ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรปู ประเทศ
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ เดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑

จดหมายข่าวฉบับนี้ จะนาเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และ
การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๑

ร่างยุทธศาสตร์ชาติและความก้าวหน้าการเตรียมการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

สศช. ได้จัดประชุมวิชาการประจาปีไปเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี โดยปีนี้เป็นเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับทุกภาคส่วน ทาให้เห็นอนาคตประเทศร่วมกัน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ร่วมการขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วีดิทัศน์เรือ่ ง "ยุทธศาสตร์ชาติ
อนาคตไทย อนาคตเรา"

ช่วงเช้า ได้มีการฉายวีดิทัศน์ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา“ ซึ่งมีเนื้อหาในการเชิญ
ชวนประชาชนไทยในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีไปพร้อม ๆ กัน เพราะอนาคตประเทศจะก้าวไกลด้วยมือของคน
ไทยทุกคน
“สร้างบ้านนีใ้ ห้มนั มัน่ คง สร้างอนาคตด้วยมือของเรา เริ่มกันทีต่ วั เราเอง เริ่มกันทีค่ นไทยทุกทุกคน
สร้างบ้านนีใ้ ห้มนั น่าอยู่ สร้างวันพรุง่ นีท้ ตี่ รงนีเ้ ลย ไม่ใช่เพือ่ ใครคนใด แต่เพือ่ พวกเราคนไทยได้มคี วามสุขยัง่ ยืน
ก็เรามีตน้ ทุนทีด่ ี ที่เรามีนนั่ คือน้าใจ ด้วยพลังยิง่ ใหญ่ ไม่มอี ะไรทีย่ ากเกิน
อาจจะนานจนเราถอดใจ อาจต้องไปอีกไกลเหลือเกิน พร้อมเผชิญเรือ่ งราวทุกอย่าง แต่ไม่ยอมจะเลิกรา ”
ตามด้วยการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละช่วง
วัยจะได้รับจากการมียุทธศาสตร์ชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การนาเสนอความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี และการนาเสนอความสาคัญและแนวทางการเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ โดย ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ลศช.

วิดีโอกล่าวเปิดการประชุม
และแสดงปาฐกถาพิเศษ
โดยนายกรัฐมนตรี

วิดีโอการนาเสนอความเชือ่ มโยง
ระหว่างแผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ช่วงบ่าย มีการประชุมกลุ่มย่อย ๖ ห้อง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ
เตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และบุคคลที่
สนใจ โดยมีกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านร่วมรับฟังความเห็น โดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๖ คณะ จะนาความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยไปประกอบการเตรียมการจัดทาร่างแผน
แม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมต่อไป

วิดีโอการนาเสนอความสาคัญ
และแนวทางการเตรียมการ
จัดทาร่างแผนแม่บทฯ

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ - การดาเนินการต่อไป สศช. จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทาร่าง

ร่างแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
คาดว่าจะเสร็จ
และประกาศใช้ได้
• ประสานและบูรณาการการดาเนินการเตรียมการจัดทาร่างแผนแม่บทฯ ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะให้มีความ
ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้

สอดคล้องกันและเป็นไปตามกฎหมาย

• พิจารณาและจัดลาดับความสาคัญแผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับร่างแผนแม่บทฯ

๑

ปาฐกถาพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรี*

“... ที่ผ่านมาพวกเรามักจะได้ยินกันว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดบ้าง แต่ว่าจะได้

ประโยชน์อะไรบ้างจากการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่าง
ใกล้ชิด ผมจึงอยาก จะขอให้ทุก ๆ ท่านลองจินตนาการภาพอนาคตประเทศที่เราจะเห็นในแต่ละช่วงวัยของเราในฐานประชาชนของ
ประเทศ ที่เป็นผลจากการพัฒนาตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของพวกเราไปด้วยกัน...

