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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ :
อนาคตประเทศไทย

เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

	 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี 
ความหลากหลายทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	ความมัน่คง	สิง่แวดล้อม	และเทคโนโลยี
ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและทนุนิยมได้ส่งผลกระทบ 
ต่อสถานการณ์ของบ้านเมอืงในหลาย	ๆ 	ด้านด้วยกนัทีส่�าคญั	เช่น	ในด้านโครงสร้างเศรษฐกจิ 
ของไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบเกษตรแบบพึ่งตนเองให้ต้องปรับตัวและ
เปลีย่นไปเป็นระบบเศรษฐกิจทีพ่ึง่พาอุตสาหกรรมและการส่งออก	ส่งผลให้ภาคการเกษตร
พัฒนาได้ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต ้
อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จึงก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ขึ้นในสังคมไทย	 กล่าวคือ	 เกิดความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม	 และช่องว่างของความเหลื่อมล�้าระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 ในด้านปัญหาความยากจนจะพบในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ
ในภาคชนบทท�าให้บุคคลเหล่านี้ต้องขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 องค์ความรู้ 
แหล่งเงินทนุ	และบรกิารทางสงัคมทีด่แีละมคุีณภาพ	ซ่ึงนอกจากปัญหาทางเศรษฐกจิแล้ว
สังคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น	 ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณภาพ	ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาการบริหาร
จดัการภาครฐัทีข่าดการบรูณาการ	ปัญหาในเรือ่งความโปร่งใส	และปัญหาในการบงัคบัใช้
กฎหมายทีข่าดประสทิธิภาพและประสทิธผิลหรอืไม่เป็นธรรม	อย่างไรกด็	ีในอกีด้านหน่ึงน้ัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง 
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกยังอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามประเภทต่าง	ๆ	 ขึ้น
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ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภายในประเทศได้	 อาทิ	 ปัญหาการก่อการร้าย	 โรคระบาด	 เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาต ิ
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลกทีนั่บวนักจ็ะมคีวามผนัผวนและรนุแรงมากขึน้
ซึง่ปัจจยัต่าง	ๆ 	เหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นความเสีย่งในการด�ารงชวีติของประชาชน	การบรหิาร
จัดการทางธุรกิจ	และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในทุกมิติย่อมส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน	 และการที่ประเทศไทย 
จะสามารถแสวงหาโอกาสจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกและรบัมอืกบัภยัคกุคามต่าง	ๆ  
ได้นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านและต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น	โดยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม	พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การด�ารงชวีติ	ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ
ในระยะยาวเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท�างาน
ของภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้๑ 
	 ดังนั้น	 การก�าหนด	 “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นแม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น�า 
การก�าหนดนโยบายและแผนต่าง	 ๆ	 ส�าหรับการพัฒนาประเทศ	 การบริหารราชการ	 
การจัดสรรงบประมาณ	 และการจัดสรรทรัพยากร๒	 จะท�าให้บรรลุเป้าหมายการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน 
คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนได ้
อย่างไรก็ดี	 ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวนั้นได้น�าไปสู่ปัญหาข้อถกแถลงในทาง
วิชาการเกี่ยวกับแนวทางการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าสมควรจะเป็นไปในทศิทางใดจงึจะมคีวามเหมาะสมกบัสงัคมประเทศไทย	ทัง้นี	้เนือ่งจาก 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ถือเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับประเทศไทย	 การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
มิได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ	 เป้าหมาย	 และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว	 
การบริหาราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส�าคัญกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือฝ่ายการเมืองท�าให้เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ

	 ๑		ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	(สรปุย่อ). 
	 ๒	 ร่างพระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	....	(ฉบบัทีจั่ดท�าโดยสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ)
	 “มาตรา	๔	ในพระราชบญัญติัน้ี
	 “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ	หมายความว่า	แม่บทหลกัทีเ่ป็นกรอบช้ีน�าการก�าหนดนโยบายและแผนต่าง	ๆ	ส�าหรบั 
การพฒันาประเทศ	การบรหิารราชการ	การจดัสรรงบประมาณ	และการจดัสรรทรพัยากร	และเป็นแนวทางส�าหรบั 
การพัฒนาของภาคเอกชนและภาคประชาชน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	รวมทั้งมีอธิปไตย 
และเข้มแขง็ในประชาคมโลก	อย่างน้อยต้องมสีาระส�าคญัครอบคลุมด้านความมัน่คงทางทหาร	การเมอืง	การบรหิารราชการ
แผ่นดนิ	กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	การปกครองท้องถ่ิน	การศกึษาและการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	เศรษฐกจิ	
การเกษตร	การอุตสาหกรรม	การบริการ	การเงิน	การคลงั	และงบประมาณ	พลงังาน	ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
การผงัเมอืง	สาธารณสขุ	การคมนาคม	และเทคโนโลยกีารสือ่สาร	สงัคม	ศลิปะ	วฒันธรรม	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย ี
และนวตักรรม.
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จุลนิติ

	 เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืโดยด�ารงไว้ซ่ึงความเป็นธรรมและ
ค�านึงถึงประโยชน์สุขและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะน�าไปสู่การ
พฒันาบ้านเมืองทีม่ั่นคง	มัง่ค่ัง	และยัง่ยนื	กองบรรณาธิการวารสาร	“จลุนติ”ิ	จงึได้พจิารณา
เห็นสมควรขอท�าการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	 ตลอดจนทรรศนะ 
และข้อเสนอแนะในประเดน็เรือ่ง	“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพือ่การพัฒนา 
ทีม่ัน่คง ม่ังคัง่ และยัง่ยนื” จากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และมปีระสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว	อันประกอบด้วย	พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ 
จดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิและสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	และ	ดร. ปรเมธี วมิลศิริ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นข้อมูล
ทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
และประชาชนผูม้คีวามสนใจโดยท่ัวไป	ซึง่ท่านผูอ่้านสามารถติดตามและศกึษารายละเอยีด
ในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

