ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ปี 2559
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สานักงาน คปภ.

โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1

ประเด็นนาเสนอ
1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

2

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

รัฐธรรมนูญ ปี 2559 กับยุทธศาสตร์ชาติ
ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.59 (ผูม้ าออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ์ประมาณ 50 ล้านคน โดยจานวน
16.8 ล้านคน หรือ ร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ)
“ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาค ส่วน
อย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และ
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

3

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
1 สถานะด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจั ด อยู่ ใ น
กลุ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้
ระดับปานกลางตอนบน

 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้
 การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
 การย้ายฐานการผลิตและบริการที่ใช้องค์ความรู้ชั้นสูง
 การบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

คาดว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้
ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 (2565-2569)

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นนา ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์
อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี
อันดับที่ 30

อันดับที่ 14

อันดับที่ 3
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
1 สถานะด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)
โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น
มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
แม้ว่าตกอยู่ในฐานะที่มีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจานวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

เกษตร10%

ภาคเกษตรของไทยยั งเป็ นแหล่ งผลิ ตและส่ งออก

สินค้าเกษตรที่สาคัญ กาลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง เพราะประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทย
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง รวมทั้งการเป็นสังคมผู้สูงอายุทาให้
แรงงานภาคเกษตรลดลง

ด้านต่างประเทศ

อุตสาหกรรม37%
บริการ 53%
การผลิตสิ นค้าอุ ตสาหกรรม ศัก ยภาพที่เป็ นฐาน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มีบทบาทมากขึ้น
รายได้เดิมกาลังปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในทุก
ขั้นตอนของการผลิต และสร้างอุต สาหกรรมใหม่ที่เน้ น
การใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อรองรับ การเป็ น เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทัล

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะ
น าไปสู่ ก ารสร้ า งอ านาจการต่ อ รองการเมื อ ง สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ขยายตลาด และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน

ตามล าดั บ ในระบบเศรษฐกิจ ไทย น าไปสู่ การเป็ น ชาติ
การค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทัล

1) ประเทศไทยมีที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
2) ประเทศไทยกาลังสร้างระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค
3) การเปิดเสรีภ ายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
น ามาซึ่ ง โอกาสที่ ส าคั ญ ๆ หลายประการต่ อ การยกระดั บ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
2 สถานะด้านสังคม
กาลังแรงงานลดลง
แผนฯ 12

แผนฯ 13

0.4%

0.8%

ประเทศไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ การพั ฒนาคนของประเทศไทยมี
สั งคมผู้ สู งอายุ อย่ างสมบู รณ์ แนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมี
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ การศึ กษาเพิ่ มสู งขึ้ น มี สุ ขภาวะ
12 ทาให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น ดี ขึ้ น ได้ รั บหลั กประกั นสุ ขภาพ
อัตราการพึ่ งพาของประชากร ทั่วถึง แต่ยังต่ากว่าหลายประเทศ
วั ยแรงงานต้ องแบกรั บ ดู แ ล ในภูมิภาคเอเซีย
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้ม  คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า
พึ่ ง พาแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้ าน และสามารถขยาย  คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
ตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ

คนไทยมีจานวนปีการศึกษาเฉลีย่ เพิ่มขึ้น
ปี 2543

6.3 ปี

ปี 2551

8.8 ปี

ปี 2558

9.3 ปี

แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ

ผลิ ตภาพการผลิตแรงงานไทยยัง
ต่ า ความต้ องการก าลั งคนที่ มี
ทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ สู ง ทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้ น
และมี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ร วด เ ร็ วจ า ก ก า ร เ ข้ า สู่ ยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถ
ดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และ
ต้องปัองการไหลแรงงานทักษะสูง
สู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า

สัดส่วนคนจนเหลือร้อยละ 10.5 ใน
ปี 2557 แต่ความเหลื่อมล้ายังสูง
ในทุกมิติ

ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าลดลง แต่ ยั ง เป็ น สาเหตุ
สาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งใน
สัง คม และมีแนวโน้ มขยายตั ว
เพิ่มขึ้นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม
4.0 เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะ
ต่าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะ
เข้ามาทางานแทน

สั ง คมไทยก าลั ง ประสบปั ญ หา
วิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เพราะขาดทั ก ษะ
การคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมให้ ส ามารถปรั บ ตั ว
เข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
3 สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 ลดลง เฉลี่ยปีละประมาณ 1 ล้านไร่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.0%

ของการปล่อยในกรณีปกติในปี 2563

ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความหลากหลายทางชี วภาพ
วิกฤติน้า และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศท าให้ เ กิ ด
ภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น

