีการบังคับใช้กฎหมายท่ี
เข้มงวด 
๕) มีแผนบริหารจัดการขยะ
ทะเลและพิทักษ์สัตว์ทะเล
หายากระดับประเทศและ
ระดับพื้นท่ีทุกจังหวัด 
สามารถขับเคลื่อนแผน 
Clean Sea Thailand และ 
SDG๑๔ ตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ 
๖) อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ทุกแห่ง อปท. ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง
และแหล่งท่องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีส าคัญ อย่างน้อย ๒๐ 
แห่ง มีแผนและระบบบริหาร
จัดการขยะทะเลและสัตว์
ทะเลหายากท่ีเป็น
มาตรฐานสากล 
๗) ปริมาณขยะทะเลดีขึ้น
กว่าในปัจจุบัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ๘) ดัชนีชี้วัดปริมาณขยะ
ทะเลบ่งบอกถึงสถานการณ์
ด้านขยะทะเลท่ีดีขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน และอัตราการรอด
ตายจากการเกยตื้น ร้อยละ 
๙๐  
๙) มีแนวทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และพื้นท่ี 
อปท. ท่ีเริ่มขายถุงพลาสติก 
(หรือจัดเก็บภาษี) อย่างน้อย 
๑๐ แห่ง และ/หรือกองทุน/
มูลนิธิ เพื่อขจัดสัตว์ทะเล/
สัตว์ทะเลหายาก (บริจาค)  
๑๐) มีกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีช่วยสนับสนุนการ
จัดการขยะท่ีประกาศใช้เป็น
ท่ีเรียบร้อย 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
บริหารจัดการ
ขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 

 ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑     

    ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๔๐ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ การ
บริหารจัดการ
องค์ความรู้ทาง
ทะเล 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

๒๕๖๑ หลัก 
สมช. 
 
สนับสนุน 
- สศช. 
- ทช. 
- กต. 
- คค.  
- อก. 
- ศธ.  
- วท.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กก. 
- พน. 
- ทร. 
- ศรชล. 
- เครือข่ายนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการองค์ความรู้
ทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 

    ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ การ
บริหารจัดการ
องค์ความรู้ทาง
ทะเล 

 ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

๒๕๖๑    

    ๔) จัดท าร่างแนวทางการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

๒๕๖๑    

    ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 
รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ี
ส าคัญให้ภาคประชาชนรับรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๕๖๑    

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดรูปแบบองค์กร
และจัดต้ังจัดการความรู้ทางทะเล 
เพื่อรับผิดชอบในการจัดการ 
องค์ความรู้ทางทะเลของประเทศ 
     ๖.๒) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑   ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการองค์
ความรู้ทางทะเล 
๒) องค์กรจัดการความรู้ทาง
ทะเลท่ีได้รับการจัดตั้งขึ้น
และสามารถบริหารจัดการ
องค์ความรู้ 
๓) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑    

    ๘) พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลใน
การเข้าถึงโดยง่าย 

๒๕๖๑     



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๙) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑    

๔๑ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การ
บริหารจัดการ
มลพิษในทะเล
และชายฝั่ง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการมลพิษในทะเล
และชายฝั่ง รวมท้ังสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป 
ต่าง ๆ   

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กต. 
- อก. 
- กก. 
- วท. 
- คค. 
- พน. 
- กษ. 
- ศรชล. 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการมลพิษใน
ทะเลและชายฝั่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม  

 

    ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การ
บริหารจัดการ
มลพิษในทะเล
และชายฝั่ง 

 ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    

    ๔) จัดท าร่างแนวทางการบริหาร
จัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    

    ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม  

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่ง 
     ๖.๑) น าระบบ 
Environmental Checklist มาใช้
เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อทะเลแต่ไม่เข้าข่าย
กิจกรรมขนาดใหญ่ท่ีต้องผ่าน EIA 
     ๖.๒ ปรับปรุงระเบียบให้
หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุน
งบประมาณส าหรับจัดตั้งโรงบ าบัด
น้ าเสีย ฯลฯ ให้องค์กรท้องถิ่นท่ีมี
การควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นท่ีให้

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   ๑) สามารถบ าบัดน้ าเสียตาม
ชายฝั่งและเกาะท่ัวประเทศ
ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ 
ภายใน ๕ ปี 
๒) สามารถบ าบัดน้ าเสียได้
ร้อยละ ๕๐ ในเขตพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวหนาแน่นอย่างน้อย 
๑๐ แหล่ง 
๓) คุณภาพน้ าท่ีปล่อยมาใน
เขตอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
๔) สามารถตรวจสอบคราบ
น้ ามัน/ติดตามจนพบสาเหตุ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อยู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่าน้ัน 
     ๖.๓) สนับสนุนผู้ประกอบการ
รายใหญ่ให้มีส่วนช่วยในการบ าบัด
น้ าเสียของชุมชนในพื้นท่ี โดยเพิ่ม
มาตรการด้านภาษีและการคลัง 
     ๖.๔) ปรับปรุงระเบียบให้
หน่วยงานท่ีอนุญาตเป็น
ผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ใช้ระบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เข้ามาประเมินมูลค่าความเสียหาย 
     ๖.๕) จัดท าแผนท่ี ให้ล าดับ
ความส าคัญ และจัดท า Road 
Map ของการก าจัดพื้นท่ีน้ าเสีย
ชายฝั่งทะเล 
     ๖.๖ จัดท าระบบการ
ตรวจสอบและติดตามคราบน้ ามัน
ครบวงจร และทันต่อเหตุการณ์ 
โดยเฉพาะในพื้นท่ี EEC พื้นท่ีอ่าว
ไทยตอนในและในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง 
     ๖.๗) จัดท าระบบตรวจสอบ/
ติดตาม/แจ้งเตือนมลพิษทางทะเล
และสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น น้ าเปล่ียน
สี (ขี้ปลาวาฬ) ฯลฯ 

อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของ
กรณีคราบน้ ามัน 
๕) มีระบบแจ้งเตือนปัญหา
สัตว์น้ าตาย/ขี้ปลาวาฬ ฯลฯ 
ท่ีสามารถเข้าถึงและทัน
เหตุการณ์ 
๖) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง และความส าเร็จใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การ

 ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓     



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
มลพิษในทะเล
และชายฝั่ง 

    ๘) เสนอผลการด าเนินงานให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    

๔๒ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๘ การ
แบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
ตามแนวคิดการ
วางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล 
(Marine 
Spatial 
Planning) 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
รวมท้ังสรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้า 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- สมช.  
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- สศช. 
- อก. 
- วท.  
- คค. 
- กษ. 
- กก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- พน. 
- กต. 
- ทร.  
- ศรชล.  

๑) การแบ่งเขต (Zoning) 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
๒) ก าหนดแนวทางตาม
แนวคิด MSP  
๓) การสร้างความตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม  

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๘ การ
แบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
ตามแนวคิดการ
วางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล 
(Marine 
Spatial 
Planning) 

 ๓) ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งตามแนวคิด 
Marine Spatial Planning (MSP) 
และรวบรวมฐานข้อมูลการใช้
ทรัพยากรทางทะเลในพื้นท่ีต่าง ๆ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๔) จัดท าร่างเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตามหลักการทางวิชาการ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) จ านวนฐานข้อมูล
ทรัพยากรท่ีครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

     ๖.๑) การส ารวจข้อมูล
ทรัพยากรรายพื้นท่ี และราย
ประเภทของทรัพยากร รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์ 
     ๖.๒) ก าหนดเขต (Zoning) 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
     ๖.๓) จัดท า แก้ไขปรับปรุง 
และก ากับการยกร่างกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผน MSP 
สามารถใช้บังคับได้ 
     ๖.๔) ก าหนดให้จังหวัดเป็น
เจ้าภาพรับผิดชอบหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ของตน 
     ๖.๕) การขับเคลื่อนให้
ท้องถิ่น/จังหวัด สามารถบูรณาการ
ทรัพยากรในพื้นท่ีของตน 

๒) แผนผังการแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเล และชายฝั่ง ๒๓ 
จังหวัด 
๓) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

๔๓ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๙ การ
อนุรักษ์ปะการัง

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา  รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อย่างยั่งยืน รวมท้ังสรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่าง ๆ   

สนับสนุน 
- กษ. 
- วท.  
- ศรชล. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ภาคเอกชน 

๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๙ การ
อนุรักษ์ปะการัง
อย่างยั่งยืน 

 ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๓) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๔) จัดท าร่างแนวทางการอนุรักษ์
ปะการังอย่างยั่งยืน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
     ๖.๑) จัดท าระบบตรวจสอบ 
ดูแลและติดตั้งเครื่องติดตามเรือ
ตรวจของภาครัฐ/เรือท่องเท่ียว
ท้ังหมด 
     ๖.๒) บูรณาการแผนการ
ท่องเท่ียว แบบยั่งยืนท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวปะการังทั้งหมด 
     ๖.๓) จัดท าแผนท่ีปะการังท่ัว
ประเทศ (One Reef Map)  
     ๖.๔) มีการรายงานสถานภาพ
การใช้ประโยชน์ภัยคุกคามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ๔๐๐ สถานีตรวจวัด 
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     ๖.๕) จัดท าแผนปะการัง
แห่งชาติ แผนปะการังในพื้นท่ี 
Cluster และแผนปะการังราย
จังหวัด 
     ๖.๖) จัดต้ังเขตสงวนรักษา ๑๗ 
แห่ง เขตการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
๕๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี 
     ๖.๗) พื้นท่ีตัวอย่าง 
“ยุทธศาสตร์อ่าวพังงา” รวม ๓ 
โมเดล (พีพีโมเดล เกาะไข่โมเดล 
อ่าวพังงาโมเดล) และขยายผลใน

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) มีพ้ืนท่ีปะการังสมบูรณ์ 
มากกว่าร้อยละ ๙ ใน ๕ ปี 
และมากกว่าร้อยละ ๒๐ 
ภายใน ๒๐ ปี 
๒) พื้นท่ีปะการังเสียหาย
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปี 
และน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ภายใน ๒๐ ปี  
๓) เรือตรวจของภาครัฐ/เรือ
ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียว
เกิน ๒๐ คน ท้ังหมด ใน
พื้นท่ีตัวอย่างอ่าวพังงา/เกาะ
พีพี ได้รับการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือและมีศูนย์
ตรวจสอบประจ าพ้ืนท่ี 
๔) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
๕) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแนวปะการังแห่งชาติ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

พื้นท่ีอ่าวพังงาท้ังหมด (พังงา 
ภูเก็ต กระบี่)  
     ๖.๘) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ   

๔๔ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๐ การ
แก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกัดเซาะชายฝั่ง รวมท้ังสรุปผล
การด าเนินการประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ 
และรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่าง ๆ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- คค. 
- วท. 
- ภาคเอกชน  

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๐ การ
แก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 

 ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๓) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ
ทุกพื้นท่ีของชายฝั่งประเทศไทย 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๔) จัดท าร่างแนวการแก้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๕) สร้างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
     ๖.๑) น าระบบ 
Environmental Check List มา
ใช้ส าหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลท่ีอยู่
ในเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อปูองกัน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
     ๖.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลและ
ท ากระบวนการมีส่วนร่วมให้
ครอบคลุมทุกประการท้ังในเรื่อง
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและ
ระบบนิเวศ รวมท้ัง จัดท าระบบท่ี
สามารถดูแลควบคุมให้เกิดผล

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
๒) มีมาตรการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
สิ่งก่อสร้างริมทะเลท่ีมีการ
ยกเว้นการท า EIA  
๓) พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาการ
กัดเซาะระดับเร่งด่วน ๓๑ 
กลุ่มหาดย่อย มีมาตรการใน
การปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
๔) มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สัมฤทธ์ิ 
     ๖.๓) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
กฎหมายมีการบูรณาการของทุก
หน่วยงาน 

กับการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
๕) ความส าเร็จในการจัดต้ัง
หน่วยงานก ากับการลด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

๔๕ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๒ การ
บริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลและ
สัตว์ทะเล 

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครอง
ทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมท้ัง 
สรุปผลการด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป 
ต่าง ๆ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
คณะท างานพื้นท่ีคุ้มครอง
ทางทะเล (ภายใต้
คณะกรรมการทะเล
แห่งชาติ/คณะกรรมการ
ทะเลจังหวัด/ทช./อส.) 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
- คค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครอง
ทางทะเล และสัตว์ทะเลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- สมช. 
- สศช.  
- ศรชล. 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๒ การ
บริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลและ
สัตว์ทะเล 

 ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๓) ศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล 
และสัตว์ทะเล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๔) จัดท าร่างพื้นท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นท่ี
เปูาหมายในการประกาศ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลและสัตว์ทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดให้แผนพัฒนา
ประเทศ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/
กรมท่ีเกี่ยวข้อง ต้องกล่าวถึงพื้นท่ี
คุ้มครองทางทะเล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ๑) แผนผังร่างพื้นท่ีคุ้มครอง
ทางทะเลและสัตว์ทะเล และ
พื้นท่ีเปูาหมาย 
๒) ร้อยละของความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล และ
สัตว์ทะเล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

     ๖.๒) ก าหนดให้หน่วยงานท่ี
ประกาศพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลทุก
รูปแบบ มีแผนแม่บทในการ
ด าเนินการในพื้นท่ี ก าหนดดัชนีชี้
วัดและหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
โดยมีระบบท่ีสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๖.๓) ก าหนดให้มีหน่วยงาน/
องค์กรรับผิดชอบด้านการติดตาม
ประเมินผลพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล
ให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดและจัดท า
รายงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าเสนอและต้องสามารถเข้าถึง
และให้ความคิดเห็นได้จากผู้สนใจ
ท่ัวไป 
    ๖.๔) ปรับปรุงองค์กร/กฎหมาย
ให้พ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลมี
หน่วยงานรับผิดชอบตรวจตรา/
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของ
จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานกลาง 
     ๖.๕) ก าหนดให้มีการประกาศ
พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร (โดยมีเกณฑ์

๓) จ านวนพื้นท่ีคุ้มครองทาง
ทะเลเพิ่มขี้นอย่างน้อยปีละ 
๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  
๔) พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลมี
มากกว่า ๓๒,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
๕) ความเสียหายของระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล
ท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของ
มนุษย์ในพื้นท่ีคุ้มครอง
น้อยลงกว่าก่อนประกาศเป็น
พื้นท่ีคุ้มครอง 
๖) จ านวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สอดคล้องกับข้อ ๖.๒ และข้อ 
๖.๓) 
     ๖.๖) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

    ๘) เสนอผลการด าเนินการให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

๔๖ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๓ การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทาง
ทะเลให้ทันสมัย
และสอดคล้อง
กับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒  

 ๑) ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทางทะเลของประเทศไทย 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคี รวมท้ัง
สรุปผลการด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป 
ต่าง ๆ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
กต. 
 
สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ.  
- คค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- อก. 
- วท. 
- พน. 
- ทร. 
- ศรชล. 

๑) ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- สคก. 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๓ การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทาง
ทะเลให้ทันสมัย
และสอดคล้อง
กับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒  

 ๒) ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

    

    ๓) ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายทางทะเล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕     

    ๔) ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ติดตาม และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายทางทะเล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕     

    ๕) สร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    ๑) จ านวนเครือข่ายของการ
มีส่วนร่วม 
๒) จ านวนกิจกรรมร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

    ๖) ด าเนินกิจกรรมหลักในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล 
     ๖.๑) ก าหนดแนวทางและ 
Road Map ในการปรับปรุงแก้ไข

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    ๑) แนวทางและ Road 
Map ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล 
๒) ร้อยละของกฎหมายท่ี



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กฎหมายทางทะเล 
     ๖.๒) ก ากับการแก้ไข/
ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายให้มี
ความสอดคล้องและทันสมัย 
รวมท้ัง ให้ความส าคัญแก่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม 

แก้ไข/ปรับปรุง/ก าหนดขึ้น
ใหม่ให้มีการบูรณาการความ
สอดคล้องและทันสมัย 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างสอด
รับกับสภาพความเป็นจริง
ของประเทศไทย 

    ๗) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕     

    ๘) จัดต้ังคณะกรรมการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปกปูอง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕    

๔๗ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
ปฏิรูปกลไกด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพทั้ง
ระดับชาติและ
พื้นที่ 
ประเด็นย่อยที่ 
๑.๒ การปฏิรูป

๑.๒.๒ การปฏิรูป
กลไกคณะกรรมการ
ในระดับพื้นที่ 

๑) จัดต้ังคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัดเพ่ือประสานการด าเนินงาน
ปฏิรูประบบและเครือข่ายของศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต าบล (ภายใต้ กอช.)  

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๒ (๒)  

หลัก 
- โครงการ อพ.สธ.  
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลไก
คณะกรรมการ 

สนับสนุน 
ทส. 

    ๒) จัดต้ังคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
.... 

๒๕๖๒ (๓) – 
๒๕๖๕ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ทส. 
 
สนับสนุน 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  

  

    ๓) จัดประชุมคณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕  

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ทส. 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
สนับสนุน 
- อพ.สธ. 
- ทส. 

๔๘ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ 
ปฏิรูประบบการ
วิจัยด้านด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ   
ประเด็นย่อยที่ 
๒.๑ จัดท า
แผนการวิจัยและ
สนับสนุนการน า
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 กิจกรรม ๔) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
ความต้องการของชุมชน และการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับคน
ในชุมชน โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 

๒๕๖๒ (๒) – 
๒๕๖๕ 

หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- ศธ.  
- วท.  
- พณ. 
 
 
 

มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้กับคนในชุมชน 

จ านวนนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้น
ส าหรับคนในชุมชน 

๔๙ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูประบบและ

 กิจกรรม ๑) ขยายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล ให้
ครบทุกต าบลท่ัวประเทศให้เกิด

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- โครงการ อพ.สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
ครอบคลุม ๗,๒๕๕ ต าบลท่ัว



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เครือข่ายฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ินให้
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศ
และอาเซียน 

การด าเนินงานตามศาสตร์
พระราชาและแนวทางประชารัฐ 
รวมถึง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 
และภูมิภาค 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ทส.  
- ศธ.  
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท. 
- พณ. 
- กอ.รมน. 

ประเทศ และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่ระดับประเทศ 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ินให้
ครอบคลุมท่ัว

 ● ยกระดับกลไกและเครือข่าย
จากหน่วยงานภาคีภายใต้โครงการ 
อพ.สธ. ขึ้นเป็นศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล* 
 
* เปูาหมายเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 

มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศ
และอาเซียน 

- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- กสธ.  
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท. 
- พณ. 
- กอ.รมน. 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ินให้
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศ
และอาเซียน 

 ● บูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้ 
ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อสู่ระดับจังหวัด
และประเทศ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 

มีการบูรณาการงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

- จ านวนโรงเรียนชุมชน ท่ี
บูรณาการงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมี
ส่วนร่วม 
- จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ.  
- สธ.  
- วท.  