จุลนิติ : ขอทราบที่มา แนวความคิด ตลอดจน 
หลักการและสาระส�าคัญของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
รวมทั้งการพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ ในการ
ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติของนานาอารยประเทศ

พลเอก ชูศกัดิฯ์ : แนวความคดิของการจัดท�า “ยุทธศาสตร์ชาต”ิ  
นั้นมีที่มาจากสภาพปัญหาการพัฒนาประเทศของไทยในอดีต 
ทีผ่่านมาไม่ได้มกีารก�าหนดวสิยัทัศน์ของประเทศ รวมถงึเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว ดังนั้น การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของฝ่ายบริหารจึงได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็มักเปลี่ยนนโยบายท�าให้การด�าเนินนโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ รวมถึงแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร ์ที่หลากหลาย 
ตามกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการก�าหนดแผน
ในระยะสั้นและยังไม่มีการบูรณาการให้มีความสอดคล้องกันเน่ืองจาก
ขาดการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ท�าให้การพัฒนาไม่บรรลุเป้าหมาย  
การใช้เงินงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามแผนมีความซ�้าซ้อนกันได้  
ซึง่ท่านนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญั 
ของสภาพปัญหาดังกล่าว ประกอบกับมีความประสงค์ที่จะวางอนาคต 
การพัฒนาประเทศที่มีความต่อเน่ืองระยะยาว เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของชาตใิห้แก่ประชาชนและประเทศไทยไม่ว่าพรรคการเมอืงใดจะเข้ามา 
เป็นรฐับาลก็ตาม จึงได้ก�าหนดให้มกีารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตเิป็นนโยบาย 
ที่ส�าคัญของรัฐบาล และได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
อย่างเป็นรปูธรรม  คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่ ๓๐ มถุินายน ๒๕๕๘ ให้แต่งต้ัง 

 
“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย 
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา ๑

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย :  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ๑ 
 กรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

  ๑ วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาตร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
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“คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ” ขึน้ โดยมท่ีานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีพลเอก วลิาศ อรณุศรี 
เป็นประธาน โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยให้น�านโยบายรฐับาล ๑๑ ด้าน ประเดน็การปฏริปูของคณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๑ ด้าน และประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ๓๗ วาระ  
มาใช้เป็นกรอบในการจัดท�า ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และผูท้รงคณุวฒุ ิเช่น ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบนโยบายในการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติไว้ ๓ ข้อ คือ (๑) ให้ถูกหลักวิชาการและเป็นสากล (๒) ให้ศึกษาประสบการณ์ 
ของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัอย่างการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติของประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ และ (๓) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้จัดท�าเป็นกรอบกว้าง ๆ ไม่ลงในรายละเอียด 
ซึ่งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติก็ได้ยึดถือนโยบายน้ีในการจัดท�า “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)” โดยในส่วนหลักการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น  
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้น�าคู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นต้นแบบในการจัดท�า  
เพราะหลักการนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยมีการจัดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้วว่าเป็นหลักการต้นแบบ 
ทีดี่ทีส่ดุ ซึง่ตามหลกัการนีจ้ะเริม่ต้นทีก่ารตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อท�าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัดหรือภัยคุกคามของประเทศ ต่อจากนั้น 
จึงก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติซ่ึงเป็นความต้องการสูงสุดของประเทศ แล้วจึงก�าหนดวิสัยทัศน ์
และภาพในอนาคตที่ประเทศต้องการจะเป็น ต่อมาจึงก�าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางในการขับเคลื่อน  
และเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งก็คือ ENDS WAYS MEANS ตามหลักวิชายุทธศาสตร์

ในการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) คณะกรรมการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป ซึ่งมีผมเป็นประธาน เพื่อจัดท�าในส่วนของ ENDS และ WAYS และ  
(๒) คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรปูประเทศ มเีลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
เป็นประธาน เพือ่จัดท�า Road Map ในส่วนของ MEANS โดยในส่วนคณะอนุกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์และ
กรอบการปฏริปูกไ็ด้จดัท�าเอกสารสรปุย่อ “ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ข้ึน 
ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้ก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติไว้ ๘ ข้อ ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศว่า “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์  
ซึ่งจะเป็นภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เมื่อได้ก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ วิสัยทัศน์ และภาพอนาคตของประเทศแล้ว ต่อจากนั้น 
จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๖ ประการ และมาตรการหรือกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน ซึง่ถือเป็นแกนกลางของ ๖ ยทุธศาสตร์ ๔) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส�าหรับการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติของนานา
อารยประเทศน้ัน คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายให้ผู ้แทนของกระทรวง 
การต่างประเทศ ไปด�าเนินการศึกษาและรวบรวมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก 
พบว่ามีประเทศที่จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติรวมกว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศเวียดนาม ต่างก็ได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
ทัง้สิน้ ส่วนประเทศในยโุรปและอเมรกิา น้ัน จะจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตเิฉพาะด้าน ระยะเวลา ๑๐ - ๒๐ ปี  
ส่วนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชีย และเอเชียตะวันออกใต้ จะมี 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ระยะเวลา ๑๐ – ๓๐ ปี เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๓๐ ปี (๒๕๓๔ - ๒๕๖๓) โดยวางเป้าหมายว่า ประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “น�าพาประเทศไปสู่สถานะประเทศรายได้ระดับสูง 
(๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ได้ส่งผลให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
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 จลุนติิ : ปัจจุบันการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าเป็นประการใด และเม่ือจดัท�าแล้วเสรจ็ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์และผลกระทบ
จากยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร

พลเอก ชูศักด์ิฯ : การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ได้มีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรแล้ว โดยคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้จัดท�าร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้รัฐบาลก็ได้ 
น�าไปใช้แล้ว ซึง่นายกรฐัมนตรไีด้มข้ีอสัง่การในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนงานหลักระยะ ๒๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี รวมถึงได้ส่ังให้ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  
ให้จัดท�างบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม โดยที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับที ่
ผ่านการลงประชามติ) มาตรา ๖๕ ได้บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” และมาตรา ๒๗๕  
ได้บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึง่ร้อยย่ีสบิวนั นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญู และด�าเนนิการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสรจ็
ภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัทีก่ฎหมายดงักล่าวใช้บงัคับ” ดงัน้ัน เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแล้วกย่็อม
จะต้องมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติและแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมาย เพ่ือจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายดังกล่าว
อาจมกีารพจิารณาแก้ไขปรบัปรงุเนือ้หาสาระในรายละเอยีดของร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี
ที่จัดท�าเสร็จแล้วนี้อีกก็ได้ แต่ในส่วนกรอบแนวคิดหลักคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 

ทั้งนี้ เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้วย่อมจะส่งผลให้ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว มแีผนในระดับต่าง ๆ  ตั้งแตร่ะดบัชาตถิึงระดบัลา่งทีบู่รณาการสอดคล้องกันและมุ่งไป 
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สูเ่ป้าหมายของประเทศ ลดการใช้งบประมาณของประเทศท่ีซ�า้ซ้อน ขจัดการคอร์รัปชัน่ และต่อจากน้ีไป 
หากพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลจะออกนโยบายใดก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะท�าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นคงมีเพียงเรื่องเดียว คือ หน่วยงานของรัฐและองค์กรของรัฐต่าง ๆ ก็จะต้องด�าเนินการทบทวน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย แผน หรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เห็นว่า  
น่าส่งผลในทางทีดี่ เนือ่งจากต่อไปนีก้ารจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจะจัดสรรตามความต้องการ
ประชานิยมไม่ได้อีกต่อไป  

 จุลนิติ : ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ ่านการ 
ลงประชามติ) ควรมีหลักการและสาระส�าคัญอย่างไร ส�าหรับเพื่อเป็นกลไกในการจัดท�า 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะการน�าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 พลเอก ชศูกัดิฯ์ : แนวความคดิในการจดัท�าร่างพระราชบญัญติัยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... นัน้  
มีที่มาจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซ่ึงมี  
พันต�ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธาน ซ่ึงเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติหมดวาระไปแล้ว 
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งมี พันต�ารวจตรี  
ยงยุทธ  สารสมบัติ เป็นประธาน ก็ยังคงสานต่อโดยน�าเสนอรัฐบาลผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มีมติให้ขับเคลื่อนต่อไป และให้น�ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๖ ท่าน และ
มอบให้คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตพิจิารณา ซ่ึงคณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตไิด้ยกร่าง 
พระราชบัญญัติขึ้นใหม่ตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และน�าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่มีท่าน  มีชัย  ฤชุพันธ์ เป็นประธานตรวจพิจารณา ซึ่งต่อไป 
จะได้น�าเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาออกเป็นกฎหมาย 
ต่อไปภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ได้ยกร่าง 
ขึ้นใหม่นี้ได้ก�าหนดช่ือใหม่เป็น ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี ้
มีสาระส�าคัญโดยสรุป คือ 

๑)  ก�าหนดขอบเขตการใช้บังคับยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ไม่ว่าจะเป็น 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ รวมถึงองค์กรอิสระ ตลอดจนองค์กรอัยการ 

๒)  ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงจะมจี�านวน
กรรมการ ๒๕ คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานคนที่สอง และมีกรรมการ 
โดยต�าแหน่งอืน่อกี ๘ คน คอื เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาต ิประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธาน
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สมาคมธนาคารไทย และเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และมีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน  
๑๔ คน มีอ�านาจหน้าที่หลักในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและให้รัฐสภา 
ให ้ความเห็นชอบ และมีหน ้าที่ก�ากับดูแลและผลักดันให ้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์ชาติ  
(๒) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
คณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ จ�านวนคณะละไม่เกิน ๑๕ คน มีอ�านาจหน้าท่ีหลักในการจัดท�า 
แผนแม่บทในแต่ละด้านเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และมีหน้าที่ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ

๓)  ก�าหนดให้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
เป้าหมายการพฒันาประเทศระยะยาว ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย ตัวชีวั้ดการบรรลุ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

๔)  ก�าหนดให้การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติและภายหลังจัดท�า 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว

๕) ก�าหนดกลไกในการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ชาติ  
โดยให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู ้ด�าเนินการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดท�า 
ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... อาจมีการแก้ไข เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 จลุนติ ิ: บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 พลเอก ชูศักด์ิฯ : ถึงแม้ว่าตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
(ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ) จะได้ก�าหนดว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนเป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อเป็นพลังผลักดัน 
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ร่วมกันไปสู่เป้าหมายก็ตาม แต่ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ชาตินั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัย  
๔ ประการ คือ

ประการแรก สาระของยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลุมประเด็นการพัฒนา มีการก�าหนด 
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจน และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ ซึ่งจะต้องด�าเนินการต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประการที่สอง ระบบและกฎหมาย จะต้องมีกฎหมายรองรับ และมีระบบการติดตาม 
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ่านการ
ลงประชามต)ิ กม็บีทบญัญตัหิลายมาตราทีเ่กีย่วข้อง และต่อไปจะมกีฎหมายการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
และกฎหมายแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศก็จะท�าให้ปัจจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประการทีส่าม กลไกสู่การปฏบิตั ิจะต้องมกีลไกทีส่อดรบัหรอืสอดคล้องตัง้แต่ระดบัการจดัท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ การน�าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก�ากับดูแล 
บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกเหล่านี้ 
มีการก�าหนดในกฎหมายจดัท�ายทุธศาสตร์อยูแ่ล้ว ประเดน็ทีส่�าคัญ คอื หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมคีวามรู ้
และเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสามารถก�าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ประการสดุท้าย การยอมรบัของสงัคม จะต้องมกีารสือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน 
มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้ 
การยอมรบัจากทกุภาคส่วนในสงัคม ซ่ึงแม้ว่าในการด�าเนินการของคณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ
จะมีคณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนหนึ่ง และได้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องน้ีแก่สถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แต่การรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเรื่องการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ 
ยังไม่ครอบคลุม ภายหลังเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ)  
ได้ประกาศใช้แล้ว ก็จะต้องมีการด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และยอมรับยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น  
ซึ่งก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว
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จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด ตลอดจน 
หลกัการและสาระส�าคญัของการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ รวมทัง้
การพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ในการก�าหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติของนานาอารยประเทศ

ดร. ปรเมธ ีวิมลศริ ิ : ส�าหรับที่มาของยุทธศาสตร์ชาติน้ัน 
มีที่มาจากนโยบายหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นเรื่อง
ของกรอบการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลา
ยาวนานซ่ึงเดิมประเทศไทยจะมีแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว
คือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ” ระยะ ๕ ปี ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา จนถงึปัจจุบนัเป็นฉบบัที ่๑๒ แล้ว เพราะฉะนัน้ 
ถ้ากล ่าวถึงภาพรวมทิศทางของประเทศที่ เป ็นกรอบครอบคลุม 
หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยแผนพัฒนาที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ เริ่มด�าเนินการภายหลังวิกฤตต้มย�ากุ้ง  
โดยคณะกรรมการฯ มองว่า ประเทศไทยควรจะมีแผนระยะยาว 
มากกว่า ๕ ปี เพราะเริ่มมองเห็นปัญหาว่าแผนการพัฒนา ๕ ปี น้ัน  
เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเกินไปอาจมีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม 
เพียงพอในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนานั้น ดังนั้น 
จงึควรมองการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเริม่มแีนวคดิ หรอืมวิีสยัทศัน์ 
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ แต่ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือผลักดัน
ไปสู่นโยบายระดับประเทศในระยะยาวได้ ดังน้ัน แผนพัฒนาประเทศ 
ในระยะหลังจึงมีการมองถึงประเด็นปัญหาเก่ียวกับนโยบายส�าหรับ
อนาคต ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น ประเด็นปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) เป็นต้น 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“ ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย 
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
โดย : ดร. ปรเมธี วิมลศิริ

๑

 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ๑ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา, ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออตตาวา แคนาดา
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ปัจจุบันรัฐบาล ได้ริเริ่มให้มีแผนพัฒนาในระยะยาวกว่า ๕ ปี โดยได้ริเริ่มในส่วนที่เป็น
อ�านาจหรือนโยบายของฝ่ายบริหารก่อน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้ง
คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา เพื่อมาช่วยกันพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พอดี โดยมีเป้าหมายของ “ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี” ซึ่งเป้าหมายในช่วง ๕ ปีแรก 
จะเป็น policy document หรอืเอกสารนโยบายของรฐับาล ซึง่เป็นอ�านาจฝ่ายบรหิารโดยตรง รฐับาล
สามารถท�าได้เลยระยะต่อไปคือ นโยบายตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ท่ีผ่านการ 
ออกเสียงลงประชามติ) หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ก�าหนดให้ประเทศต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นแผนพฒันาประเทศในระยะยาวรวมทัง้ต้องมกีฎหมายรองรบัในเรือ่งกระบวนการจัดท�ายทุธศาสตร์
ด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นที่มาในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศสามารถน�าแผนยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัต ิ
เพื่อการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่เป้าหมายในระยะยาว

โดยในช่วงทีค่ณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตดิ�าเนินการพจิารณาจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตนิัน้ 
ได้มกีารศกึษายทุธศาสตร์ชาตขิองประเทศต่าง ๆ  ทีม่กีารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติเช่นเดยีวกับประเทศไทย  
ซึง่ประเทศทีมี่ยทุธศาสตร์ชาติส่วนมากจะเป็นประเทศทีอ่ยูร่ะหว่างก�าลงัพฒันา ส่วนประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
จะไม่ค่อยมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้ผ่านช่วงของการพัฒนามาเยอะแล้ว  
โดยในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศท่ีก�าลังพัฒนานั้นจะมองการณ์ไกลในระยะยาวว่าจะต้อง 
พัฒนาด้านใด ซึ่งจะมีระบบการพัฒนาที่หลากหลายไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนา 
ของแต่ละประเทศ การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตใินบางประเทศรฐับาลจะท�าเป็นเรือ่งภายในของรฐับาลเอง 
แต่บางประเทศจะตราเป็นกฎหมายโดยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ส่วนในเรื่องของรูปแบบนั้น 
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะออกแบบอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับประเทศนั้น 

ส�าหรับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน นั้น ล่าสุดได้มีการ 
จัดประชุมหน่วยงานเพื่อวางแผนในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศในระยะยาว พบว่า 
เกือบทุกประเทศเริ่มท�ายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ซึ่งบางประเทศมีระยะเวลา ๒๕ ปี บางประเทศ 
มีระยะเวลาถึง ๕๐ ปี  แม้แต่ประเทศเมียนมาร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม หรือประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ต่างก็ก�าลังด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวกัน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในระยะยาวต่อไปในอนาคตที่ เริ่มเน้นความส�าคัญในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals : MDGs) ดังนั้น แต่ละประเทศจึงเห็นความส�าคัญว่าควรจะ 
มียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแผนการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศในอาเซียนก�าลังด�าเนินการ
จัดท�าอยู่ 

