ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒
จดหมายข่าวฉบับนี้ นาเสนอเนื้อหาของความก้าวหน้าการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผน
การปฏิรูปประเทศ ในช่วงมีนาคม- เมษายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. การประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ได้ มี ร าชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่ อ ง การประกาศใช้ แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
จานวน ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (3) การเกษตร
(4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจ ฉริย ะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิส ติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน
ค่านิ ย มและวัฒ นธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่ว งชีวิต (๑๒) การพัฒ นาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้ คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย
และพัฒ นานวั ต กรรม โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เป็ น แผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ กาหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ
ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

๒. ระบบรายงานการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)
ส้ า นั ก งานฯ อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบ eMENSCR ในส่ ว นของแผนแม่ บ ทฯ เพื่ อ แสดง
ความสั มพัน ธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ให้ส ามารถติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานของส่ วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ โดย
ผลผลิ ต (X) หมายถึ ง แผนงาน/โครงการที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ น้ า เข้ า สู่ ระบบฯ จะต้ อ งมีค วาม
สอดคล้องกับผลลัพธ์เบื้องต้น (Y1) หมายถึงแนวทางการ
พั ฒ นาและเป้ า หมายระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ
รวมถึ ง ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลลั พ ธ์ ขั้ น กลาง (Y2)
หมายถึ ง เป้ า หมายระดั บ ประเด็ น ของแผนแม่ บ ทฯ และ
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Z) ซึ่งคือประเด็นยุทธศาสตร์ชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
การด้ า เนิ น งานของส่ ว นราชการมี ค วามสอดคล้ อ งและ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย
http://nscr.nesdb.go.th/
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๓. การปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ส้านักงานฯ ได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
การด้ า เนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มี น าคม
๒๕๖๒ โดยมี ป ระธานกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
(นายสมชัย ฤชุพันธุ์) ร่วมแถลงด้วย ซึ่งได้รายงานกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
เป็นรูปธรรม อาทิ ไม้มีค่า การปลดล็อคกฎหมายป่าไม้ ให้สามารถตัดไม้
มีค่าในที่ดินตนเองได้ สถาบันการเงินประชาชน หมดปัญหาเงินนอก
ระบบ พ.ร.บ. ขายฝากฯ แก้ ปั ญหาที่ ดิน หลุ ดมื อเกษตรกร ผลั ก ดั น
กฎหมายเพื่อลดความเหลื่ อมล้้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม และ
คลินิกหมอครอบครัว เพื่อสร้างสุขภาวะคนไทยที่ดี

๔. การสร้างการรับรู้
การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ส้ านักงานฯ ได้ด้ าเนิน การสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติให้กับภาคส่ วนต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบ บ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท้า Line Sticker การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ การจัดท้าสื่อ Video ชุด “ไม่จ้าเป็นต้องเป็นผู้วิเศษคุณก็พัฒนาประเทศได้ ” เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

Line Sticker

ส้านักงานฯ ได้ด้าเนินการสร้างการตระหนักรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดย วิทยาลัยเพราะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประกวดการออกแบบ Character Line Sticker
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับอนาคตดีดีของคนไทย” โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบฯ อยู่
ระหว่างดาเนินการพัฒนา Character ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ร่วมกับทีมพัฒนา
Line Sticker ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานจานวนทัง้ สิน้ ๓๖ ตัว

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่
สานักงานฯ ดาเนินการร่วมกับ สช. ในการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่แล้วเสร็จ จานวน
๙๕ เวทีทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน โดยส่วนมากมาจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และ
หน่วยงานจากภาคส่วนอื่น ๆ
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เกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

สานักงานฯ ได้พัฒนาเกมฝึกสมองและสร้างทักษะทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือและสือ่ ในการฝึกสมอง
ทักษะ สร้างความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการดาเนินการของภาครัฐ ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยสังเขป
ผ่ านกิจ กรรมนั น ทนาการที่เข้าใจได้ง่ายและสนุกสนาน ในกลุ่มนักเรียนระดับ (๑) ประถมศึกษา และ (๒) มัธยมศึกษา
โดยส านั กงานฯ ได้มอบต้น ฉบั บส าหรั บผลิตให้กับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อผลิตและเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษาในสังกัดต่อไป นอกจากนี้
สานักงานฯ ยังได้จดั ทาต้นฉบับสาหรับผูส้ นใจสามารถสามารถดาวน์โหลดและผลิตเองได้ในรูปแบบ Print and Play อีกด้วย

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๖ ด้าน ร่วมมือกันสร้างและพัฒนาเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ
และเอาชนะวิกฤตด้วยกัน

