
ศิษย์การบนิคทาวุธ ฯศูนย์การบนิทหารบก ๒๕๓๐
นักบนิ กองพลทหารราบที่ ๙      ๒๕๓๐-๒๕๓๕
นักบนิกองการบนิ กรมการขนส่ง ๒๕๓๕-๒๕๔๕
รร.เสนาธิการทหารอากาศ          ๒๕๔๕-๒๕๔๖
กรมการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร ทท.

๒๕๔๖-๒๕๕๗
วทิยาลัยการทพัเรือ    ๒๕๕๒-๒๕๕๓
ศูนย์ปฏบิตักิาร คสช./นายกรัฐมนตรี

๒๕๕๗-ปัจจุบัน



• เกิด พธุ ๔ ธ.ค.๒๕๐๖ รพ.พระป่ินเกล้า กทม.

• การศกึษา

• ประถม ๑-๗ รร.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

• มธัยมศกึษาปี ๑-๕ รร.สตรีวิทยา ๒   กทม.

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

• ครอบครัว สมรส บตุรสาว ๒ คน



• หลักสูตรนักศึกษาวชิาทหารชัน้ปีที่ ๕

• หลักสูตรศิษย์การบนิทหารบก รุ่นที่ ๒๗

• อบรมนายทหารใหม่ กองพลทหารราบที่ ๙ รุ่นที่ ๑

• หลักสูตรชัน้นายร้อย และ หลักสูตรชัน้นายพัน 
เหล่าทหารม้า

• หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานหน้า

• หลักสูตรนิรภยัการบนิ กองทพัอากาศ



• หลกัสตูรจูโ่จม ศนูย์การทหารราบรุ่นท่ี ๔๒

• หลกัสตูรกระโดดร่ม สง่ทางอากาศ ศนูย์สงครามพิเศษ 

• การฝึกพิเศษ กระโดดร่มลง่ทะเล

• หลกัสตูรนายทหารกิจการพลเรือน

• หลกัสตูรนายทหารการกีฬา

• หลกัสตูรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นท่ี ๔๖

• หลกัสตูรจิตวิทยาความมัน่คงฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี ๙๘

• อบรมการเป็นโฆษกกองทพัไทย รุ่นท่ี ๑

• หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ รุ่นท่ี ๔๓



•อดีต ชรก.ศปก.คสช. ๒๕๕๗-๒๕๕๗

•อดีต ชรก.ศปก.นรม.๒๕๕๗-๒๕๖๒

•อดีต หน.ฝมค.ศปก.นรม. ปี ๕๗-๖๒

พันเอกคทาวุธ ขจรกิตติยุทธ 



การปฏิบติัท่ีส าคญัในระยะเวลาท่ีผา่นมา
• ประสานรับเร่ืองราวร้องทกุข์ร้องเรียนถึงฝ่ายการเมือง ท่ีมายงั
ท าเนียบรัฐบาล

• ประสานการปฏิบตัิการแก้ปัญหาเร่ืองการร้องทกุข์ร้องเรียน ของ
ทกุกระทรวงและหน่วยงานของทางราชการ

• ประสานงาน สถาปนาการจดัตัง้ศนูย์ด ารงธรรมทัว่ประเทศ

• แก้ปัญหาหนีน้อกระบบ

• แก้ปัญหาหาเร่แผงลอย/รถตู้ /ชมุชนบกุรุกชายคลอง/ปากคลองฯ

• สว่นลว่งหน้า นรม.รับเร่ืองราวร้องทกุข์ร้องเรียน



ปัจจุบนั

• นายทหารปฏิบัติการ กองทัพไทย

• ผช.สว.

• อนุกรรมธิการรัฐสภา การปฏิรูประบบราชการ

• อนุกรรมธิการรัฐสภาด้านความมั่นคง/ความ
ยากจน



ศูนยป์ฏิบติัการนายกรฐัมนตรี

Prime Minister Operations Center



พนัเอก คทาวธุ ขจรกิตติยทุธ

การเสริมสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย



ความหมาย

การเสริมสร้าง



ความหมาย

• การเสริมสร้าง             “ช่วยให้มีมากยิ่งขึน้”
• พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔



ความหมาย

ความปรองดอง



ความหมาย

• ความปรองดอง     

• “ออมชอม ประนีประนอม,ยอมกนั,

ไม่แก่งแยง่กนั ตกลงกนัได้ด้วยความ

ไกลเ่กลี่ย,ตกลงกนัด้วยไมตรีจิต”



ความหมาย

• ไกลเ่กลี่ย “พดูจาให้ตกลงกนั, พดูจาให้ปรองดองกนั”

