
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนปฏิรูปประเทศ
โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ



Outline
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

• เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

• ภาพรวมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

• ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ
• องค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

• กรอบระยะเวลาการดําเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

• ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

• การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

31 ก.ค. 60

พ.ร.บ.จัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาฯ

29 ส.ค. 60 24 ม.ค. 61 23 ก.พ. 61 9 เม.ษ. 61

ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการจัดทําฯ ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ (เบื้องต้น) แล้ว
เสร็จ

สศช. ดําเนินการรับฟังความเห็น 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (เบื้องต้น)
แล้วเสร็จ 

เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
(ฉ.ปรับแก้ตามความเห็นจากการรบั
ฟังฯ)  ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

22 พ.ค. 61

5 มิ.ย. 61

ครม.พิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ฉ.ปรับตามความเห็น 
คกก.ยช.) 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉ.
ปรับแก้ตามมติครม. 
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61)

ครม. เห็นชอบร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ฉ.ปรับแก้ตามมติค
กก.ยช. วันที่ 1)

ต.ค. – พ.ย. 61

สนช. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

6 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61

นรม. นําร่างฯ ที่ สนช. ให้
ความเห็นชอบแล้ว ขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย

1 มิ.ย. 61

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาร่างแผนแม่บท และ
เสนอ ครม. /ครม. เห็นชอบ 
และประกาศใช้ในราชกิจจาฯ

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาร่างแผนแม่บท และ
เสนอ ครม. /ครม. เห็นชอบ 
และประกาศใช้ในราชกิจจาฯ

ธ.ค. 61-ม.ค. 62

สศช. จัดทํารายงานต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. รัฐสภา  
และหัวหน้าหน่วยงาน 

การจัดทําแผนแม่บท (ก.ค. – ก.ย.)การจัดทําแผนแม่บท (ก.ค. – ก.ย.)

คยช. ด้านต่าง ๆ  
เสนอแผนแม่บทต่อ 
สศช. ภายในสิ้นเดือน 
กย.

ม.ค. 62 เป็นต้นไป

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า ผ่านระบบ 
EMENSCR โดยมี สศช. เป็น
ผู้ประเมินผล

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้า ผ่านระบบ 
EMENSCR โดยมี สศช. เป็น
ผู้ประเมินผล



เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สังคมเป็นธรรม

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนารายยทุธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนารายยทุธศาสตร์

ความมั่นคง การสร้างความสามารถใน

การแข่งขนั

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

การสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทาง

สังคม

การสร้างการเติบโตที่

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ



ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

1
เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

• บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

• กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความมั่นคง

• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและ

ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

• การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านความมั่นคง

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

• กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ 

• เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

• อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

• ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ

• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบ
นิเวศ

• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
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• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์

6 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ

ประเทศ





การเตรียมการจัดทําแผนแมบ่ทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นภายใต้แผนแม่บท

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

และการกระจายการถือครองที่ดิน

การปฏิรูปภาษีและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

การสร้างหลักประกันทางสังคม

กระบวนการยุติธรรม

การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็น

ธรรมในทุกมิติ

การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

(ร่าง) Strategic Programs

การตั้งสํานักงานบูรณาการการแกป้ัญหา

ความยากจนและเหลื่อมล้ํา

การจัดสรรภาษี VAT เป็นเงินออมยามสูงวัย

การจัดระบบ Negative Income Tax

....

การสนับสนุนระบบยุติธรรมชุมชน

และระบบไกล่เกลี่ย

โครงการพัฒนาเมืองร่วมกับภาคเอกชน

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาจังหวัด ระบบและ

กลไกบริหารจัดการที่ไม่เป็นราชการ 

การจัดสรรงบประมาณให้อปท.ผกผันตาม

ระดับการพัฒนาของแต่ละอปท..



การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 2560

การรายงาน 1 รายงานผลการดาํเนินการประจําปี ตามมาตรา 24

หน่วยงาน ระบบ

EMENSCR
สศช.

รายงานให้ทราบภายใน  90 วัน จากวันที่หน่วยงานรายงานตาม

กําหนด สศช.

ตาม มาตรา 23 วรรค 2 

(นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กร

อัยการ)

 คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ

 คณะรัฐมนตรี

 หัวหน้าหน่วยงาน

 รัฐสภา 

1

2

3

4

คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐสภา

(เพื่อทราบ)

2 รายงานเป็นการเฉพาะเรื่อง

 กรณีมีเหตุอันควรให้รายงานรฐัสภาทราบเป็นการเฉพาะเรือ่ง 

 คณะกรรมการจดัทําฯ รายงานตอ่คณะกรรมการฯ และเสนอสภาเป็นการเฉพาะเรื่อง (มาตรา 24 วรรค 3)

รายงาน



การติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผล ตาม พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 2560