ทุ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เสื่อมโทรม และความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

การบริหารจัดการน้าทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ

คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
แก้ไข แต่โดยรวมยังมีสภาพ
เสื่อมโทรม
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ)
4 สถานะด้านความมั่นคง
1

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็ น สถาบั น หลั ก ที่ ยึ ด โยงคน
ในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่น
แฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการ
ให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้าย

3
ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้าน
ไซเบอร์ โดยเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศ
ถู ก โจมตี ข องโปรแกรมที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ และในอนาคตแนวโน้ ม
ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4
ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา
อาชญากรร มข้ า มชาติ ที่
หลากหลายรู ป แบบและมี
วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น

5 สถานะด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล
เผชิญปัญหาขาดกาลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง
ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
กฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
8

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า ว
กระโดดเป็นกุญแจสาคัญของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทางาน
•การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ทาให้เกิด
ยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of
things)
•การเข้ าสู่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth
Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด

เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก
และผลกระทบต่ อประเทศไทย

•การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
•แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะ
ขาดแคลนมาก ในขณะที่แรงงานทักษะต่าจะตกงาน
•ความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0
•การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิตอล

3
2

ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า
• รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ก ารค้ า เสรี ม ากขึ้ น และมี ก าร
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น
• บทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

ความก้าว
หน้าทาง
เทคโนโลยี

1

เศรษฐกิจ
ภูมิภาคและ
โลก

การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม

ก ารเ ป ลี่ ย น แป ล ง สภ า พภู มิ อ าก า ศ
ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้
ความร่วมมือทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น

•ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
•วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี
ข้างหน้า

ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง

•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ
สภาพ
•สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน
ภูมิอากาศภัย
ธรรมชาติ
•การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติ
อพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่กาลัง
5
แผ่ขยาย
ความมั่นคง •การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และ
สิทธิเสรีภาพ

4
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ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
เศรษฐกิจ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีความผันผวนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไม่เพียงพอที่จะทาให้หลุดพ้นจาก
การเป็ น ประเทศรายได้ ป านกลางได้ เศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว เฉลี่ ย เพี ย งร้ อ ยละ 3.2 ชะลอลงจากเฉลี่ย ร้อ ยละ 5.7 ในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีสาเหตุสาคัญคือ

ภาคการเงินและการคลัง ยังไม่สามารถ
สนั บ สนุ น เป้ า หมายการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่าง
เต็มที่

การลงทุ น ชะลอตั ว ลงมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ผลิ ตภาพการผลิ ตของปั จจั ยการผลิ ต (Total
Factor
Productivity: TFP) ยังไม่สูงพอที่จะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงขึ้น

ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ทั้งการ
ปรั บ โครงสร้ างการผลิ ตจากเกษตรมู ล ค่ าต่ าไปสู่
เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ

โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน เช่น รูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ
10

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (ต่อ)
สังคม

ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฐานความรู้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การศึกษาและการเรียนรู้ของ
ค น ไ ท ย ยั ง มี ปั ญ ห า เ ชิ ง
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ผ ลิ ต ภ า พ
การผลิตแรงงานต่าเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศ

ค น ไ ท ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง มี
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ปั จ จั ย
แวดล้ อมที่ เสี่ ยงต่ อการ
ท าลายสุ ข ภาพ จนท าให้
ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น

การแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ายังต้องเร่ง
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ปั จจุ บั นความยากจนยั ง
กระจุ ก ตั ว หนาแน่ น ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ภาคเหนือ

ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
และมี การรวมกลุ่ มเชื่ อมโยง
เป็นเครือข่าย เพื่อทากิจกรรม
ทั้ ง ด้ า นโยบาย เศรษฐกิ จ
สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ ง
สาม ารถ แก้ ปั ญ ห า แล ะ
สนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น
11

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (ต่อ)
สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้

ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง

คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
ดีมีแนวโน้มลดลง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงมากขึ้น

ธรรมาภิ บ าลและ
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะการบริหารจัดการในภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่า
การบริหารจัดการ
บริการสาธารณะมีความล่าช้า
และไม่ได้มาตรฐานสากล

ความมั่นคง

ภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่
และซับซ้อนขึ้น

คุณภาพของบุคคลากร
ภาครัฐลดลง

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ และภัยคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นหลายรูปแบบ
จะทาให้ทาลายความเชื่อใจเชื่อมั่นในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีปัญหาคือ
• ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศมีความซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่กาลังเกิดขึ้น
• ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น

12

สภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า
ฐานการผลิตและบริการมีความ
เข้มแข็งและสามารถต่อยอดต่อไป
ความร่วมมือและโอกาสใน
ASEAN และ RCEP
•
•
•

