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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

บทนํา
ในอดีตที่ผานมาการกําหนด “วิสัยทัศน” ของประเทศไทยยังไมมีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน
แตก็อาจสะทอนไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับ คําแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลทีไ่ ดแถลงตอรัฐสภา และนโยบายของพรรคการเมือง เปนตน ดังนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นรัฐบาล
จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายสําคัญ ซึ่งถือเปนการสูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอยางนาเสียดายยิ่ง เพื่อใหเกิดการปฏิรูปประเทศใหมีเปาหมายในการพัฒนาในระยะยาว
และกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายอันเปนที่ยอมรับ
รวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพือ่ ใหสามารถรับมือกับความเสีย่ ง
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม ๆ ได และสามารถสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ
จึงไดกาํ หนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” ขึน้ เปนครัง้ แรกของประเทศไทยอันเปนหลักการใหมในการพัฒนา
ประเทศ โดยการกําหนดใหรฐั พึงจัดใหมยี ทุ ธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน
ในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย
ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาตินั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว ซึ่งในการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดกาํ หนดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย
ทีส่ ะทอนถึงผลประโยชนแหงชาติและประโยชนสขุ ของประชาชนชาวไทยบนพืน้ ฐานของการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางรอบดาน
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศเพื่อนําไปสูการกําหนด
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทย
ที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่สอดคลองกัน
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป นั้น คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ ๖ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติ
ด า นความมั่ น คง ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติด  า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด  า นการสร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และ ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึง่ ยุทธศาสตรชาติดงั กลาวเปนการดําเนินการทีส่ อดคลองกับเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ (The United Nations: UN) และเปนไป
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Philosophy: SEP)
ในการนี้ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเรื่อง “ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูก ารพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้
๑. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพือ่ ใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเ ปาหมาย
ดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๗๕ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ
ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งมีผล
ใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดกําหนดกระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตรชาติไว ดังนี้
๑.๑ การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามบทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรก เพื่อใหการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนไปตามกําหนดเวลา
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ จึงไดกาํ หนดใหการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖)๒ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” ประกอบดวย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไมเกินเจ็ดสิบหาป ซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในดานความมั่นคง ดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานโครงสรางพื้นฐาน หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน
ไมเกินสิบเจ็ดคน
ฯลฯ
ฯลฯ”
จุลนิติ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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(๒) ใหคณะกรรมการแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดา นตาง ๆ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
(๓) ใหถือวาการรับฟงความคิดเห็นที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดดําเนินการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนการดําเนินการตามมาตรา ๘ (๑)๓ แลว
แตไมเปนการตัดอํานาจที่จะดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(๔) ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดา นตาง ๆ จัดทํารางยุทธศาสตรชาติเบือ้ งตน
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง โดยใหใชรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดทําขึ้น
มาใชเปนหลักในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนดังกลาว และใหนําความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับตาม (๓) ดวย
(๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการ
ใหมีการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ตามมาตรา ๘ (๒) ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
รางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนตาม (๔)
(๖) ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดา นตาง ๆ แกไขเพิม่ เติมรางยุทธศาสตรชาติ
ใหสอดคลองกับผลการรับฟงความคิดเห็นตาม (๕) ใหแลวเสร็จ และเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่การรับฟงความคิดเห็นตาม (๕) แลวเสร็จ
(๗) ให ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ พิ จ ารณาร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางยุทธศาสตรชาติจากคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
(๘) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาทีร่ ฐั สภาภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางยุทธศาสตรชาติจากคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
(๙) ใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณาใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ใหนายกรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหความ
เห็นชอบแลวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ
จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๘ ในกระบวนการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการจัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) การรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
(๒) การรับฟงความคิดเห็นเมื่อจัดทํารางยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จเบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
ฯลฯ
ฯลฯ”
๓