• แก่งแย่ง “เอารัดเอาเปรียบ”

• ประนีประนอม “ผ่อนหนกัผ่อนเบาให้แก่กนั”

• รอมชอม “ปรองดองกนั,ตกลงกนัด้วยการไกลเ่กลี่ย  หรือ
ออมชอม”

• สามคัคี “ความพร้อมเพรียงกนั,ความปรองดองกนั”



ความหมาย

สมานฉนัท์



ความหมาย

•สมานฉนัท์              
“ความพอใจร่วมกนั ความเห็นพ้องกนั”

• พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔



ความหมาย

ประชาชน



ความหมาย

•ประชาชน            
• “พลเมือง,สามญัชนทัว่ๆ ไปท่ีไม่ใช่
ข้าราชการนกับวช พอ่ค้า”

• พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔



ความหมาย

ระบอบ



ความหมาย

• ระบอบ               

• “แนวทาง รูปแบบ แบบแผน”

• พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔



ความหมาย

ประชาธิปไตย



ข้อบง่ชีค้วามเป็นประชาธิปไตย



•ระบอบการปกครองท่ีอ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน 

•ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ 
•โดยอาศยัหลกัการของการแบง่แยก
อ านาจ และหลกัการที่วา่ด้วยความ
ถกูต้องแหง่กฎหมาย 



•ผู้ปกครองประเทศท่ีมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชน เป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบ
อ านาจให้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน
ซึง่ระบอบการปกครองตนเองของ
ประชาชน โดยผ่านการเลือกสมาชิก
ผู้แทนราษฎรไปบริหารและดแูลเร่ือง
กฎหมาย 



•เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนสว่น
ใหญ่และโดยการตรวจสอบ
ควบคมุดแูลของประชาชนโดยตรงหรือ
การมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนั เช่น การ
ย่ืนเสนอหรือแก้ไขกฎหมาย การยื่น
ถอดถอนนกัการเมืองท่ีประพฤติมิชอบ



• การแสดงความคิดในการท าประชาพิจารณ์ 
การออกเสียงในการท าประชามติระบอบนีมี้
ลกัษณะเดน่อยู่ท่ีการแข่งขนัอย่างเสรีระหว่าง
กลุม่หรือพรรคการเมืองตา่งๆ เพียงเพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนสว่นมาก



• ระบอบประชาธิปไตยแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และแบบที่มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข
๑. แบบแรกมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ได้แก่ 
องักฤษ เนเธอแลนด์ เบลเย่ียม เดนมาร์ก 
นอร์เวย์ สวีเดน ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย และไทย



๒. แบบที่สองมีประธานาธิบดี
เป็นประมขุ ได้แก่ ฝร่ังเศส อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น



ข้อดีและข้อเสีย

ระบอบประชาธิปไตย



• ข้อดีของระบอบประชาธิปไตย ท่ีควรกลา่วถึงมดีงันี ้
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชน สว่นข้างมากด าเนินการ
ปกครองประเทศ โดยประชาชนสว่นข้างน้อยมีสิทธิท่ีจะ
ด ารงอยู่และท าการคดัค้านการปกครองของฝ่ายข้างมาก
ได้ ข้อดีข้อนีมี้สว่นท าให้เกิดผลดีตอ่ประเทศชาติโดย
สว่นรวม เน่ืองจากการตดัสินใจท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยฝ่ายเสียง
ข้างมากนัน้ย่อมจะมีความถกูต้องมากและผิดพลาดน้อย 
ขณะเดียวกนัฝ่ายเสียงข้างน้อยจะคอยเป็นกระจกเงา และ
ท้วงติดผลเสียท่ีจะต้องปอ้งกนัมิให้เกิดขึน้ตลอดเวลา



• ข้อดีของระบอบประชาธิปไตย ที่ควรกลา่วถึงมีดงันี ้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนใช้สิทธิเสรีภาพ
ได้อย่างเสมอหน้ากนั  ไม่วา่จะเป็นคนมัง่มีหรือ
ยากจน มีสิทธิท่ีจะรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง
และสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและประธานาธิบดี ซึง่ท าให้ประชาชนมี
โอกาสเลือกคนดีและมีความสามารถเข้าด ารง
ต าแหน่ง



• ๓.ถือกฎหมายเป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินการปกครอง โดยใช้กฎหมาย
บงัคบัแก่ทกุคน ไม่วา่จะเป็นคนมัง่มี
หรือยากจน ไม่วา่จะเป็นข้าราชการ
หรือประชาชน ยงัผลให้ทกุคนเสมอกนั
โดยกฎหมาย



