ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
จดหมายข่าวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ความก้าวหน้าการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการนาร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต่อไป และการปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
จดหมายข่าวฉบับนี้ จะนาเสนอประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และคาถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ประชาชนได้อะไร?

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า ง ๆ
ให้ ส อดคล้องและบู รณาการกัน อั นจะก่อให้ เกิด เป็ น พลัง ผลักดั นร่ว มกัน ไปสู่ เป้า หมายดัง กล่ าวตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในยุท ธศาสตร์ช าติ
ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติ บโตบนคุณ ภาพชี วิตที่เ ป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้อม และ
(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รบั จากการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับมีดงั นี้

๑

๒. ยุทธศาสตร์ ชาติด้ า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ มุ่งเน้น การยกระดั บศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีดังนี้

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การพัฒนาคนในทุกด้าน
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีดังนี้

๒

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายสาคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนในการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจ และสัง คม ทุกคนได้ รั บประโยชน์ จากการพัฒนาประเทศอย่า งทั่วถึง และเป็น ธรรม โดยประโยชน์ ที่
ประชาชนจะได้รับมีดังนี้

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสาคัญ คือ การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีดังนี้

๓

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายสาคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร

Q

ยุทธศาสตร์ชาติคือเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้า มาบริหารประเทศ และก่อนที่จะมี
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ
และแผนระดับอื่น ๆ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
Q

ทาไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

 เพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ ขณะที่ หลายประเทศที่ พัฒ นาแล้ วให้ความส าคัญกับแผนระยะยาว เช่น ประเทศฝรั่ง เศส
ที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๑๐ ปี หรือประเทศสิงค์โปร์ที่วางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ เพื่อวางเป้าหมายร่วมในระยะยาวของประเทศ และเพื่อเป็นกลไกเตรียมรับความท้าทาย
และสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
 เพราะมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้กาหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
๔

ทาไมยุทธศาสตร์ชาติ ต้องกาหนดระยะเวลา ๒๐ ปี
ช่วงระยะเวลาที่กาหนด ๒๐ ปี หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้เป็นกรอบในการอ้างอิง
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี

ใครเป็นคนจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแต่งตั้งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐด้วย

ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ดาเนินการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดให้คานึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยให้
ดาเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ (๑) มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
(๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
(๓) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือไม่
สามารถแก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ได้ โดยในมาตรา ๑๑ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก ๕ ปีหรือในกรณีที่สถานการณ์
ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถดาเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใด
ด้านหนึ่ง ได้ หากคณะกรรมการเห็น สมควรแก้ไ ขเพิ่ มเติมยุ ทธศาสตร์ช าติเพื่อให้ส อดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดาเนินการ

๕

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วยอะไรบ้าง และกาหนดรายละเอียดเพียงใด
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ (๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว
เพื่อกาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการและตัวชี้วดั ให้บรรลุตามเป้าหมาย และ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ

เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนอื่นๆ ของประเทศยังจาเป็นต้องมีหรือไม่
ยังจาเป็นต้องมี โดยตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้แบ่งแผนออกเป็น ๓ ระดับ
ประกอบด้ ว ย ระดั บ ที่ ๑ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระดั บ ที่ ๒ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศฯ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนความมั่ น คง ระดั บ ที่ ๓ คื อ แผนอื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนิน การตามแผนระดับ ที่ ๑ และ ๒ ดัง นั้ น จึ ง ยัง จ าเป็ นต้ องมีแผนระดับ ที่ ๒ และ ๓ เพื่อเป็ นแผนระดับ รอง
ที่จะถ่ายทอดเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาต่างๆ และแนวทางการดาเนินการไปสู่การปฏิบัติต่อไป

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ดาเนินการตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดให้มีระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR
เพื่อเป็นช่องทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ และผู้ติดตาม ตรวจสอบในระดับต่าง ๆ
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อหน่วยงานของรัฐดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้แจ้ง
ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทราบภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดาเนินการให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการจั ดทายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ชาติ ทราบ
เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป ยกเว้น กรณีหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุล าการ หรือเป็นองค์กรอิส ระหรือองค์กรอัย การ ให้แจ้ง ให้หัวหน้า หน่ วยงานของรัฐ ขององค์กรดั งกล่า วเพื่ อพิ จารณา
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
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