ทั้งนี้ ในการประชุมหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซึง่เป็นการหารอืระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานวางแผนและนโยบายในประเทศสมาชกิอาเซยีน 
จ�านวน ๘ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และไทย โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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๑. แผนพัฒนาประเทศในระยะยาวของสมาชิกอาเซียน กล่าวโดยสรุป ประเทศอาเซียน
ส่วนใหญ่มีการจัดท�าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีช่วงเวลาระหว่าง  
๒๐ - ๕๐ ปี ทั้งนี้ เกณฑ์การก�าหนดระยะเวลาของยุทธศาสตร์จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ส�าหรับแนวทางการก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ส่วนใหญ่จะก�าหนดเป็นเป้าหมายสั้น ๆ  
ที่สะท้อนเฉพาะบางมิติของการพัฒนาที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด่นชัด และใช้แผนพัฒนาประเทศระยะสั้น  
(๕ ปี) เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการไปสู่เป้าหมาย อาทิ การก�าหนดให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี ๒๕๖๓ ของ สปป.ลาว เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ ใช้กลไกในลักษณะ 
ของกรรมการระดับชาติ หรือสภาระดับชาติ ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว โดยไม่มีกฎหมาย 
รองรับการน�าแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีเพียงกัมพูชาท่ียังไม่เคยมี
การจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเริ่มด�าเนินการ

ไทย ก�าหนดกรอบ “ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี” (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นให้ประเทศ  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๓) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๔) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ความมั่นคง และ (๖) การปรับ
สมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครฐัโดยน�าหลกัการตามกรอบยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี มาก�าหนด
เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะ ๕ ปี 

ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน (๖) การบริหาร
จดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาล (๗) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
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และระบบโลจิสติกส์ (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๙) การพัฒนา 
ภาคเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ และ (๑๐) ความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

บรไูน ก�าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาประเทศ 
ในระยะยาว หรือ “วิสัยทัศน์บรูไน ๒๕๗๘”  
(Vision Brunei 2035) ใช้ควบคู ่ไปกับแผน
พัฒนาระยะกลาง ๕ ปี โดยให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่มิใช่น�้ามันและก๊าซ 
เพื่อปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ี พ่ึงพาน�้ามัน 
และก๊าซเป็นหลัก ไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่ มีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบด ้วย 
วัตถุประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบ 
การศึกษาและสร ้างแรงงานท่ีมีทักษะขั้นสูง  
(๒) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในประเทศ และ (๓) การสร้างเศรษฐกิจที่ย่ังยืน
และมีพลวัต

ปัจจุบัน บรูไนอยู่ระหว่างการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
ซึ่งต้ังเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศ เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านการศึกษา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน 
รวมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานขั้นต้น 
และขั้นกลาง ทั้งนี้ การศึกษาถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้น 
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ การศึกษา การยกระดับคุณภาพ 
ชวีติของประชากรให้อยูใ่นระดบัสงู การอ�านวยความสะดวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  การพัฒนา 
เศรษฐกิจบนฐานความรู ้และนวัตกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

กัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ฉบับที่ ๓  
(3rd National Strategic Development Plan 2014 - 2018) ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ใน ๔ ประเดน็ ดงันี ้(๑) การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีค่งทีเ่ฉลีย่ร้อยละ ๗ ต่อปี ให้มคีวามยัง่ยนื ครอบคลมุ 
เป็นธรรมและสามารถปรับตัวและแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การสร้างงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะ 
แก่เยาวชน (๓) การลดความยากจนลงอย่างน้อยร้อยละ ๑ ในแต่ละปี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
และทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน และ (๔) การเสริมสร้างความสามารถทางสถาบันและการปกครอง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
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โดยขณะนีกั้มพชูาก�าลงัอยูร่ะหว่างการร่างวิสยัทศัน์ ๒๕๙๓ (Vision 2050) เพือ่ให้กัมพูชาก้าวสู่ 
การเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสงู และประเทศพฒันาแล้ว ซึง่มวัีตถปุระสงค์ส�าคญั ๓ เรือ่ง ได้แก่ 
(๑) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในประเทศและระดับโลก 
(๒) การสร้างสังคมที่มีความปรองดองอย่างยั่งยืน และ (๓) การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
ในระยะยาว ทัง้ในเรือ่งการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างขดีความสามารถให้แก่ก�าลงัแรงงานเยาวชน และ
การจัดระบบคุ้มครองทางสังคมส�าหรับคนรุ่นใหม่ด้วย

สปป.ลาว ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ๒๕๗๓ (Vision 2030) โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี ๒๕๖๓ และก้าวสู่ประเทศก�าลัง
พัฒนาที่มีรายได้ปานกลาง เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนภายในปี ๒๕๗๓ ทั้งน้ี  
ได้ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ ๗.๖ โดยจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมระยะ ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิ 
ไปพร้อมกบัสงัคมและวฒันธรรม บนพืน้ฐานการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส�าหรบั
การพัฒนาในระยะสัน้ จะใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นกลไกหลกัในการด�าเนินงานภายในระยะ
เวลา ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความสงบสุขในสังคม การลดความยากจน การหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคและระดับโลก  
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (๔) การก�ากับดูแลจากภาครัฐ

มาเลเซีย ก�าหนดวิสัยทัศน์ ๒๕๖๓ (Vision 2020) ระหว่างปี ๒๕๓๔ – ๒๕๖๓ เพื่อมุ่งสู ่
การเป็นประเทศพฒันาแล้วภายในปี ๒๕๖๓ ปัจจุบนัมาเลเซียอยูร่ะหว่างการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ทีใ่ห้ความส�าคญักบัประชาชน (People Economy) และทนุทางเศรษฐกจิ (Capital 
Economy) ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่สังคม 
ที่มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม (๒) การปรับปรุงความอยู ่ดีกินดีของประชาชนทุกภาคส่วน 
(๓) การมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (๔) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความ
ยัง่ยนื และความสามารถในการฟ้ืนตวัจากการเปล่ียนแปลง (๕) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของโครงสร้าง 
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และ 
อินเทอร์เน็ต และ (๖) การปรับเปลี่ยนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อน�าไปสู่ความมั่งคั่ง 