๔.ช่วยระงบัความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลกบั
ประชาชน และระหวา่งประชาชนด้วยกนัเองโดย
สนัติวิธี โดยมีศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี
ตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึง่ช่วยท าให้
ประชาชนอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติ โดยมีกฎหมาย
เป็นกรอบของความประพฤติของทกุคน



ขอ้เสียของระบอบประชาธิปไตย
๑.มีความลา่ช้าในการตดัสนิใจท าการตา่ง ๆ เน่ืองจาก
ต้องมีการปรึกษาหารือและผา่นขัน้ตอนมาก เช่นการตรา 
กฎหมายแตล่ะฉบบัต้องใช้เวลาบางครัง้หลายวนั หลาย
สปัดาห์ หรือหลายเดือน เน่ืองจากต้องมีการอภิปรายกนั
ในสภา และแก้ไขปรับปรุงกนัมากกวา่จะประกาศใช้
บงัคบัเป็นกฎหมาย ด้วยเหตนีุผู้้น าของประเทศท่ีก าลงั
พฒันาซึง่มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขโดยรีบดว่น จึงมกัจะคิด
วา่ระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะกบัประเทศของตน



ขอ้เสียของระบอบประชาธิปไตย

๒.ต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ
ปกครองมาก เช่น ในการเลือกตัง้ สส.ทัว่
ประเทศ หรือเลือกตัง้ประธานาธิบดีแตล่ะครัง้ 
ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก  



• ๓.อาจน าไปสูค่วามสบัสนวุน่วายได้ ถ้าประชาชน
สว่นมากในประเทศท่ีใช้ระบอบประชาธิปไตย ไม่รู้จกัใช้
สทิธิเสรีภาพให้อยูภ่ายในกรอบของกฎหมาย อาจท าให้
ประเทศชาติเจริญช้าลงอีก ด้วยเหตนีุผู้้น าของประเทศ
ท่ีก าลงัพฒันาบางประเทศ จงึคิดวา่ระบอบ
ประชาธิปไตยไม่เหมาะสมกบัประเทศของตน เน่ืองจาก
ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไม่พร้อมที่จะปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย



• "ปฏิวตัิ" หมายถึงการยดึอ านาจโดยวิธีการท่ีไม่
ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนญู ยกเลิกรัฐธรรมนญู
ท่ีใช้อยู่ อาจมีหรือไม่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ และรัฐบาลใหม่ได้ท าการ
เปลี่ยนแปลงมลูฐานระบอบการปกครอง เช่น
เปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย หรือ คอมมิวนิสต์ ฯลฯ



• สว่น "รัฐประหาร" หมายถงึการยดึ
อ านาจโดยวิธีการที่ไม่ก าหนดตาม
รัฐธรรมนญู แต่ยงัคงใช้รัฐธรรมนญู
ฉบบัเก่าตอ่ไป หรือประกาศใช้รัฐธรรม
ฉบบัใหม่ เพ่ือให้มีการเลือกตัง้เกิดขึน้
ในระยะเวลาไม่นานนกั



• ในประเทศไทย ถือได้วา่มี การปฏิวตัิ
เกิดขึน้ครัง้แรกและครัง้เดียวคือ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2547 โดย
คณะราษฎร จากระบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย และมีการกบฏเกิดขึน้ 12
ครัง้ และรัฐประหาร 10 ครัง้ ดงันี ้



• กบฏ 12 ครัง้
• 1. กบฏ ร.ศ.130
• 2. กบฏบวรเดช (11 ตลุาคม 2476)
• 3. กบฏนายสบิ (3 สิงหาคม 2478)
• 4. กบฏพระยาทรงสรุเดช หรือกบฏ 18 ศพ (29 มกราคม 2482)
• 5. กบฏเสนาธิการ (1 ตลุาคม 2491)
• 6. กบฏแบง่แยกดินแดน (พฤศจิกายน 2491)
• 7. กบฏวงัหลวง (26 กมุภาพนัธ์2492)
• 8. กบฏแมนฮตัตนั (29 มิถนุายน 2494)
• 9. กบฏสนัติภาพ (8 พฤศจิกายน 2497)
• 10. กบฏ 26 มีนาคม 2520
• 11. กบฏยงัเติร์ก (1-3 เมษายน 2524)
• 12. กบฏทหารนอกราชการ (9 กนัยายน 2528)



• รัฐประหาร 10 ครัง้

• 1. พ.อ.พระยาพหลฯ ท าการรัฐประหาร (20 มิถนุายน 2476)