๕. VDO ชุด “ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้วิเศษ คุณก็พัฒนาประเทศได้”
สานักงานฯ ได้จัดทาสื่อ VDO ชุด “ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้วิเศษ
คุณก็พัฒนาประเทศได้ – You can be a Hero”
ซึ่งมีเนื้อหาชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างประโยชน์จากความสามารถ
ของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เผยแพร่
ผ่านช่องทาง Youtube และ Facebook “อนาคตไทย อนาคตเรา”
จานวน ๔ ตอน ดังนี้

http://nscr.nesdb.go.th/

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนล้วนมีพลังพิเศษอยู่ในตัว เราสามารถเป็นฮีโร่
ผู้ช่วยเหลือสังคมได้ เราเพียงต้องค้นหาพลังภายในตัวเรา แล้วนามัน
ออกมาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม ใน VDO นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักผู้คนที่
ค้นพบ และที่ใช้พลังพิเศษของพวกเขาในการช่วยเหลือคนอื่น ทาให้สังคม
น่าอยู่ขึ้น เพื่ออนาคตของเขา อนาคตของไทย อนาคตของเราทุกคน

๒. เจ๊เป้า เมาท์เสมอ

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ เป็นนักเมาท์ผู้พูดมากไม่หยุดไม่หย่อน รู้ได้ทุกเรื่อง เล่าได้กับ
ทุกคน แต่ความพูดมากของเจ๊เป้านี้จะทาประโยชน์ให้ใครคนอื่นได้หรือเปล่านะ
เราจะพาคุณไปค้นหาคาตอบกัน

๓. ดอน คนหัวร้อน

ดอน เป็นคนหัว ร้อน โกรธง่าย หายช้า หาเรื่องวิวาทได้กับทุกคน แม้จะ
พยายามควบคุมอารมณ์ ลดความก้าวร้าวลง ก็ทาไม่สาเร็จ แต่ใครเล่าจะรู้ว่า
ความเป็ น คนอารมณ์ ร้อ นของดอนนั้ น ก็ ส ามารถทาประโยชน์ ใ ห้ ผู้ อื่ น ได้
เหมือนกัน

๔. สมหมาย สายแชร์

สมหมาย ยอดนักแชร์ ผู้หายใจเข้าออกเป็นยอดไลค์ เขาพร้อมจะทาทุกอย่าง
แชร์เหตุการณ์ทุกเรื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดไลค์อันแสนปรารถนา แต่แล้ววัน
หนึ่ง ผลจากการแชร์ที่ผิดพลาดทาให้เขาเห็นถึงผลอีกด้านหนึ่งของการแชร์ที่
มีค่ามากกว่าจานวนการแสดงความชอบของคนในโซเชียล

๖. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จได้นั้น ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นสิ่งสาคัญ ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชน นิสิตนักศึกษา หรือภาคเอกชน ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้โดยการติดตามโครงการ
ที่หน่วยงานของภาครัฐดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่ามีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของ
ประชาชน ชุมชน และประเทศ มีการดาเนินการอย่างถูกต้อง มุ่งบรรลุเป้าหมายอันก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ โดยสามารถ
รายงานข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อโครงการและการดาเนินการดังกล่าว ผ่านระบบ eMENSCR ซึ่งได้เปิดให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถมีส่ว นร่ว มในฐานะ “ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะถู ก
เครือข่ายสนับสนุนและขยายผลการดาเนินการของหน่วยงานรัฐให้สามารถดาเนินได้
อย่างคล่องตัว และกระจายไปสู่ระดับท้องที่ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จ
โดยไม่ต้องอาศัยการดาเนินการของหน่วยงานรัฐได้อีกหลากหลายวิธี อาทิ การร่วม ได้ นั้ น ความร่ ว มมื อ จาก
สร้างความรักความสามัคคีกันในสังคม การมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนร่วม ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เป็ น สิ่ ง
ชุ ม ชนและสั ง คม การรู้ จั ก ประหยั ด พลั ง งาน การมี ก ารบริ ห ารจั ด การการใช้ สาคัญ”
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ
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๗. ประโยชน์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อประชาชน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาตินั้น มีเป้าหมายสาคัญคือการทาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน อันจะนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนไทยให้มี
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต สามารถเข้ า ถึ ง โอกาสและสิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็น มิตรและยั่ งยืน โดยประโยชน์ทั้งหลายที่ประชาชนไทยจะได้รับจากการพัฒ นาประเทศตามแนว
ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ
ประชาชนมีความสุข มีรายได้มั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดี ในสังคมที่
ปลอดภัย

ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในทุกช่วงวัย
ให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑

ประชาชนมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี มีการ
ดาเนินชีวิตร่วมกับป่า และพื้นที่สีเขียว มีการจัดการ
น้า ขยะ และมลพิษอย่างถูกสุขลักษณะ
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ประชาชนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจ

ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรม สามารถเข้าถึง
ทรัพยากร ความรู้
เทคโนโลยี และสิทธิทาง
สังคมได้อย่างเท่าทียม

ประชาชนได้รับการบริการของภาครัฐ
อย่างเสมอภาค มีความสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส และทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล
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