    ● ส ารวจ บันทึก และจัดท า
ทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องในชุมชน รวมท้ัง การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อแสดง
สิทธิ์ในทรัพยากร และความเป็น
เจ้าของ รวมถึง การเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- กศธ. 
- สธ.  
- วธ.  
- พณ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- อพ.สธ. 

มีการขึ้นทะเบียนทรัพยากร
พืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องใน
ชุมชนเพื่อแสดงสิทธิ์ใน
ทรัพยากร รวมถึงการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม 

- บัญชีรายการทรัพยากรพืช 
สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องใน
ชุมชนท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ท่ีมีการเก็บรักษาไว้ 
- จ านวนทรัพยากรพืช สัตว์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องใน
ชุมชน เพื่อแสดงสิทธิ์ใน
ทรัพยากร รวมถึงการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท่ีมีการขึ้น
ทะเบียนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- ทส. 
- กษ.  
  

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากร
ท้องถ่ินให้
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศ
และอาเซียน 

 ● เสริมสร้างศักยภาพของ อปท. 
ในการปูองกัน และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- อพ.สธ. 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- วท. 
- กศธ.  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน
การปูองกันและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

จ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปูองกันและ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐาน
ทรัพยากร

 กิจกรรม ๒) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศหรือภูมิภาคท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หลัก 
- อพ.สธ. 
- ทส. 
 
สนับสนุน 

มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศหรือภูมิภาค 
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศหรือ
ภูมิภาคในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ท้องถ่ินให้
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ รวมถึง 
เครือข่าย
ระดับประเทศ
และอาเซียน 

อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ทส.  

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

    กิจกรรม ๓) รวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
กรณีตัวอย่างถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังในระดับชุมชนประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

๒๕๖๒ (๓) – 
๒๕๖๔ (๒)  

หลัก 
- ทส. 
- สธ. 
- วธ.  
สนับสนุน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

มีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถี
ปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นท่ี
ประสบความส าเร็จและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

จ านวนชุมชนท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถี
ปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นท่ี
ประสบความส าเร็จส าหรับ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- ศธ.  

๕๐ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๕ 
ปฏิรูประบบ
บุคลากรด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ประเด็น
ย่อย ๕.๑ จัดท า
แผนพัฒนาระบบ
บุคลากรด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 กิจกรรม ๒) สร้างและพัฒนา
บุคลากรท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในเชิงสหสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังในระบบ และนอก
ระบบการศึกษา รวมถึงบุคลากรใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๕ 

หลัก 
ศธ. 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

บุคลากรมีทักษะความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

จ านวนบุคลากรที่รองรับการ
ด าเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

    กิจกรรม ๓) ผลักดันให้เกิดการเพิ่ม
ส่วนงาน ต าแหน่ง เส้นทางอาชีพ 
และความมั่นคงของบุคลากรด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ัง
ส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมถึง
งบประมาณรองรับ  

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๓ 

หลัก 
- ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงการคลัง (ส านัก
งบประมาณ) 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- กษ. 
- วท. 

มีต าแหน่งงาน เส้นทาง
อาชีพและความมั่นคง 

มีต าแหน่งงาน เส้นทาง
อาชีพ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- โครงการ อพ.สธ.  

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๕ 
ปฏิรูประบบ
บุคลากรด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ประเด็น
ย่อย ๕.๑ จัดท า
แผนพัฒนาระบบ
บุคลากรด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 กิจกรรม ๔) สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษา
ทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นท่ี 
แบบครบวงจรด้วยการจัดสรร
ทุนการศึกษาควบคู่กับการก าหนด
สัดส่วนและการก าหนดต าแหน่ง
งานในหน่วยงานระดับท้องถิ่น
รองรับผู้ส าเร็จการศึกษา และ
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับสาขาท่ีขาดแคลน รวมถึง
นักอนุกรมวิธาน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- กศธ.  
- ส านักงาน ก.พ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ี
สนับสนุนกลุ่มเปูาหมายเข้า
มาศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายท่ี
เข้ามาศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ได้รับเข้าท างานในพื้นท่ี  

    กิจกรรม ๕) สนับสนุนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้มี
บทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมใน

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส.  
สนับสนุน 

มีบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ

- จ านวนโครงการวิจัยจาก
องค์กรระหว่างประเทศและ/
หรือจ านวนบทความวิจัย 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินโครงการในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

- กสธ. 
- กษ. 
- วท. 
- สธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- โครงการ อพ.สธ.  

โครงการ ในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ 

หรือบทความทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีเป็นยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
- จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
รางวัล และได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

    กิจกรรม ๗) สนับสนุนให้ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต าบล มีการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
(best practice) ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล มี
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
(best practices) ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  

จ านวนองค์ความรู้ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีดี (best 
practices) จากศูนย์อนุรักษ์ 
และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ต าบล  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สนับสนุน 
- ทส.  
- กษ. 
- วท. 
- สธ.  

๕๑ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อย 
๕.๒ สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
แบ่งปัน และ
ด ารงไว้ซึ่งองค์
ความรู้  

 ๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้
พื้นฐานด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการท างานของคนสาม
วัย (ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
วัยท างาน และเยาวชน) 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- โครงการ อพ.สธ. 
- กศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

คนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ความรู้พื้นบ้านท่ีคงอยู่และ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๕๒ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๖ 
ปฏิรูประบบ 
กลไกรองรับการ
ใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 กิจกรรม ๑) ผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหน่ึงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 
● พัฒนานวัตกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้
มาตรฐานระดับสากลมุ่งสู่การ
พัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าสูง (ระดับ 
high end) 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
- วท. 
- สธ. 
- อก. 
- พณ. 
 
สนับสนุน 
- กศธ.  

มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการมาตรฐานระดับ
สากล 

จ านวนนวัตกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ฯ ต่อปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

    ● สร้างศักยภาพใน
ระดับประเทศ/พ้ืนท่ี/ชุมชนท้องถิ่น 
รองรับ ยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการท่ีได้มาตรฐานสากล 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส. 
- วท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- โครงการ อพ.สธ.  
 
สนับสนุน 
- กศธ. 
- ชุมชนท้องถิ่น 

รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
จากสินค้าและบริการท่ีได้
มาตรฐานสากล 

รายได้จากสินค้าและบริการ
ท่ีได้มาตรฐานสากลของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อปี  

    กิจกรรม ๒) สร้างกลไกผลักดันวิถี
การผลิต และบริโภคอย่างยั่งยืนท้ัง
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวมถึงใน
เมือง เข้าสู่กระบวนการผลิต และ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สนับสนุน 
- วท. 
- กษ. 
- กก. 

๑. ประชาชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเลือกสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภคสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อสินค้าและ
บริการท้ังหมดเพ่ิมขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

บริโภคในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคเกษตร ประมง ท่องเท่ียว โดย
กลไกประชารัฐ   

- อก.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- โครงการ อพ.สธ.  
- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ฯ  

๒. ภาคการผลิตและบริการ
ได้รับการรับรองการผลิต
และการบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

    กิจกรรม ๓) ก าหนดกลไกและแนว
ทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพกลับสู่
การอนุรักษ์  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- วท. 
- กษ. 
- สธ. 
- อก. 
- กค.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีกลไก/แนวทางเชื่อมโยง 
ผลประโยชน์ฯ และใช้งาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
กว้างขวาง 

จ านวนชนิดพันธุ์/พื้นท่ี
อนุรักษ์ทุกระดับ ท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ในรูปแบบการคืน
ผลประโยชน์จากการใช้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ชุมชน 
- ภาคเอกชน  

๕๓ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ 
เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการ
มลพิษที่
แหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ 
๑.๑ ลดขยะมูล
ฝอยที่
แหล่งก าเนิด โดย
สร้างแรงจูงใจใน
การคัดแยกและ
น ากลับไปใช้
ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด : มลพิษ
จากขยะชุมชน 

 - สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และน ากลับมาใช้
ประโยชน์ในชุมชนต่าง ๆ ท่ัว
ประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจบน
หลักการ “เปลี่ยนขยะที่ไม่มีราคา
ให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์ โดย 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
แสวงหาช่องทางการน าขยะมูล
ฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนา
ระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้า
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้าน
สะดวกซื้อ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้น
เพิ่มประเภทขยะท่ีจะรับซ้ือคืน  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส.  

- ปริมาณขยะอินทรีย์ และ
ขยะรีไซเคิลท่ีต้นทางลดลง 
- ปริมาณขยะอินทรีย์และ
ขยะรีไซเคิลท่ีถูกน ากลับมา
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

กฎหมาย/กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการก ากับหน่วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาระบบคัดแยก
ขยะท่ีครัวเรือน รวมท้ัง
ระบบการเก็บ รวบรวม และ
การขนส่งขยะแบบแยก
ประเภท ได้รับการออก
ประกาศ และมีผลบังคับใช้
ภายใน ๑ ปี 
 
ร้อยละของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ด าเนินการตามหลักการและ
แนวทางท่ีก าหนด ภายใน ๕ 
ปี (อยู่ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
ผลส าเร็จของการด าเนินการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ของหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

    (๒) ให้ความรู้ และทักษะกับชุมชน
และโรงเรียนในการคัดแยกขยะ 
แต่ละประเภท รวมท้ังภาคผนวก
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไป
ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ศธ.  
- ทส.  

  

    (๓) จัดต้ังศูนย์กลางคัดแยกขยะรี
ไซเคิลและขยะท่ีน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค 
- ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนา
แผนด าเนินการคัดแยกขยะ 
โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ซ่ึงรวมถึง
ระบบการเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภท และ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าว 
- จัดท าปฏิทินการเก็บขยะแต่ละ
ประเภท คู่มือการแยกประเภท
แบบง่ายส าหรับทุกชุมชน/
ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาล

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ
เมืองท่องเท่ียวขนาดใหญ่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษก่อน 
- เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและ
ระบบดังกล่าวกับตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานบริหารจัดการขยะ 
- ออกกฎหมาย/กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภท และ
เชื่อมโยงตัวชี้วัด และการจัดสรร
เงินงบประมาณส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
ระบบดังกล่าว  
- พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการคัด
แยกขยะท่ีต้นทางเป็นอันดับต้น
ของเงินงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ 
- ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบและคู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลัก 
- ส านักงบประมาณ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๕๔ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๒ 
ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้า
มาสนับสนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
การบริหาร
จัดการขยะทุก
ประเภทที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
อย่างเต็มรูปแบบ 
ตั้งแต่ครัวเรือน
ถึงปลายทาง : 
มลพิษจากขยะ
ชุมชน 

 - ศึกษาความเหมาะสมและออก
กฎระเบียบ/ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้เอกชนเข้า
มาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ
ทุกประเภท รวมท้ังออกกฎหมายท่ี
เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนใน
การสร้างระบบการจัดการขยะ 
หรือระบบท่ีใช้ขยะเป็นวัสดุดิบใน
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) 
วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์
จากขยะทุกประเภทได้ และ (๒) 
พัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุก
ประเภทอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่
ครัวเรือนถึงปลายทาง โดยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภท
อย่างเต็มท่ี (๒) พัฒนาแผนบริหาร
จัดการขยะทุกประเภทอย่างเต็ม
รูปแบบต้ังแต่ครัวเรือนถึง
ปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์
จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มท่ี 

๒๕๖๑ หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
ทส.  
 

ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตั้งแต่ครัวเรือนถึง
ปลายทาง 

กฎระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้รับการออก
ประกาศและบังคับใช้ภายใน 
๑ ปี 
 
ร้อยละของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดภายใน ๕ ปี (อยู่
ระหว่างการตกลงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง)  
 
มาตรการท่ีสนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
การตลาดส าหรับสินค้าท่ีท า
จากวัสดุเหลือใช้ 

    - ด าเนินการตามแนวทางข้างต้น
โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ 
เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมือง
ท่องเท่ียวขนาดใหญ่ในเขต

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เศรษฐกิจพิเศษก่อน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับ
สินค้าท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช้
โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง 
โดยเพิ่มมูลค่าเรื่องการออกแบบ
โดยสะท้อน environmental 
value และเน้นตลาดท่ีเป็น high 
end รวมถึงการสร้างกระแสใน
ระดับบน  

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
สนับสนุน 
- ทส. 
- สธ.   
 

๕๕ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๔ ขยาย
บทบาท หน้าท่ี 
และความ
รับผิดชอบของ
ภาคเอกชนใน
การจัดการขยะ
อันตรายชุมชน
ตั้งแต่ต้นทาง : 
มลพิษจากขยะ
ชุมชน  

 - ติดตามการด าเนินการตามระบบ
ท่ีได้รับการพัฒนา 
 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  หลัก 
ทส. 
 
สนับสนุน 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

๕๖ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๕ บังคับใช้
มาตรฐานจัดการ
น้ าเสียอย่าง

 - หน่วยงานรับผิดชอบในการ
อนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน สถานประกอบการ หรือ
โรงงาน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต

๒๖๕๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

น้ าเสียได้รับการบ าบัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มากขึ้น 

หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(รวมท้ังมาตรฐานน้ าเสีย) 
ได้รับการก าหนดให้เป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เคร่งครัดตั้งแต่
การขออนุมัติการ
ก่อสร้าง : มลพิษ
จากน้ าเสีย  

น าหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(รวมท้ังมาตรฐานน้ าเสีย) ไปเป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/
อนุญาต และด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ต้องก าหนดให้มีการจัดท าแบบ
รายงานด าเนินการออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตโรงงาน 

มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- อก.  
- กษ.  
 
สนับสนุน 
ทส. 

อนุญาต รวมท้ังการติดตาม
ตรวจสอบภายใน ๓ ปี  

    - ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึง
แนวทางท่ีเหมาะสม ในการน า
ระบบ Third Party Inspection 
มาใช้เพ่ือสนับสนุนการติดตามและ
ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนาระบบดังกล่าว 

 หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- อก.  
- กษ.  
 

 ระบบ Third Party 
Inspection เพื่อสนับสนุน
การติดตามและตรวจสอบ
ได้รับการศึกษาภายใน ๒ ปี 
และหากพบว่าเหมาะสม 
ได้รับการพัฒนาเพ่ือน ามาใช้
ภายใน ๓ ปี หลังจากน้ัน  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๕๗ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๖ พัฒนากลไก
ด้านเงิน
งบประมาณ เพื่อ
สนับสนุน
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และการ
มีส่วนร่วมชุมชน
ในการจัดการน้ า
เสียที่
แหล่งก าเนิด 

 - ศึกษาแนวทาง และวิธีการท่ี
เหมาะสมในการพิจารณาเก็บค่า
อนุรักษ์คุณภาพน้ าจากองค์กรผู้ใช้
ทรัพยากรน้ าเพื่อการประปา หรือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาจ
พิจารณารวมไว้ในค่าน้ าประปา
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
(Polluter Pays Principle: PPP) 
และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
(Beneficiary Pays Principle: 
BPP) ส าหรับเป็นเงินงบประมาณ
สมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
จัดการน้ าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเน้นไปท่ีระบบ
จัดการและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   

๒๕๖๑ หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

น้ าเสียชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากขึ้น 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การออกประกาศและมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี  

    - ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    - ด าเนินการตามกฎหมายท่ีได้รับ
การออกประกาศใช้ 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  

    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการน้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิด 
และลดการระบายน้ าเสียสู่
สิ่งแวดล้อมตามคู่มือการจัดการน้ า
เสียภาคประชาชนโดยให้เงิน
สนับสนุนชุมชน (community 
grant) ในการด าเนินโครงการท่ี
ได้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หลัก 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  

๕๘ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๗ กระตุ้นการ
บริโภคสินค้าท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
จูงใจให้โรงงาน

 - ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุน
โรงงานท่ีสนับสนุนการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโรงงานท่ี
ใส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ
โรงงานท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
และโรงงานในพื้นท่ีเมือง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- อก. 
- พณ.  
 
สนับสนุน 
- ทส.  

ปริมาณการผลิตและบริโภค
สินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
การผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมีการ
ออกประกาศและมีผลบังคับ
ใช้ภายใน ๑ ปี 
 
การออกประกาศสิทธิ
ประโยชน์และมาตรการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

จัดการมลพิษที่
ต้นทาง : มลพิษ
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

สนับสนุนโรงงานท่ีสนับสนุน
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ภายใน ๓ ปี 
 
มีการออกประกาศพ้ืนท่ีเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๕ 
จังหวัด ภายใน ๓ ปี  

๕๙ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๙ ลด/เลิกการ
ใช้สารเคมีเพ่ือ
การเกษตรที่
ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ
ประชาชนและ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม : 
มลพิษจาก
สารเคมี ภาค
การเกษตร  

 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนา
ทางเลือกด้านสารชีวภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเกษตร
ท่ียั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจริงจัง
ส าหรับเกษตรกร 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ สนับสนุน 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประชาชนลดลง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมี
เพื่อการเกษตรที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทาง
วิทยาศาสตร์บ่งบอกถึง
อันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนได้รับการยกเลิก
หรือควบคุม ภายใน ๓ ปี 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ยกเลิก/ควบคุมได้ ได้รับออก
การประกาศและมีผลบังคับ
ใช้ภายใน ๓ ปี ข้อมูลสาร
ทดแทนและสารชีวภาพ
ทางเลือกได้รับการเผยแพร่สู่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี  

๖๐ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๑.๑๐ ขยาย
บทบาท หน้าที่ 

 - ออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบ 
ในการใช้สารเคมีทางการเกษตร

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
กษ. 
 

สารเคมีทางการเกษตร 
ได้รับการใช้อย่างเหมาะสม 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การประกาศ และมีผลบังคับ
ใช้ภายใน ๓ ปี 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และความ
รับผิดชอบของ
ภาคเอกชน ใน
การจัดการการ
ใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ตั้งแต่
ต้นทางถึง
ปลายทาง  

ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดย 
     ▪ จัดท าระบบลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สารเคมีน าเข้าเพื่อ
การเกษตรตั้งแต่ต้นทาง 
     ▪ จัดท าระบบข้อมูลการ
จ าหน่ายสารเคมีในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ 
     ▪ พัฒนาแนวทางในการให้
ความรู้กับเกษตรกรในการใช้
สารเคมีท่ีเหมาะสม นอกเหนือการ
ให้ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์
สารเคมี    
     ▪ ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืน
ซากบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการ
ก าจัดท่ีถูกต้อง โดยยึดหลักการ 
“สร้างมูลค่า/ราคา” ให้กับซาก
บรรจุสารเคมีท่ีไม่ใช้แล้ว หรือ
สารเคมีคงค้างเสื่อมสภาพ 
     ▪ ร่วมมือกับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย 
จัดเก็บ ท าลาย 

สนับสนุน 
- ทส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรเข้าสู่ช่องทางการ
รับคืนและได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการมาก
ขึ้น  

 
ซากบรรจุภัณฑ์เคมีทาง
การเกษตรได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ปริมาณซากบรรจุภัณฑ์เคมี
ทางการเกษตรท่ัวประเทศ 
ภายใน ๕ ปี  
 
ร้อยละของจ านวนสินค้า
เกษตรที่มีปริมาณสารพิษ
ตกค้างเกินค่ามาตรฐานของ
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 
(Maximum Reside Limit: 
MRL) ลดลง ภายใน ๕ ปี  

    - ด าเนินการตามกฎหมายท่ีได้รับ
การประกาศใช้  

๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  หลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
สนับสนุน 
- กษ. 
- ทส. 