• 2. พล.ท.ผิน ชณุหะวณั และคณะนายทหารบก ท าการรัฐประหาร (8 พฤศจิกายน 
2490)

• 3. จอมพล ป. พิบลูสงคราม ท าการรัฐประหาร (29 พฤศจิกายน 2494)

• 4. จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ท าการรัฐประหาร (16 กนัยายน 2500)

• 5. จอมพลถนอม กิตติขจร ท าการรัฐประหาร (20 ตลุาคม 2501)

• 6. จอมพลถนอม กิตติขจร ท าการรัฐประหาร (17 พฤศจิกายน 2514)

• 7. พล.ร.อ.สงดั ชลออยู ่ท าการรัฐประหาร (20 ตลุาคม 2520)

• 8. พล.อ.สนุทร คงสมพงษ์ ท าการรัฐประหาร (23 กมุภาพนัธ์ 2534)

• 9. คณะผู้บญัชาการเหลา่ทพั และ ผบ.ตร. ท าการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549

• 10. คณะรักษาความงบแหง่ชาติ (ค.ส.ช.) ท าการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557



ก่อนพฤษภาคม ๒๕๕๗

เกดิเหตุการณ์ความไม่สงบ



ในระยะแรก

มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก 

ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง

แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลก่อนหน้า ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ตามปกติ ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน และมุ่งน าความสุขความสงบ 

กลับคืนสู่ประเทศ  



ระยะที่สอง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่คราว 

แม่น้ า ๕ ห้าสาย

• คสช.ออกแบบวางรากฐาน ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ต่างประเทศ และเรื่องกฏหมาย

• จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกกฏหมายที่ส าคัญ

• จัดตั้งคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน 

• จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

• คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 



ระยะที่สาม

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
จัดการเลือกตั้งทั่วไป 
เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นสังคมประชาธิปไตยภายใต้การเมืองที่มีธรรมภิบาล
มีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจ 
ที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



ครม.ประยุทธ์ ๑ 

๑๒ ก.ย.๕๗ - ๑๙ ส.ค.๕๘

ครม.ชดุแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ 

มีทัง้หมด ๓๒ คน 



ครม.พลเอกประยทุธ ฯ ๑



• ครม.ประยุทธ์ ๒ เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
• การปรับ ครม.ครัง้แรก โดยการเสริมทพัเพิ่มเข้ามา
ช่วยงาน ๒ คนคือ นายอ านวย ปะติเส มาเป็นรัฐมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายวิสทุธ์ิ
ศรีสพุรรณ มาเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั 
โดยไม่ได้ปรับคนออก ถือเป็น ครม.ประยทุธ์ ๒



ครม.พลเอก ประยทุธ ฯ ๒



• ครม.ประยุทธ์ ๓ 

• มีการปรับ ครม.ครัง้ใหญ่ ๒๐ ต าแหน่ง มีรัฐมนตรี
หน้าใหม่ จ านวน ๑๐ คน โดยเป็นการเปลี่ยนทีม
เศรษฐกิจจากทีม

• ของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร มาเป็นทีม

• ของนายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ โดย ครม.ประยทุธ์ ๓



ครม.พลเอกประยทุธ ฯ ๓



•ครม.ประยุทธ์ ๔ 
•พล.อ.ประยทุธ์จงึมีการแตง่ตัง้คนใหม่เข้า
แทน พร้อมกบัปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี 
• ๑๒ ต าแหน่ง ครม.
• ในครัง้นี ้ไม่มีการถกูปรับออก แต่มี
รัฐมนตรีหน้าใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามา และสลบั
ต าแหน่งกนัหลายต าแหน่ง 



ครม.พลเอกประยทุธฯ ๔



• ครม.ประยุทธ์ ๕ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ๕



รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง





การบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานในการขบัเคลื่อน และปฏิรูปประเทศในด้านตา่ง ๆ 
ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความปรองดอง และสมานฉนัท์ของ
ประชาชนในชาติ ขจดัความขดัแย้ง แก้ไขปัญหาท่ีสะสมมานาน
หลายปี ขับเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคมให้มีเสถียรภาพและ
ประสทิธิภาพ และเตรียมความพร้อม ในส่วนที่จะด าเนินการ
ในการบริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทัง้ได้
น้อมน า แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนัจะน าประเทศ
ไทยไปสูก่ารพฒันา