ซึ่งปัจจุบันมาเลเซียให้ความส�าคัญกับภาคบริการอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมการค้าบริการ 
ทีมี่มลูค่าสงู การท่องเทีย่ว และการบรกิารวชิาชพีเพิม่มากข้ึน พร้อมกันน้ี ในแผนพฒันาฯ ฉบับปัจจบุนั
ยังได้ก�าหนดปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Game Changers) ไว้อีก ๖ ปัจจัย ได้แก่  
(๑) การยกระดับครัวเรือนที่มีรายได้ร้อยละ ๔๐ (๒) การด�าเนินการเศรษฐกิจสีเขียวอย่างจริงจัง  
(๓) การส่งเสริมการศึกษาระดับเทคนิคอาชีวะ และการฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม (๔) การส่งเสริม
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ผลิตภาพการเพิ่มผลผลิต (๕) การปฏิรูปนวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่ง และ (๖) การพัฒนาและสร้างเมือง
ที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

นอกจากนี้ ยังได้ต้ังเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๖๓ ใน ๓ มิติ คือ (๑) มิติเศรษฐกิจ  
โดยก�าหนดเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและทั่วถึง (๒) มิต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และ (๓) มิติด้านประชาชน ที่ให้ความส�าคัญ
กับการรวมความหลากหลายเชื้อชาติให้เป็นหนึ่ง ก�าหนดเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคง และค่านิยม 
ที่ยอมรับร่วมกัน

เมียนมาร์ ก�าหนดให้แผนพัฒนาประเทศปี ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓ (National Comprehensive 
Development Plan 2011 - 2030) เป็นแผนพัฒนาฯ ระยะยาว ๒๐ ปี เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองและบูรณาการเข้ากับประชาคม
โลกครอบคลุมแผนงานที่สามารถบรรลุผลได้ในทันที และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว รวมทั้งการปฏิรูป
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการบรรลุตามพันธกิจสากล 
เช่น วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๕๖๘ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
โดยแบ่งระยะเวลาด�าเนินงานออกเป็น ๔ ช่วงระยะเวลาช่วงละ ๕ ปี ดังนี้

 ระยะที่ ๑  (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) มุ่งเน้นเรื่องการปฏิรูปทางการเมือง การสร้างเสถียรภาพ
ความมัน่คง ความปรองดองภายในประเทศ การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม การปฏริปูสถาบนัภาครฐั  
และการส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน 

 ระยะที่ ๒  (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพิ่มการพัฒนารายสาขา เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบการท�าเกษตรสมัยใหม่  
และการเพิ่มระบบการส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะน�าไปสู่การลดความยากจน 

 ระยะท่ี ๓  (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ให้ความส�าคญักบัการขบัเคล่ือนการพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงเสริมสร้างระบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และกระจายอ�านาจการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ท้องถิ่น 

 ระยะท่ี ๔ (ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓) ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร และการปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีขั้นสูง

 ฟิลิปปินส์ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๘๓ (Ambisyon Nation 
2040) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ใน ๒๕ ปีข้างหน้า ได้ยึดหลักการ 
วางแผนพฒันาและการบริหารจดัการอย่างบรูณาการ และเป็นแนวทางส�าหรบัการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน 
การพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ (๑) รักษาอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ขจดัความยากจน และลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม (๒) เพิม่บริการด้านสาธารณสขุและสร้างหลกัประกนั
รายได้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และ (๓) สร้างความสามัคคีในความหลากหลายของคนในชาติ  
เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความสงบสุขในสังคม
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เวียดนาม ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาปี ๒๕๗๘ (Vietnam 2035) 
เน้นหลักการ ๔ ประการ ได้แก่ การสร้าง 
ความมั่งคั่ง การส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความเท่าเทียม และความเป็น
ประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศให้มคีวามทันสมยัและยกระดบั 
มาตรฐานความเป็นอยู ่ของประชาชน 
ให้สูงขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น
ต่าง ๆ  ดงัน้ี (๑) ความต่อเนือ่งในการปฏิรปู 
และสร้างสรรค์การพฒันาเศรษฐกิจอย่างม ี
ธรรมาภบิาล (๒) เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ  
โดยเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล  

คุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน (๓) ยึดหลักนิติธรรมในการปกครอง ที่ส่งเสริมความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ และเอื้อให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่ตลาดอย่างทั่วถึง (๔) การใช้ทรัพยากรภายในประเทศ 
ให้เต็มศักยภาพและยั่งยืน รวมทั้งเช่ือมโยงกับประชาคมโลก (๕) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ 
ปรับปรุงแรงงานการผลิต (๖) การพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ๔ ด้าน (การศึกษาและแรงงานฝีมือ 
ความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลยสีารสนเทศล�า้หน้า และสถาบนัเศรษฐกิจทีท่นัสมยั) (๗) กฎหมายรองรบั
การแข่งขันที่เป็นธรรม (๘) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ (๙) การปฏิรูป
เศรษฐกิจทีมุ่ง่ยกระดบัอตุสาหกรรม การผลติและบริการให้มคีณุภาพและมลูค่าสงู พฒันาผูป้ระกอบการ 
เน้นตลาดภายในประเทศและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

๒. แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเพื่อบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และบริบทการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

ในภาพรวมแต่ละประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs 
(Sustainable Development Goals) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อก�ากับดูแล
และรบัผดิชอบการขับเคลือ่นตามเป้าหมาย SDGs (ยกเว้นประเทศเมยีนมาร์ทีย่งัให้ความส�าคญัเฉพาะ
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะประกอบด้วยผู้แทนจาก 
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีหน่วยงานวางแผนเป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศ
ยงัอยูใ่นช่วงการเริม่ต้นการด�าเนนิงาน และอยูใ่นขัน้ตอนการหารือเพือ่ก�าหนดตัวชีวั้ดทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ใช้ในประเทศตนเอง ดังนี้

ไทย ได้จัดตัง้ “คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื” (กพย.) โดยมนีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน 
เพือ่ให้เป็นกลไกระดบัชาต ิท�าหน้าที ่(๑) ก�าหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ
เพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรอืความร่วมมอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง (๒) ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวข้องกับ SDGs (๓) ก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ของรฐัให้เป็นไปตามนโยบาย ยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ และข้อตกลงหรอืความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (๔) เสนอแนะให้มีการก�าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิ SDGs และ (๕) ก�าหนดแนวทางและท่าทกีารเจรจา
ในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ SDGs โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพย. 
จ�านวน ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ๒) คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรูไน มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs และมี 
คณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามผลการด�าเนินงานในเชิงสถิติ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับเป้าหมาย SDGs ทั้งนี้ กรมวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนา 
เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ แต่จะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ 

กัมพูชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
และปรับเป้าหมาย SDGs ให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าโครงการ
ศกึษาและการประชมุหารอืภายในกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้หุน้ส่วนการพัฒนาภาคเอกชนเพ่ือหาข้อสรุปถึง
แนวทางในการเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs กับเป้าหมายของประเทศ ซึ่งมีแผนจะน�า SDGs มาใช้ก�าหนด
แผนพัฒนาประเทศฉบับต่อไป รวมทั้งหาแนวทางบูรณาการเป้าหมาย SDGs เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วิสัยทัศน์ฯ ระยะยาวต่อไป

สปป.ลาว ได้มีการตั้งคณะกรรมการส�าหรับการด�าเนินงานตามเป้าหมาย SDGs และเชื่อมโยง 
กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ และมกีารก�าหนดกลไกตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของแผนพฒันาฯ  
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกับหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการก�าหนดตัวชี้วัดภายใน และการเพิ่มเติม 
เป้าหมายนอกเหนือจากเป้าหมาย SDGs ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดิน ส่งผลให้ สปป.ลาว มีจ�านวน 
เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๑๘ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ อย่างไรก็ดี ข้อท้าทายที่ส�าคัญของ  
สปป.ลาว คอืการก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถบรรลผุลได้ ทัง้นี ้ผูป้ระสานงานหลกั ได้แก่ กระทรวงการวางแผน 
และการลงทนุ โดยมสี�านกังานสถติิแห่งชาตเิปน็ผูดู้แลในส่วนขอ้มูลสถติ ิและจะรายงานความก้าวหนา้ 
ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว

มาเลเซีย อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบการด�าเนินงานตาม 
เป้าหมาย SDGs โดยมีองค์ประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ มีการจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของเป้าหมาย SDGs ท่ีมนัียยะต่อมาเลเซยี และก�าหนดตวัชีว้ดัภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย SDGs แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งหมด

เมียนมาร์ ยงัขาดกลไกหน่วยงานหลกัในระดบัประเทศ แต่ในทางปฏิบตัมิกีลไกทีก่�าลงัด�าเนนิงาน  
ได้แก่ ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้หาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย 
SDGs กับแผนการพัฒนาประเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะก�าหนดตัวช้ีวัดภายในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ ๒) โครงการสนับสนุนจาก UNDP (United Nations 
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Development Program : UNDP) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ 
ในการก�าหนดตัวชี้วัดภายในประเทศที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๓ ตัวชี้วัดเท่านั้น

ฟิลิปปินส ์มีฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๔๑ ตัวชี้วัด แต่ยังไม่ม ี
ความพร้อมของข้อมลู คาดว่าหน่วยงานด้านสถติจิะปรบัปรงุให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ - ๒ ปี ทัง้น้ี ฟิลปิปินส์ 
มแีผนจดัต้ังกลไกก�ากบัดูแลรบัผิดชอบภายในหน่วยงานพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ รวมทัง้มคีวามร่วมมอื
กับ UNDP ในการบูรณาการเป้าหมาย SDGs ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย

เวยีดนาม ได้มกีารตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานฯ โดยมปีลดักระทรวงการวางแผน
และการลงทุน เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะน�าตัวชี้วัดใดมาปรับใช้ภายในประเทศ

จลุนิติ : ปัจจุบันการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าเป็นประการใด และเม่ือจดัท�าแล้วเสรจ็ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์และผลกระทบ
จากยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร

ดร. ปรเมธ ีวมิลศริ ิ : ปัจจุบันการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนั้น กล่าวได้ว่า 
อยู่ในระดับที่มีความก้าวหน้าไปค่อนข้างมาก ด้วยเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ 
อย่างยิ่ง โดยได้มีการพิจารณาศึกษาและยกร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดเป้าหมายส�าคัญ อาทิ การที่
ประชากรของประเทศไทยจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่สูงขึ้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้ภายในระยะ
เวลา ๒๐ ปี การก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับการลดความเหลื่อมล�้าให้ได้ภายใน ๒๐ ปี การพัฒนาบุคลากร 
ของประเทศ การพฒันาไปสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว การปฏริปูภาครฐั ความมัน่คงใน ๖ กลุม่ยทุธศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งถือว่ามีพัฒนาการความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยนั้น  
ได้มีการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเป็นครั้งแรก ถือว่ามีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหน่ึงนอกจากการ 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ทั้งนี้ อยู่ในช่วงระยะเวลารอการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด 
เนือ่งจากรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่๒ ได้ก�าหนดหลกัการทีส่�าคญัโดยให้มกีารตราบทบญัญตักิ�าหนดยทุธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลได้เตรียม “ร่างพระราชบัญญัต ิ
การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ....” ไว้รอกระบวนการดงักล่าวแล้ว ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ด�าเนินการ
จัดท�าแผนงานเพื่อด�าเนินการตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�าหนด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) กล่าวคือ คณะกรรมการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนการพิเคราะห์ว่าจะต้องด�าเนินการ 
ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปนั้น 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประสานและสร้างเครือข่าย 
ความร ่วมมือระหว ่างหน่วยงานวางแผนของสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเรียนรู ้ร ่วมกัน  
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals)  
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และวสิยัทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม รวมถงึแนวปฏบิตั ิ
ที่จะแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการผลักดันให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร ์
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งประเทศสมาชิก 
ต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

