ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จดหมายข่าวฉบับนี้ จะนาเสนอความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ และการเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ การปฏิรูปประเทศ และ
การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

การประกาศบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ราชกิ จ จานุ เ บกษา
ประกาศบังคับใช้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒ ๕ ๘ ๐ เ ป็ น เป้ า หมายกา รพั ฒ นา ประเท ศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจั ดทาแผนต่าง ๆ ให้ ส อดคล้องและบูรณา
การเพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่
เป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้ว ย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง
๒) ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม และ ๖) ด้านการปรั บ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวยุทธศาสตร์ชาติ :
ฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย

ฉบับย่อภาษาอังกฤษ

แผนภูมิความคิด
(Mind Map)

ฉบับย่อภาษาไทย

เอกสารแผ่นพับ
ฉบับประชาชน

๑

การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ง
เป็น ๑ ใน ๔ ของแผนระดับที่ ๒ (แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ และแผนความมั่นคง ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐) โดยแผนแม่บทฯ จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วน
ราชการที่จะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยแผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ ถอดมาจากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
...ที่ผ่านมา สศช. ร่วมกับคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ดาเนินการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ
จานวน ๒๓ ฉบับ และได้มีการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ครอบคลุม รวมถึงการกาหนด ๑๕ ประเด็น เร่งด่ว นในช่ว งระยะ ๕ ปีแ รกของยุท ธศาสตร์ช าติ โดยมีมติเ ห็น ชอบ
ในหลักการของร่างแผนแม่บทฯ และการกาหนด ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับร่างแผนแม่บทฯ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุม ก่อนนาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ประเด็นเร่งด่วนการพัฒนาในช่วงระยะ ๕ ปีแรก ๑๕ ประเด็น

2

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับในช่วงระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท/คน
(ณ ปี ๒๕๖๕)

คนไทยทุก ๑ ใน ๓ คน
จะได้รับบริการสุขภาพ
คุณภาพเทียบมาตรฐานสากล

ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ความแตกต่างของรายได้
ไม่เจ็บป่วยแบบติดเตียง
ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุด
และมีอายุยืนแบบที่ยังสามารถ
ต่อประชากรร้อยละ ๑๐ ที่จนที่สุด
ช่วยเหลือตัวเองได้จาก ๖๖ ปี เป็น ๖๘ ปี
ลดลง จาก ๒๒ เท่า เป็น ๒๐ เท่า

แรงงานนอกระบบ
ได้รับการดูแลคุ้มครองเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๑๘ เป็นร้อยละ ๒๕
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด

มีอากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด
และเป็นมิตรต่อการใช้ชีวิต
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึน้ เกือบครึ่งของประเทศ
ก๊าซเรือนกระจกลดลง

การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ผ่านการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และดิจิทัล มีบริการภาครัฐตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง รวดเร็ว สะดวก โปร่งใส โดยระบบการทางานแบบดิจิทลั
ลดต้นทุนการทาธุรกิจในพื้นที่ จากร้อยละ ๗.๕ เหลือประมาณร้อยละ ๕-๗

การดาเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมหารือและประสานการดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการดาเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม

การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดให้มีทนายความ
ทุกสถานีตารวจ

จัดตั้งสานักงานบูรณา
การการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า

๓

การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ผ่า นมา สศช. ได้ดาเนิ น การสร้ า งการตระหนักรู้ ต่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งปัจจุบันยังได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
แปลยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉ บั บ ภาษาอั ง กฤษ และการจั ด ท าสื่ อ สาร
สนเทศ เพื่อ เพิ่ มช่ อ งทางในการเผยแพร่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ให้ กั บ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การแปลยุทธศาสตร์ชาติเป็นภาษาอังกฤษ

สศช. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับภาษาอัง กฤษ (Unofficial Translation) โดยจะนาไป
เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปและองค์กรระหว่างประเทศ
เพื ่อ เพิ่ม ช่อ งทางในการสื ่อ สารและสร้ า งการตระหนั ก รู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น

การจัดทาสื่อสารสนเทศ

การจัดทาเว็บไซต์ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิ รู ปประเทศให้ แก่ ประชาชนซึ่ งภายในระบบ ฯ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ สศช. จะเร่งดาเนินการนาเข้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ต่อไป

การจัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)

สศช. จะดาเนินการจัดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big

Bang อนาคตไทยอนาคตเรา)
ในระหว่างวัน ที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้ า งสรรพสิ นค้ าเซ็ นทรัล เวิล ด์ กรุง เทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานเปิ ดงานและแสดงปาฐกถาพิ เศษในงานมหกรรมฯ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็ นทารา เซ็ นทรัลเวิลด์
ซึ่งภายในงานจะมีการถ่ายทอดเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเทคนิคการใช้แสง สี เสียง
ที่ทันสมัยในห้องนิทรรศการที่เชื่อมต่อกันในรูปแบบอุโมงค์ รวมทั้งหมด ๘ ห้อง รวมทั้งจะมีการจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
นิทรรศการเชื่อมต่อกันในรูปแบบอุโมงค์ รวมทั้งหมด ๘ ห้อง ได้แก่
ห้องแสดงประโยชน์ของยุทธศาสตร์ชาติจาแนกตามช่วงวัย ๕ ห้อง ได้แก่
ห้องช่วงวัยตั้งครรภ์และปฐมวัย ห้องช่วงวัยเรียน ห้องวัยรุ่น ห้องวัยทางาน
และห้องช่วงวัยผู้สูงอายุ
ห้องแสดงสรุปประโยชน์ภาพรวม จานวน ๑ ห้อง
ห้องแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๑ ห้อง
ห้องเสวนาจานวน ๑ ห้อง
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๔
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