รัฐบาลก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิ ๑๑ ด้าน
และมีการขับเคล่ือนงานส าคัญ ๕ ด้าน 
ด้านความมัน่คง ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการตา่งประเทศ 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม โดยใน ๔ ปีท่ีผา่นมา
(๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ถึง ส.ค.๖๑) การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลได้ ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งดว่นท่ีส าคญัของประเทศ
ทัง้ ๑๑ ด้าน



โดยมีผลงานการขบัเคลื่อน และการปฏิรูป
ประเทศในด้านตา่ง ๆ ท่ีส าคญั เช่นการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและ ประพฤติมิชอบ การปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU
Fishing)การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ แรงงานต่าง
ด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง การฟืน้ฟเูศรษฐกิจ และ
รักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการยกระดบั
การศกึษาและพฒันาคณุภาพชีวิต ให้กบัประชาชน 
เป็นต้น



• การขบัเคลื่อนและปฏิรูปประเทศในบาง
ประเด็นอาจไมส่ามารถ ด าเนินการได้แล้ว
เสร็จในระยะเวลาอนัสัน้ เน่ืองจากต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ โดยเฉพาะใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัด้านกฎหมาย ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดความตอ่เน่ือง รัฐบาลจงึได้ วางแผนการ
ด าเนินงานในการขบัเคลื่อนและปฏิรูปในระยะ
ท่ี ๒
• (เดือนกนัยายน ๒๕๕๙ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)



• โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น การแก้ไข
ปัญหาความยากจน การยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชน
(บตัรเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ)ยกระดบัคณุภาพการศกึษา
และสาธารณสขุ การพฒันาเกษตรกรรมไทยให้ยัง่ยืน การ
บริหารจดัการน า้ การอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปการจดัการท่ีดินชมุชน การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การสร้างฐาน
อตุสาหกรรมใหม ่การสร้าง ความเช่ือมัน่ระหวา่งประเทศ 
การสง่เสริมการค้าชายแดน การรักษาสมดลุความสมัพนัธ์ 
ประเทศมหาอ านาจ  รวมทัง้การแก้ไขปัญหา  จชต.



• รัฐบาลวางแผนการปฏิรูปประเทศสืบเน่ืองจนถึงปี ๒๕๗๙

โดยจดัท าเป็นยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มี
รายได้สงูอยู่ในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว คน
ไทยมีความสขุ อยู่ดี กินดี สงัคมมีความ
มัน่คง เสมอภาค และเป็นธรรม ยทุธศาสตร์
ชาติ ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาใน
ระยะ ๒๐ ปี  ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ได้แก่



1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



ROAD MAP



ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี



นโยบาย 11 ดา้น
1 ปกปอ้งเชิดชสูถาบนั
2 รักษาความมัน่คง

3 ลดความเหล่ือมล า้/สร้างโอกาสเข้าถงึบริการภาครัฐ

4 การศกึษา/ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม
5 ยกระดบัคณุภาพบริการสาธารณสขุ
6 เพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจฯ

7 สง่เสริมบทบาท/ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8 พฒันา/สง่เสริมการใช้ประโยชน์ วิทย์ เทคโนฯนวตักรรม
9 รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร

10 สง่เสริมธรรมาภิบาล/ปอ้งกนั ปราบปรามทจุริตฯ
11 ปรัปปรุงกฎหมาย /กระบวนการยตุิธรรม



วาระแห่งชาติ ๑๑ ดา้น

• ๑.การปฏิรูปการศกึษา 
• ๒.การบริหารจดัการขยะมลูฝอย
• ๓.การตอ่ต้านการทจุริตในทกุระดบั
• ๔.การท่องเท่ียววิถีไทย
• ๕การปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์
• ๖.การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน



วาระแห่งชาติ ๑๑ ดา้น

• ๗.การแก้ไขปัญหายาเสพติด
• ๘.การพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ
• ๙.การแก้ไขปัญหาราคายางพารา
• ๑๐.การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่ม
• ๑๑.การสง่เสริมการวิจยัและนวตกรรม



คสช. 9 ยทุธศาสตร์

1 การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม
2 การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้  

3 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงอาหาร/พลงังาน
4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
5 การสร้างความเช่ือมโยงในภมูิภาค

6 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรัฐวิสาหกิจ
8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยี

9 การปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตคอรัปชัน่



นโยบายเร่งด่วน 18 ดา้น
1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2 SMEs
3 การจัดการขยะ
4 การบริหารจัดการน้ า
5 ลดความเหลื่อมล้ า
6 ที่ดิน
7 ICAO
8 IUU
9 อ่านออกเขียนได้
10 BOI
11 นวัตกรรม
12 ช่วยเหลือเกษตรกร

13 โครงการพัฒนาริมแม่น้ าเจ้าพระยา
14 9 คูคลอง
15 OSS
16 NSW
17 Social Business

18 แรงงานต่างด้าว



ดา้นมัง่คง

1
น้อมน ายทุธศาสตร์พระราชทานขยายผลโครงการพระราชด าริ 
(มท.)

