
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๒๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹ � ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
  ในอดีตที่ผานมาการกําหนด “วิสัยทัศน” ของประเทศไทยยังไมมีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน 
แตก็อาจสะทอนไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับ คําแถลงนโยบาย
ของรฐับาลทีไ่ดแถลงตอรฐัสภา และนโยบายของพรรคการเมอืง เปนตน ดงันัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาล
จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายสําคัญ ซึ่งถือเปนการสูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ประเทศอยางนาเสียดายยิ่ง เพื่อใหเกิดการปฏิรูปประเทศใหมีเปาหมายในการพัฒนาในระยะยาว 
และกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบในการขับเคล่ือนประเทศไปสูเปาหมายอันเปนท่ียอมรับ
รวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนตองมี “ยทุธศาสตรชาติ” เพือ่ใหสามารถรับมอืกับความเส่ียง
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม ๆ ได และสามารถสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ 
จงึไดกาํหนดใหม ี“ยทุธศาสตรชาติ” ขึน้เปนคร้ังแรกของประเทศไทยอันเปนหลักการใหมในการพัฒนา
ประเทศ โดยการกําหนดใหรฐัพงึจัดใหมยีทุธศาสตรชาตเิปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยนื
ในระยะยาวตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใชเปนกรอบในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนั
เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว ซึ่งในการจัดทํา
รางยทุธศาสตรชาตริะยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดกาํหนดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย
ทีส่ะทอนถึงผลประโยชนแหงชาติและประโยชนสขุของประชาชนชาวไทยบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางรอบดาน 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเส่ียงของประเทศเพ่ือนําไปสูการกําหนด
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทย
ที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่สอดคลองกัน 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

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

จุลนิติ

  สําหรับการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป นั้น คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
ไดกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ ๖ ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติ
ดานความม่ันคง ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรชาติด านการพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตร ที่ ๔ ยุทธศาสตร ชาติด านการสร างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยทุธศาสตรที ่๕ ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
และ ยทุธศาสตรที ่๖ ยทุธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึง่ยทุธศาสตรชาติดงักลาวเปนการดาํเนนิการทีส่อดคลองกบัเปาหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ (The United Nations: UN) และเปนไป
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Philosophy: SEP)   
  ในการนี้ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเร่ือง “ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศทีย่ัง่ยนื ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ดงัน้ี 
 ๑. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
     ตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบ
ในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนัเพ่ือใหเกิดเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมาย
ดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๗๕ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ  
    ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ซึ่งมีผล
ใชบังคับเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ไดกําหนดกระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตรชาติไว ดังนี้ 
    ๑.๑  การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามบทเฉพาะกาล
         ในวาระเริ่มแรก เพื่อใหการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติเปนไปตามกําหนดเวลา
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘ จงึไดกาํหนดใหการดาํเนนิการเกีย่วกบัการจดัทาํยทุธศาสตรชาตเิปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังตอไปนี้
        (๑) ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖)๒ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 ๑ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๒พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” ประกอบดวย
      ฯลฯ    ฯลฯ
   (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไมเกินเจ็ดสิบหาป ซึ่งมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในดานความมั่นคง ดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานโครงสรางพื้นฐาน หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน
ไมเกินสิบเจ็ดคน
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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        (๒) ใหคณะกรรมการแตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  ใหแลวเสรจ็
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
        (๓) ใหถือวาการรับฟงความคิดเห็นที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติไดดําเนินการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนการดําเนินการตามมาตรา ๘ (๑)๓ แลว 
แตไมเปนการตัดอํานาจที่จะดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
        (๔) ใหคณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  จดัทาํรางยทุธศาสตรชาตเิบือ้งตน
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง โดยใหใชรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดทําขึ้น
มาใชเปนหลักในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนดังกลาว และใหนําความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผนดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง มาประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับตาม (๓) ดวย
        (๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการ
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับ
รางยุทธศาสตรชาติเบื้องตนตาม (๔)
        (๖) ใหคณะกรรมการจัดทาํยทุธศาสตรชาตดิานตาง ๆ  แกไขเพ่ิมเตมิรางยทุธศาสตรชาติ
ใหสอดคลองกบัผลการรบัฟงความคดิเหน็ตาม (๕) ใหแลวเสรจ็ และเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่การรับฟงความคิดเห็นตาม (๕) แลวเสร็จ
        (๗) ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางยุทธศาสตรชาติจากคณะกรรมการจัดทํายทุธศาสตรชาติ
        (๘) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทาํหนาทีร่ฐัสภาภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัรางยทุธศาสตรชาตจิากคณะกรรมการยทุธศาสตรชาติ
        (๙)  ใหสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาใหความเหน็ชอบรางยทุธศาสตรชาตใิหแลวเสรจ็
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
        (๑๐) ใหนายกรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหความ
เห็นชอบแลวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ
จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 ๓พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติวา
  “มาตรา ๘ ในกระบวนการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการจัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
   (๑) การรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
   (๒) การรับฟงความคิดเห็นเมื่อจัดทํารางยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จเบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๓๐