กรณีตรวจสอบจากรายงานประจําปีแล้ว พบว่าหน่วยงานไม่ดําเนนิการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สามารถส่งเรื่องให้ ปปช. เพื่อพิจารณาดําเนินการกับหัวหนา้

หน้าหนว่ยงานของรฐั

สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

พิจารณา ภายใน 1 ปี จากรับเรื่อง 
หากมีมูล สั่งพักราชการ  ให้ออก หรือพ้นจากตําแหน่ง

วุฒิสภา

พิจารณารายงานประจําปี เห็นว่า ไม่มีเหตุอัน

สมควร ที่หน่วยงาน

• ไม่แก้ไขปรับปรุง

• ไม่แจ้งผลการดําเนินการ

• ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

1    การตรวจสอบของฝ่ายนติบิัญญัติ

2    การตรวจสอบของคณะกรรมการจัดทํายทุธศาสตร์ชาติ

กรณีที่ความปรากฎว่าการดําเนินการของหนว่ยงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามมาตรา 26

คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน

ดําเนินการตามแจ้ง

ไม่ดําเนินการ

คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. หน่วยงาน

ดําเนินการ

ไม่ดําเนินการ

คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ป.ป.ช.

การตรวจสอบ



แผนปฏิรูปประเทศ



ที่มา: VoiceTV21

+ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ)

ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ

+คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

องค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน



สนช.รับทราบแผนปฏิรูป

ประเทศ ทั้ง 11 ด้าน

13 มี.ค. 61
ครม. เห็นชอบร่างแผน

ปฏิรูป 11 ด้าน 

29 มี.ค. 61 เม.ย. 61

6 เม.ย. 61
ประกาศใช้แผนปฏิรปูทั้ง 11 ด้าน 

ในราชกิจจานเุบกษา

พ.ค. 61
ประชุมคณะทํางานพิเศษฯ และ คณะปฏิรูป 

ทั้ง 11 ด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ขับเคลื่อนฯ ระดับกระทรวง

6 มิ.ย. 61 
งานสร้างการรับรู้ (Open House) 

เปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูป

ประเทศให้กับประชาชนและเยาวชน

ได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปด้านต่างๆ 

เริ่มดําเนินการ โครงการปฏิรูปที่

ดําเนินการได้ทันที (Quick Win) และ 

โครงการที่ส่งผลอย่างมีนัยยะสําคัญ 

(Flagship) ของแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน

ก.ค. 61
มหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ (Big Bang)
เพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้

ประชาชนเกิดความสนใจในการมีส่วนร่วม

ก.ย. 61
หน่วยงานรายงานผลการ

ตําเนินงานตามกฎหมาย

ธ.ค. 61
สศช. จัดทํารายงาน
ประจําปีแผนปฏิรูป

ทั้ง 11 ด้าน

26 ก.ย. 60

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติมีมติ

เห็นชอบหลักเกณฑ์

24 ธ.ค. 60

คกก.ปฏิรูปฯ จัดทําร่างแผนปฏิรูป

ประเทศให้แล้วเสร็จ

22 ก.พ. 61

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาทบทวนความ

สอดคล้องร่างแผนปฏิรูปกับยุทธศาสตร์ชาติ

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

15 ส.ค. 60
ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนแผนปฏริูป และสร้างการรับรู้ต่อประชาชน



ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม



แก้จน สร้างความเข้มแขง็จากฐานราก
• ชุมชนเข้มแข็ง เช่น ธนาคารชุมชน สวัสดิการชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
• เพิ่มรายได้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม้มีค่า/ธนาคารต้นไม้ ท่องเที่ยวชุมชน
• ลดค่าใช้จ่าย เช่น โครงการธนาคารที่ดิน ประกันภัยพืชผล บ้านพอเพียง/บ้านมั่นคง

แก้โกง ปิดจุดโกงและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
• ปรับโครงสร้างให้ตรวจสอบและลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับกระบวนการทํางาน
• เพิ่มการเขา้ถงึข้อมูลและเปิดช่องทางการสื่อสารแจ้งโกง

ปฏิรูปราชการ 
• ปฏิรูปหน่วยงานต้นแบบ 
• พัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ 
• ทบทวนกฎหมายที่ล่าสมัย

เพิ่มการมีส่วนร่วม ในการปกครอง
• สร้างจิตอาสาพัฒนาเมือง 
• สภาประชารัฐท้องถิ่น สภาชุมชน
• โรงเรียนประชาธิปไตย

สร้างอนาคตไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
• ส่งเสริม Start-up
• การพัฒนาแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
• การจัดการรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล

แก้เหลื่อมล้ํา สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในทุกมติิ
• โอกาสการศึกษาและทํางาน
• พัฒนาสวัสดิการของรัฐ
• ให้ความยุติธรรม

• ดูแลกลุ่มต่างๆ
• อํานาจรายเล็ก-ใหญ่
• ลดช่องว่างคนจน/คนรวย

ธีมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ



ขอบคุณครับ