2
ขบัเคลื่อนศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั สามารถเช่ือมโยงภารกิจอ่ืน 
(มท.)

3 สร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาแนวชายแดน (มท.)

4
การแก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าว 3 สญัชาติ (เมียนมา ลาว 
กมัพชูา) (รง.)

5 การคืนพืน้ท่ีป่า (ทส.)

6 การบริหารจดัการน า้ (ทส. กษ. มท. วท. ทก.)

7 การด าเนินการเก่ียวกบัการท าประมงท่ีผิด (IUU Fishing) (กษ.)



ดา้นสงัคม วิจยั และจิตวิทยา

1
การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ ประมงผิดกฎหมาย (กห. กต. รง. 
พม. กษ. มท.)

2
การปรับปรุงระบบการให้บริการสขุภาพทัง้ 3 ระบบ (สธ. กค. 
รง.)

3 การจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอาเซียน (วธ.)

4
การสง่เสริมการผลิตภาพยนตร์เพ่ือสง่เสริมภาพลกัษณ์
วฒันธรรม และสง่เสริมแหลง่ทอ่งเท่ียวของประเทศ (วธ.)

5 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ Talent Mobility (วท.)
6 การแก้ปัญหาคนขอทาน และคนไร้ท่ีพึง่ (พม.)

7 การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัของชมุชนแออดัและผู้ มีรายได้น้อย (พม.)

8
การจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และทกุคน
เข้าถงึได้ (พม.)

9 การจดัหาท่ีดินให้แก่ผู้ ไมมี่ท่ีท ากิน (ทส. มท. กษ.)
10 การปฏิรูปการศกึษา (ศธ.)



ดา้นเศรษฐกิจ
1 เร่งรัดการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สศช.)

2 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (ทกุกระทรวง)

3 สร้างระบบก าจดัขยะครบวงจร (ทส. มท. อก. พน. สธ.)

4 รถไฟทางคูร่ะยะเร่งดว่น 6 เส้นทาง  (คค.)

5
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 3 เส้นทาง (บางปะอิน–นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบรีุ  พทัยา-มาบ
ตาพดุ)  (คค.)

6 การพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมูิระยะท่ี 2 และทา่อากาศยานอูต่ะเภา (คค.)

7 การพฒันาศนูย์การขนสง่ตู้สินค้าทางรถไฟ ท่ีทา่เรือแหลมฉบงั (คค.)

8 โครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ในกทม. (คค.)

9 การพฒันาและช่วยเหลือ SMEs  (สสว.)

10 การแก้ไขปัญหาหนีค้รัวเรือ (กค.)

11 การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) (ทก.)

12 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 และ 2 (กค.)

13 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและสินค้าเกษตร (กค. กษ.)



ดา้นเศรษฐกิจ
15 การปรับปรุงระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ (กค.)
16 การปฏิรูปการคลงัและภาษีอากร (กค.)
17 ก าลงัคนด้านระบบขนสง่ทางราง (วท.)
18 โครงการทอ่งเท่ียววิถีไทย (กก.)
19 การปรับโครงสร้างราคาพลงังาน (พน.)

20 แนวทางการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน (พน.)
21 การบริหารจดัการก าลงัการผลิตไฟฟา้ส ารอง (พน.)
22 การจดัท าแผนก๊าซธรรมชาติ และแผนน า้มนั (พน.)
23 การดแูลคา่ครองชีพให้กบัประชาชนผู้ มีรายได้น้อย (พณ.)
24 การบริหารจดัการสนิค้าเกษตรหลกัท่ีส าคญัในเชิงรุก (พณ.)
25 การขบัเคลื่อนการสง่ออก (พณ.)

26 การจดัตัง้ศนูย์บริการจดัหางานเพ่ือคนไทย Smart Job Center (รง.)
27 การพฒันาฝีมือแรงงานแก่ผู้ เรียนอาชีวะ (ศธ. รง.)