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

        ในกรณีทีส่ภานิตบิญัญตัแิหงชาติสิน้สดุลงกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ตาม (๘) ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางยุทธศาสตรชาติทีค่ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวตาม (๘) ตอวุฒสิภา
ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบายตอรัฐสภา เพือ่ใหวฒุสิภาพจิารณาใหความเหน็ชอบ
รางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติจากคณะรัฐมนตรี
        ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงกอนการพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางยทุธศาสตรชาตติาม (๙) จะแลวเสร็จ ใหวฒุสิภาเปนผูพจิารณาใหความเหน็ชอบรางยทุธศาสตรชาติ
ตอไปใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู และในกรณีที่จําเปนอาจขยายระยะเวลาอีกไดแตตอง
ไมเกิน ๑๐ วนั และเม่ือวุฒสิภาไดใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ใหนายกรัฐมนตรีดาํเนินการ
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) การใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเปนเจาของยุทธศาสตรชาติรวมกัน
         การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑) 
และ (๒)๔ ตองมีความชัดเจนเพ่ือใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเปนกรอบอยางกวางที่ยืดหยุน
ตามการเปล่ียนแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน
         ในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแตงตั้งคณะกรรมการ
จดัทาํยทุธศาสตรชาติขึน้คณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพือ่พจิารณาจัดทาํรางยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ
 ตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติกําหนด เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดําเนินการจัดทํา
รางยุทธศาสตรชาติเสร็จแลว ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควร
แกไขเพ่ิมเติมในเร่ืองใด ใหสงคนืคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพ่ือดาํเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีเห็น
สมควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป

 ๔พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ บัญญัติวา
          “มาตรา ๖ ยุทธศาสตรชาติอยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
          (๒) เปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัด
การบรรลุเปาหมาย
          (๓) ยุทธศาสตรดานตาง ๆ
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๓๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

         ใหคณะรัฐมนตรีนํารางยุทธศาสตรชาติที่ไดรับจากคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติหรือ
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแกไขเพิ่มเติมแลว เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ที่ไดรับรางยุทธศาสตรชาติ โดยใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางยุทธศาสตรชาติและลงมติเห็นชอบ
หรอืไมเหน็ชอบใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัท่ีไดรบัรางยทุธศาสตรชาต ิและใหวฒุสิภาพิจารณา
และลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับราง
จากสภาผูแทนราษฎร ถาสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารางยุทธศาสตรชาติไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอืวาสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภา แลวแตกรณี ไดใหความเห็นชอบใน
รางยุทธศาสตรชาติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
         ในกรณีที่สภาผู แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ 
ใหรางยทุธศาสตรชาติเปนอนัตกไป และใหคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตดิาํเนินการจัดทาํรางยทุธศาสตรชาติ
ขึน้ใหมหรอืแกไขเพิม่เตมิกไ็ด ซึง่ตองกระทาํใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนันบัแตวนัทีส่ภาผูแทนราษฎร 
หรอืวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๖๐ วนัและ ๓๐ วนั ในการพิจารณารางยทุธศาสตรชาติ
ของสภาผูแทนราษฎรหรอืวุฒสิภาใหลดเหลอื ๓๐ วนั และ ๑๕ วนั แลวแตกรณ ีโดยรางยทุธศาสตรชาติ
ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรนํีาขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วนั 
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติตอไป
 ๒. วิสัยทัศนประเทศไทย
      รางยทุธศาสตรชาต ิฉบบัเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(มถินุายน ๒๕๖๑) ไดกาํหนดวสิยัทศัน
วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ
ตอประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน 
มคีวามมัน่คงทางสงัคมทามกลางพหสุงัคมและการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย ความเจริญเตบิโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี๕

     ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมคีวามมัน่คงในทกุมติ ิทัง้มติทิางการทหาร เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม และการเมอืง เชน ประเทศ
มคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย มกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและ

 ๕โปรดดู สาํนกังานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
รางยุทธศาสตรชาติ ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (มิถุนายน ๒๕๖๑), น. ๕.
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชมุชนมคีวามเขมแขง็ ครอบครวัมคีวามอบอุน ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ มงีานและรายได
ทีม่ัน่คงพอเพียงกบัการดาํรงชีวติ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และนํา้ มทีีอ่ยูอาศยัและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน๖

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถงึทกุภาคสวน มีคณุภาพชีวติ
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมปีระชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุน
ทีจ่ะสามารถสรางการพฒันาอยางตอเนือ่งไปได ไดแก ทนุมนษุย ทนุทางปญญา ทนุทางการเงิน ทนุทีเ่ปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๗

 ความยัง่ยนื หมายถึง การพฒันาทีส่ามารถสรางความเจริญ รายได และคณุภาพชวีติของประชาชน
ใหเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ซึง่เปนการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจทีอ่ยูบนหลกัการใช การรกัษาและการฟนฟู
ฐานทรพัยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื ไมใชทรพัยากรธรรมชาตจินเกนิพอด ีไมสรางมลภาวะตอสิง่แวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน๘

  สําหรับเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พฒันาอยางตอเนือ่ง สงัคมเปนธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ
ของประชาชน เพือ่ประชาชน และประโยชนสวนรวม โดยการประเมนิผลการพฒันาตามยทุธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย๙

 ๖เรื่องเดียวกัน, น. ๕ - ๖.  
 ๗เรื่องเดียวกัน, น. ๖.  
 ๘เรื่องเดียวกัน, น. ๖.
 ๙เรื่องเดียวกัน, น. ๘.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๓๓

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
  ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
 ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 ๓. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
   เพือ่ใหประเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาใหบรรลวุสิยัทศัน “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง 
มัง่ค่ัง ยัง่ยนื เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” และ
เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว
ที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสู
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย คํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหม
ไดอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง๑๐

    การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
(๑) ยทุธศาสตรชาตดิานความมัน่คง (๒) ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
(๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (๔) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมาย ดังนี้๑๑

   ๓.๑  ยทุธศาสตรชาตดิานความม่ันคง มเีปาหมายการพัฒนาท่ีสาํคญั คอื ประเทศชาติมัน่คง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดบั ตัง้แตระดบัชาติ สงัคม ชมุชน มุงเนนการพฒันาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ

 ๑๐เรื่องเดียวกัน, น. ๘.  
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, น. ๙.
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๓๔

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
   ๓.๒  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา
ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
         (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีวถิชีวีติ และจดุเดนทางทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย รวมทัง้ความไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ
ของประเทศในดานอืน่ ๆ  นาํมาประยกุตผสมผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ใหสอดรบักบับรบิท
ของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม 
         (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
         (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา
คนรุนใหม รวมถึงปรับรปูแบบธุรกจิ เพือ่ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยทุธศาสตร
ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน   
    ๓.๓  ยทุธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มเีปาหมาย
การพัฒนาทีส่าํคญัเพือ่พฒันาคนในทุกมติแิละในทุกชวงวยัใหเปนคนด ีคนเกง และมคีณุภาพ โดยคนไทย
มคีวามพรอมทัง้กาย ใจ สติปญญา มพีฒันาการท่ีรอบดานและมสีขุภาวะท่ีดใีนทกุชวงวยั มจีติสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่๓ และอนรุกัษภาษาทองถิน่ มนีสิยัรกัการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวติ สูการเปน
คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   ๓.๔  ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มเีปาหมายการพัฒนา
ที่ใหความสําคัญในการดึงเอาพลังภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขบัเคลือ่น โดยการสนบัสนนุการรวมตัวของประชาชนในการรวมคดิรวมทาํเพือ่สวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชมุชนในการจดัการตวัเองและการเตรยีมความพรอมของประชากรไทยทัง้ในมติสิขุภาพ เศรษฐกจิ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อยางเปนธรรมและทั่วถึง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๓๕