๖๑ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ 
ปรับปรุงระบบ
และกลไกการเฝ้า
ระวัง ควบคุม 
ติดตาม และ
ตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ 
๒.๑ ก าหนด
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ในการจัดท า
มาตรฐาน ให้
ค าแนะน า 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดการขยะทุก

 ระยะสั้น 
- ออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ี
ก าหนดมาตรฐานกลางในการ
จัดการขยะทุกประเภท รวมท้ัง
ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 

๒๕๖๑ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- สธ.  
- ทส.  

ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง  

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การประกาศและมีผลบังคับ
ใช้ภายใน ๑ ปี 
 
แนวทางในการบูรณาการ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะได้รับการศึกษา
ภายใน ๒ ปี และผลักดันให้
มีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใน ๓ ปี 
หลังจากนั้น  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประเภทตามหลัก
วิชาการให้
ชัดเจน : มลพิษ
จากขยะ 

    - หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ยึด
ตามมาตรฐานกลางที่ได้รับการ
ก าหนดส าหรับการบริหารจัดการ
ขยะ  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- สธ.  
- ทส.  

  

    ระยะยาว 
- ศึกษาแนวทางในการบูรณาการ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ เช่น พระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการขยะแห่งชาติ และ
การผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- สธ.  
- ทส.  

  

๖๒ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

ประเด็นย่อยที่ 
๒.๒ ก าหนด

 - ศึกษาความเหมาะสมของ
หน่วยงานท่ีจะเป็นหน่วยงาน

๒๕๖๑ หลัก 
- ทส. 

การบูรณาการในการบริหาร
จัดการน้ าเสียในภาพรวม 

การศึกษาความเหมาะสม
ของหน่วยงานได้รับการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
เจ้าภาพหลักใน
การประสานงาน
กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก ากับดูแลการ
บริหารจัดการน้ า
เสียตามหลัก
วิชาการ : มลพิษ
จากน้ า 

เจ้าภาพหลักในการประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ากับ
ดูแลการจัดการน้ าเสียในภาพรวม
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ  
และมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  

• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- อก.   

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 

ด าเนินการ ภายใน ๑ ปี  
 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การประกาศ และมีผลบังคับ
ใช้ ภายใน ๓ ปี 

    - ออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าท่ี
ของหน่วยงานหลักที่จะท าหน้าท่ี
ในการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อก ากับดูแลการ
จัดการน้ าเสียในภาพรวม เพื่อให้
เกิดการบูรณาการในการท างาน
และความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานท้ังแนวดิ่ง  และแนวราบ
ในการจัดการน้ าเสีย 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- อก.   

  

๖๓ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ 
ผลักดันทุกภาค
ส่วนให้ร่วม
แก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลง

 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
ฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
และข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นท่ีต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ หลัก 
- ทส. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพื้นท่ีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศถูกน าไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น 

มีระบบฐานข้อมูลกลางการ
ปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกโดยมีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ภายใน ๓ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นย่อยที่ 
๓.๒ เร่งรัดจัดท า
ฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของ
ประเทศไทย และ
ข้อมูลความเสี่ยง
เชิงพื้นที่ ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
: ภาครัฐ 

ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจก และการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ัง
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
- พัฒนาบทบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
.... ในการก าหนดให้มีฐานข้อมูล
ดังกล่าว รวมท้ังการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ และเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๖๔ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ 
ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการ
เขตควบคุม
มลพิษ  

 กิจกรรม ๓ เพิ่มกลไกในการ
ด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการเป็นผู้ก ากับดูแล การ
ด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๖๐ ตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดย
การเพิ่มรูปแบบและวิธีการของการ
สั่งการต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วน
ภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
แผนงานฯ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างบูรณาการและ

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป็นเอกภาพ 

๖๕ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ 
ปฏิรูปการผัง
เมือง 
ประเด็นย่อยที่ 
๔.๑ การวางผัง
เมือง และการ
ก ากับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยการใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น 
และชุมชน เป็น
กลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาเมือง  

 ๑.  บูรณาการข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม มลพิษ และระบบ
นิเวศท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน โดยใช้เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูล 

๒๕๖๒ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- สผ. 
- คพ.  
- พด.  

ผังเมืองเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศของท้องถิ่น ชุมชน 
รวมถึง การพัฒนาฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม  

ผังเมืองแนวใหม่ท่ีมีการ 
บูรณาการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชน ระบบนิเวศเมือง 
ในเขตควบคุมมลพิษ ๓ แห่ง  

    ๒. จัดท ากระบวนการเก็บข้อมูล 
และการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก 
ก่อนการวางผังเมือง  

๒๕๖๑ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

ทุกภาคส่วนและกลุ่มคน
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม ได้ร่วมวางผัง
อย่างแท้จริง 

ความพึงพอใจและการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามผัง
เมืองของทุกภาคส่วนรวมท้ัง
กลุ่มคนหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ท้องถิ่น 

    ๓. ส่งเสริมการพัฒนาแบบ
ศูนย์กลางย่อย (Sub-center) ใน
บริเวณที่มีระบบขนส่งเชื่อมโยง 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผังเมืองชี้น าการพัฒนาเมือง 
ท่ีสร้างสมดุลกับระบบนิเวศ  

มีผังพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีสีเขียว 
และผังการระบายน้ า 
ตลอดจน ผังบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขึ้นอย่างน้อย 
๑ ประเภท ในเทศบาลเมือง 
ลดการรุกล้ าพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมลงได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ และเพิ่ม
พื้นท่ีท่ีมีการพัฒนา ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และพื้นท่ี
อนุรักษ์ขึ้นร้อยละ ๑๐ ในแต่
ละจังหวัด 

    ๔. บูรณาการแผนการด าเนินงาน
ตามผังเมืองระบบนิเวศโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การด าเนินงานตามผัง และ
แผนการพัฒนาท่ีมีการ 
บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการพัฒนาระบบนิเวศ
เมือง 

แผนการพัฒนาท่ีมีการบูรณา
การภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
พัฒนาระบบนิเวศเมือง อาทิ 
การเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการพัฒนาระบบ
นิเวศเมืองในทุกจังหวัด 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๕. ติดตามผลการปฏิบัติตามผัง
เมืองและก ากับการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน และเพิ่มมาตรการลงโทษ 

๒๕๖๕ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ผู้แทนทุกภาคส่วน 

ผังเมืองเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศของ
ท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการ
พัฒนา ฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม
ของเมือง  

รายงานติดตามผลการ
ปฏิบัติตามผังเมืองและก ากับ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
มาตรการลงโทษ  

๖๖ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๔.๒ การวางผัง
เมืองระดับชุมชน 
และผังพื้นที่
เฉพาะท้องถิ่น 
โดยองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ๑. จัดท ากรณีศึกษาเมืองต้นแบบ
ตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน 

๒๕๖๑ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- สผ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน และพื้นท่ีเฉพาะ
ท้องถิ่น ท่ีบูรณาการผังเมือง
รวมชุมชน และผังระดับ 
ต่าง ๆ  

มีการจัดท าผังเมือง ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน และพื้นท่ี
เฉพาะท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ เมือง ในแต่ละ
จังหวัด ตามความเหมาะสม
กับจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจ านวน
ประชากร 

    ๒. พัฒนาบุคลากร ในการวางและ
จัดท าผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน 

๒๕๖๑ • กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้
การผังเมือง สามารถจัดท า

บุคลากรท้องถิ่นท่ีได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้การผัง
เมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- สผ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน 
และพื้นท่ีเฉพาะท้องถิ่น 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
ในแต่ละจังหวัด ในช่วง
กรณีศึกษาต้นแบบตามความ
เหมาะสมกับจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จ านวนประชากร 

    ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการตามผัง
เมืองระดับท้องถิ่นชุมชนท่ีได้จัดท า 
(ตามข้อ ๒) โดยการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด 

๒๕๖๓ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนและภาคีการ
พัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดท าและด าเนินงาน
ตามผังเมือง ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และพื้นท่ีเฉพาะ
ท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนและภาคี 
การพัฒนาท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดท าและวางผังเมือง
ระดับท้องถิ่น ชุมชน ไม่น้อย
กว่า เมืองละ ๑,๐๐๐ คน ใน
แต่ละจังหวัดในช่วง
กรณีศึกษาต้นแบบ 

    ๔. สรุปบทเรียนและขยายผลโดย
การสร้างเครือข่ายกรณีศึกษาเมือง
ต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น 
ระดับท้องถิ่น ชุมชน  

๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น 
ชุมชน และพื้นท่ีเฉพาะ 
ท้องถิ่นท่ีบูรณาการผังเมือง
รวมชุมชน และผังระดับ 
ต่าง ๆ  

มีการสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานเป็นองค์ความรู้ที่
ใช้ในการขยายผล 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- ส านักงานจังหวัด 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๖๗ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๔.๓ การปฏิรูป
มาตรการทางผัง
เมืองเพื่อก ากับ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร
ในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียว 
และพื้นที่รองรับ
น้ าด้วยการโอน
สิทธิการพัฒนา
พื้นที่ (Transfer 
of 
Development 
Rights : TDR)  

 ๑. ด าเนินการศึกษาทบทวนผัง
เมืองรวมท่ีได้มีการประกาศใช้
และ/หรือก าลังด าเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึง
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
แนวโน้มการพัฒนาเมืองท่ีคาดว่า
จะน ามาใช้ในการก าหนดพ้ืนท่ีเพื่อ
การอนุรักษ์ ด ารงรักษาพื้นท่ีสีเขียว 
พื้นท่ีชุ่มน้ า และพื้นท่ีรองรับน้ า 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง  

การเตรียมความพร้อมใน
การโอนสิทธิพัฒนา 

ผลการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    ๒. ศึกษา วิเคราะห์และส ารวจ
พื้นท่ีศักยภาพท่ีมีแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาเพ่ิมความหนาแน่น 
จากที่ผังเมืองรวมก าหนดไว้ และ
พื้นท่ีต้องการลดความหนาแน่น 
หรือพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ พร้อม

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การจัดท าฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ
ดิจิทัล 

 ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อยที่ 
๔.๓ การปฏิรูป
มาตรการทางผัง
เมืองเพื่อก ากับ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร
ในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียว 
และพื้นที่รองรับ
น้ าด้วยการโอน
สิทธิการพัฒนา
พื้นที่ (Transfer 
of 
Development 
Rights : TDR)  

 ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการ
ก าหนด ย่าน (โซน) พื้นท่ีท่ีต้องการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีรองรับ
น้ า (Sending Areas) และย่าน 
(โซน) พื้นท่ีท่ีส่งเสริมการพัฒนา
และหรือเพิ่มความหนาแน่น 
(Receiving Area)   

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒    

    ๔. ศึกษา วิเคราะห์ด้านการตลาด
และการส ารวจข้อคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่อาศัยใน
พื้นท่ี ท้ัง Sending Areas และ 
Receiving Areas เพื่อประเมิน
ความต้องการการโอนสิทธิ 
(Transfer of Development 
Rights : TDR) เบื้องต้น 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒    



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    ๕. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด 
และก าหนดหน่วย (Credits) เพื่อ
การโอนสิทธิ (เช่น พื้นท่ีดิน... ไร่ 
พื้นท่ีอาคาร.... ตารางเมตร จ านวน
เงินท่ีเหมาะสม) ท่ีเป็นธรรม ท้ังผู้
ต้องการอนุรักษ์ พัฒนาเป็นพื้นท่ีสี
เขียว/พื้นท่ีรองรับน้ า และผู้ท่ี
ต้องการเพิ่มความหนาแน่นเพื่อ
การใช้ประโยชน์การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพิ่มรายได้)  

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
โอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ขั้นตอนและอัตราส่วนการ
โอนสิทธิ (Procedures and 
Transfer Ratio) รวมถึงการ
ก าหนดสิทธิท้ังที่เป็นตัวเงิน 
และท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

    ๖. ก าหนดขั้นตอนและอัตราส่วน
การโอนสิทธิ (Procedures and 
Transfer Ratio) และประโยชน์อื่น 
ๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  

    ๗. ศึกษาเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรคด้านกฎหมาย จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึง
แนวทางการจัดตั้ง “สถาบันการ
โอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ีเบื้องต้น” 
ท่ีด าเนินการภายใต้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกกลางใน
การด าเนินงาน 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  

    ๘. จัดต้ังสถาบันการโอนสิทธิการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  

๒๕๖๕ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง

มีการโอนสิทธิการพัฒนา
พื้นท่ีตามวิธีการและขั้นตอน

ด าเนินการโอนสิทธิในพื้นท่ี
น าร่อง (เมืองภูเก็ต/



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ท่ีเสนอแนะ ขอนแก่น)  

๖๘ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๖ 
ปฏิรูปองค์กร 
ระบบแผน ระบบ
งบประมาณ และ
เครื่องมือบริหาร
จัดการ 

 ๔. ปรับบทบาทหน้าท่ี และเสริม
ศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด 
กับภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๕๖๑ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ และระบบ
สนับสนุนการท างานด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อย่าง
น้อย จ านวน ๓๐ จังหวัด 

    ๖. เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร – สิ่งแวดล้อมตาม
ภารกิจท่ีได้รับการกระจายอ านาจ
และถ่ายโอน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย ๒,๐๐๐ แห่ง 

๖๙ ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๘ 
ปฏิรูปกฎหมาย
ด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 ๒. ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายท่ี
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายด้านทรัพยากรน้ า 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้  

มีกฎหมายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกาศใช้อย่าง
น้อย ๒๕ ฉบับ  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    กฎหมายด้านทรัพยากรน้ า 
(๕) พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  

    กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
(๕) พระราชบัญญัติรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  

    กฎหมายด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒๕๖๑ - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  

    ๔. จัดท ากฎระเบียบท่ีชัดเจน
รองรับกระบวนการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น 

๒๕๖๒ (๑ – ๒) - ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 
๕๐ แห่ง  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๗๐ สาธารณสุข เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ระบบ
บริการปฐมภูมิ  

 กิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพ
บริการและการวัดประเมินผล
แนวใหม่ (Quality Service & 
Evaluation) 
๑.๑ พัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิ 
(คลินิกหมอครอบครัว)  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยให้บริการ 
- สปสธ. 
- กทม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

• เครือข่ายบริการทุกระดับ
ร่วมกันจัดบริการในรูปแบบ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Value based 
interventions) มุ่งสู่
เปูาหมายระยะยาว “Triple 
Aim” เกิดความเป็นธรรม
ครอบคลุมด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ (ตลอดจนการ
สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ) การปูองกันโรค 
การรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้น
แนวทางดูแลตามหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว (แต่แรก
ต่อเนื่องทุกเรื่องเบ็ดเสร็จ) 
โดยแพทย์ และทีม 
สหวิชาชีพ และเชื่อมโยงกับ
บริการเฉพาะโรค บริการ
ทางสังคม 

- การใช้บริการผู้ปุวยในและ
ห้องฉุกเฉินด้วยภาวะที่
ปูองกันได้ลดลง 
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ปุวยโรคเรื้อรังดี
ขึ้นจนสามารถชะลอหรือยุติ
ภาวะแทรกซ้อน 
- จ านวนคลินิกหมอ
ครอบครัวสุขภาพ ๓,๒๕๐ 
ทีมในปี ๒๕๖๙ และ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในปี 
๒๕๘๐  

๗๑ สาธารณสุข เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๘ ความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

 ๒. การพัฒนา ๓ ระบบใหญ่ 
๒.๓ พัฒนาระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ (หมู่บ้าน) ๗๕,๐๓๒ แห่ง 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ - สศช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นประเด็นหน่ึงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ
แผนพัฒนาของทุกกระทรวง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๗๒ สาธารณสุข เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๙ การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

 ๓. ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความ
รู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครอง
บริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของการ
ให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการให้บริการการเตือน
ภัยด้านสุขภาพท่ีควรระวัง เป็นต้น 
โดยมีเปูาหมายการด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๑ อาหารปลอดภัย 
กลางน้ า 
๓.๑.๕) ผลกัดันให้มีกฎหมาย
มาตรฐาน: ตลาดสด/ร้านอาหาร/
แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ
และมีการน าไปปฏิบัติ มีการคัด
กรองโดยใช้ Test Kits และการ 
Tracing (QR Code)  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
(๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- สคบ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑. ทุกตลาดสดน่าซ้ือ/
ร้านอาหารท่ีจ าหน่ายอาหาร
ปรุงส าเร็จมีมาตรฐานพร้อม
ท้ังคู่มือการปฏิบัติงาน และ
อบรม  
๒. มีระบบก ากับ ติดตาม 
เน้นเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ 
๓. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบังคับใช้
กฎหมาย 

๑. ร้อยละของร้านอาหาร/
แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุง
ส าเร็จ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
๒. ร้อยละของร้านอาหาร/
แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุง
ส าเร็จ มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
๓. ร้อยละของผู้ปุวยที่เกิด
จากโรคทางเดินอาหารและ
น้ า รวมท้ังอาหารเป็นพิษลด
น้อยลง  

๗๓ สาธารณสุข เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑๐ 
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

 ๒. การคุ้มครองสุขภาพแก่บุคคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้ง
ผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยรวมถึง
แหล่งเงิน 
๒.๑ ก าหนดแผนการจัดระบบ
ความคุ้มครองแก่บุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ รวมท้ังผู้ท่ีไม่ใช่
ประชาชนไทย 

 
 
 
 
๒๕๖๑ 

- กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา 

• คนต่างด้าว 
• บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ
และสิทธิ  
• นักท่องเท่ียวต่างชาติ 

๑. มีระบบการคุ้มครองด้าน
สุขภาพส าหรับบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 
รวมท้ังผู้ท่ีไม่ใช่ประชาชน
ไทย 
๒. มีร่างกฎหมายส าหรับ
ระบบการคุ้มครองด้าน
สุขภาพ ส าหรับบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

รวมท้ังผู้ท่ีไม่ใช่ประชาชน
ไทย  
๓. มีการก าหนดแหล่งเงิน
ส าหรับใช้ในการคุ้มครอง
สุขภาพบุคคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ รวมท้ังผู้ท่ี
ไม่ใช่ประชาชนไทย 

    ๗. การเพิ่มความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน (พิจารณาได้
จากกิจกรรมของการปฏิรูปเรื่อง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ)  

- - กระทรวงสาธารณสุข 
- สปสช. 
- สปส. 
- กรมบัญชีกลาง 
- สถานพยาบาล 
- ภาคประชาสังคม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

คนไทยมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมีพฤติกรรมทาง
สุขภาพดีขึ้นและสามารถ
ดูแลตัวเอง ตลอดจนใช้
บริการสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

- 

๗๔ สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
ปฏิรูปการรู้เท่า
ทันสื่อของ
ประชาชน 

 ๓. การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่า
ทันสื่อ” ในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยและในสถานท่ี
สาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายท่ี
อยู่นอกสถานศึกษาท้ังในกรุงเทพ

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๓ (๓)  

- ศธ. 
- กองทุน กทปส.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

สร้างความตระหนักในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา 

• Cyber Bullying ท่ีบันทึก 
ลดลงร้อยละ ๕๐ 
• จ านวนรายการ Rating 
ต่ า ลดลงร้อยละ ๕๐ 
• จ านวนการรายงานหรือ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่น 
- กองสารนิเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ร้องเรียนการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่
ในระบบผู้ตรวจการด้านสื่อ
ท้ังหมด 

๗๕ สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การ
ปฏิรูปการบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัยไซ
เบอร์/กิจการ
อวกาศ และ
ระบบและ
เครื่องมือด้าน
การ
สื่อสารมวลชน
และโทรคมนาคม
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

 ๓) ก ากับดูแล ติดตามทุก
หน่วยงานในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ ๓ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติ
ความมั่นคงของชาติด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ 
และภาวะวิกฤติ  

๒๕๖๑ (๒ – ๔) - ดศ.  
- สมช.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  

    ๔) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และ กสทช. ร่วมกันจัดท าแผน
แม่บทเพื่อน าเทคโนโลยีบรอด
แบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคมเพ่ือภารกิจปูองกัน

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ - กสทช.  
- สตช.  
- ดศ.  
- สธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมป้องกันและบรรเทา 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย 

๗๖ สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
ปฏิรูปการออม 
สวัสดิการสังคม 
และการลงทุน
เพื่อสังคม  

 กิจกรรมท่ี ๑ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) 
วิธีการ 
ปรับปรุงรูปแบบการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ การอ านวยความสะดวก
แก่กลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่  
• การอ านวยความสะดวกกับผู้ฝาก 
• การมีปฏิสัมพันธ์กับการออม
ชุมชน 
• ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจูงใจให้เกิดการ
ออม 
• พิจารณาความเหมาะสมเงิน
สมทบภาครัฐ ถ้ามีความจ าเป็น  
ขั้นตอน 
ให้คณะกรรมการ กอช. จัดท าแผน
ปรับปรุงการบริหารงานองค์กร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการ 
หรือน าเสนอ ครม. กรณีท่ีมีความ
จ าเป็น  

๒๕๖๑ หน่วยงานหลัก 
กอช. 
 