ดา้นการต่างประเทศ

1 การขบัเคล่ือนสูป่ระชาคมอาเซียน (ทกุกระทรวง)

1 การปรับปรุงกฏหมายท่ีล้าหลงั
2 การปรับกฏหมายเพ่ือการพฒันาประเทศ

3 การเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการยตุิธรรม

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม















“ บริการด้วยใจ คนไทยยิม้ได้ ”

www.damrongdhama.moi.go.th 83





ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม 76 จังหวัด

3,219,930
เร่ือง

เข้ารับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ตัง้แต่วันที่ 18 กรกฎาคม 57– วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

3,167,597 เร่ือง 
(98.37 %) 85



ภารกิจ 
7 มิติ

ศดธ. มิติใหม่

ประชาชนได้รับการ

บริการ สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค  เป็นธรรม 

และเป็นสุข

รับเรื่อง  ร้องเรียน  
ร้องทุกข์

บริการเบ็ดเสร็จ บริการรับ-ส่ง ต่อ

บริการด้าน
ข้อมูล

บริการให้ค าปรึกษา
แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล/      

รับความเห็นการปฏิรูปประเทศ



การประชุมวีดิทศัน์ทางไกล Video Tele Conference: VTC

ประชุมทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐ น.



บญัชา นรม.

๒ มิถนุายน ๕๘ ให้ส ารวจโรงเรียนในพืน้ท่ีวา่โรงเรียนใดมีความทรุดโทรม จ านวน
นกัเรียน ขีดความสามารถในการเรียนการสอน และส ารวจปัญหาด้านการศกึษาของ
ประชาชนในพืน้ท่ี ด้านคณุภาพ ความทัว่ถงึและเป็นธรรม เพื่อเป็นข้อมลูให้รัฐบาลและ 
ศธ. ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและใช้งบประมาณอยา่งคุ้มค่า



ค าสัง่การ นรม.

๓ มีนาคม ๕๘ ให้ศนูย์ด ารงธรรมประสานSMEs ตัง้ศนูย์บริการข้อมลูแก่ผู้ประกอบการ ณ 
ศนูย์ด ารงธรรม และประชาสมัพนัธ์ให้ทราบอย่างทัว่ถงึ



ค าสัง่การ นรม.

๓๑ มีนาคม ๕๘  ให้ประชาสมัพนัธ์อยา่งกว้างขวางและตอ่เน่ือง ยกปัญหาท่ีส าคญัและแก้ไขได้ให้
ทราบเป็นหลกัฐานผลสมัฤทธ์ในการประเมินของข้าราชการ



ค าสัง่การ นรม.

๑๘ พฤษภาคม ๕๘
- ก าหนดความส าคญัเร่งด่วนของปัญหา แกไ้ขทนัทีในพื้นท่ี หากเกินอ านาจใหส่้งหน่วยงานตน้สังกดั
- ศูนยด์ ารงธรรมในพื้นท่ีเศษฐกิจใหท้ าหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์บด็เส็จ OSS ในการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกบั BOI และ SMEs ส่วนใน

จงัหวดัอ่ืน ๆใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ี เอกสาร กฎระเบียบ ขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ป้ระกอบการ พร้อมก าหนดกิจกรรมตามช่วงเวลาและโอกาสท่ี
เหมาะสม



ค าสัง่การ นรม.

๙ มิถนุายน ๕๘ เร่งแก้ไขปัญหาคนมีรายได้น้อย เกษตรกร/รับจ้าง สว่น
เร่ืองปัญหาสญัญาท่ีถกูเอาเปรียบจากนายทนุเงินกู้นอกระบบให้ไกลเ่กลี่ย
และให้ความเป็นธรรม



ค าสัง่การ นรม.

๑๖ มิถนุายน ๕๘ ทกุกรณีให้ติดตาม การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน/ผู้ประกอบการให้ได้  หากเร่ืองไหนเป็น
เร่ืองผิดกฎหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข 



ค าสัง่การ นรม.

๗ กรกฎาคม ๕๘   ประชาสมัพนัธ์ให้กว้างขวางให้เห็นความตัง้ใจของรัฐบาลตอ่ทกุกลุ่ม ทกุกิจกรรม  
ลงเวบ็ไซต์รัฐบาล



นโยบายรัฐบาลสู่การขบัเคล่ือนภารกิจศูนยด์ ารงธรรมอยา่งย ัง่ยนื

ชมเชย/ขอบคณุ เจ้าหน้าท่ีศนูย์ด ารงธรรม

ประชาสัมพันธ์/ชมเชย/ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ด ารงธรรมทุกจังหวัด