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกรณีทสี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสนิ้ สุดลงกอนทีค่ ณะรัฐมนตรีจะเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ตาม (๘) ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางยุทธศาสตรชาติทคี่ ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตาม (๘) ตอวุฒสิ ภา
ภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา เพือ่ ใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ สิ้ น สุ ด ลงก อ นการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
รางยุทธศาสตรชาติตาม (๙) จะแลวเสร็จ ใหวฒ
ุ สิ ภาเปนผูพ จิ ารณาใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ
ตอไปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู และในกรณีที่จําเปนอาจขยายระยะเวลาอีกไดแตตอง
ไมเกิน ๑๐ วัน และเมือ่ วุฒสิ ภาไดใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีดาํ เนินการ
ตาม (๑๐) ตอไป
๑.๒ การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามบทบัญญัติหลัก
ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการและ
ความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยให
ดําเนินการตามกระบวนการ ดังตอไปนี้
(๑) มีการใชขอมูลความรูที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยตาง ๆ อยางรอบคอบ
(๒) วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียม
ความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
(๓) การให ป ระชาชนทุ ก ภาคส ว นมี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดเป า หมาย การจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเปนเจาของยุทธศาสตรชาติรวมกัน
การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑)
และ (๒)๔ ตองมีความชัดเจนเพื่อใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเปนกรอบอยางกวางที่ยืดหยุน
ตามการเปลีย่ นแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน
ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติขนึ้ คณะหนึง่ หรือหลายคณะ เพือ่ พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติกําหนด เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดําเนินการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติเสร็จแลว ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควร
แกไขเพิม่ เติมในเรือ่ งใด ใหสง คืนคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพือ่ ดําเนินการแกไขเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็น
สมควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ บัญญัติวา
“มาตรา ๖ ยุทธศาสตรชาติอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
(๒) เปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัด
การบรรลุเปาหมาย
(๓) ยุทธศาสตรดานตาง ๆ
ฯลฯ
ฯลฯ”
จุลนิติ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
๑๓๐
๔
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ใหคณะรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่ไดรับจากคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติหรือ
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแกไขเพิ่มเติมแลว เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ โดยใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและลงมติเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางยุทธศาสตรชาติ และใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณา
และลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับราง
จากสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารางยุทธศาสตรชาติไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอื วาสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณี ไดใหความเห็นชอบใน
รางยุทธศาสตรชาติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ในกรณี ที่ ส ภาผู  แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภาไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ
ใหรา งยุทธศาสตรชาติเปนอันตกไป และใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดาํ เนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
ขึน้ ใหมหรือแกไขเพิม่ เติมก็ได ซึง่ ตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั ทีส่ ภาผูแ ทนราษฎร
หรือวุฒสิ ภาไมใหความเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๖๐ วันและ ๓๐ วัน ในการพิจารณารางยุทธศาสตรชาติ
ของสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาใหลดเหลือ ๓๐ วัน และ ๑๕ วัน แลวแตกรณี โดยรางยุทธศาสตรชาติ
ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนาํ ขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วัน
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติตอไป
๒. วิสัยทัศนประเทศไทย
รางยุทธศาสตรชาติ ฉบับเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (มิถนุ ายน ๒๕๖๑) ไดกาํ หนดวิสยั ทัศน
วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ตอประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน
มีความมัน่ คงทางสังคมทามกลางพหุสงั คมและการมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี๕
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล
และมีความมัน่ คงในทุกมิติ ทัง้ มิตทิ างการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ
มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและ
โปรดดู สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
รางยุทธศาสตรชาติ ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มิถุนายน ๒๕๖๑), น. ๕.
๕
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมัน่ คงในชีวติ มีงานและรายได
ทีม่ นั่ คงพอเพียงกับการดํารงชีวติ ความมัน่ คงของอาหาร พลังงาน และนํา้ มีทอี่ ยูอ าศัยและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีที่อยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน๖
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึน้ และมีการพัฒนาอยางทัว่ ถึงทุกภาคสวน มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมปี ระชาชนทีอ่ ยูใ นภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุน
ทีจ่ ะสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนือ่ งไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนทีเ่ ปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๗
ความยัง่ ยืน หมายถึง การพัฒนาทีส่ ามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ใหเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ เปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีอ่ ยูบ นหลักการใช การรักษาและการฟน ฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิง่ แวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน๘
สําหรับเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ
ของประชาชน เพือ่ ประชาชน และประโยชนสว นรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ประกอบดวย๙
เรื่องเดียวกัน, น. ๕ - ๖.
เรื่องเดียวกัน, น. ๖.
๘
เรื่องเดียวกัน, น. ๖.
๙
เรื่องเดียวกัน, น. ๘.
จุลนิติ
๑๓๒
๖
๗

