คน เงิน แผน

นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ยุทธศาสตร์
ชาติ กับแผน
และขั้นตอน
การดำ�เนินการ
ปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ เ ริ่ม พิจ ารณาร่ า งกฎหมายส� ำ คั ญ 2 ฉบั บ คื อ
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่จัดท�ำขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำยุทธศาสตร์
ชาติขึ้น เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
และให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย 10 ด้าน ได้แก่
ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม
โดยรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำกฎหมายทัง้ 2 ฉบับขึ้น
เพื่อให้มกี ารก�ำหนดวิธกี ารในการจัดท�ำ การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน การก�ำหนดสาระส�ำคัญที่ควรจะมีระยะเวลา
การด�ำเนินการ และการประเมินผล รวมถึงสภาพบังคับ
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรปู ในด้านต่างๆ
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ฐานการผลิตหลากหลาย
(ฺBฺ io Economy, อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต)
ฐานบริการเข้มข้น ผลิตได้ขายเป็น

เศรษฐกิจฐานความรู้
Productivity
Innovation Driven

2493
Natural Resource Based

▶ Resources-based
▶ Low-Cost

คน เงิน แผน

อนาคตประเทศไทยปี 2579

วิสยั ทัศน์ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คนไทยทีส่ มบูรณ์ ร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ เป็นพลเมืองไทย
พลเมือง อาเซียน และ พลเมืองโลก

เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

รายได้ตอ่ หัวตามเกณฑ์
ของประเทศรายได้สงู

สังคมเป็นธรรมและคุณภาพ

ภาครัฐกะทัดรัด ทันสมัย
โปร่งใส ประสิทธิภาพ Digital
(Open and Connected)

2525
Investment Driven

2559
Innovation Driven

2579
Knowledge Economy

▶ Industrial Base
▶ Low-Technology
▶ เหลือ่ มล�ำ้ เพิ่มขึ้น
▶ มีปญ
ั หามลพิษสิ่งแวดล้อม

รายได้ตอ่ หัว 6,106 USD/คน/ปี

Information/Bio/Nano/
Cognitive Tech

ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำ�เนินการคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์,
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Justice Magazine Ministry of Justice
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คน เงิน แผน

ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาตินั้นได้มีการก�ำหนดให้
มีองค์ประกอบเบื้องต้น คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ระยะเวลา
ในการด� ำ เนิ น การ และตั ว ชี้ วั ด การบรรลุ เ ป้ า หมาย
และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ส่วนการจัดท�ำแผนการปฏิรูป
ประเทศนัน้ ก็จะมีองค์ประกอบเบือ้ งต้น คือ แผน ขัน้ ตอน
วิธีการด�ำเนินการ ผลที่พึงประสงค์ ระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการ และตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
รวมถึงการก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ
ที่คาดว่าจะใช้ และแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งจะต้องค�ำนึงถึง
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศด้วย
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น การตาม
กฎหมายทัง้ 2 ฉบับในขณะนีค้ อื ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ
ซึ่งก็ได้มีการเตรียมการจัดท�ำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
และกรอบแผนแม่บทที่จัดท�ำขึ้นในเบื้องต้น เพื่อส่งมอบ
ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
ตามกฎหมายมาพิจารณาด�ำเนินการ และเตรียมการจัดท�ำ
ร่างแผนการปฏิรปู ในด้านต่างๆ เพือ่ น�ำไปรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ ในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในเบือ้ งต้นไว้แล้ว โดยจัดท�ำเป็นหัวข้อหลัก
ของการพัฒนา (Key themes) จ�ำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่
1) ประเทศไทยต้ อ งสามารถแข่ ง ขั น ได้ บ นเวที โ ลก
2) สังคมไทยที่เป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุม

46

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

3) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ 4) ประเทศ สั ง คม และชุ ม ชน มี ค วามมั่ น คง
ซึ่ ง ได้ มี ก ารแปลงออกมาเป็ น วาระการเปลี่ ย นโฉม
(Transformation Agendas) จ�ำนวน 3 วาระ คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสังคม การสร้างโมเดลทาง
เศรษฐกิจใหม่ และการปฏิรูปการด�ำเนินงานภาครัฐ ซึ่ง
ก็เป็นค�ำส�ำคัญ (Keywords) ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในขณะนี้ไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ปจั จัยเร่งการเปลีย่ นแปลง
(Game Changers) ในด้านต่างๆ เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็น
แผนแม่บทในด้านต่างๆ ต่อไป อาทิ การยกระดับผลิตภาพ
การผลิ ต เพื่ อ เร่ ง ให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ ความมั่ ง คั่ ง และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-base Economy)
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานเพือ่ ก้าวกระโดดและรองรับเทคโนโลยีเปลีย่ นโลก
การบริหารจัดการภาครัฐกระทัดรัด โปร่งใส ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และการปฏิรปู กฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นต้น
ส่วนการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรปู ในด้านต่างๆ นัน้
ในขณะนี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กั บ ข้ อ เสนอแนะการปฏิ รู ป ที่ ส ภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้จัดท�ำขึ้นมามากกว่า
100 เรือ่ ง และมีการวิเคราะห์ปจั จัยเร่งการเปลีย่ นแปลง
(Game Changers) ในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ น�ำไปจัดท�ำเป็น
แผนปฏิบัติการในระยะต่อไปเช่นกัน