หน่วยงานร่วม 
- กค.  
- พม. 
- รง. 
- กษ. 
- กศ.  
- ส านักงานประกันสังคม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

๑. ประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
อาชีพนอกระบบเข้ามาเป็น
สมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น 
๒. สมาชิก กอช. ได้รับสิทธิ์
ประโยชน์ท่ีคุ้มค่าและ
เหมาะสม 

๑. สมาชิก กอช.  เพิ่มขึ้น
จาก ๖ แสนคน คนเป็นไม่ต่ า
กว่า ๑ ล้านคน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มขึ้น
เป็น ๑๕ ล้านคน  ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒. สมาชิก กอช. ได้รับเงิน
บ านาญไม่ต่ ากว่าคนละ 
๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน  
๓. มีการปฏิบัติตาม MOU 
ระหว่าง กอช. และ
หน่วยงานร่วมอย่างต่อเนื่อง 
๔. กฎกระทรวงและ พ.ร.บ. 
มีการแก้ไขประเด็นการเพิ่ม
เงินสมทบจากภาครัฐให้
เหมาะสมกับเปูาหมาย  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
ปฏิรูปการออม 

 กิจกรรมท่ี ๒ สร้างระบบให้คน
ไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัย
ท างาน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานหลัก 
กค. 
 

ประชาชนมีความม่ันคงด้าน
รายได้เม่ือถึงวัย
เกษียณอายุ/หลังพ้นวัย

๑. มี พ.ร.บ. ว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญในรูปแบบ
การออมภาคบังคับ ภายใน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สวัสดิการสังคม 
และการลงทุน
เพื่อสังคม  

วิธีการ 
ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญในรูปแบบการ
ออมภาคบังคับ และใช้หลักการ
ระดมการออมท้ังผู้รับสวัสดิการ
สังคม เจ้าของกิจการ (นายจ้าง) 
และรัฐบาล 

หน่วยงานร่วม  
- รง.  
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

ท างาน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒)  
๒. ประชาชนมีรายได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๓๐ ของรายได้
สุดท้ายท่ีประชาชนได้รับ
ภายใน ๑๕ ปี   

    กิจกรรมท่ี ๖ เสริมสร้างและ
พัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. 
กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม 
วิธีการ 
๑. จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 
๒๕๖๑ เพื่อใช้ด าเนินการโครงการ
ตัวอย่าง โดยอาศัยธนาคารของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาโครงการปลอด
ดอกเบี้ย 
๒. ศึกษาและจัดต้ังกองทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 
เพื่อให้ อปท. (เทศบาล และ อบจ.) 
ท่ีมีศักยภาพกู้ยืม โดยแบ่งเป็น ๒ 
ขั้นตอน 
(๑) ก าหนดวงเงินให้สถาบัน

๒๕๖๑ หน่วยงานหลัก 
พม. 
 
หน่วยงานร่วม 
- กค. 
- ธนาคารของรัฐ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ชุมชนมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสอดรับกับความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาล 
และ อบจ.  

๑. มี อปท. ขอใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายในปี 
๒๕๖๑ 
๒. การกู้ยืมเพ่ือลงทุนกิจการ
ทางสังคมโดย อปท. มีไม่ต่ า
กว่า ๒๐ แห่ง ภายในเวลา ๕ 
ปี  
๓. จ านวนของ อปท. ท่ีมีขีด
ความสามารถในการจ่ายคืน
เงินทุน เพิ่มขึ้น โดยใน
เบื้องต้น เริ่มทดลอง
ด าเนินการ ๕ แห่ง  
๔. มีการจัดต้ังและพัฒนา
องค์กรภาครัฐเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนท่ีชัดเจน  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การเงินของรัฐให้กู้โดยรัฐสนับสนุน
ค่าดอกเบี้ยหรือค่าด าเนินการ และ 
(๒) เปิดการลงทุนจากภาคเอกชน
ผ่านตราสารหน้ี ตลาดทุน หรือการ
ลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ (Crowd 
Funding ประชารัฐ ฯลฯ) 
๓. ก าหนดขอบเขตของการกู้ยืม 
ได้แก่ 
(๑) สถานท่ีดูแลและให้บริการผู้สูง
วัย 
(๒) สถานบริการสุขภาพส าหรับ
ผู้ปุวยไม่ติดเตียง และ 
(๓) การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการเร่งด่วน
ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทท่ี
รัฐบาลยังไม่สามารถตอบสนองได้ 
ขั้นตอน   
๑. ใช้งบประมาณ เหลือจ่ายจาก
งวดท่ี ๓ ของงบประมาณปี ๒๕๖๑ 
๒. เสนอคณะรัฐมนตรีและใช้มติ
คณะรัฐมนตรีริเริ่มเป็นโครงการน า
ร่อง 
๓. เตรียมความพร้อมของกฎหมาย
และอนุบัญญัติต่าง ๆ 
กลไกและการปรับปรุงกลไก 
๑. พม. เป็นเจ้าของเรื่อง โดยหารือ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กับ กค. มท. และ อปท. 
๒. ให้คณะกรรมการพิเศษชุดหน่ึง
เปน็ผู้ศึกษาและพิจารณาเสนอ 
ครม. 
๓. เมื่อผ่าน ครม. แล้ว ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้กฎหมาย
และอนุบัญญัติของตน 
๔. ให้มีการศึกษาการจัดตั้งหน่วย
บริหารในรูปองค์การมหาชน
ภายใต้การก ากับดูแลของ รมว.กค.     

๗๗ สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้
เสียเปรียบใน
สังคม  

๑. ปฏิรูประบบขนส่ง
มวลชนไม่ให้เป็น
อุปสรรคเพื่อคนทั้ง
มวล (Design for 
All) ที่ยึดหลักการ
ออกแบบสากล 
(Universal 
Design) ต่อคนทุก
กลุ่มทุกวัย 

กิจกรรมท่ี ๑ ปฏิรูปขนส่ง
สาธารณะในระบบราง 
วิธีการ 
ผลักดันการก่อสร้างรถไฟฟูาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้
คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดย
ตรวจติดตามในขั้นตอนต่าง ๆ ท้ัง
ในส่วนท่ีจัดจ้าง หรือด าเนินการ
ตาม TOR แล้ว และท่ีอยู่ระหว่าง
การออกแบบ รวมถึงระบบการ
ให้บริการ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานหลัก 
คค. 
 
หน่วยงานร่วม  
- รฟท. 
- รฟม. 
- กค. 
- พม. 
- กทม.  
- ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
ในระบบรางโดยไม่มี
อุปสรรค  

ร้อยละ ๘๐ ของสถานี 
ขบวนรถและระบบการ
ให้บริการมีการออกแบบ
เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัย
สามารถเข้าถึงได้ และอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    กิจกรรมท่ี ๒ ปฏิรูประบบ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ขนส่งสาธารณะทุกระบบ 
วิธีการ 
ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการขนส่ง
สาธารณะทุกระบบ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทาง
เท้า ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เป็น
ต้น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคน
ทุกกลุ่มทุกวัย  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน่วยงานหลัก 
- คค. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
หน่วยงานร่วม 
- กค. 
- พม.  
- สศช.  
- กทม. 
- อปท. 
- รฟท. 
- รฟม. 
- ขสมก. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กฟน. 
- กฟภ. 
- บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
- ดศ. 

ลดความเสียเปรียบในการ
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการขนส่งสาธารณะ 

ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมจัด
สภาพแวดล้อม การเดินทาง 
และบริการสาธารณะท่ีทุก
คนสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กสทช. 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้
เสียเปรียบใน
สังคม  

 กิจกรรมท่ี ๓ ปฏิรูปกฎหมายและ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลหรือ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบที่
ยึดหลักการออกแบบที่เป็นสากล 
(Universal Design)  
วิธีการ 
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบท่ียึดหลักการออกแบบท่ี
เป็นสากล (Universal Design) ซ่ึง
อาศัยบทกฎหมายหลักอื่น ๆ ให้
เป็นประมวลกฎหมายรวมอยู่ใน
ฉบับเดียว และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับใช้
และก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายโดยให้สามารถควบคุม 
จัดการ และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 
ด้วย  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน่วยงานหลัก 
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
หน่วยงานร่วม 
- คค.  
- กทม. 
- อปท. 
- ดศ. 
- กสทช.  

คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึง
บริการสาธารณะ และได้รับ
ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

มีการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility 
for All Act: AAA)  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้
เสียเปรียบใน
สังคม  

๒. ปฏิรูปกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ 

กิจกรรมท่ี ๑ สนับสนุนและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารศูนย์บริการคนพิการโดย
องค์กรด้านคนพิการ และ
ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการ

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน่วยงานหลัก  
- พม. 
- กค. 
 
หน่วยงานร่วม  

๑. มีศูนย์บริการคนพิการ
โดยองค์กรด้านคนพิการท่ีได้
มาตรฐานครอบคลุมทุก
อ าเภอ 
๒. คนพิการสามารถใช้ชีวิต

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ศูนย์บริการคนพิการโดย
องค์กรด้านคนพิการผ่าน
มาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จาก
ลักษณะ project-based เป็น 
unit-cost โดยเน้นโครงการที่
เป็นการเสริมสร้างอาชีพคนพิการ
ที่ไม่สามารถท างานในสถาน
ประกอบการได้ หรือคนพิการที่
ประกอบอาชีพอิสระ 
วิธีการ 
๑. ด าเนินการให้มีศูนย์บริการคน
พิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ตามสัดส่วนคนพิการ 
๒. ด าเนินการให้ศูนย์บริการคน
พิการ โดยองค์กรด้านคนพิการ
สนับสนุนภาครัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยใช้
เงินกองทุนฯ สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการจัดต้ัง
คณะกรรมการในลักษณะของการ
ร่วมบริหารโครงการ เพื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และการ
ประเมินผลเพื่อตอบสนองโครงการ
ในลักษณะ unit-cost 

- รง. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ได้โดยไม่มีอุปสรรคและมี
ศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ 

ครอบครัวคนพิการ องค์กร
ด้านคนพิการ (องค์กรของ
คนพิการ และองค์กรเพื่อคน
พิการ) ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
๓. มีระบบประกันคุณภาพ
และติดตามประเมินผล
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
๔. คนพิการวัยแรงงานร้อย
ละ ๑๐ ได้รับการพัฒนาผ่าน
เงินกองทุนคนพิการ 
๕. จ านวนคนพิการวัย
แรงงานได้รับการพัฒนาผ่าน
เงินกองทุนคนพิการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้

๔. ปฏิรูประบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้าง
และศักยภาพ สคบ. โดยเพิ่ม

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานหลัก  
- กพ. 

สคบ. เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพด้านการ

๑. สคบ. มีการปฏิรูปองค์กร
ท้ังระบบ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เสียเปรียบใน
สังคม  

อ านาจทางปกครองให้กับ สคบ. 
เพื่อให้สามารถบังคับใช้และให้
ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคได้จาก
เดิมที่เป็นเพียงหน่วยเชิงนโยบาย
และให้ความรู้ไปใช้สิทธิทาง
ปกครองตามกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเดียว 
วิธีการ 
๑. แก้ไขพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีอ านาจทาง
ปกครองแก่เจ้าพนักงานในการ
แก้ไขปัญหาผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หรือตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
บังคับใช้กฎหมายฯ ตามกิจกรรม 
โดยให้ สคบ. ไปสังกัดหน่วยงาน
กระทรวงที่ใช้บังคับกฎหมาย เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม แทน
สังกัดเดิม ซ่ึงเป็นหน่วยงานเชิง
นโยบาย 
๒. สนับสนุนให้ สคบ. ด าเนินการ
ยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา ๔๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

- สคบ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

คุ้มครองผู้บริโภค ๒. สคบ. มีอ านาจในทาง
ปกครอง 
๓. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับการแก้ไข 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้
เสียเปรียบใน
สังคม  

๕. ปฏิรูปการขึ้น
ทะเบียนกับผู้ไร้
สถานะทางทะเบียน
ราษฎร 

กิจกรรมท่ี ๑ ติดตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรแก้ไขใหม่ เพื่อ
สามารถบังคับใช้ได้ 
วิธีการ 
๑. ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ 
ในการด าเนินการ เพื่อก าหนดแนว
ทางการขึ้นทะเบียน 
๒. ก าหนดแผนการขึ้นทะเบียนให้
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยเฉพาะ กลุ่มคนพิการ คน
ยากจน กลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูง 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน่วยงานหลัก  
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 
หน่วยงานร่วม 
- วธ.  
-กต.  

ผู้ไร้สถานะทางทะเบียน
ราษฎรได้รับสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร และได้สิทธิ
ประโยชน์บริการขั้นพ้ืนฐาน
จากรัฐ  

สัดส่วนของผู้ไร้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎรลดลงร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

   ๖. การเปลี่ยนแปลง
นโยบายประชากร
เพื่อเสริมสร้างสมดุล
ประชากรในอนาคต 

กิจกรรมท่ี ๑ แก้ปัญหาอัตราการ
เกิดที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ที่ท า
ให้ประเทศไทยมีประชากรในแต่
ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล 
วิธีการ 
๑. ให้สิทธิในการลดหย่อน
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้นฐานส าหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุ์ให้
ผู้มีบุตรยากสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
๒. ด าเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม ทุกพื้นท่ี เพื่อลด

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
- พม. 
- สธ. 
 
หน่วยงานร่วม  
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ประเทศไทยมีโครงสร้างอายุ
ประชากรท่ีเหมาะสมกับการ
พัฒนาประเทศ  

อัตราการเกิดต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คนต่อปีเพิ่มขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ภาระพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร 
โดยเฉพาะการดูแลเด็กอายุ ๐ – ๓ 
ปี  

   ๗. การเสริมพลังสตรี กิจกรรมท่ี ๑ เพิ่มสัดส่วนของสตรี
ในต าแหน่งบริหารขององค์กร 
วิธีการ 
๑. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
และการบริหารของสตรี อาทิ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ระดับชาติ คณะกรรมาธิการของ
ฝุายนิติบัญญัติ โดยให้ค านึงถึง
สัดส่วนของผู้แทนสตรีหรือผู้แทน
องค์กรท่ีท างานด้านสตรีท่ีเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการหารือ
กรรมาธิการที่ก าหนดใน
รัฐธรรมนูญ 
๒. จัดมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง
การปกครอง และการบริหาร เช่น 
การเพิ่มจ านวนสตรีใน
คณะกรรมการระดับนโยบายของ
ชาติและการเข้าด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง การบริหาร ของสตรีใน
สัดส่วนท่ีเท่าเทียมกับบุรุษ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานหลัก 
พม. 
 
หน่วยงานร่วม 
- รง. 
- นร.  
- พรรคการเมือง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในทางสังคม การเมือง และ
กระบวนการตัดสินใจ ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่นมากขึ้น 

๑. กฎหมายและระเบียบท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมือง และการบริหาร
ของสตรีได้รับการแก้ไข 
๒. สตรีได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับ
ตัดสินใจทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนมากขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๗๘ สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
จัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้าน
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) เป็นผู้เก็บและ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศใน
ระดับชุมชนและต าบล 
วิธีการ 
๑. ให้ อปท. เป็นผู้เก็บและพัฒนา 
รวมท้ังเผยแพร่และให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ข้อมูลและสารสนเทศ
ดังกล่าวอย่างโปร่งใส โดยการมอบ
อ านาจหน้าท่ีทางกฎหมายให้กับ 
อปท.  
๒. การด าเนินการให้เน้นข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น และไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
๓. ออกแบบระบบเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ และรวมอยู่ใน 
Big Data ของรัฐบาล 
๔. ออกแบบระบบความปลอดภัย
ควบคู่ไปกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ MIS, GIS 
ขั้นตอน 
๑. แก้ไขภารกิจของ อปท. ให้
สอดคล้องและชัดเจนเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและอ านาจในการจัดเก็บ
ข้อมูลของ อปท. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานหลัก  
- ดศ.  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
หน่วยงานร่วม 
- สรอ.  
- GISTDA 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 

มีฐานข้อมูลทางสังคมใน
ระดับพื้นท่ีท่ีมีการบริหาร
จัดการ โดย อปท.  