เริ่มตัง้ แต่ครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบ

บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและกระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข
เติบโตในพื้นที่สะอาด อากาศบริสุทธิ์ มีน้าสะอาดสาหรับการอุปโภค บริโภค ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมีเวลาให้กับ
ลูกมากขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง
มีคุณภาพ และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สู่ช่วงวัยต่อ ๆ ไป

หลังจากปฐมวัย ก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่วัยเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยม ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ

ความรู้ความสามารถผ่านอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ทนั สมัยทีเ่ ท่าเทียมกัน มี “ครู” ที่จะมีบทบาท
มากกว่าการเป็นผู้สอน แต่เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ที่จะคอยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปูพนื้ ฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญา ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี
ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และพร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป

ช่วงวัยรุ่น - นักศึกษา ที่จะได้เรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้พวกเขาเติบโตมาเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมี

ความสุข มีอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความชอบ มีทักษะการดารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน มีทักษะชีวิต และทัศนคติที่พร้อมเผชิญและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ มีการเตรียมพร้อม
ด้านดิจิทัล และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี เติบโตเป็นวัยแรงงานที่จะสร้างรายได้และ
ขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเต็มที่

วัยแรงงาน จะเป็นช่วงวัยสาคัญหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเราจะได้เห็นการกระจายความเจริญไปสู่ทุก

ภูมิภาคของประเทศในอนาคต โดยจะมีการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับ บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร ทาให้คนในวัย
แรงงานจะสามารถทางานได้ในภูมิลาเนาของตนเอง ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเฉกเช่นปัจจุบัน
สามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เลี้ยงดูบุตรหลานและดูแลญาติผู้ใหญ่ได้เต็มที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่
อานวยความสะดวกต่อการทางานและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทาให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้พลัง
สมอง” ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก มีความรู้การบริหารจัดการทางการเงิน ที่จะ
นาไปสู่การมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ

ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงได้ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ อานวย

ต่อการดาเนินชีวิต สามารถพึ่งพา ให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและ เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ ...”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

*ตัดตอนบางจากปาฐกถาฉบับเต็ม
เฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละช่วงวัยจะได้รับจากยุทธศาสตร์ชาติ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

Infographic mind map ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ

ปาฐกถาพิเศษเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
(ฉบับเต็ม)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐

สรุปสาระสาคัญ
รายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉ. ที่ ๑๒

๒

๒ก

ารดาเนินการปฏิรปู ประเทศ

การขับเคลือ่ นตามกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน (Quick Win)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒

ด้าน (รวมด้านการศึกษา) เพื่อหารือความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรู ปประเทศ อีกทั้ งได้ มีการประสานเร่งรั ดการด าเนิ นกิจ กรรม/โครงการเร่ งด่ วนให้เกิ ดผลเป็ น
รูปธรรม ซึ่งได้แก่
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนื ต้น
เพื่อเป็นหลักประกัน

ศูนย์รบั คาขออนุญาต
one Stop Service

มีกิจกรรม/โครงการที่ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร. )
ได้แก่

๒.ราชการปลอด

ขยะโฟม และพลาสติก

๑.การรับแจ้งความทุกท้องที่

๗. การพัฒนาระบบการสอบ เพื่อ
วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปให้
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

๓. โครงการพัฒนาความรู้

กิจกรรม/
โครงการ

ทางด้านสุขภาพ ในคลินกิ หมอ
ครอบครัว

๔. โครงการธนาคารต้นไม้/
ชุมชนไม้มคี า่

๖. โครงการโซลาร์ภาคประชาชน
๕. โครงการทนายความอาสาประจา
สถานีตารวจ

๓

๓ก

ารสร้างการรับรูแ้ ละขยายหุน้ ส่วนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ

ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทาสื่อหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจต่อร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่น่าติดตามและเข้าใจง่าย ซึ่งได้แก่