127-136-MAC6.indd 132

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

7/12/18 2:40 PM

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
๓. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
เพือ่ ใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุวสิ ยั ทัศน “ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว
ที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสู
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย คํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหม
ไดอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง๑๐
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) ยุทธศาสตรชาติดา นความมัน่ คง (๒) ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (๔) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมาย ดังนี๑๑
้
๓.๑ ยุทธศาสตรชาติดา นความมัน่ คง มีเปาหมายการพัฒนาทีส่ าํ คัญ คือ ประเทศชาติมนั่ คง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตัง้ แตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุง เนนการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ
เรื่องเดียวกัน, น. ๘.
เรื่องเดียวกัน, น. ๙.

๑๐
๑๑
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
๓.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถชี วี ติ และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลาย รวมทัง้ ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอืน่ ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม
(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา
คนรุน ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร
ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
๓.๓ ยุทธศาสตรชาติดา นการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาทีส่ าํ คัญเพือ่ พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคณ
ุ ภาพ โดยคนไทย
มีความพรอมทัง้ กาย ใจ สติปญ
 ญา มีพฒ
ั นาการทีร่ อบดานและมีสขุ ภาวะทีด่ ใี นทุกชวงวัย มีจติ สาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ ๓ และอนุรกั ษภาษาทองถิน่ มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ สูก ารเปน
คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
๓.๔ ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่ใหความสําคัญในการดึงเอาพลังภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลือ่ น โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพือ่ สวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตัวเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทัง้ ในมิตสิ ขุ ภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดลอมใหประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อยางเปนธรรมและทั่วถึง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๓.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุน สวนความรวมมือระหวางกันทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการ
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
๓.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุม คา และปฏิบตั งิ านเทียบไดกบั มาตรฐานสากล รวมทัง้ มีลกั ษณะเปดกวาง เชือ่ มโยง
ถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต
ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมชิ อบอยางสิน้ เชิง นอกจากนัน้
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาทีจ่ าํ เปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ
นําไปสูก ารลดความเหลือ่ มลํา้ และเอือ้ ตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุตธิ รรมมีการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
บทสรุป
จะพิจารณาเห็นไดวาในการบริหารราชการแผนดินโดยใชยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวนั้นถือเปนหลักการใหมในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยในการจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการ
และความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเปาหมายการปฏิรปู ประเทศตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
โดยยุทธศาสตรชาติจะกําหนดวิสยั ทัศนการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพื่อใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยกําหนดเปนกรอบอยางกวางที่สามารถยืดหยุนไดตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ปสู  ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ จึงกําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาซึง่ ตองสอดคลองกับหนาทีข่ องรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และตามมาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และตามมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ไดกําหนดใหการกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา ดวยความมัน่ คงแหงชาติ และแผนอืน่ ๆ รวมตลอดทัง้
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และมีผลผูกพัน
ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
โดยใหคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ ในฝายบริหารให
ดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐขององคกรในฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายตุลาการ องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ ใหดาํ เนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ
นอกจากนี้ ไดกาํ หนดมาตรการทางกฎหมายในกรณีทหี่ นวยงานของรัฐหนวยงานใด ไมดาํ เนินการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท กลาวคือ กรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาการดําเนินการในหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นแกไขปรับปรุง แตหนวยงาน
ของรัฐไมแกไขปรับปรุงหรือไมแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรทราบภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยไมมีเหตุอันสมควร จะมีผลในทางกฎหมาย ๒ ประการ คือ
ประการแรก หากสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาพิจารณารายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจดั ทําขึน้ แลวเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการดังกลาว ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพจิ ารณาดําเนินการกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนัน้ ตามหนาที่
และอํานาจใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้นสั่งใหผูนั้น
พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนง
ตอไป
ประการที่สอง กรณีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาหัวหนา
หนวยงานของรัฐนัน้ จงใจปฏิบตั หิ นาทีห่ รือใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย และใหคณะกรรมการ
จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ จ ง ให ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ท ราบ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้นสั่งใหผูนั้นพักราชการหรือ
พักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป
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