ขยายตลาด
ปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ศูนย์กลางด้านการผลิต
บริการ และโลจิสติกส์

เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว
ณ สิ้นแผน 12
เศรษฐกิจโลก
เติบโตช้าและผันผวน
เศรษฐกิจโลกเติบโตช้า
ทุกประเทศต้องแข่งขันสูง

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง
•
•

ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว
ความร่วมมือของไทยในกรอบ
ต่างๆ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคี
มีความเข้มข้นมากขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อนบ้านและคู่คา้ เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านอีกค่อนข้างนาน และยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถก้าวข้าม
กับดักความยากจน Middle Income Trap ในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวยังต้องอาศัยปัจจัยการขับเคลื่อนการขยายตัว
เชิงปริมาณและปรับเปลี่ยนเข้าสู่การขับเคลื่อนเชิงคุณภาพมากขึ้น
Preindustrialization

Arrival of manufacturing FDI

Initial FDI
absorption

Agglomeration

Internalizing
parts & components

Technology
absorption

Internalizing
skills & technology

Stage V

Creativity

Stage IV
Stage III
Stage II
Stage I
Monoculture,
subsistence
agriculture, aid
dependency

Low Income

Simple
manufacturing
under foreign
guidance
Vietnam

Have supporting
industries, but
remains Under
foreign guidance

Internalizing
innovation

Management
technology
mastered, can
produce high
quality goods
Korea Taiwan

Full capability in
innovation and
product design as
global leader

Japan, US,
Germany
France Italy

Malaysia

Thailand
Glass ceiling for ASEAN countries
(Middle income trap)

Middle Income

High Income

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาว

ประเทศรายได้สูง

10,000

ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง
ประเทศรายได้ต่า
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Source: NESDB, World Bank

GNI = $12,735

ปี 2557 GNI per cap 5,739 USD
(186,427 baht)
2561

5,000

สิ้นสุดแผนฯ 13 ในปี 2569
เป้าหมายเข้าสู่ประเทศรายได้สูง
GNI Per cap 12,966 USD
(440,849 baht)

สิ้นสุดแผนฯ 12 ในปี 2564
ครึ่งทางสู่ประเทศรายได้สูง
GNI Per cap 8,858 USD
(301,198 baht)

2557

15,000

แผนฯ 11 แผนฯ 12

2569

20,000

2553

USD

Thailand’s GNI per Capita
Target : 1. Maintain GDP growth at 5 %
2. Achieve GNI per capita of 12,735 USD
(Atlas method) by 2026

2509

•

เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 (โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8)
ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงในปี 2571 - 2574
เป้ า หมายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในช่ ว งแผนฯ 12 จะต้ อ งเร่ ง รั ด ให้ เ ศรษฐกิ จ สามารถขยายตั ว เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 5.0 ต่ อ ปี เพื่ อ ให้ ก้ า วสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2569 ณ สิ้นแผนฯ 13 และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการเร่งรัด การลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส อดคล้ องกับศัก ยภาพของ
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ

2505

•

ยุทธศาสตร์ชาติของต่างประเทศ
มาเลเซีย
การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 30 ปี (2534-2563)
วิสัยทัศน์ “นาพาประเทศไปสู่สถานะประเทศรายได้สูง
ภายในปี 2563” (ประชากรมาเลเซีย มีรายได้/หัว
เท่ากับ USD 15,000/คน/ปี)
แผนพัฒนาฉบับที่ 11 (2559-2563)
เน้น Anchoring Growth on People

บรูไน
แผนวิสัยทัศน์บรูไน 2035
(Wawasan Brunei 2035)
30 ปี (2551 – 2578)
ประเด็นหลัก
1. ประชาชนมีการศึกษาดีและมีทักษะสูง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. มีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างมีพลวัตและยั่งยืน

ไต้หวัน
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปีทอง (2551 – 2561)
เป้าหมาย “การสร้างไต้หวันที่มีความสุข ที่ประกอบไป
ด้วยความเจริญรุ่งเรือง ความปรองดอง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”

องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิดเสรีและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม - การพยายามเพิ่ม Gross National
Happiness (GNH) หรือดัชนีแห่งความสุขของประชาชน
ไต้หวันให้สูงขึ้น - พัฒนาศักยภาพของไต้หวันโดยอาศัย
“soft power” - การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการขยายตลาด

เวียดนาม
แผนยุทธศาสตร์เวียดนาม 2035
“มุ่งสู่ความมั่งคั่ง (Prosperity) ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) ความเท่าเทียมกัน (Equity) และความเป็น
ประชาธิปไตย (Democracy)”
เป้าหมาย
1.ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางปฏิรูป 6 ด้าน
1. สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสมัยใหม่
2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
3. เน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive)
5. การพัฒนาเมือง (Urbanization) อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปรับปรุงสถาบันให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
•

ความมั่นคง

•
•

•

ประเทศในทุ ก ระดับ ทั้ ง ระดับประเทศ สั งคม ชุ ม ชน ครั วเรือ น และปัจ เจกบุค คล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ

ความมั่งคั่ง

รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปั ญ ญาทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

ความยั่งยืน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดีขึ้น คนมี ค วามรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่..........

ประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญในเวทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

เศรษฐกิจและสังคมไทย
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม
มีความเหลื่อมล้าน้อย

ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม
คนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่
ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะ

บนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ
การบริการคุณภาพ การค้าส่งค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น

และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ

“มั่งคั่ง”

2

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1

4

การสร้างโอกาส
การพัฒนาและ ความเสมอภาคและ
มสร้าง
เท่าเทียมกันทาง
3 ศัเสริ
กยภาพคน
สังคม

ความมั่นคง

6
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

5

การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

1.ด้านความมั่นคง

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่ นคงภายในและความสงบเรี ยบร้ อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศทุกระดั บ และรักษาดุ ลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลั งป้องกันประเทศ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่
แนวระนาบมากขึ้น
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า
การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง
ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย
และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ ฯลฯ
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1)
(2)
(3)
(4)

สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสือ่ สารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มี ประสิ ทธิภาพทั้ง 25
ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม
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กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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ประเด็นนาเสนอ
1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

2

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่สานักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการ และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดาเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

พ.ศ. 2579
2558

2560

2561

2562

2563

2564

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

14

15

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลั ก ษณะของการถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี
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6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การเพิ่มระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ความมั่นคง

ความมั่นคง

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่พิเศษ

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้ า งความเป็ น ธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาทิ แผนปฏิรูป/
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/ สิ่งแวดล้อม/
การศึกษา/ สาธารณสุข/ วัฒนธรรม/
การท่องเที่ยว

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ
FUNCTION

นโยบายรัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

AGENDA

AREA

ประเด็นนาเสนอ
1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

2

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

IQ ไม่ต่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน

เด็ก 70% EQ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

70%
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย มี
การพัฒนาทักษะทางสมอง
และทั ก ษะทางสั ง คมที่
เหมาะสม

PISA

+

500

การอ่านเพิ่มเป็น

การคลอดในผู้หญิงกลุ่ม คดีอาญา ลดลง
อายุ 15-19 ปี ลดลง

85%

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะการ
ทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน

ลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
สุ ข ภาพและให้ ทุ ก
ภา คส่ ว นค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม

แนวทาง

40%

เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
- การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ
- มีที่ดินทากินของตนเอง

เป้าหมาย
+

15

%

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ

90

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
%
กระจายการให้บริการภาครัฐ - สร้างและพัฒนาผู้นาชุมชน
เพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนและ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ
เศรษฐกิจฐานรากให้มี ความ
และสวัสดิการที่ มี คุณภาพให้ - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ อัตราการเข้าเรียนในระดับการ
ครอบคลุมและทั่วถึง
ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 เข้มแข็ง
บริการ และจัดการทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูง

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
สู่ระบบมาตรฐาน
% ต่อปี
 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
รายได้ต่อหัวเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
USD
 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในปี 2564
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ใน
เชิงธุรกิจของภาคบริการ
ผลิตภาพการผลิตของ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม
ส่งเสริมการค้าที่เป็ นธรรมและอานวยความ
% ต่อปี
สะดวกการค้าการลงทุน
 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเงิ น และ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน กรอบอัตราเงินเฟ้อ
ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

5

8,200
2.5

2.5 ± 1.5

การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

3%/4.5%/6%
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
59,460 bath
ต่อครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จานวน
พื้นที่

15

รายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ต่ากว่า ล้านล้านบาท

3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

40

พัฒนาหลั กเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่ แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้ อยละ 15 ของพื้ นที่ ประเทศ โดยส่ งเสริ ม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว
เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรั พ ยากรน้ า พ.ศ. .... และแผนบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน้า
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน

350,000

+

75

%

%

พื้นที่ป่าไม้ 40%
ของพื้นที่ประเทศ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ปีละ 350,000 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +

7

+

%

ปรั บปรุ ง กฎห มายและ พั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พั ฒ นามาตรการและกลไกเพื่ อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

แนวทาง

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สังคมมีความสมานฉันท์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก
อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก

เป้าหมาย
สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน
และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง

ป้อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาความ
ไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแด น
ภาคใต้ โดยกระบวนการสั น ติ
สุ ข แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ล ะ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้ น ที่ บ นพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางอั ตตลั กษณ
และชาติพันธุ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
+

IMD 2nd
of ASEAN

ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน

บทบาท
ภารกิจ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ

CPI 50

ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิ น การ
คลังภาครัฐ

อปท. ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิรูปกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ลดความเข้มการใช้
พลังงานอยู่ที่
12.83

ขยายกาลังการผลิตน้าประปา
กระจายโครงข่ายน้าประปา
เขตนครหลวง100%

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก
ณ ด่านชานแดน

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น
12 % ของ GDP

ไม่น้อยกว่า 5%

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้

85%

ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

แนวทาง
การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง
ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน
ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้า

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน

พั ฒ นามาตรฐานการบริ ห าร
จัดการโลจิส ติกส์ การอานวย
ความสะดวกทางการค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุ ร กิ จ สร้ า งความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทาง
 ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี
ที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี


ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ
พั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มของ วทน. ทั้ ง ด้ า น
บุ ค ลากร โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

เป้าหมาย
เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้ น ฐาน วทน. ให้ อ ยู่ ใ นลาดั บ ไม่ เ กิ น

1.5
70:30

เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ

สัดส่วนการลงทุน R &D
เอกชนต่อรัฐเป็น

30
ของ GDP

บุคลากรด้าน R &D =

25 คน :10,000 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง

เป้าหมาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาคกลาง

เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว
ชั้นนา ศูนย์กลางการผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานโลก และศู น ย์ ร วมการ
ท่องเที่ยวของเอเชีย

ภาคใต้

เป็นฐานเศรษฐกิจสี
เขียว ได้ มาตรฐาน
สากลและแหล่ ง
ท่องเที่ยวระดับโลก

ลดช่องว่างรายได้ เพิ่ ม จ านวนเมื อ ง
และมีการกระจาย ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
รายได้ที่เป็นธรรม จั ง หวั ด เป็ น เมื อ ง
น่าอยู่

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด
ให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เอื้ อ ต่ อ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

พื้ น ที่ ฐ า น
เศรษฐกิ จ หลั ก มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่ ม มู ล ค่ า การ
ลงทุ น ในพื้ น ที่
เศรษฐกิ จ ใหม่
ชายแดนร้อยละ
20

พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทาง

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ

GMS ACMECS

IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน

ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยเป็ น ฐาน การส่งเสริมการลงทุน การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
ของการประกอบธุ ร กิ จ ไทยในต่างประเทศ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
การบริการ และการลงทุน
ภูมิภาค และนานาประเทศ

เป้าหมาย

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
สาคัญทุกระดับ
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่สาคัญ
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ขอบคุณ

www.nesdb.go.th

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในอนาคต

เศรษฐกิจ

• เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ความผันผวนสูง
• การเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน การเงิน
และการแข่งขันเพิ่มขึ้น
• การเปิดเสรีอาเซียน/บทบาทของประเทศ
มหาอานาจต่อภูมิภาค
• ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
• การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น
• ข้อตกลงระหว่างประเทศมีความเข้มข้นมากขึ้น
• แรงกดดันจากการพัฒนาเศรษฐกิจต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น

สังคม
• การเข้าสู่สังคมสูงวัย ทั้งในประเทศและ
ระดับโลก
• การขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือสูง/
การว่างงานของแรงงานทักษะฝีมือต่า
• ความเหลื่อมล้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม

ความมั่นคง
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
• ปัญหาความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
• ความแตกต่างทางความคิด อุดมการณ์
ของคนในประเทศ
• อาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล
46

สถานการณ์ปัจจุบันที่อาจทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว

เศรษฐกิจ

ปัญหาความมั่นคง

ขยายตัวต่าลง

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ธรรมาภิบาล
และการบริหารประเทศ

ระดับคุณภาพชีวิต

ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ

ยังต่ากว่าเป้าหมาย

ความเหลื่อมล้า

ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
ยังเสื่อมโทรม
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ณ วันที่ 29 มี.ค. 59
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มยี ุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 142 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันเข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของ
แผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดาเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ณ วันที่ 29 มี.ค. 59
มาตรา 270 นอกจากจะมีหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา 269 มีหน้าที่และอานาจติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น เพื่อดาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตาม
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นคาร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคาร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วย ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง ซึ่งเลือก
กันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธาน
รัฐสภาดาเนินการไปตามคาวินิจฉัยนั้น

มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และ
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
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