๑. อปท. ท่ัวประเทศมีข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐาน ภายใน 
๓ ปี  
๒. อปท. เริ่มบริหารระบบได้ 
ภายใน ๕ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๒. ออก Template ข้อมูลพื้นฐาน 
และฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดเก็บข้อมูลการบริหารข้อมูล 
และ Computer Literacy 
กลไกและการปรับปรุงกลไก 
๑. มท. และจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบในด้านการบริหาร
จัดการร่วมกับ อปท. ท่ัวประเทศ 
๒. ดศ. ร่วมกับ สรอ. และ 
GISTDA ร่วมกันออกแบบระบบ
และจัดการฝึกอบรม 
๓. อปท. เป็นผู้จัดเก็บและบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
จัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้าน
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๒ จัดล าดับ
ความส าคัญการเปิดเผยข้อมูลที่
ประชาชนต้องการทราบ และ
สร้างการรับรู้ 
วิธีการ 
๑. ส ารวจความต้องการข้อมูลท่ี
ประชาชนต้องการรับรู้ และ
ปรับปรุงการบริการภาครัฐ (ไม่ใช่
เฉพาะฝุายรัฐต้องการรับรู้) แล้ว
จัดล าดับความส าคัญ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
๒. ปรับปรุงระบบการร้องทุกข์ให้

๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ หน่วยงานหลัก 
- สรอ.  
- ดศ. 
 
หน่วยงานร่วม  
- นร.  
- GISTDA 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการข้อมูลของภาครัฐท่ี
ตรงกับความต้องการ  

มีบริการข้อมูล และการ
ให้บริการของภาครัฐแบบ
เปิดเผยและเชื่อมโยงกัน 
(Open and Connected 
Government) ปีละ ๕ 
เรื่อง เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สะดวกต่อการติดตามมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอน 
๑. ศึกษาว่าประชาชนต้องการ
ทราบข้อมูลประเภทใด 
๒. จัดล าดับความส าคัญในการ
จัดการฐานข้อมูล การเปิดเผย
ข้อมูล สารสนเทศระบบชั้น
ความลับ และการเข้าถึงข้อมูล
ตามล าดับความส าคัญ 
๓. สร้างเนื้อหา (Content) ท่ีง่าย
ต่อความเข้าใจ และระบบสืบค้น 
(Search Engine) ได้ง่าย 
กลไกและการปรับปรุงกลไก 
๑. สรอ. GISTDA ดศ. และ มท. 
ร่วมกันด าเนินการ 
๒. อาจจ าเป็นต้องพิจารณา
ปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
และกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยผู้ใช้บริการของรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลเท่าท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
๓. พิจารณาขอบเขตหน้าท่ีของ 
สรอ. ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
จัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้าน

 กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาข้อมูลภาษี
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการ
ช่วยเหลือของรัฐ 
วิธีการ  

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
(๑)  

หน่วยงานหลัก 
กระทรวงการคลัง 
 
 

ประชาชนทุกคนเข้าสู่ระบบ
ภาษี 

จ านวนประชาชนเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลภาษีเพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่
ปี ๒๕๖๒ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สังคม ๑. เร่งรัดการน าผู้มีรายได้เข้าระบบ
การแจ้งรายได้ทุกคน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเป็น
นโยบายและการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเปูาหมายอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 
ขั้นตอน 
๑. ปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูล
การเสียภาษีและรายได้ผ่านระบบ 
๒. ถ้ามีความจ าเป็น อาจต้องให้
บุคคลธรรมดาต้องแจ้งรายได้ ไม่ว่า
จะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี
หรือไม่ก็ตาม ตามแบบท่ีก าหนด
ทุกคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลท่ี
เคลื่อนไหวตามเป็นจริง 
กลไกและการปรับปรุงกลไก 
๑. สร้างกลไกพิเศษในการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการภาษีใน กค. 
เพื่อให้มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรายรับและ
รายจ่ายผู้เสียภาษี  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๗๙ สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ระบบ
สร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง 

 กิจกรรมท่ี ๑ การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่  
วิธีการ 
๑. ก าหนดให้ต าบลเป็นพื้นท่ีการ
พัฒนาอย่างบูรณาการ (“ต าบล

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน่วยงานหลัก 
- สช. 
- สศช. 
- พอช.  
 

มีกลไกบูรณาการในพื้นท่ี 
เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์
เพื่อการพัฒนาในพื้นท่ี 

๑. มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปี 
๒. เกิดกลไกประชารัฐระดับ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เข้มแข็งประเทศมั่นคง”) โดย 
     ๑.๑ จัดให้มีกลไกประชารัฐ
ต าบลเข้มแข็งท่ีประกอบด้วย ๔ 
ภาคส่วนหลัก ได้แก่ 
(๑) ท้องท่ี ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(๒) ท้องถ่ิน ได้แก่ อบต. เทศบาล 
(๓) องค์กรชุมชน/เอกชน ได้แก่ 
สภาองค์กรชุมชน ต าบล บ้าน วัด 
โรงเรียน กลุ่มต่าง ๆ  
(๔) หน่วยงานอื่น ได้แก่ พัฒนา
ชุมชน เกษตรต าบล ต ารวจ รพสต. 
(อ้างอิง: ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ท า
หน้าท่ีโดย ประสานพลังทุกภาค
ส่วน เพื่อรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 
โดยมีเปูาหมายให้ต าบลเข้มแข็ง 
ครอบครัวเข้มแข็ง และสร้างเสริม
จิตส านึกสาธารณะและการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร  
     ๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information 
System: GIS) แสดงให้เห็น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชนและ
ทุนทางสังคม 
     ๑.๓ จัดท าแผนแม่บทชุมชน

หน่วยงานร่วม 
- นร. 
- กสทช. 
- สปสช. 
- สสส.  
- มูลนิธิพัฒนาไท 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จังหวัดท่ีเข้มแข็ง ภายใน ๒ 
ปี 
๓. กลไกประชารัฐระดับ
ต าบลมีความเข้มแข็ง
ครอบคลุมทุกต าบล ภายใน 
๓ ปี 
๔. แผนแม่บทชุมชน หรือ
ธรรมนูญชุมชนครอบคลุม
ทุกต าบล ภายใน ๔ ปี 
๕. มีระบบ GIS ครอบคลุม
ทุกต าบล ภายใน ๕ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หรือธรรมนูญชุมชนแบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นแผนร่วม
ของทุกกลไกในพื้นท่ี และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
     ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการความรู้ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน ครอบครัว 
และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
***ส ำหรับชุมชนในรูปแบบอื่นท่ี
ไม่ได้เป็นต ำบล เช่น ชุมชนเขต
เมืองสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับ
บริบท 
๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ประชารัฐสนับสนุนต าบลเข้มแข็ง
ระดับจังหวัดท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอื่น ๆ อย่างสมดุล 
     ๒.๑ ประสานงาน ประสาน
แผน ประสานการสนับสนุน 
     ๒.๒ จัดกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมและ
สื่อสารทางสังคม สนับสนุนการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง 
     ๒.๓ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการชุมชน 
(Community Organizer) ระดับ
ต าบล ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี อย่าง
น้อยต าบลละ ๕ คน  
     ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการความรู้ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. จัดให้มีคณะกรรมการประชารัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนต าบลเข้มแข็ง
ระดับประเทศ ท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนับสนุนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอื่น ๆ อย่างสมดุล 
     ๓.๑ ประสานทุกภาคส่วนเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 
     ๓.๒ จัดและสนับสนุน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม การสื่อสารทาง
สังคมเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

     ๓.๓ สนับสนุนให้เกิดกลไก
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมท่ียั่งยืน เช่น มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
     ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการความรู้ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ขั้นตอน 
ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง ก าหนดองค์กรที่มีความ
คล่องตัวภายใต้หน่วยงานของรัฐท่ี
มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนตาม 
ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ข้างต้น 
ซ่ึงมีระยะท างานเบื้องต้น ๕ ปี 
และให้มีการประเมินผลเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินงานต่อของ
องค์กรดังกล่าว หรือพิจารณา
จัดต้ังกลไกในรูปแบบอื่นต่อไป  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ระบบ
สร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง 

 กิจกรรมท่ี ๒ การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิง
ประเด็นและกลไก : สิทธิและ
บทบาทชุมชน 
วิธีการ 

 
 
 
 
 

หน่วยงานหลัก 
พอช. 
 
หน่วยงานร่วม 
กรมการพัฒนาชุมชน 

สภาองค์กรชุมชนมีบทบาท
ร่วมท่ีส าคัญใน
กระบวนการพัฒนา และ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับชุมชน

มีกฎหมายและแผนพัฒนา
ระบบและโครงสร้างการ
สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน 
ภายใน ๒ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๒. แก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องให้สภาองค์กรชุมชนมี
บทบาทร่วมท่ีส าคัญใน
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและระดับชาติ  
ขั้นตอน 
๑. จัดท าร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้างการ
สนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 

ท้องถิ่น และระดับชาติ 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การ
จัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้าน
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๕ การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิง
ประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจ
ชุมชน 
วิธีการ 
๒. พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนใน
ลักษณะ Matching Model 
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานหลัก  
- พอช. 
- พณ.  
 
หน่วยงานร่วม 
- กค. 
- พณ. 
- มูลนิธิสัมมาชีพ 

เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
การบริหารธุรกิจชุมชน 
(Community Business 
Administration - CBA) 
ตามมาตรา ๗๕ แห่ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑. มีแผนพัฒนาระบบ
สัมมาชีพ 
๒. เกิดเศรษฐกิจและ
สัมมาชีพชุมชนครอบคลุมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของ
ต าบลท้ังหมด ภายใน ๕ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ขั้นตอน 
๑. จัดท าแผนพัฒนาระบบ
สัมมาชีพชุมชน 
๒. ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจ
และสัมมาชีพและสัมมาชีพ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
๒๕๖๑ 
 
๒๕๖๑ 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 

๘๐ สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๑ สร้างพลังจิตอาสา 
๑.๑ โครงการจิตอาสา “เราท าดี
ด้วยหัวใจ” 
วิธีการ 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึก
เพื่อส่วนรวม สานต่อพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเป็นวาระ
แห่งชาติ 
ขั้นตอน 
๑. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุก
จังหวัดเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ี/ชุมชน
ของตนเอง 
๒. จัดให้ประชาชนทุกระดับมีส่วน

- หน่วยงานหลัก 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
 
หน่วยงานร่วม 
- พม. 
- นร.  
- กห.  
 
 

คนไทยมีส านึกจิตอาสา และ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
โดยได้รับการปลูกฝังผ่าน
การด ารงชีวิตประจ าวัน
อย่างสม่ าเสมอ 

ประชาชนลงทะเบียนเข้า
ร่วม และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ร่วมโดยให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสนใจ 
และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
๓. สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา โดย
สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
๔. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลัง
จิตอาสาให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงทั้งระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล โดยแยกภารกิจ
ของจิตอาสาตามความสนใจและ
ลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน  
๕. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 ๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐ 
เพื่อสังคมสุขภาวะ 
วิธีการ 
สนับสนุนให้เกิดการสานพลังความ
ร่วมมือภาคีท่ีหลากหลายแบบ
กลไกประชารัฐในพื้นท่ี ๗๗ จังหวัด 
ในการเสริมสร้างจิตส านึก
พึ่งตนเองของภาคประชาชน 
ขั้นตอน 
๑. พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่าย
จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมในทุก
จังหวัด โดยจัดท าฐานข้อมูล

- หน่วยงานหลัก 
- สช. 
- สสส.  
- พม. 
 
หน่วยงานร่วม  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมการปกครอง 
- พอช.  

เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ
มีความร่วมมือในทุกระดับ 
(ระดับพื้นท่ี/จังหวัด/
ประเทศ) เพื่อเสริมสร้าง
สังคมสุขภาวะที่อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๑. มีพลเมืองผู้มีจิตอาสาใน
พื้นท่ีท่ัวประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ 
คน 
๒. มีศูนย์จิตอาสาประชารัฐ 
กระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัดไม่
น้อยกว่า ๗๗ ศูนย์ 
๓. มีเครือข่ายจิตอาสา
ประชารัฐท่ัวประเทศ ไม่
น้อยกว่า ๘๗๘ เครือข่าย 
(อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ 
เครือข่าย) 
๔. มีฐานข้อมูลประชาชนท่ี



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประชาชนท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก 
เพื่อเตรียมการส าหรับการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
๒. พัฒนาระบบเฝูาระวังภัยทาง
สังคมโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการ
ด าเนินการ 
๓. พัฒนากองทุนประชารัฐเพื่อ
สังคมในระดับจังหวัด 

อยู่ในภาวะยากล าบากและ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 
๕. มีกองทุนประชารัฐเพื่อ
สังคมในระดับจังหวัด 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๒ สร้างพลังแผ่นดิน 
๒.๑ การปฏิรูประบบอาสาสมัคร
ในพื้นที่ 
วิธีการ 
พัฒนาอาสาสมัครให้มีความเป็น
เอกภาพและเป็นพลังขับเคลื่อน
หลักในชุมชน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มพลังอื่น ๆ  
ขั้นตอน 
๑. พัฒนา “Application ของ
อาสาสมัคร” ออนไลน์ในระบบ
สมาร์ทโฟน อาทิ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
และ “Application จิตอาสา”  
     – ภาครัฐ/เอกชน/ประชา
สังคมร่วมกันพัฒนาระบบเครือข่าย
ของอาสาสมัครหรือจิตอาสา
ประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบท่ี

- หน่วยงานหลัก 
- พม. 
- ศธ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- ดศ. 
 
หน่วยงานร่วม 
- ภาคธุรกิจ 
- มูลนิธิ 
- ชมรม 
- สมาคม 
- คณะท างานประชารัฐเพื่อ
สังคม (E 6)  
 

เครือข่ายอาสาสมัครได้รับ
การพัฒนาเป็นเครือข่ายท่ีมี
ความเข้มแข็ง มีเอกภาพ 
และมีการด าเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม  

๑. มีองค์กรกลาง/ศูนย์
ประสานงานเครือข่าย
อาสาสมัครอย่างน้อย
ภูมิภาคละ ๑ แห่ง 
๒. มีระบบฐานข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนเครือข่าย
อาสาสมัครของประเทศ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง
ได้ โดยพัฒนาผ่านระบบ รูปแบบ 
Application ในสมาร์ทโฟน 
     - พัฒนาข้อมูลการด าเนินการ
ของอาสาสมัคร และจิตอาสาใน
ระดับพื้นท่ีต่าง ๆ ให้เป็นระบบท่ี
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ง่าย 
๒. ให้มีองค์กรกลาง/ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร
และจิตอาสาประชารัฐระดับ
จังหวัด/ประเทศ เป็นเครือข่าย
ช่วยเหลือสังคม 
๓. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อร่วม
ก าหนดแผนงาน/โครงการประจ าปี  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาสาสมัคร โดยขึ้นทะเบียน จัด
ประเภทท่ัวไป/เฉพาะด้านของ
อาสาสมัคร จิตอาสา องค์กร และ
รายงานบุคคล 
๕. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครไปสู่
การจดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณะประโยชน์ 
๖. สร้างกระแสสังคม ระดมทุน 
ก่อตั้งกองทุนและจัดระบบการ



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

บริหารจัดการ  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 ๒.๓ ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ินของเด็กและเยาวชน 
วิธีการ  
๑. สนับสนุนการจัดต้ังตัวแทนของ
สภาเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นใน
ระดับชุมชนและต าบล เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในระดับ
พื้นท่ี และบูรณาการกับกิจกรรมใน
ชุมชนร่วมกับภาคีอื่น 
๒. ยกระดับและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชน 
กับข้อมูลของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนของ พม.  
ขั้นตอน 
๑. ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชน 
๗,๗๗๕ แห่ง มีกิจกรรมส าคัญ 
อาทิ ๑) ขยายเครือข่ายจิตอาสา ๑ 
สภา ๑ กิจกรรมอาสา ๒) กิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด ปูองกันทุจริต 
รักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลอดภัย
บนท้องถนน และ ๓) กิจกรรมกับผู้

- หน่วยงานหลัก 
- พม.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ศธ. 
 
หน่วยงานร่วม 
- ดศ.  
- เอกชน 
 
 

๑. สภาเด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 
และสังคม 
๒. สภาเด็กและเยาวชนเป็น
เวทีส าหรับเด็กและเยาวชน
ในการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 

๑. ร้อยละ ๒๐ ของสภาเด็ก
และเยาวชน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละปี  
๒. สภาเด็กและเยาวชน 
๗,๗๗๕ แห่งมีกิจกรรมใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม 
อย่างน้อย ๓ กิจกรรมต่อปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เสียเปรียบในสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาส  
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ปฏิบัตงิานของสภาเด็กและ
เยาวชน 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 กิจกรรมท่ี ๓ พลังสร้างสรรค์ 
๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะ
ชีวิต 
วิธีการ 
๑. สร้าง/พัฒนานวัตกรรมและ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยขยายพื้นท่ี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์หรือนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมและห้องสมุดมีชีวิต ท่ีมี
ความทันสมัย และประชาชนทุก
ระดับสามารถเข้าถึงได้ 
๒. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
พื้นท่ีทางสังคม 
๓. พัฒนาระบบการระดมทุนเพื่อ
กิจกรรมทางสังคม 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้/ศูนย์การอบรม (Learning 
Center) ในระดับศูนย์กลาง ท่ีเน้น
การเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อให้เข้าถึง

 หน่วยงานหลัก 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ดศ. 
- ศธ.  
- OKMD 
 
หน่วยงานร่วม 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
- สสส. 
- สวทช. 
- ส านักงานเขต กทม. 
- เอกชน 
 

ประชาชนในชุมชนมีโอกาส
ในการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้
ท่ีมีชีวิตในพื้นท่ีได้เพ่ิมขึ้น  

๑. ทุกจังหวัดมีห้องสมุดและ
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต 
๒. มีห้องสมุดชุมชนเพิ่มขึ้น 
ปีละ ๑๐ แห่ง 
๓. มีกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
เคลื่อนท่ีอย่างน้อย ปีละ ๑๐ 
ครั้ง 
๔. มีห้องสมุดมีชีวิตท่ีเหมาะ
กับพื้นท่ีในอาคารสูงร่วมมือ
กับภาคเอกชน ปีละ ๕ แห่ง  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ได้ตลอดทุกช่วงวัย เช่น ทักษะ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR)  
ขั้นตอน 
๑. จัดต้ัง “ห้องสมุดมีชีวิต” ในทุก
จังหวัด โดย อปท. (ปัจจุบันมี ๓๔ 
หน่วย ๒๔ จังหวัด) (ขยายผลปีละ 
๑๐ จังหวัด)  
๒. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียน และขยายสู่โรงเรียนท่ี
ด้อยโอกาส 
๓. จัดให้มีห้องสมุดมีชีวิตท่ีเหมาะ
กับพื้นท่ีในอาคารสูง ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเชิงรุก 
“ห้องสมุดมีชีวิตเคลื่อนท่ี” 
๔. สนับสนุนการจัดต้ังห้องสมุด
ชุมชน หรือ Mini TK Park ในทุก
จังหวัด (จาก ๔ แห่ง ๔ จังหวัด)  
๕. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้ใกล้บ้าน อาทิ ระดับต าบล 
ส านักงานเขตฯ ให้สอดคล้องกับ
ศูนย์ต้นแบบ  

