
เม่ือวันท่ี 20 เมษายนที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได ้ เ ร่ิมพิจารณาร ่างกฎหมายส�าคัญ 2 ฉบับ คือ 
ร่างพระราชบญัญติัการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ซ่ึงเป็นร่างกฎหมายที่จัดท�าขึ้น 
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ท่ีก�าหนดให้มกีารจดัท�ายุทธศาสตร์
ชาติข้ึน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศในระยะยาว 
และให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย 10 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ ด้านกฎหมาย 
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกจิ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสขุ 
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม  
โดยรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มีการจดัท�ากฎหมายทัง้ 2 ฉบับขึ้น  
เพื่อให้มีการก�าหนดวิธกีารในการจดัท�า การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน การก�าหนดสาระส�าคัญที่ควรจะมีระยะเวลา 
การด�าเนินการ และการประเมินผล รวมถึงสภาพบังคับ 
ของยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏรูิปในด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์
ชาติ กับแผน
และขั้นตอน
การดำาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ

ฐานการผลิตหลากหลาย 
(ฺBฺio Economy, อุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต) 
ฐานบริการเข้มข้น ผลิตได้ขายเป็น

เศรษฐกจิฐานความรู้ 
Productivity 
Innovation Driven

2493
Natural Resource Based

▶ Resources-based
▶ Low-Cost

คน เงิน แผน
นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ที่มา : รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินการคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์, 
        ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คนไทยท่ีสมบูรณ์ ร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ เป็นพลเมืองไทย 
พลเมือง อาเซยีน และ พลเมืองโลก

สังคมเป็นธรรมและคุณภาพ

วิสยัทศัน์ “ประเทศมคีวามม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”
อนาคตประเทศไทยปี 2579

รายได้ต่อหวัตามเกณฑ์ 
ของประเทศรายได้สงู

ภาครัฐกะทดัรัด ทันสมัย 
โปร่งใส ประสทิธภิาพ Digital 
(Open and Connected)

เศรษฐกจิและสงัคมสีเขียว

▶ Industrial Base
▶ Low-Technology
▶ เหลือ่มล�า้เพิ่มขึ้น
▶ มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

รายได้ต่อหวั 6,106 USD/คน/ปี Information/Bio/Nano/ 
Cognitive Tech

2525
Investment Driven

2559
Innovation Driven

2579
Knowledge Economy

คน เงิน แผน
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
เกี่ยวกับ จรรยา จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

ครั้งที่ 6 ประจำาปี พ.ศ. 2560

คน เงิน แผน

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติน้ันได้มีการก�าหนดให ้
มีองค์ประกอบเบื้องต้น คือ วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ระยะเวลา 
ในการด�าเนินการ และตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ส่วนการจัดท�าแผนการปฏิรูป 
ประเทศนัน้กจ็ะมอีงค์ประกอบเบือ้งต้น คอื แผน ขัน้ตอน  
วิธีการด�าเนินการ ผลท่ีพึงประสงค์ ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการ และตัวชี้วัดผลการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ  
รวมถงึการก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบ วงเงนิงบประมาณ 
ที่คาดว่าจะใช้ และแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งจะต้องค�านึงถึง
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศด้วย 

ส�าหรับหน่วยงานรับผิดชอบการด�าเนินการตาม
กฎหมายทัง้ 2 ฉบบัในขณะนีค้อื ส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ 
ซึ่งก็ได้มีการเตรียมการจัดท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
และกรอบแผนแม่บทที่จัดท�าขึ้นในเบื้องต้น เพื่อส่งมอบ
ให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะแต่งตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายมาพจิารณาด�าเนินการ และเตรยีมการจดัท�า 
ร่างแผนการปฏริปูในด้านต่างๆ เพือ่น�าไปรับฟังความคิดเห็น 
จากภาคส่วนต่างๆ ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตาม 
ยทุธศาสตร์ชาตใินเบ้ืองต้นไว้แล้ว โดยจดัท�าเป็นหวัข้อหลกั 
ของการพัฒนา (Key themes) จ�านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 
1) ประเทศไทยต้องสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก 
2) สังคมไทยที่เป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุม 

3) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
และ 4) ประเทศ สังคม และชุมชน มีความมั่นคง 
ซึ่งได ้มีการแปลงออกมาเป ็นวาระการเปล่ียนโฉม 
(Transformation Agendas) จ�านวน 3 วาระ คือ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสังคม การสร้างโมเดลทาง
เศรษฐกิจใหม่ และการปฏิรูปการด�าเนินงานภาครัฐ ซ่ึง
ก็เป็นค�าส�าคัญ (Keywords) ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในขณะนี้ไปแล้ว 

นอกจากนี ้ยงัมกีารวิเคราะห์ปัจจยัเร่งการเปล่ียนแปลง  
(Game Changers) ในด้านต่างๆ เพื่อน�าไปจัดท�าเป็น 
แผนแม่บทในด้านต่างๆ ต่อไป อาท ิการยกระดบัผลติภาพ 
การผลิตเพื่อเร ่งให ้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต ่อเนื่อง 
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือความมั่งค่ังและคุณภาพชีวิต
ประชาชน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-base Economy)  
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) วิทยาศาสตร์ 
พืน้ฐานเพือ่ก้าวกระโดดและรองรบัเทคโนโลยเีปลีย่นโลก 
การบริหารจัดการภาครัฐกระทัดรัด โปร่งใส ทันสมัย  
มปีระสิทธภิาพ และการปฏริปูกฎหมาย กฎ ระเบยีบ เป็นต้น

ส่วนการจดัท�าร่างแผนการปฏิรปูในด้านต่างๆ นัน้ 
ในขณะนี้ ได ้วิ เคราะห ์ความเชื่ อมโยงระหว ่าง
ยุทธศาสตร์ชาติกับข้อเสนอแนะการปฏิรูปที่สภา 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้จัดท�าขึ้นมามากกว่า 
100 เรือ่ง และมกีารวเิคราะห์ปัจจัยเร่งการเปลีย่นแปลง 
(Game Changers) ในเรือ่งต่างๆ เพือ่น�าไปจดัท�าเป็น
แผนปฏิบัติการในระยะต่อไปเช่นกัน 

46 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม


