ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้พิจารณาและแก้ไขปรับปรุงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนตามกฎหมาย
การปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการดาเนินการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้านในส่วนของโครงการเร่งด่วน ภายใต้ ๖ กลุ่มการจัดกลุ่มสาหรับการสร้างการรับรู้ (Theme) โดยเมื่อวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สศช. ได้มีการจัดงาน Open House “THAILAND REFORM ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ให้กับประชาชนทั่วไปทราบ
จดหมายข่าวฉบับนี้ จะนาเสนอเนื้อหาของความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้ สศช. (ในฐานะ
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ) รับความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้ง โดยให้คานึงถึงสภาวการณ์ภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปและอยู่เหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้
เช่น สถานการณ์การเมืองโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางหรือกาหนดกลไกที่ทาให้ร่างยุทธศาสตร์ช าติสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๑ มี ม ติ รั บ ทราบ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฉบับที่ สศช. ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ และมอบหมายให้ สศช. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และจัดส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
วัน ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ได้พิจารณาและแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยให้ สศช. ปรับแก้ไขถ้อยคาให้ถูกต้อง
ชัด เจน และน าเสนอประธานกรรมการยุ ทธศาสตร์ ช าติ พิ จ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ ก่อ นส่ ง ให้ ส านัก งานเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
๑

๑

โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติทั้งในระดับยุ ทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเ ศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

การเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สศช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เป็นประธาน โดยได้มีการหารือและชี้แจงในส่วนของการดาเนินการเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทให้กับคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติทราบเบื้องต้น โดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านมีกรอบระยะเวลาในการจัดทาแผนแม่บท
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรค ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติ
ให้ แผนแม่บ ทที่คณะรัฐ มนตรี ให้ความเห็น ชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้มีผ ลผู กพันหน่ว ยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทด้วย โดยจะนาเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และถึงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒

๒

การดาเนินการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่มีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดกลุ่มกิจกรรม/การดาเนินงานที่เร่งด่วน (Quick Win) จานวน ๔๐
โครงการที่ได้จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ตามกลุ่มการสร้างการรับรู้ (Theme) จานวน ๖ กลุ่มแล้ว ประกอบด้วย
(๑) แก้จน เพื่อปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่สาคัญ ได้แก่ ไม้มีค่า ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนปลูก
ต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในทีด่ ินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จัดกองทุนสร้างผู้นาชุมชน และที่ดินแปลงใหญ่ (๒)
แก้เหลื่อมล้า สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้า และ
โครงการพัฒนารูปแบบบริการ (Service model) ในคลินิกหมอครอบครัว (๓) แก้โกง สร้างความโปร่งใส โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่
สาคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง สร้างความโปร่งใส โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐ และให้อานาจภาค
ประชาชนต่อต้านการทุจริต (๔) การมีส่วนร่วมในการปกครองฯ โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่สาคัญ ได้แก่ สร้างจิตอาสาพัฒนา
การเมือง อาทิ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อบรมครูผู้สอน/สร้างหลักสูตรและ สื่อการสอนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสภาประชารัฐท้องถิ่น (๕) เปลี่ยนราชการเพื่อประชาชน โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่สาคัญ ได้แก่ Big Data
ภาครัฐ พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการทบทวนกฎหมายล้าสมัย และ (๖) สร้าง
อนาคตไทย โดยมีกิจกรรม Quick Win ที่สาคัญ ได้แก่ ส่งเสริม Start-up โซลาร์รูฟเสรี การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อ
ดิจิทัล และเครือข่ายป่าชุมชน นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญและเตรียมความ
พร้อมของข้อเสนอการปรับปรุง/ตรากฎหมายใหม่ ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศ

๓ ๓

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
การชี้ แ จงแนวทางการจั ด ท าแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สศช. ได้ เข้า ร่ว มประชุ ม เตรีย มการน าเข้า ข้อมู ล แผนงาน/
โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป
ประเทศผ่านระบบ eMENSCR ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่มติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน

สศช. ได้เข้าประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

โดยระบบ eMENSCR ได้เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอก
ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปแล้วเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ทัง้ นี้ สศช. จะดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานกรอกเข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
เพื่ อ ทาการประมวลผลและสรุ ป ผลการเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ องเบื้อ งต้น และนาเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการประมวลผลในครั้งนี้จะ
สามารถชี้ให้เห็นการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในเบื้องต้น และนาไปสู่
การวิเคราะห์ความสอดคล้องการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการหากิจกรรม/แผนงาน/โครงการยังไม่มี
หน่วยงานใดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบนพื้นฐานข้อมูล (Evidence Based Policy) ต่อไป

การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สศช. ได้จัดโครงการ Open House “THAILAND REFORM ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รวมถึงประชาชน นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมภายในงานเป็นจานวนมาก โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ (๑) การฉายวีดีทัศน์ความยาว ๘-๑๐ นาที เพื่อสร้างความรู้
ความเป็ นมา ความส าคัญ และแนวคิด เกี่ย วกั บยุทธศาสตร์ช าติ และการปฏิ รูปประเทศด้านต่ าง ๆ (๒) การแสดงบอร์ ด
นิทรรศการเคลื่อนที่ของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (๓) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงาน และ
(๔) กิจกรรมตอบคาถามสาหรับผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานเพื่อรับของรางวัล ซึ่งได้มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live
Page ร่วมปฏิรูปประเทศ ตลอดการจัดงาน
ข้อมูลคู่มือและวีดีทัศน์
แนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

www.nesdb.go.th
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

File infographic
แผนการปฏิรูปประเทศ
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