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   ๓.๕  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ดานสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม ธรรมาภบิาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกนัท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการ
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการ
ดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง  
   ๓.๖  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน 
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยกุตใชอยางคุมคา และปฏิบติังานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมลีกัษณะเปดกวาง เชือ่มโยง
ถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต 
ความมัธยสัถ และสรางจิตสาํนกึในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจรติประพฤติมชิอบอยางส้ินเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายตองมคีวามชัดเจน มเีพยีงเทาทีจ่าํเปน มคีวามทนัสมยั มคีวามเปนสากล มปีระสทิธภิาพ และ
นาํไปสูการลดความเหล่ือมลํา้และเอือ้ตอการพฒันา โดยกระบวนการยุตธิรรมมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล           

บทสรุป
  จะพิจารณาเห็นไดวาในการบริหารราชการแผนดินโดยใชยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวนั้นถือเปนหลักการใหมในการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยในการจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการ
และความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพฒันาท่ียัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล และเปาหมายการปฏิรปูประเทศตามทีบ่ญัญัตไิวในรฐัธรรมนญู 
โดยยทุธศาสตรชาติจะกําหนดวิสยัทัศนการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพื่อใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยกําหนดเปนกรอบอยางกวางที่สามารถยืดหยุนไดตาม
การเปล่ียนแปลงของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแตละ
ชวงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน 
  ดังนั้น เพื่อใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติไปสู การปฏิบัติอยางจริงจัง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ จึงกําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองแถลงนโยบายตอรฐัสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาทีข่องรัฐ แนวนโยบายแหงรฐั และยทุธศาสตรชาติ                                                                                                                                             
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๓๖

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุลนิติ

และตามมาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และตามมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับ
พระราชบัญญตัิการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ไดกําหนดใหการกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ินโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความม่ันคงแหงชาต ิและแผนอ่ืน ๆ  รวมตลอดทัง้
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และมีผลผูกพัน
ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
โดยใหคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ ในฝายบริหารให
ดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ รวมถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตอหัวหนา
หนวยงานของรฐัขององคกรในฝายนติบิญัญตั ิฝายตลุาการ องคกรอสิระ หรอืองคกรอยัการ ใหดาํเนนิการ
ตามยุทธศาสตรชาติ 
  นอกจากนี ้ไดกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในกรณทีีห่นวยงานของรฐัหนวยงานใด ไมดาํเนนิการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท กลาวคือ กรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาการดําเนินการในหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นแกไขปรับปรุง แตหนวยงาน
ของรัฐไมแกไขปรับปรุงหรือไมแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรทราบภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยไมมีเหตุอันสมควร จะมีผลในทางกฎหมาย ๒ ประการ คือ
  ประการแรก หากสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภาพจิารณารายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจดัทาํขึน้แลวเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการดังกลาว ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตพิจิารณาดาํเนนิการกบัหวัหนาหนวยงานของรฐันัน้ตามหนาที่
และอํานาจใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหานั้นสั่งใหผูนั้น
พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนง
ตอไป
  ประการท่ีสอง กรณีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาหัวหนา
หนวยงานของรฐันัน้จงใจปฏบิตัหินาทีห่รอืใชอาํนาจขดัตอบทบญัญตัแิหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ และในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีมติวาขอกลาวหามีมูล ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาน้ันสั่งใหผูนั้นพักราชการหรือ
พักงาน หรือสั่งใหออกจากราชการหรือออกจากงานไวกอน หรือสั่งใหพนจากตําแหนงตอไป  
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