สัญลักษณ์ในการสื่อสาร (Logo) การสร้างการตระหนักรูต้ ่อยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ง่ายต่อการจดจาและนาไปขยายผลในวงกว้างให้กับ ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งได้มีการเปิดตัวในงานประชุมประจาปี ๒๕๖๑ ของ สศช. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ความหมายของ logo
ประเทศไทยจะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าได้นนั้ ไม่ใช่หน้าทีข่ องคนใดคนหนึง่ แต่เกิดจากพลังความร่วมมือของทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แม้เริ่มจากเรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ โลโก้“อนาคตไทย อนาคตเรา” นี้จงึ เกิดจากแนวคิดของความกล้าทีจ่ ะให้คนไทยเริม่ ลงมือทาสิง่ ดี ๆ ในวันนี้ แม้อาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่หาก
ทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ประเทศไทยก็จะสามารถก้าวไกลได้ เพราะอนาคตไทยคืออนาคตของเราทุกคน

เพลง “อนาคตเรา”

สาหรับใช้ในการสื่อสารและการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งประพันธ์ทานองและเนื้อร้องโดยนายนิติ พงษ์ ห่อนาค และได้มีการ
บันทึกเสียงและดนตรี เพื่อให้ทราบถึงเนื้อร้องและทานองในเบื้องต้น
แล้ว โดย สศช. ได้นาเพลงดังกล่าวไปเปิดตัวในงานประชุมประจาปี
๒๕๖๑ ของ สศช. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอน
บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
และจะดาเนินการบันทึกเสียง เพลง “อนาคตเรา” ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมี
นายธนนท์ จาเริญ (นนท์ The Voice) เป็นผู้ขับร้อง รวมทั้ง จัดทา
Music Video เพื่อถ่ายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบต่อไป

เกมการ์ด (Card Game) เป็ น สื่ อ ในการสร้ า งความรู้ ความ

เข้าใจและให้เห็นถึ งความสาคั ญของการมีกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ และการมีส่วน
ร่วมในฐานะพลเมืองที่ดีให้กั บกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึก ษา ด้ว ยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุ ก สนาน โดยคาดว่าจะ
สามารถดาเนินการจัดทา เกมการ์ด ได้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมีนาคม
๒๕๖๒ ทั้งนี้ สศช. จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการใน
การน าเกมการ์ ด ดั ง กล่ า ว ไปเป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่อไป

สื่อวีดทิ ศั น์โมชัน่ กราฟฟิก

เพลง “อนาคตเรา”

ส าหรับการสร้างการรับรู้ใ นรายยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ ประชาชน
ทั่วไป

(version ก่อนฉบับสมบูรณ์)

อักษรเบรลล์ (Braille) การแปลร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นอักษร
เบรลล์ (Braille) พร้อมทั้งการจัดทาไฟล์เสียงประกอบ สาหรับ
การสร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ กั บ ผู้ บ กพร่ อ ง
ทางการมองเห็น

แผ่นพับอินโฟกราฟิก (Infographics)

3 ฉบับ ส าหรั บ การสร้ างการตระหนัก รู้ แ ละความ
เข้าใจในกลุ่มข้าราชการกลุ่มประชาชน และกลุ่มนัก
ธุ ร กิ จ เอกชน โดยจะมี ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

แผ่นพับฉบับประชาชน เพื่อสร้างการ
รั บ รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนในลั ก ษณะของเอกสารที่ เ ป็ น
ภาษาที่เข้าใจง่าย
ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ในประชาชนทั่ ว ไปผ่ า นการ
ด าเนิน การพั ฒ นาดั ชนี ชี้วั ด ด้ านคุณ ธรรมของสังคมไทยใน
ประเด็นความพอเพียง วินัย ความสุจริต จิตสาธารณะ และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
พัฒนา และวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
ต่ า ง ๆ ของประเทศตามร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยศู น ย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)

“สร้างบ้านนีใ้ ห้มนั มัน่ คง สร้างอนาคตด้วยมือของเรา
เริ่มกันทีต่ วั เราเอง เริ่มกันทีค่ นไทยทุกทุกคน เพราะอนาคตไทย อนาคตเรา”
www.nesdb.go.th
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๔