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ

 ๓.๒ ขับเคลื่อนคลังปัญญา
ผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ 
วิธีการ 

- หน่วยงานหลัก 
- พม. 
• กระทรวงมหาดไทย 

๑. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพท่ีเหมาะสม 

๑. มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทุกต าบล ภายใน 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

๑. จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ครอบคลุมทุกต าบล 
๒. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมร่วมกันในพื้นท่ีในรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุโดยให้ชมรม
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม 
ขั้นตอน 
๑. จัดหาสถานท่ีเพื่อจัดตั้งและ
ขยายโรงเรยีนผู้สูงอายุ ดังน้ี 
- อาคารเรียนเก่า อาคารร้างใน
ต าบล ศาลากลางบ้าน ศาลา
ประชาคม  
- วัด ท่ีตั้งของชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ 
โดยให้ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม 
- รัฐ โดย พม. สนับสนุน
งบประมาณสร้างหรือซ่อม หรือ
ปรับปรุงให้เหมาะสม สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้  
- ท่ีดินว่างเปล่า พร้อมก่อสร้าง
อาคารใหม่  
๒. จัดกิจกรรม อาทิ  
- กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยพัฒนาทักษะเพื่อ

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
หน่วยงานร่วม 
- วัด 
- มูลนิธิ 

๒. คนในชุมชนได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา/องค์
ความรู้จากผู้สูงอายุในชุมชน 

๕ ปี อย่างน้อย ต าบลละ ๑ 
แห่ง  
๒. จัดระดับการพัฒนาสู่
มาตรฐานร้อยละ ๒๐ ในแต่
ละปีของจ านวนต าบลในแต่
ละจังหวัด 
๓. มีเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และท ากิจกรรม
ร่วมกันในพื้นท่ีในรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใน ๕ 
ปี ในทุกอ าเภอ โดยให้ชมรม
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เพิ่มพูนทักษะถ่ายทอดภูมิปัญญา 
เป็นเวทีในการพบปะใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
- ส่งเสริมกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุในต าบลให้เชื่อมโยง/
บูรณาการกับเครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มสตรีในชุมชน 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

 ๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่
ฟื้นฟู กล่อมเกลาเด็ก 
วิธีการ 
๑. ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นพื้นท่ีฟื้นฟูกล่อมเกลาเด็ก ท้ัง
ด้านพัฒนาการทางกายและจิตใจ 
๒. สร้างเสริมศักยภาพด้านองค์
ความรู้ ทัศนคติด้านจิตวิทยา และ
ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยแก่
บุคลากรในศูนย์เด็กเล็กให้ถึงพร้อม 
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด  
๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
ขั้นตอน 
๑. ประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อหาสัดส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก

- หน่วยงานหลัก  
- พม.  
- วธ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
หน่วยงานร่วม 
- ศธ. 
- สธ. 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การยกระดับให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ของ อปท. 
มากขึ้น 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
พื้นท่ีฟื้นฟู กล่อมเกลาเด็ก
ท้ังด้านพัฒนาการทางกาย
และจิตใจ  

๑. ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อปท.  
๒. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบอย่างน้อย ร้อยละ ๔๐  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เล็กที่ต่ ากว่าเกณฑ์ และได้
มาตรฐาน 
๒. พัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ๕ ด้าน ได้แก่ 
     - ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
     - ด้านบุคลากร 
     - ด้านอาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - ด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
     - ด้านการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมสนับสนุน 
๓. คัดเลือกและให้รางวัลมาตรฐาน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้เป็น
ต้นแบบ 
๔. จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้คู่
คุณธรรม สร้างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของพลเมืองไทย เก่ง ดี มี
สุข   

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ

 ๓.๔ ขยายเครือข่ายวิทยุ/การ
สื่อสารให้ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
สาธารณะ: วิทยุชุมชน 

- หน่วยงานหลัก  
- กรมประชาสัมพันธ์ 
• กระทรวงมหาดไทย 

๑. เครือข่ายวิทยุชุมชนมี
ศักยภาพในการช่วยเหลือ
สาธารณะ 

๑. วิทยุชุมชนมีรูปแบบการ
ด าเนินงานในลักษณะ
เดียวกับ จส. ๑๐๐ เพิ่มขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
สังคม 

วิธีการ 
๑. พัฒนารูปแบบการด าเนินการ
จากแนวคิดต้นแบบ จส. ๑๐๐ 
๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครใน
ชุมชนในการบริหารวิทยุชุมชน 
๓. สนับสนุนให้วิทยุชุมชนเป็น
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม การ
บริหารจัดการ และสาระส าคัญของ
ข้อมูล เช่น การปูองกันภัยพิบัติ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
ปูองกันยาเสพติด เป็นต้น 
ขั้นตอน 
๑. ถอดบทเรียนรูปแบบวิทยุชุมชน
จากแนวคิดต้นแบบ จส. ๑๐๐ 
๒. เปิดรับอาสาสมัครในชุมชนเพื่อ
สนับสนุนงานวิทยุชุมชน 
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการใช้วิทยุชุมชนเป็น
สื่อกลางข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  

- กรมการปกครอง 
 
หน่วยงานร่วม 
- จส. ๑๐๐ 
- ภาคประชาชน 
- เครือข่ายวิทยุชุมชน 
 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชน   

๒. มีการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครใน
ชุมชนในการบริหารวิทยุ
ชุมชนอย่างน้อย ปีละ ๒ 
ครั้ง 

 สังคม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๕ การมี
ส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม
กิจกรรมทาง

 กิจกรรมท่ี ๔ พลังภูมิคุ้มกัน 
๔.๒ โครงการ Citizen 
Watchdog โดยโครงสร้างระบบ
ดิจิทัลกับการเฝูาระวังทางสังคม 
Digital Community Watch 
Dog (DCWD) ในชุมชน 

- หน่วยงานหลัก 
- ดศ.  
- กสทช. 
 
หน่วยงานร่วม  
• กระทรวงมหาดไทย 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบข้อมูล และ
เฝูาระวังข้อมูลข่าวสารท่ีไม่
ปลอดภัย  
๒. ประชาชนมีความรู้ใน
การใช้ส่ือออนไลน์อย่าง

๑. ข้อมูลข่าวสารเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชนเข้าสู่
ระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีส่วนร่วมเฝูา
ระวังทางสังคมในการให้
ข่าวสารและร้องเรียนผ่าน



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สังคม วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบท่ีให้ประชาชน
สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครและ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวสาร 
(citizen watchdogs)  
๒. พัฒนาระบบเฝูาระวังสื่อในทุก
รูปแบบท้ังเพื่อตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มสตรี และระบบ 
watch dog ในระดับชุมชน 
๓. ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ใน
การสร้างความเข้าใจ ส่ือการสอน 
ช่องทางการสะท้อนปัญหาสังคม 
เช่น หลักสูตรออนไลน์ด้านการ
คุ้มครองเด็กและสตรี (สามารถ
สมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์)  
ขั้นตอน 
๑. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัล
กับการเฝูาระวังทางสังคม Digital 
Community Watch Dog 
(DCWD) โดยเน้นใช้งานเฉพาะ
อุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (ไม่ใช่ระบบร้องเรียน
ทางโทรศัพท์) 
๒. จัดให้มีระบบริหารจัดการซ่ึง
เป็นลักษณะของการแสดงจุดสี 
หรือน้ าหนักของข้อร้องเรียน 

- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด) 
- กรมการปกครอง (ศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ) 
- ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 

สร้างสรรค์ ช่องทางระบบดิจิทัล 
๒. มีหน่วยงานท่ีให้ความรู้
และเฝูาระวังการใช้งานส่ือ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๓. ให้มีกลไกบริหารจัดการข้อมูล/
ข่าวสาร เพื่อการเฝูาระวังทาง
สังคม อาทิ ศูนย์อ านวยการบริหาร
จัดการและบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน คณะกรรมการ
อ านวยการดิจิทัลเพ่ือการเฝูาระวัง
ทางสังคม 
๔. ให้ประชาชนส่งข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่ระบบดิจิทัล
เฝูาระวังผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๘๑ พลังงาน ● ด้านการ
บริหารจัด
การพลังงาน 
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๑ การ
ปฏิรูปองค์กร
ด้านพลังงาน 

 แนวทาง ๓ ปรับลดระยะเวลา
การอนุมัติ/อนุญาต 
๑. ปรับแก้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการ
พลังงานให้ส านักงาน กกพ. ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้
กฎหมายอื่น อาทิ พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุดถึงฉบับท่ี 
๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)  
๒. ส านักงาน กกพ. ออกระเบียบ
ท่ีว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อออก
ใบอนุญาตเอง 

 
 
๒๕๖๑ (๓ – ๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๒ (๑ - ๑) 

- ส านักงาน กกพ. 
- กพร. 
- กรอ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- พพ. 

ให้บริการ OSS ภายในปี 
๒๕๖๓  

มีการปรับแก้ พ.ร.บ. 
ประกอบกิจการพลังงานให้
ส านักงาน กกพ. ตรวจ
ประเมินเพื่อออกใบอนุญาต
ได้เอง ภายใน ๑ ปี และมี
การเตรียม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๘๒ พลังงาน ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๓ 
ปฏิรูปการสร้าง
ธรรมาภิบาลใน
ทุกภาคส่วน 

 แนวทาง ๒ ปฏิรูปให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
โดยก าหนดกลไกการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าท่ีประชาชนมีส่วนร่วม 
และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการ
ร่วมกัน 
๒. ประสานประชาชนในพื้นท่ี
เปูาหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์
และเกณฑ์การเสนอพื้นท่ี  
๓. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
กระบวนการเสนอพื้นท่ีโดยความ
สมัครใจอย่างเป็นทางการในระดับ
จังหวัด 
๕. มท. ประสานจังหวัดติด
ประกาศและแจ้งต่อประชาชนให้
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
๒๕๖๑ (๔ – ๔) 
 
 
๒๕๖๒ (๑ – ๑) 
 
 
 
๒๕๖๒ (๓ – ๓)  
 

- คณะอนุฯ 
- ส านักงาน กกพ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
- ส านักนโยบายและแผน
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

มีพ้ืนท่ีส าหรับจัดตั้ง
โรงไฟฟูาท่ีประชาชนเป็นผู้
เสนอ 

จัดต้ังคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนและด าเนินการให้
ได้พ้ืนท่ีภายใน ๒ ปี 

    แนวทาง ๓ การจัดสรร
ค่าภาคหลวงสู่ชุมชน 
๑. ชธ. ประสาน มท. พิจารณา
ทบทวนการจัดสรรค่าภาคหลวง 
 
 
 
 
 
๒. แก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน 

 
 
๒๕๖๑ (๒ – ๔) 
 
 
 
 
 
 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(ชธ.) 
 
กรมส่งเสริมการปกครอง

จัดสรรค่าภาคหลวงลงสู่
ชุมชนตามข้อเสนอ 

ปรับแก้กฎหมาย ภายใน ๒ 
– ๓ ปี  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๓ 
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ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าท่ีและ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และร่าง พ.ร.บ. รายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๓. จัดสรรค่าภาคหลวงตาม
ข้อเสนอ 

 
 
 
 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

ท้องถ่ิน 
 
 
 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(ชธ.) 

๘๓ พลังงาน ● ด้านไฟฟ้า 
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๔ 
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้า 

 กิจกรรม ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูา
ฐานและการเติบโตท่ีเหมาะสม 
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพ
แหล่งผลิตไฟฟูารายภาค และ
ต้นทุนไฟฟูารายภาคท่ีแท้จริง การ
จัดหาและส ารองเชื้อเพลิงท้ังระบบ 
ศักยภาพระบบส่งไฟฟูา และการ
เชื่อมโยงระหว่างภาค เพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับ
ด าเนินการตามข้อ ๗.๑ – ๗.๔ 
(๗.๑ จัดท าแผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟูาโดยพิจารณาเงื่อนไขด้าน
ก าลังผลิตและการส่งจ่ายไฟฟูาให้
เหมาะสมเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ไฟฟูารายภาค 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๒ (๒)  

- พน. (สนพ. พพ. กฝผ.) 
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ส านักงาน กกพ.  

๑ ๓.๑ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๗.๒ ก าหนดสัดส่วนก าลังการผลิต
ไฟฟูาของภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความม่ันคง
ทางพลังงาน 
๗.๓ เพิ่มระดับความม่ันคงระบบ
ไฟฟูาส าหรับจุดท่ีมีความเสี่ยงและ
มีความส าคัญต่อประเทศ 
๗.๔ มอบหมายให้ส านักงาน
นโยบายและแผน (สนพ.) เป็น
เจ้าภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจาก
โรงไฟฟูาแต่ละประเภท)  

 พลังงาน ● ด้านไฟฟ้า 
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๔ 
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้า 

 กิจกรรม ๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ท่ี
พิจารณาถึง ความสมดุลรายภาค 
ความมั่นคง ความสามารถในการ
ถ่ายเทพลังงานไฟฟูาผ่านสายส่ง
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค การใช้
โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟูาในระดับท่ีเหมาะสมโดยที่
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา ผ่าน
การรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/หน่วยงานท่ี

๒๕๖๒ (๒) – 
๒๕๖๓ (๒) 

- พน. (สนพ. พพ. กฝผ.) 
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ส านักงาน กกพ.  

๑ ๓.๒ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เกี่ยวข้อง 

    กิจกรรม ๓ ศึกษาการปรับปรุง
ระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มี
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟูาในอนาคต (Grid 
Modernization of 
Transmission and 
Distribution)  

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๒ 

- พน. (สนพ. พพ. กฝผ.) 
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ส านักงาน กกพ.  

๑ ๓.๓ 

    กิจกรรม ๔ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาไป
ด าเนินการ 

๒๕๖๓ (๒) – 
๒๕๖๕ 

- พน. (สนพ. พพ. กฝผ.) 
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๑ ๓.๔ 

 พลังงาน ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๖ 
ปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหาร
กิจการไฟฟ้า 

 การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. 
มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 
๑. สนพ. ศึกษาความเหมาะสม 
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การโอนย้าย 
กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
๒ เสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
๓ เสนอ ครม. ออก พรฎ. และ
แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ กฟน. 
และ กฟภ. สามารถด าเนินงานได้
เหมือนเดิม 

 
 
๒๕๖๑ (๒ – ๔) 
 
 
 
 
๒๕๖๒ (๑ – ๑) 
 
๒๕๖๒ (๒ – ๒)  

- สนพ. 
- พน.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๘๔ พลังงาน ● ด้านการ
สนับสนุน
พลังงานทดแทน
เพื่อการส่งเสริม
การแข่งขันและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๙ 
ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว ส าหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

 กิจกรรม ๑ บูรณาการข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้โตเร็ว
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒๕๖๑ (๒ – ๔)  - กษ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ทส. 
- พพ. 

ฐานข้อมูล ศักยภาพและ
แผนท่ีพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกไม้โตเร็วของประเทศ 

การพัฒนาฐานข้อมูลและ
แผนท่ีพื้นท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกไม้โตเร็วของประเทศ 

    กิจกรรม ๗ ออกมาตรการและ
ระเบียบเพ่ือสนับสนุนให้โรงไฟฟูา
แบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟูาแบบ Firm 

๒๕๖๒ (๒ – ๔) - พพ. 
- ส านักงาน กกพ. 
- กฟผ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีมาตรการและระเบียบใน
การรับซ้ือไฟฟูาจากชีวมวล
เป็นสัญญาแบบ Firm  

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟูาจาก
ชีวมวลเป็นสัญญาแบบ Firm 

๘๕ พลังงาน ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๑๐ 
แนวทางที่
ส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการ
น าขยะมูลฝอยไป

 กิจกรรม ๑ ภาครัฐ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องร่วมจัดล าดับความส าคัญ
ของกลุ่มพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีมีศักยภาพ
ในการน าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตไฟฟูา 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๕  

- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
• กระทรวงมหาดไทย  
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กระทรวงพลังงาน 

ได้พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ
ตั้งโรงไฟฟูา และ/หรือผลิต
เชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse 
Derived Fuel) 

ขยะส่วนใหญ่ได้น าไปใช้
ประโยชน์แทนการน าไปฝัง
กลบ 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป็นเชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า 

 พลังงาน ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๑๐ 
แนวทางที่
ส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการ
น าขยะมูลฝอยไป
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า 

 กิจกรรม ๒ ออกกฎหมายให้มีการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่าง
ทาง ปลายทาง และก่อนการน าไป
ก าจัดทุกเทคโนโลยี เพื่อ Recycle 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ 
จึงควรมีการฝังกลบเฉพาะขยะไม่
ย่อยสลาย (Inert Waste) เท่าน้ัน 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๒  

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง
ขนาดเล็กท่ีมีขยะน้อย และ
ขนาดใหญ่ท่ีมีขยะมาก 

มีกฎหมาย หรือกฎกระทรวง
บังคับใช้ให้มีการจัดเก็บ 
ขนส่ง และคัดแยกขยะ เพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ภายใน ๒ ปี  

    กิจกรรม ๓ ภาครัฐส่งเสริมให้
เอกชนท่ีมีประสบการณ์ และความ
พร้อมด้านการเงิน มาลงทุนใน
โครงการจัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๕  

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กระทรวงพลังงาน 

มีโรงไฟฟูาท่ีใช้เชื้อเพลิงจาก
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางและรูปแบบ 
(Model) ในการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟูาจากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดึงเอกชน
เข้ามาให้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    กิจกรรม ๔ เสนอทางเลือก
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัด และใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
จากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการในการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๕  

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 

มีโรงไฟฟูาจากเทคโนโลยีท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
มีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟูาได้ตามเปูาหมายจาก
เชื้อเพลิงขยะ 

มีโรงไฟฟูาเทคโนโลยี
ต้นแบบ ซ่ึงเหมาะสมกับแต่
ละพื้นท่ี เพื่อน าไปบูรณาการ
และขยายผลต่อไป 

    กิจกรรม ๕ สร้างความเข้าใจและ ๒๕๖๑ (๒) – - กระทรวง ประชาชนมีความรู้ความ ประชาชนไม่ต่อต้าน



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ 

๒๕๖๕  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- กระทรวงพลังงาน 

เข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะ และประโยชน์จากการ
น าขยะมาใช้ผลิตไฟฟูา 

โรงไฟฟูาพลังงานขยะ 

    กิจกรรม ๖ ลดขั้นตอนการ
คัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๕  

- กระทรวงการคลัง  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถคัดเลือกและลงนาม
สัญญาก าจัดขยะกับ
ภาคเอกชนภายใน ๑ ปี  

มีโครงการพลังงานขยะ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ 

๘๖ พลังงาน ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๑๑ การ
ส่งเสริมการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี 

 กิจกรรม ๖ เชิญชวนให้ติดตั้ง
โซลาร์รูฟ 

๒๕๖๑ (๒) – 
๒๕๖๕  

- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 
- เอกชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมใน
การผลิตพลังงานทดแทน 
โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้
อย่างเสรี เพื่อใช้ไฟฟูาใน
บ้าน หรืออาคารของตนเอง 

มีการติดต้ังโซลาร์รูฟได้อย่าง
แพร่หลายและเสรี ท้ังบน
หลังคาบ้านท่ีอยู่อาศัย และ
อาคารพาณิชย์ท่ัวไป 

    กิจกรรม ๘ จัดต้ังหน่วยงาน One-
Stop Service ท่ีสามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟูาจาก
โซลาร์รูฟได้ 

๒๕๖๑ (๒ – ๔)  - ส านักงาน กกพ. 
- พพ. 
- กรอ.  
- สนพ. 
- กฟผ.    
• กระทรวงมหาดไทย 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- มีหน่วยงานราชการท่ี
ให้บริการแบบ One-Stop 
Service ในการขออนุญาต
ติดตั้งโซลาร์รูฟ และลด
ขั้นตอนความซ้ าซ้อนต่าง ๆ 
ลง  

๘๗ พลังงาน ● ด้านการ  กิจกรรม ๑ บังคับใช้กฎหมาย  - พพ. บังคับใช้ BEC ปี ๖๒ อาคารใหม่พื้นท่ีรวม 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อนุรักษ์พลังงาน
และการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และความส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
พลังงานของ
ประเทศ 
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๑๔ การ
ใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้าน
พลังงาน 
(Building 
Energy Code: 
BEC) 

อาคารก่อสร้างใหม่ 
๑.๑ ก ากับดูแล บังคับใช้กฎหมาย
ให้อาคารก่อสร้างใหม่ 
๑.๒ ร่วมกับสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิก 
เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑.๓ ตรวจสอบแบบ รับรอง 
ติดตามผล และประชาสัมพันธ์ 
ผ่านศูนย์ประสานงาน 
๑.๔ พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน 
โดยจัดท ามาตรฐาน อบรม และขึ้น
ทะเบียน 
๑.๕ พัฒนายกระดับ BEC ให้ดีขึ้น 
ทุก ๕ ปี   

 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
๒๕๖๑ 
 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

> ๑๐,๐๐๐ ตรม.  
ปี ๖๓ อาคารใหม่พื้นท่ีรวม 
> ๕,๐๐๐ ตรม.  
ปี ๖๔ อาคารใหม่พื้นท่ีรวม 
> ๒,๐๐๐ ตรม.  
 