จุลนิติ : ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ผ ่านการ 
ลงประชามติ) ควรมีหลักการและสาระส�าคัญอย่างไร ส�าหรับเพื่อเป็นกลไกในการจัดท�า 
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชนโดยเฉพาะการน�าไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร. ปรเมธ ี วิมลศริ ิ: ในส่วนของร่างพระราชบญัญัติการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  
จะมีความส�าคัญส�าหรับการอ้างอิงถึงที่มาและกระบวนการ การระบุกลุ่มบุคคลผู้ด�าเนินการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการแต่งตั้งบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ต่าง ๆ การก�าหนดกระบวนการ การวางแนวทางการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขั้นตอน 

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
“มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น 

กรอบในการจัดท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจดัท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย และสาระทีพ่งึมใีนยทุธศาสตร์ชาตใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั ิทัง้นี ้กฎหมายดงักล่าวต้องมีบทบญัญตัเิกีย่วกับการมส่ีวนร่วมและการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในล�าดบัต่าง ๆ  ภายหลังจากการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตแิล้วเสรจ็ว่าจะต้องส่งต่อไปทีใ่ด ผ่านความเหน็ชอบ 
จากสภานติิบัญญติัแห่งชาติหรอืไม่ และในส่วนทีร่ฐับาลจะต้องด�าเนนิการ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารตรวจสอบ 
ประเมินและรายงานผลอย่างไร ถ้ารัฐบาลด�าเนินการได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยังไม่ได้ด�าเนินการ 
ในส่วนใด คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะความเห็นหรือควรจะมีมาตรการ
อย่างไร 

ดังนั้น สาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการเหล่านั้นสามารถ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ระบุผู้ร่วมด�าเนินการ ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ  
ตลอดจนกลไกต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้จัดเตรียมร่างไว้แล้ว และรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช ้
อย่างเป็นทางการจะได้น�าเสนอร่างพระราชบญัญติัการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... เข้าสูก่ารพจิารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อย่างไรกต็าม ในร่างพระราชบญัญตักิารจดัท�ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... มส่ีวนทีส่�าคญัเกีย่วกบั 
กลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ให้ 
ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้ระบุไว้ในขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงานการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือได้มีการน�าไปใช้ปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมตามวิถีของกระบวนการทางกฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ในมุมมอง 
ส่วนตวัมคีวามเห็นว่า อกีประเดน็หนึง่ทีเ่ป็นเป้าหมายทีส่�าคญักว่าคอื การทีป่ระชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ 
มีเจตจ�านงร่วมกันในการให้การยอมรับและเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นเป้าหมายหลักของ 
ประเทศที่จะต้องร่วมกันติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ว่าได้ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่เป้าหมายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเจตจ�านงร่วมกันของปวงชนชาวไทยจะ
เป็นส่วนส�าคญัทีถ่อืว่าเป็นหวัใจแห่งความส�าเรจ็ของการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตติามเจตนารมณ์ทีก่ฎหมาย
บัญญัติไว้ ตลอดจนจะเป็นส่วนส�าคัญและกลไกหลักท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติน�าพา
ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

จลุนติ ิ: บทสรุปข้อเสนอแนะ

ดร. ปรเมธ ี วิมลศริ ิ: การมยีทุธศาสตร์ชาตถิอืเป็นการพฒันาประเทศให้ก้าวไปสูเ่ป้าหมาย 
ในระยะยาว ให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ เริ่มให้
ความส�าคัญในการด�าเนินการที่จะมียุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอันจะ
ช่วยให้การท�างานของรัฐบาลมีการยึดโยงถึงเรื่องที่ควรด�าเนินการและเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้
ด�าเนินการในระยะยาว โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าผู้มีหน้าที่จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ และผู้มีหน้าที่บริหาร
ประเทศ ควรร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติท่ีประชาชนอยากให้เกิดผล ฉะน้ัน 
จึงต้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันท�ากรอบทางเดินตามแผนพัฒนาฯ เพื่อหาทางออกในการพัฒนาประเทศ  
เช่นในเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข การแข่งขันของประเทศ เพื่อให้รัฐบาลสามารถน�าไปใช้ในการ
บริหารประเทศให้เกิดผลได้จริง 
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“ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

นอกจากนี้ การมียุทธศาสตร์ชาติ ผมมองว่าเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยให้รัฐบาลสามารถจะ
ท�างานบริหารประเทศในระยะยาวได้ดีขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากประชาชนได้ 
ซึ่งการบริหารประเทศโดยรัฐบาลภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ในอดีตที่ผ่านมา 
เรามีรัฐบาลทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง บางครั้งการเมืองที่มี 
การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของการหาเสียงเลือกต้ัง ส่งผลต่อนโยบายหรือทิศทาง 
การบรหิารประเทศทีค่วรจะก้าวหน้าไปอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว แต่กลบัท�าให้การพฒันาประเทศ 
ไม่ก้าวหน้าเท่าทีค่วร ดังนัน้ เม่ือมีการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตเิพือ่ใช้ในการบรหิารประเทศกจ็ะมาช่วยเสรมิ 
ในส่วนของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็
ต้องมีนโยบายในการบริหารใช้ชัดเจน มีกรอบการด�าเนินงานและเป้าหมายการบริหารที่รัฐบาลต้อง 
รบัผดิชอบ สร้างความโปร่งใส และลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม เพือ่การพัฒนาประเทศให้มคีวามมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป
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