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กระบวนการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ 

มาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) ประเทศชาติมีความ
สงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล  า และ (๓) ประชาชนมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ ด้าน 
ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน 
และ (๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้น าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นฉบับ
ที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา จัดท าขึ น รวมทั ง
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปประเทศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้
ด าเนินการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนกลุ่มตา่ง ๆ และ
น ามาปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ได้ยกร่างไว้  

เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศทั ง ๑๑ ด้าน ได้จัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศใน
ด้านที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ ตามก าหนดของมาตรา ๗ มาตรา 
๘ วรรคห้า และมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแผน
และขั นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยส านักงานฯ ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความ
สอดคล้องของภารกิจกับข้อเสนอกิจกรรมในร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้านด้วยแล้ว  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 

 จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑  

ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ๑๑ ด้าน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้าน หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับทราบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ทั ง ๑๑ ด้าน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้าน 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
จดหมายข่าวฉบับนี  จะน าเสนอเนื อหาของแผนการปฏิรูปประเทศตั งแต่เริ่มกระบวนการจนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๒ 
 

เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่ าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั นตอนของพระราชบัญญัติดั งกล่าวต่อไป  และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้าน 
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้
รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป  
เป้าหมายและการด าเนินงานของแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน 
๑. ด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จัก
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน ก าหนดกลไกความ

รับผิดชอบของพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและ
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดองค์กรภาครัฐ
ให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กร
กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างานเพ่ือประชาชนโดยยึดการ
ด าเนินงานเชิงพื นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและ

บริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากร
ภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ซึ่ง
ก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาค
ราชการและภาคสังคม และวางระบบป้องกันการ
แทรกแซงโดยไม่เป็นธรรม 

๓. ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็น
ธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายอย่าง
เหมาะสม มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและสามารถ
เข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และผู้บังคับใช้กฎหมายมี



๓ 
 

ความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม 

๔. ด้านยุติธรรม ให้การด าเนินงานในทุกขั นตอนมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
โดยเสมอภาค มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมาย
อย่าง เคร่ งครัด  มีการปรับกระบวนทัศน์ ในการ
บริหารงานยุติธรรม พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มี
การตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มี
มาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความ
ยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื อ
ต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๕. ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศสูงขึ น มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบ
มาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่ อมล  าทาง เศรษฐกิจของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมี
สมรรถนะสูงขึ น 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้
สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทั งทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่) ทรัพยากรน  า  
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗. ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความ
ครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการ
การเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและ
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของ
ประเทศมีเอกภาพ มีการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบให้แต่ละพื นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่
ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาส
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น
อย่างมีคุณภาพ  

๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดดุลย
ภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้
พื นที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารง
รักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ ของ
ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่
ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี 

๙. ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัย
เกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ
เพิ่มขึ น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดย
สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

๑๐. ด้านพลังงาน ในระยะสั น  (ปี  ๒๕๖๑ -๒๕๖๒) 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ปรับปรุ ง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานโดยส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั งแต่
ขั นเริ่มต้นจัดท าแผน และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และก๊าซที่สามารถเพ่ิมการแข่งขันและยังคงความ
มั่นคงในระบบพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และในระยะปาน
กลาง (ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๕) ให้การบริหารจัดการด้าน
พลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื นฐาน
ตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ และการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: 
CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ มี
มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ



๔ 
 

ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุก และให้มี
กลไกที่ เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

รายละเอียดของแผนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่  http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099 

การด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

หลังจากที่แผนการปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้านได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะเป็นความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปสาการปฏิบัติเพ่ือให้ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต่อไป ทั งนี หน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมขับเคลื่อนประเทศ
ผ่านการปฏิรูปประเทศ โดย 

๑) การจัดตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย
มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์  
ภูตระกูล เป็นประธาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติที่ ได้ รั บ
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศจัดท า
แผนงาน/โครงการที่อยู่ ระหว่างการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนการปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ ด้าน ขณะที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั ง ๑๑ คณะด าเนินการจัดล าดับกิจกรรมที่มี

ความส าคัญและเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
พร้อมระบุกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เบื องต้น เพ่ือให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศใช้เป็น
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป 

๓) ส านักงานฯ จะได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับระบบ
การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการ
ประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่
เป็นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป โดยมีหลักการ
คร่าว ๆ คือ หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานข้อมูลผล
การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบการติดตาม  
การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (Electronics 
Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : EMENSCR) ที่ได้ 
ร่วมออกแบบกับ NECTEC เพ่ือจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงาน และจัดส่งรายงานให้กับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทราบ และหากผล
การรายงานได้แสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มี
การด าเนินการใดที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ/หรือแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปด้านที่
เกี่ยวข้องจึงจะสามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
แผนและขั นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วงเงินงบประมาณที่ปรากฎตามแผนการปฏิรูปประเทศเป็นการประมาณการเบื องต้นในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อผูกมัดในการจัดสรรงบประมาณ ทั งนี  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและขั นตอนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงขีดความสามารถด้าน
การเงินการคลังของประเทศในขณะนั น ส าหรับกิจกรรมการปฏิรูปประเทศท่ีก าหนดให้เริ่มด าเนินการในปี 
๒๕๖๑ เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099


๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเร่งสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัย
ท างาน ในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ เข้าใจ 
ยอมรับวิธีการ และต่อยอดความคิดการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั ง เพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ น ส านักงาน
ฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสร้างการรับรู้และขยาย
หุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยมีเป้าหมายการด าเนินการหลักคือ ๔ รู้ ได้แก่ รู้จัก 
สร้างการรับรู้ รู้จ ำ สร้างการจดจ า รู้จริง สามารถถ่ายทอด
ต่อได้ในวงกว้าง และ รู้แจ้ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โครงการสร้างการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สู่การปฏิบัติ  
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