 

    กิจกรรม ๒ ส่งเสริมอาคาร
ก่อสร้างใหม่ 
๒.๑ ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 
๒.๒ สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์
พลังงานด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ดอกเบี้ยต่ า 
๒.๓ ประชาสัมพันธ์ 

 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

- พพ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

อาคารท่ีออกแบบตาม BEC 
มีการก่อสร้างเร็วขึ้น 

อาคารใหม่ลงทุนสร้างตาม 
BEC 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๘๘ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ ด้าน
การป้องกันและ
เฝ้าระวัง 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เร่งสร้างการรับรู้และ
จิตส านึกของ
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ โดย
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๒)  

- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- ภาคีเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต 

ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ โดยสถาบัน
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สัญญา ธรรมศักดิ์ 
เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให้กับประชาชน และเจ้า
พนักงานของรัฐ รวมถึง
เผยแพร่กลโกงต่าง ๆ ด้วย
การจัดระบบบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) ได้แก่ การ
ได้มาซ่ึงความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ท่ีง่ายและสะดวก 
การเผยแพร่ความรู้ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย และเปิด
อบรมหลักสูตรปูองกัน ปูอง
ปราม และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เช่น การฝึกอบรมพนักงาน
แสวงหาข้อเท็จจริงและ
พนักงานไต่สวนกรณีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้มี

ประชาชนมีระดับการรับรู้
และจิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริตเพิ่มสูงขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น 
และเพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจอย่างครบวงจร ควร
รับโอนพิพิธภัณฑ์การทุจริต
และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้กล
โกงการทุจริต รวมถึงการ
เผยแพร่เพื่อสร้างจิตส านึก
รังเกียจการคอร์รัปชันโดย
อาจพิจารณาปรับเปลี่ยน
ลักษณะองค์กรเป็น 
“องค์การมหาชน” หรือ
หน่วยงานของรัฐลักษณะอื่น   

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ ด้าน
การป้องกันและ
เฝ้าระวัง 

 กิจกรรม ๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้า
พนักงานของรัฐ 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๒)  

- ส านักงาน ก.พ. 
- สถาบันวิชาการต่อต้าน
การทุจริต 
- คณะกรรมการกลางด้าน
การบริหารงานบุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่ออบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
หลักสูตรการจัดการต่อต้าน
การทุจริตส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการและระดับช านาญ
การพิเศษ หลักสูตร
เจ้าหน้าท่ีไต่สวนวินัย และ
กรณีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และอื่น ๆ  

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    กิจกรรม ๑.๑๐ รวมกลุ่มจัดตั้ง
ภาคชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ท้ัง
ในระดับจังหวัด อ าเภอ และ
หมู่บ้าน/ชุมชน รังเกียจการทุจริต 
ให้มีบทบาทปูองกันและเฝูาระวัง
การทุจริตมิชอบ 

๒๕๖๑ (๔) – 
๒๕๖๕ (๔)  

• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  

จัดต้ังเครือข่ายทุกจังหวัด 
อ าเภอ และหมู่บ้าน/ชุมชน 

กลุ่มจัดต้ังในหมู่บ้านชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ตรวจสอบมากขึ้นใน
แต่ละปี  

๘๙ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
๑. ให้ส่วนราชการมี
การบริหารงานบุคคล
ท่ีเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีเป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้า ยืน
หยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง”  

กิจกรรม ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการ
จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้
ข้าราชการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน
การครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- ทุกส่วนราชการ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
 

เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการ
ครองตนจนเป็นวิถีชีวิตซ่ึงจะ
ช่วยให้ข้าราชการลดความ
โลภอันเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริต 

มีกิจกรรมเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๑.๓ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกัน
ก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
การด าเนินการด้านจริยธรรมและ
วินัยท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้มีการลงโทษทาง
จริยธรรมและวินัยที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เว้นแต่มี
การบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
ในกฎหมายอื่น โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การพัฒนาแต่งตั้ง
และโยกย้าย การ
ประเมินผลงาน และการให้
ค่าตอบแทน ต้องก าหนดไว้
อย่างชัดเจนและประกาศต่อ

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

สาธารณะให้ทราบล่วงหน้า 
และมีการบันทึกค าวินิจฉัย
ของกรรมการรายบุคคลใน
เหตุผลของการคัดเลือก
บุคคลน้ัน 

    กิจกรรม ๑.๔ การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ
ประจ าต าแหน่ง (Job 
Specification)  

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
 

เพื่อใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่ง รวมถึงก าหนด
เส้นทางการรับราชการ 
(Career Path) การสืบทอด
งาน (Succession 
Planning) ในการเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงท่ี
ชัดเจน เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้จากประชาชน 
โดยต้องมีการบันทึก
คุณสมบัติและเหตุผลในการ
สรรหาหรือการคัดเลือกท่ี
เป็นรูปธรรมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมใน
อดีต ท้ังนี้ หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้บริหารต้องไม่
เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษทาง

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

วินัยและจริยธรรม แม้ว่า
ได้รับการล้างมลทินก็ตาม 
และผ่านเกณฑ์ประเมิน 
“สัตบุรุษ” ตามท่ีทาง
ราชการก าหนด รวมถึงต้อง
ไม่อยู่ในความผูกพันแห่ง
อาณัติมอบหมาย หรือความ
ครอบง าใด ๆ และปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ให้หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างใน
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือตรงและ

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

-  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม
ความซ่ือตรง (Integrity) 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
บริการประชาชนด้วยจิต
บริการ โดยมีมาตรการใน
การปฏิเสธการรับสินบน 
สินน้ าใจ และค่าอ านวย
ความสะดวกจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการทุกรูปแบบ 
ตลอดจนมีมาตรการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นจาก

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

รับผิดชอบ กรณี
ปล่อยปละละเลย ไม่
ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัย หรือ
ความผิดทางอาญา  

หน่วยตรวจสอบต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม รวมถึง
สร้างจิตส านึกความพร้อม
รับผิด (Accountability) 
เมื่อมีการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน โดยจัดท า
เป็นกฎหมายส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ของรัฐ 

    กิจกรรม ๒.๒ ปลุกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคุณธรรมความ
ซ่ือตรง (Integrity) โดยเน้นความ
ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี (ซ่ือสัตย์สุจริต 
วิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จ
ตามเปูาหมายอย่างดีท่ีสุด) และ
ซ่ือตรงต่อประชาชน  

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (วธ.) 
- ส านักงาน ก.พ.  
- ส านักงาน ป.ป.ท. 
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ พอประมาณ 
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน 
ด้วยเงื่อนไขความรู้ ควบคู่
คุณธรรมเพื่อลดความโลภ
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๒.๓ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้อง
รับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- ส านักงาน ป.ป.ท. 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- หัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วนราชการ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

บูรณาการกับการพัฒนา 
และด ารงความประพฤติท่ีดี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้า
ด้วยกัน  อันได้แก่ การ
ส่งเสริมคุณธรรม การ
เสริมสร้างจริยธรรม และ
การกวดขันวินัย โดยให้มี
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีต่อ
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ  

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของ
รัฐ น ามาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม ส าหรับนิติบุคคลในการ
ปูองกันการให้สินบนเจ้าพนักงาน
ของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐ
ต่างประเทศและเจ้าพนักงานของ
องค์การระหว่างประเทศมาใช้  

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมทุกกรม 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม  
- หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับกรมทุกกรม  

ใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ ดังน้ี 
     (๑) การปูองกันการรับ
สินบน ต้องเป็นนโยบาย
ส าคัญจากระดับบริหาร
สูงสุด 
     (๒) การประเมินความ
เสี่ยงในการให้สินบนกับ
เจ้าหน้าท่ี 
     (๓) มาตรการปูองกัน
เกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูง
ท่ีจะเป็นการให้ และเรียกรับ
สินบนต้องมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจน 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

     (๔) ต้องน ามาตรการ
ปูองกันการให้สินบนไปปรับ
ใช้กับผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับหน่วยงาน 
     (๕) ต้องมีระบบบัญชีท่ีดี  
     (๖) ต้องมีแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
สอดคล้องกับมาตรการ
ปูองกันการรับสินบน (เช่น 
บุคคลท่ีมีนิสัยใช้เงินอย่าง
ฟุุมเฟือย หรือมีหน้ีสินมาก
ไม่ควรด ารงต าแหน่งที่มี
อ านาจรัฐ)  
     (๗) ต้องมีมาตรการ
สนับสนุนให้มีการรายงาน
การกระท าผิดหรือกรณีมี
เหตุน่าสงสัย 
     (๘) ต้องทบทวน
ตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการปูองกันการรับ
สินบนเป็นระยะ 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๒.๕ จัดท ากฎหมาย
ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัด
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 

ให้หน่วยงานของรัฐจัด
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ได้แก่  
     (๑) การประเมินความ

มีกฎหมายเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
 

เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 
     (๒) การจัดระบบส ารวจ
และเฝูาระวังปูองกัน 
คอร์รัปชัน 
     (๓) ระบบการแจ้ง
เบาะแสพฤติกรรมท่ีส่อว่า
จะเกิดคอร์รัปชันใน
หน่วยงาน (Hazard 
report) 
     (๔) การประชุมปูองกัน
การคอร์รัปชันประจ าเดือน 
ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานต้อง
เป็นประธานในการประชุม 
     (๕) การแสวงหา
ข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรม
ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน 
    (๖) ระบบการแจ้งเตือน
เพื่อปูองกันมิให้เกิดการ 
คอร์รัปชันในหน่วยงาน  

    กิจกรรม ๒.๖ ให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (Integrity and 
Transparency Assessment – 
ITA) ตามระเบียบท่ี ป.ป.ช. 
ก าหนดเป็นประจ าทุกปี หากไม่
ผ่านการประเมินในเกณฑ์ ๘๐% 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ป.ป.ช.  
- คณะรัฐมนตรี 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม

เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้
หน่วยงานให้ความส าคัญกับ
การประเมิน ITA 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการ
พิจารณาย้ายออกจากต าแหน่ง 

ทุกกรม 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
เสริมสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้
เป็นกลไกอิสระ และ
มีความเป็นมืออาชีพ
ในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ก.พ. 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 

ทุกหน่วยงานของรัฐมีการ
ประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการ
รับสินบน โดยเฉพาะการ
จัดซ้ือจัดจ้าง การให้บริการ 
การอนุมัติ อนุญาต การ
บริหารงานบุคคล และให้มี
การตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง
มาตรการปูองกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๓.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐ 
ต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญซ่ึงหัวหน้าส่วน
ราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ (๔)  

- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวงมหาดไทย 
- กลุ่มงานหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม  
- หน่วยตรวจสอบภายใน
ระดับกรมทุกกรม  

พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ  
และถือว่าเป็นภารกิจท่ี
ส าคัญซ่ึงหัวหน้า 
ส่วนราชการต้องก ากับดูแล
ด้วยตนเอง 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๓.๒ การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึด
หลักคุณธรรม ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการหรือ

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- หน่วยงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของทุก
หน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 

บริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ ต้องยึด
หลักคุณธรรม  

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน และต้องยึดหลักการ
กระจายอ านาจการบริหาร 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๓.๓ วางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็น
ประจ าทุกปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๓ 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม  

วางระบบการประเมินความ
เสี่ยง ต่อการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรมท่ี ๓.๔ เมื่อได้รับการแจ้ง
เบาะแส กรณีการทุจริต ประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ หรือภาคประชาชน 
หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๓ 

- หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมทุกกรม 
- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี
รับแจ้ง แล้วรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือตน หน่วยงาน
ตรวจสอบ ผู้แจ้งเบาะแส 
และประกาศในสื่อ
สาธารณะขององค์กรพร้อม

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กับแจ้งมาตรการปูองกัน
และแก้ไขในขั้นต้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการ
ลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานของ
รัฐในการใช้อ านาจ
รัฐท่ีได้รับมอบ  

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงาน ป.ป.ท.  

ทุกหน่วยงานของรัฐต้อง
สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐบริการประชาชน
เสมือนญาติผู้ใหญ่  และจัด
ให้มีมาตรการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ด้วยการก าหนดกรอบแนว
ทางการใช้อ านาจดุลยพินิจ
ในการใช้อ านาจหน้าท่ี
ราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ในกรณีท่ีไม่มี
แนวทางก าหนดซ่ึง
จ าเป็นต้องใช้อ านาจ 
ดุลยพินิจส่วนบุคคล ให้มี
การบันทึกเหตุผลในการใช้
ดุลยพินิจในครั้งน้ัน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้และ
น าไปพัฒนากรอบแนว
ทางการใช้ดุลยพินิจให้
ครบถ้วนต่อไป 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๔.๑ หน่วยงานของรัฐ
ต้องปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลิก
การอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการ
อื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าท่ี

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือ
จัดให้มีมาตรการอื่น แทน
การอนุญาตให้เหลือเท่าท่ี
จ าเป็น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมี

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

จ าเป็น - ส านักกฎหมาย ส านักงาน
งานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ความจ าเป็น ต้องมีการขอ
อนุญาตให้พิจารณาปรับปรุง
กฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในก าหนด
ระยะเวลาท่ีเร็วกว่าน้ันอยู่
เสมอ 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๔.๒ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นค าขอ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต และรายการ
เอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม
กับค าขอรวมถึงการเผยแพร่
ขั้นตอน ระยะเวลา และ
หลักฐานท่ีต้องใช้ใน
ด าเนินการผ่านสื่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน พร้อมกับ
จัดท าแผนผังขั้นตอนการ
ด าเนินการขนาดท่ีเห็นได้
ชัดเจน ภายในหน่วยงานท่ี
ให้บริการประชาชน 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๔.๓ ให้พิจารณาก าหนด
วิธีการยื่นค าขออนุมัติ อนุญาต 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง

พิจารณาก าหนดวิธีการยื่น
ค าขออนุมัติ อนุญาต หรือ

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

หรือการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน
ของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองใน
ทุกกรณีท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน
ของรัฐผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมา
ยื่นค าขอด้วยตนเองในทุก
กรณีท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
และหากมีการต้องช าระเงิน
ให้ด าเนินการผ่านระบบ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
เท่าน้ัน 

    กิจกรรม ๔.๕ ให้ส่วนราชการต้อง
มีการก าหนดมาตรการลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ
ในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบ
แนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
อยู่เสมอ และประกาศให้ประชาชน
ทราบผ่านสื่อสาธารณะ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานของรัฐในสังกัด 
ด้วยการจัดท ากรอบแนว
ทางการใช้อ านาจดุลยพินิจ
ในการให้บริการประชาชน
อยู่เสมอ และเปิดเผย
แนวทางและเหตุผลของการ
ใช้อ านาจดุลยพินิจทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

มีมาตรการท่ีชัดเจนในการใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของ
รัฐทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ การ
ลดและการเปิดเผยเพื่อการ
ตรวจสอบ  

    กิจกรรม ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการท่ีรับผิดชอบการขออนุมัติ
หรือขออนุญาตต่าง ๆ ก ากับดูแล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมทุกกรม 
- หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกหน่วยงาน 
 
 

ก ากับดูแลการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด หากมีข้อร้องเรียน
จากประชาชนผู้รับบริการ
ต้องด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขโดยเร็ว และ

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

พิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย
ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันทันที 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ให้เจ้าพนักงานของ
รัฐบริการประชาชน
ตามหน้าที่ท่ีได้รับ 
โดยไม่ค านึงถึงอามิส
สินจ้าง 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ปลูกฝังลักษณะนิสัยจิต
อาสา และจิตบริการให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
รังเกียจการให้และรับอามิส
สินจ้างจากการปฏิบัติหน้าท่ี  

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๕.๑ หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยต้องปลุกจิตส านึกจิตบริการ
ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้น
ย้ าให้ตระหนักว่า งานบริการ
ประชาชนเป็นหน้าท่ี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ก.พ.  
- องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์
ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม

ปลุกจิตส านึก จิตบริการ
ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ 
และเน้นย้ าให้ตระหนักว่า 
งานบริการประชาชนเป็น
หน้าท่ี ซ่ึงท าให้ต้องมี
หน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้
การดูแลประชาชนเสมือน
เป็นผู้บังคับบัญชาหรือญาติ
ผู้ใหญ่อย่างเสมอภาคกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับ
อามิสสินจ้างใด ๆ  