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKoupuf0sYCFc4kjgod02oAww&url=http://www.naewna.com/politic/columnist/16485&ei=8JugVcLwDs7JuATT1YGYDA&bvm=bv.97653015,d.c2E&psig=AFQjCNGX0mKRiEBS1QcKyOQDnQ1_0huXKg&ust=1436672671950388
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKoupuf0sYCFc4kjgod02oAww&url=http://www.naewna.com/politic/columnist/16485&ei=8JugVcLwDs7JuATT1YGYDA&bvm=bv.97653015,d.c2E&psig=AFQjCNGX0mKRiEBS1QcKyOQDnQ1_0huXKg&ust=1436672671950388


พนัเอก คทาวธุ ขจรกิตติยทุธ

การเสริมสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย



การด าเนินการของคณะกรรมการเพื่อสร้างความสามคัคีปรองดอง

• แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ ๔ คณะ

• ๑.คณะอนกุรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามคัคี
ปรองดอง

• ๒.คณะอนกุรรมการพิจารณาบรูณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือ
สร้างความสามคัคีปรองดอง

• ๓.คณะอนกุรรมการจดัท าข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความมามคัคี
ปรองดอง

• ๔.คณะอนกุรรมการด้านการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความสามคัคี
ปรองดอง



คณะกรรมการบริหารราชการแผน่ดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคีปรองดอง



กรอบการท างาน ๓ ขั้นตอนหลกั
๑.รับฟังความคิดเห็นจากทกุภาคสว่น  

ก.พ.- เม.ย.๖๐

การประชมุ ๗๖จงัหวดัรับฟังข้อเสนอแนะจากพรรค
การเมือง กลุม่ การเมือง ภาคสว่นตา่งๆ มีผู้ ร่วมรับ
ฟังความคิดเห็น ๑๕,๖๙๒ คน ๕๓ พรรคการเมือง 

และกลุม่องค์กรตา่งๆ ๔๓ องค์กร



กรอบการท างาน ๓ ขั้นตอนหลกั
๒.การบรูณาการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ น าข้อมลูมา
สงัเคราะห์ จดัท าร่างเอกสารความเห็นร่วมเพ่ือสร้างความ
สามคัคปัรองดอง แยกเป็นข้อเสนอด้านตา่งๆ ด้านการ
ปฏิรูป ยทุธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผน่ดิน 

และการสร้างความสามคัคีปรองดอง โดยสง่มอบให้
คณะอนกุรรมการจดัท าข้อเสนอกระบวนการสร้างความ
สามคัคีปรองดองไปด าเนินการ จดัท า“ร่างสญัญา

ประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามคัคีปรองดอง” 



กรอบการท างาน ๓ ขั้นตอนหลกั
• การจดัท าร่างสญัญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อ
สร้างความสามคัคีปรองดอง

• จดัท าร่างสญัญาประชาคมความเห็นร่วมจ านวน ๑๐ 
ข้อ พร้อมผนวกประกอบร่างสญัญาประชาคม
ความเห็นร่วมฯ จ านวน ๑๕ ข้อ



สาระส าคญัสรุปคือ

• “ให้คนไทยทกุคนยดึถือเป็นกรอบแนวทางอยู่ร่วมกนัอย่าง
สงบสนัติในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นหนึง่เดียว ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรองเป็นประมขุ กลา่วคือคนไทยทกุ
คนต้องเคารพกฎหมาย และมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เป็นธรรม รัฐบาล ประชาชน และทกุภาคสว่นต้องร่วมมือ
กนัแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในทกุมิติอย่างครบวงจร



สาระส าคญัสรุปคือ
• โดยมีเปา้หมายที่ประชาชนทัง้ประเทศได้รับผลประโยชน์สงูสุด รวมทัง้
เกิดความสามคัคีปรองดอง ด ารงชีวิตตามศาสตร์พระราชาบนพืน้ฐาน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ลดปัญหา
ความเหลื่อมล า้ ทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนมีสว่นร่วมในการ
ปฏิรูปประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป”  นอกจากนี ้จดัเวทีสาธารณะทัง้สว่นกลางและระดบัพืน้ที่สร้าง
การรับรู้และยอมรับ จากทกุภาคสว่นปรับปรุงร่างสญัญาประชาคมให้มี
ความสมบรูณ์ ซึง่ ปยป.ได้ให้ความเห็นชอบ ร่างสญัญาประชาคม
ความเห็นร่วมฯ ๑๐ ข้อ และแนวทางการแถลงสญัญาประชาคม
ความเห็นร่วมฯ ด้วยแล้ว



เพลงพระราชาในนิทาน

• https://www.youtube.com/watch?v=Yrwk3qF
gzD4

https://www.youtube.com/watch?v=Yrwk3qFgzD4


ขอบคุณ
เราจะท าตามสัญญา


