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นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แผนพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ในแต่ละประเทศให้ความสำ�คัญไปที่แผนการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวบนกรอบเวลาทีแ่ ตกต่างกัน พร้อมกับมีการจัดทำ�
เป็นแผนการพัฒนาระยะกลาง 5 ปี ควบคูไ่ ปกับแผนการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว
ช่วงนี้หลายหน่วยงานในประเทศไทยได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทำ�ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพือ่ เป็นแผนระยะยาว
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งผู้คนในสังคมก็เริ่มคุ้นชินกับ
การกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติกันแล้ว แต่มีข้อสงสัยกันว่า
การจั ด ทำ�แผนพั ฒ นาประเทศในระยะยาวนั้ น ยั ง มี
ความเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็วหรือไม่ และมีข้อสงสัยว่า
ประเทศอืน่ ๆ มีการจัดทำ�แผนระยะยาวในลักษณะเดียวกันนี้
หรือไม่ ซึง่ ก็ได้มโี อกาสเห็นข้อมูลบางส่วนจากการประชุม
ระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน
(ASEAN High-Level Development Planning
Conference) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดไปทีโ่ รงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร
จึงขอนำ�ข้อมูลบางส่วนมาถ่ายทอดต่อ ณ ทีน่ ้ี
การประชุมดังกล่าวมีผบู้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงาน
วางแผนในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 8 ประเทศ
ได้ แ ก่ กั ม พู ช า เมี ย นมา ลาว มาเลเซี ย เวี ย ดนาม
ฟิลปิ ปินส์ บรูไน และไทย เข้าร่วมการประชุม (ขาดสิงคโปร์
และอิ น โดนี เซี ย ) ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะประเทศ
โดยสังเขป ดังนี้
กัมพูชา กำ�ลังมีการจัดทำ�ร่างวิสยั ทัศน์ 2050 เพือ่ ให้ไปสู่
การเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง และประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยกำ�หนดแนวทางสำ�คัญ 4 ด้าน คือ 1) การรักษา
การเติบโตทางเศรษฐกิจให้คงที่ในอัตรา ร้อยละ 7 ต่อปี
2) การสร้างงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชน
3) การลดความยากจนอย่างน้อย ร้อยละ 1 ต่อปี และ 4) การ
เสริมสร้างความสามารถทางกลไกสถาบันและการปกครอง
เมี ย นมา กำ�หนดแผนพั ฒ นาประเทศ 20 ปี
(2011-2030) เป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยเน้นการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ และการดำ�เนินการ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ตามวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของสหประชาชาติ โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น
5 ปี 4 ระยะ เหมือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ
5 ปี ของประเทศไทย โดยระยะที่ 1 (2011-2015)
เน้นการปฏิรปู ทางการเมือง สร้างเสถียรภาพและความมัน่ คง
ระยะที่ 2 (2016-2020) เพิม่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาการค้าชายแดน การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่
และการเพิม่ ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า  ระยะที  ่ 3  (2021-2025)
เน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขนาดใหญ่
และสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และกระจายอำ�นาจการบริการสู่ท้องถิ่น และระยะที่ 4
(2026-2030) จะเป็ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตร โดยนำ�เทคโนโลยีชน้ั สูงมาปรับใช้
ลาว ก็กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ในปี 2030 เช่นกันโดยตั้ง
เป้าหมายให้พน้ จากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
(Least developed country; LDC) การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในการรวมกลุม่ ระดับภูมภิ าคและระดับโลก
มาเลเซีย เป็นทีร่ กู้ นั แพร่หลายว่ามีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
2020 (Wawasan 2020) เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ซึง่ ในการจัดทำ�แผนการพัฒนาประเทศก็ได้ใช้เป็นแผน 5 ปี
เหมือนกับประเทศไทย โดยปัจจุบนั อยูใ่ นห้วงแผนฉบับที่ 11
ที่มุ่งเน้น 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่สังคม
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 2) การปรับปรุงความเป็นอยู่
ของประชาชนทุกภาคส่วน  3)  การพัฒนาทุนมนุษย์เพือ่ การเป็น
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว 4) การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
เพือ่ ความยัง่ ยืน 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และ 6) การปรับเปลีย่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคบริการ เพื่อนำ�ไปสู่ความมั่งคั่ง
เวียดนาม กำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2035
โดยเน้นความต่อเนือ่ งในการปฏิรปู และ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การยึดหลักนิติธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพ
และยัง่ ยืน การใช้เทคโนโลยีชน้ั สูงในการผลิต การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานความรู้ การพัฒนากฎหมายรองรับการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และการปฏิรปู เศรษฐกิจเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม การผลิต
และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง

ฟิ ลิป ปิ น ส์ กำ�หนดวิ สัย ทั ศ น์ ร ะยะยาวระหว่ า งปี
2017-2040 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 4 ด้าน คือ
1) การรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน
และความเหลือ่ มลา้ํ ในสังคม 2) การเพิม่ บริการสาธารณสุข
และหลักประกันให้ประชาชนเข้าถึง 3) การส่งเสริมโอกาส
ในการเรี ย นรู้แ ละสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี และ
4) การสร้างความสามัคคีในความหลากหลายของคนในชาติ
บรูไน กำ�หนดวิสัยทัศน์บรูไน 2035 ใช้ควบคู่กับ
แผนการพัฒนาระยะ 5 ปี โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจทีน่ อกเหนือจากทรัพยากรนํา้ มันและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาน้าํ มันไปสู่การมีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย
จะเห็นได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ต่างก็มแี ผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึง่ แม้จะมีชว่ งเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน แต่กเ็ ป็นการวางเป้าหมายในระยะยาวและ
มักจะมีการจัดทำ�เป็นแผนการพัฒนาระยะกลาง 5 ปี ควบคู่
ไปกับแผนการพัฒนาระยะยาว ซึง่ ก็นา่ เสียดายทีไ่ ม่มผี แู้ ทน
จากสิงคโปร์ และอินโดนีเซียมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
จึงยังไม่มกี ารนำ�เสนอข้อมูลทีค่ รบทัง้ 10 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยน่าจะเห็นแนวทางการพัฒนา
หลายด้านทีส่ อดคล้องกันในหลายประเทศและอาจเห็น
ตัวอย่างบางประการทีส่ ามารถนำ�มาปรับใช้ในกระบวนการ
จั ด ทำ�แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท่ีกำ�ลั ง จะมี ข้ึน ภายหลั ง
ร่างรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นประชามติได้ประกาศใช้และมีการจัดทำ�
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมากำ�หนดกระบวนการ
และขัน้ ตอนในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ชาติตอ่ ไป
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