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ทุกกรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

    กิจกรรม ๕.๒ ให้ทุกหน่วยงานของ
รัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์
ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าท่ี  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

ประกาศนโยบายไม่รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยติด
ประกาศไว้ท่ีหน่วยงานของ
รัฐซึ่งให้บริการประชาชน 
รวมถึงการไม่รับของขวัญ
จากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๕.๓ ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการให้สินบน และรางวัล
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานของรัฐ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงมหาดไทย 
กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ให้จ่ายเฉพาะประชาชนท่ี
ช่วยเหลือทางราชการ
เท่าน้ัน ส่วนการตอบแทน
เจ้าพนักงานของรัฐให้
ด าเนินการในการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๕.๔ ออกระเบียบให้เจ้า
พนักงานของรัฐรับเงินรายได้ท่ี
เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคาร
เท่าน้ัน 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส านักกฎหมาย ส านักงาน
งานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

เจ้าพนักงานของรัฐรับเงิน
รายได้ท่ีเกิดขึ้นทุกประเภท
ผ่านธนาคารเท่าน้ัน หากมี
การรับเงินรายได้อื่นท่ีพึงมี
ด้วยเงินสดถือเป็นความผิด
วินัย เว้นแต่เป็นกิจกรรม
เพื่อเสริมรายได้โดยให้
รายงานผู้บังคับบัญชาในทุก
รอบปี 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๖ ให้มีการ
แสดงฐานะทาง
การเงินของเจ้า
พนักงานของรัฐที่
เปิดเผย ตรวจสอบได้ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ส านักงาน ก.พ.  จัดให้มีระบบการแจ้ง
ทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้า
พนักงานของรัฐทุกคนต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้
สามารถตรวจสอบฐานะ
ทางการเงินของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในกรณีการมีการ
ร้องเรียนว่าร่ ารวยผิดปกติ 
และเป็นฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๖.๑ ให้เจ้าพนักงานของ
รัฐทุกคนท่ีไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหน้ีสินต่อ ป.ป.ช. แจ้งบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินตามในแบบท่ี
ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
 

แจ้งบัญชีทรัพย์สินและ
หน้ีสินตามแบบท่ีก าหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ
ให้เก็บไว้ในสมุดประวัติของ
ตนโดยมิให้มีการเปิดผนึก 
หากมีรายการเปลี่ยนแปลง
เป็นมูลค่าเกินร้อยละ ๑๐ 
ให้ยื่นรายการใหม่  

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๖.๒ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
บริหารบุคคลของหน่วยรับผิดชอบ
การเก็บบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหากมีเรื่อง

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง

หากมีเรื่องร้องเรียนกรณี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือร่ ารวยผิดปกติซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือร่ ารวยผิดปกติซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้น
แล้วว่ามีมูล ให้น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. 
ด าเนินการและเปิดผนึกซองบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินเพื่อตรวจสอบ 

มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
 

ขั้นต้นแล้วว่ามีมูล ให้
น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
เสนอให้ ป.ป.ช. ด าเนินการ
และเปิดผนึกซองบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินเพื่อ
ตรวจสอบ 

    กิจกรรม ๖.๓ เจ้าพนักงานของรัฐ
ท่ีละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และ
หน้ีสินต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 
- เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เจ้าพนักงานของรัฐท่ีละเลย
ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และ
หน้ีสินต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ถือว่าเป็นความผิด
ทางวินัย  

มีระบบเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๗ ให้เจ้า
พนักงานของรัฐอื่น 
(ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรอิสระ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ 
และผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน) 
นอกจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อตรง 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีระบบจริยธรรมและ
วินัยส าหรับเจ้าพนักงานของ
รัฐอื่นและการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐของเจ้า
พนักงานของรัฐอื่นรวมถึง
การให้ความรู้และก าหนด
มาตรการปูองกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
และส่วนรวม เพื่อปูองปราม
มิให้กระท าพฤติกรรมท่ีส่อ
ว่าเป็นกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(Integrity) เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่าง
แทจ้ริง 

    กิจกรรม ๗.๒ ด าเนินการตาม
มาตรฐานจริยธรรมตามท่ี
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๖ บัญญัติ
อย่างเคร่งครัด 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน 

เพื่อให้มีการด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๖ 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๗.๓ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานท่ี
เจ้าพนักงานของรัฐอื่นปฏิบัติงาน
ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ก าหนด
มาตรการทางวินัยส าหรับเจ้า
พนักงานของรัฐอื่น 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล 
- ส านักงาน ก.พ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

เพื่อปูองกันการกระท าท่ีเข้า
ข่ายประพฤติมิชอบ และ
เป็นองค์กรก ากับดูแลการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย
ของเจ้าพนักงานของรัฐอื่น 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๙๐ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๒ ด้าน
การป้องปราม 
(๒)  

กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดัน
ให้มีกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะภายใน ๒ 
ปี ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้อง
ร้องขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๕๙, ๒๕๓) 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๓ (๔) 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานของรัฐต้อง
ยินยอมให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานของรัฐ 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๑.๔ ให้หน่วยงานรัฐ
เปิดเผยข้อมูล แผนงานตาม
นโยบาย แผนการลงทุนท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ กรอบวงเงิน
งบประมาณ และงบลงทุนท่ีได้รับ
การจัดสรรแต่ละปี ทุกประเภท
รายการ จากทุกแหล่งท่ีมา พร้อม
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานทุกสิ้น
ไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อ
เผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นปัจจุบัน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 
 

เพื่อเผยแพร่ถึงการบริหาร
งบประมาณของส่วน
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นปัจจุบัน 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๑.๖ ก าหนดมาตรการใน
การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผล

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด) 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ หากพบว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรม

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๐ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การพิจารณาโดยรวดเร็ว หาก
พบว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรม
ประพฤติมิชอบให้รายงานต่อ 
ป.ป.ช. ทันที 

- กรมการปกครอง (ศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ) 
 

ประพฤติมิชอบ 

๙๑ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ให้
หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินมาตรการทาง
วินัย มาตรการทาง
ปกครอง และ
มาตรการทาง
กฎหมายต่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่
ถูกกล่าวหา หรือพบ
เหตุอันควรสงสัยว่า
ประพฤติมิชอบ หรือ
กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
และเจ้าพนักงานของรัฐทุก
คนรับทราบ ยึดถือ และ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการรักษาวินัยอย่าง
เคร่งครัด 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๑.๒ เมื่อมีข้าราชการ 
ฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม หรือกระท าผิดวินัย 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน ๗ วันท าการ โดย
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ก.พ.  
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

เพื่อบังคับใช้มาตรการทาง
วินัยอย่างจริงจัง 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๑ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ภายใน ๓๐ วัน หากมีความจ าเป็น 
สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน โดย
ระบุเหตุผลและความจ าเป็นไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๑) 

 กิจกรรม ๑.๓ กรณีท่ีเป็นการผิด
วินัยร้ายแรง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ภายใน ๗ วันท าการ โดย
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ใน ๖๐ วัน หลังจากรับทราบค าสั่ง 
แล้วรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบ 
พร้อมรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริง หากมีความจ าเป็น
สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- หัวหน้าหน่วยงานท่ีมี
อ านาจบรรจุแต่งตั้ง 
- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการระดับกรมทุกกรม 

เพื่อบังคับใช้มาตรฐาน
จริยธรรมหรือมาตรการทาง
วินัยอย่างจริงจัง 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๑.๕ หัวหน้าส่วน
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
ประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษา
มาตรฐานวินัยของบุคลากรใน
สังกัดเป็นวาระส าคัญ “สัญญา
ประชาคม” ขององค์กรท่ีบุคลากร
ทุกคนต้องยึดม่ัน ยึดถือ และให้ 
ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ
เสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเคร่งครัด  

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- นักการเมือง 
- บุคลากรในองค์กรอิสระ 
- หัวหน้าหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 
• กระทรวงมหาดไทย 
- หัวหน้าหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ 
รับทราบโดยปราศจากข้อ
สงสัย ก่อให้เกิดผลผูกพันถึง
ความรับผิดกรณีกระท าการ
ทุจริตหรือท าผิดจริยธรรมใน
ภายหลัง 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๒ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

- กองการเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการระดับกรม 
ทุกกรม 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย  

    กิจกรรม ๑.๖ ให้มีกฎหมายว่าด้วย
วินัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และบุคลากรในองค์กรอิสระ 
รวมถึงองค์กรตุลาการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กร
อิสระต่าง ๆ ควรประกาศเจตจ านง
ท่ีจะยึดม่ันในการรักษาเกียรติภูมิ
แห่งสถาบันของตน ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและจรรยาวิชาชีพ
อย่างแท้จริง 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
- ผู้บริหารพรรคการเมือง 
- บุคลากรในองค์กรอิสระ 
- องค์กรตุลาการ 
• กระทรวงมหาดไทย 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้มีกฎหมายควบคุม
การด าเนินการทางวินัย
อย่างเคร่งครัดแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ผู้บริหารพรรคการเมือง 
บุคลากรในองค์กรอิสระ 
องค์กรตุลาการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัด
ผลักดันให้เกิดการใช้
หลักนิติบุคคลของรัฐ 
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ
และมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับ
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่าง

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ป.ป.ท. 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 

ให้การด าเนินการด้าน
จริยธรรมและวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิด
ประสิทธิผล สามารถลงโทษ
ผู้ฝุาฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง และการกระท าผิด
วินัยท่ีเชื่อมโยงไปถึงการ

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๓ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มีประสิทธิภาพ ทุจริต และประพฤติมิชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ที่ ๓ ให้มี
กฎหมายก าหนด
ความผิดจากการ
กระท าโดยเจตนา
ของเจ้าพนักงานของ
รัฐท่ีทุจริตต่อหน้าที่ 
การใช้อ านาจโดยมิ
ชอบ และการร่ ารวย
ผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อ
ความรวดเร็วในการ
ไต่สวนและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
(อนุวัติการตาม 
UNCAC ๒๐๐๓) 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- รัฐบาล 
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ให้มีกฎหมายก าหนด
ความผิดจากการกระท าโดย
เจตนาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีทุจริตต่อหน้าท่ีการใช้
อ านาจโดยมิชอบ และการ
ร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน โดย
ไม่ต้องมีการตีความในข้อ
กฎหมายและมีความชัดเจน
ว่าเป็นความผิดทาง
จริยธรรม วินัย หรืออาญา/
ละเมิด ซ่ึงจะช่วยลดเวลา 
ในการไต่สวนผู้กระท าผิด 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๓.๗ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมและการรักษามาตรฐาน
วินัยข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ยกเว้นบุคลากรเหล่าทัพ
และบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และข้าราชการ
การเมือง ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย - 

เพื่อการเสริมสร้างจริยธรรม
และการรักษามาตรฐานวินัย
ข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๔ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ตามท่ีกฎหมายก าหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะ) ท่ีง่ายต่อการท าความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง 
โดยก าหนดสภาพบังคับ ความรับ
ผิด ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณา
และกระบวนการลงโทษท่ีรวดเร็ว
ชัดเจน  

ส่วนราชการระดับกรม 
ทุกกรม 
 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการ
ผนึกพลังความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและหน่วยงาน
ตรวจสอบของรัฐใน
การปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยลดการ
กระท าผิดวินัยด้วย
การเฝ้าระวังจาก 
ทุกภาคส่วนและมี
กลไกรองรับการ
รวมตัวของ 
ภาคประชาชนด้วย 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- รัฐบาล 
- องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) (ACT) 

ส่งเสริมความร่วมมือกับภาค
ประชาสังคม (ประชาชน/
เอกชน/สื่อมวลชน ฯลฯ) 
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกลไกการเฝูาระวังและ
ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี  และ
เจ้าพนักงานของรัฐ 
ทุกองค์กร/สถาบัน พร้อม
เปิดช่องทางการรับแจ้ง
ข้อมูลเบาะแสการทุจริต 
ประพฤติมิชอบให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
(โดยใช้ค าสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/
๒๕๕๗)  

มีกฎหมายเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๕ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    กิจกรรม ๔.๗ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เคยถูกด าเนินการทางวินัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ให้มีผลต่อ
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายด้วย 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

เพื่อบังคับใช้มาตรการทาง
วินัยให้เกิดประสิทธิภาพ 

มีระบบเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๑) 

กลยุทธ์ที่ ๖ การ
กวดขันวินัยให้มี
ประสิทธิผลทาง
ปฏิบัติ 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ รัฐบาล เพื่อให้การด าเนินการทาง
วินัยมีความรวดเร็ว เด็ดขาด 
เป็นธรรม 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๖.๑ รวดเร็ว 
- การก าหนดเวลาในการ
ด าเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้ว
เสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของ
ผู้บังคับบัญชา 
- บังคับใช้มาตรการทางแพ่ง และ
ทางปกครองด้วยความรวดเร็ว 
เท่าท่ีอาจจ าเป็นเพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ความครบถ้วน สมบูรณ์ของสมุด
บัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับรายจ่าย
และรายรับของรัฐ และเพื่อปูองกัน
การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม 
ทุกกรม 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินการ
ทางวินัยให้มีความรวดเร็ว 

มีระบบเกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๖.๒ เด็ดขาด 
- หากพบเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า
ความผิดต้องด าเนินการลงโทษ
ทันที  ภายในเวลาตามท่ีกฎหมาย

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง

เพื่อให้การด าเนินการทาง
วินัยมีความเด็ดขาด สร้าง
ความเกรงกลัวต่อผู้กระท า
ผิด 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๖ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ก าหนด 
- หากพบว่าเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง หรือหากอยู่ในต าแหน่ง
หน้าท่ีต่อไป จะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้
มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าท่ี 
พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อน  
- กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ให้สร้างกลไกเพื่อ
ติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูล 
และด าเนินการทันที หากปรากฏ
ว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าท่ี  

มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการระดับกรม 
ทุกกรม 

    กิจกรรม ๖.๓ เป็นธรรม 
- หากมีการร้องขอความเป็นธรรม
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เงื่อนเวลาท่ีก าหนด และแจ้งให้ผู้
ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และเป็นข้อมูล หรือด าเนินการ
ต่อไป 
- หากพบว่าเป็นกรณีท่ีไม่พบ
พฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิด 
ก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะ
ทราบ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการระดับกรมทุก
กรม 

เพื่อท าให้มาตรการลงโทษ
ทางวินัย เป็นท่ียอมรับ 
สร้างความเป็นธรรมในการ
ด าเนินการแก่บุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 

 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๗ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๙๒ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๒)  

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ออกแบบ
กระบวนการบริหาร
คดีใหม่ให้มีขั้นตอน
เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว 

 ๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- ส านักงาน ป.ป.ท. 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 

ปฏิรูปกระบวนการ
ด าเนินการด้านวินัยของเจ้า
พนักงานรัฐทุกประเภท และ
ก าหนดแนวทางการ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  

มีระบบเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ ด้าน
การปราบปราม 
(๒)  

 กิจกรรม ๑.๑ จัดให้มีประมวล
ความประพฤติ (Code of 
Conducts) ของเจ้าพนักงานของ
รัฐประเภทต่าง ๆ ท่ีก าหนดการ
กระท าผิดท่ีเชื่อมโยงระหว่าง
ความผิดทางจริยธรรม ความผิด
วินัย และกฎหมายอย่างชัดเจนใน
รูปแบบของการก าหนดให้กระท า 
และไม่ให้กระท า 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- องค์กรกลางด้านการ
บริหารงานบุคคล 
- ส านักงาน ก.พ. 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

เพื่อก าหนดการกระท าผิดท่ี
เชื่อมโยงระหว่างความผิด
ทางจริยธรรม ความผิดวินัย 
และผิดกฎหมายอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบของให้
กระท าและไม่ให้กระท าซ่ึง
สะท้อนพฤติกรรมท่ีดี 
ถูกต้อง และเป็นธรรม 
ตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า  

มีประมวลความประพฤติ
เกิดขึ้น 

    กิจกรรม ๑.๒ จัดให้มีกฎหมาย
วิธีการด าเนินการด้านวินัยของเจ้า
พนักงานของรัฐท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- องค์กรกลางด้านการ
บริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ  
• กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานคณะกรรมการ

เพื่อให้การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการ
สอบสวนคดีเกี่ยวกับวินัยเจ้า
พนักงานของรัฐมี
ประสิทธิผล รวดเร็ว และ

มีกฎหมายเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๘ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

    กิจกรรม ๑.๔ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการด าเนินการ
กรณีประพฤติมิชอบกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

๒๕๖๑ (๓) – 
๒๕๖๕ 

- หัวหน้าหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงาน 
- กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กองการเจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการระดับกรมทุกกรม 

เพื่อก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการด าเนินการ
กรณีประพฤติมิชอบกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีปล่อยปละละเลยให้บุคคล
ในหน่วยงานกระท าผิดวินัย
หรือช่วยเหลือผู้กระท าผิด 

มีระบบเกิดขึ้น 

๙๓ การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ด้าน
การรบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
กลไกที่เหมาะสมใน
การประสานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของทุกภาคส่วน 

 ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - รัฐบาล 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ปรับปรุงโครงสร้างและ
กระบวนการท างานของ
ศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ระดับ
กระทรวงและหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นกลไกในการแปลง
นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล สามารถสร้าง
ความศรัทธา เชื่อถือ และ
ไว้วางใจจากนานา
อารยประเทศ 

มีระบบเกิดขึ้น 



 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖๙ 
 

 กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป. มท.) 
 
 

ประเด็น
ปฏิรูปที่ 

ด้าน 
เรื่องและประเด็น

การปฏิรูป 
พันธกิจ/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรม/วิธีการปฏิรูป/

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

    กิจกรรม ให้มีคณะกรรมการ
ประสานนโยบายระดับสูง 
ท่ีประกอบไปด้วยผู้น าฝุายบริหาร 
ผู้น าองค์กรท่ีท าหน้าท่ี ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ และผู้น าภาคส่วน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อ
บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม 
ทุกกรม 

- ท าหน้าท่ีบูรณาการใน
ระดับนโยบาย (Policy 
Clearing House: PCH) 
- องค์ประกอบขององค์กร 
ควรมีผู้แทนหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีในการก ากับดูแลท่ี
สามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักการท่ีก าหนด 

มีกลไกเกิดขึ้น 

 การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๔ ด้าน
การรบริหาร
จัดการ 

 กิจกรรม ๒.๒ การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
และอ านาจหน้าท่ีของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ในทุกระดับ 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - รัฐบาล 
• กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง 
มหาดไทย 
- ส่วนราชการระดับกรม
ทุกกรม 

เพื่อจัดให้มีการบูรณาการใน
การปูองกันการทุจริต โดย
ร่วมมือและก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตประจ ากระทรวง 
(ศปท.) ท่ีมีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม  

มีระบบเกิดขึ้น 

 


