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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗) 

ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก เงื่อนไขและสถานการณ์
ภายในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้าง
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนนั้นเมื่อต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอก 
ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงของประเทศในหลายด้าน จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมเพื่อแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่
ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ประกอบด้วย เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคน
ไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือ 
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สั งคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 

ด้านความม่ันคงของโลกซึ่งก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกไว้และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๗๗  มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ 

ส าหรับองค์การเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นองค์การสหประชาชาติจะยังเป็นองค์กรที่มีบทบาท
ในการจัดระเบียบความมั่นคงของโลกอยู่ต่อไป แต่ในขณะเดียวกันองค์กรใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือข้าม
ภูมิภาคในมิตต่ิาง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็มีแนวโน้มจะมีบทบาทส าคัญมากขึ้น เช่น การรวมตัว
ของกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) องค์กรเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation 
Organization: SCO) โดยการรวมตัวกันของจีน รัสเซีย และประเทศในเอเชียกลาง  และการรวมกลุ่มในรูป
ความตกลงทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership: TPP) ที่สหรัฐฯเป็นผู้มีบทบาทน า 
ทั้งนีอ้งค์กรดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างภูมิภาคใกล้ชิดยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็
อาจจะเป็นเครื่องมือของมหาอ านาจในการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจได้เช่นกัน 
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การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก การก่อการร้ายในรูปองค์การจะพัฒนากลายเป็นการก่อการ
ร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศโดยเป็นการก่อการร้ายโดยคนในพ้ืนที่ 
(Homegrown terrorist) เปูาหมายการก่อการร้ายนั้นเป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ สถานที่สาธารณะ ระบบขนส่ง
มวลชน สถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เฝูาระวังปูองกันได้ยาก  โดยที่ผู้ก่อการร้ายสามารถอาศัย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การก่อการร้ายได้มากข้ึน  

ขณะทีอ่าชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยี อย่างเสรีภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมาก
ขึน้ สถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดคือการที่กลุ่มก่อการร้ายกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอาจร่วมมือกันใน
การก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงได้มากภายใต้
สถานการณ์ที่ในอนาคตนั้นระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวควบคุมหลักในทุกเรื่องทั้งระบบการเงินการธนาคาร 
การบริหารจัดการของส่วนราชการและภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนระบบบริการไฟฟูา ประปา การติดต่อสื่อสาร 
ระบบการบินและการขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งระบบการบัญชาการทางการทหาร ซึ่งหากระบบดังกล่าวถูกโจมตี
แล้วจะเกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นวงกว้างและเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างรวดเร็ว สถานการณ์และแนวโน้ม
ดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่
ดี และประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ทีล่่อแหลมและมีความเสี่ยง  

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้ายังคงเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญ ๔ ประการ ประการแรก ปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ ยงต่อความยั่ งยืนทางการคลัง ประการที่สอง การด าเนินมาตรการ  
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยง ให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตัวเต็มที ่ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการในตลาดโลกขยายตัวได้ช้าลงและอัตราการออมลดลง
ส่งผลต่อปริมาณเงินทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนของโลก ประการที่สี่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาน
ใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ   

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 
๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)๑ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมี
แนวโน้มที่จะผันผวนได้ง่ายจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศส าคัญๆ อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน 
และญี่ปุุน รวมทั้งมีความเสี่ยงในด้านฐานะการคลัง หากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจ
หลักไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้น ราคาสินค้าในตลาดโลกยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่ระดับสูงสุดที่
เคยเกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวช้าและก าลังการผลิตในประเทศ
ส าคัญๆ เพ่ิมขึ้น แต่ในกลุ่มสินค้าขั้นปฐมที่จ าเป็นราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ ๑๐ – ๒๐ ปี

                                           
๑

 แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปีหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
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ข้างหน้าเพราะจ านวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้นในขณะที่มีข้อจ ากัดด้านที่ดินท ากินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ
ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพ
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐-
๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผล  

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓  
โดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ ๔,๓๒๐ ดอลลาร์ สรอ.ต่อหัวต่อปี และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี โดยที่ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลาย
มากขึ้น มีลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศก่ึงอุตสาหกรรม ฐานการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นตามล าดับ หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 
มากขึ้นและเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศที่ส าคัญ อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ในขณะที่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุพาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบ
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝุาย (The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) และ 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)  
ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างกันและการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันนั้น มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันจะเป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในพื้นท่ีและเกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น  

ฐานเศรษฐกิจที่พัฒนากว้างขวางหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีงานท าเป็นจ านวน
เพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยในปัจจุบันมีจ านวนการจ้างงานรวม ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 
๓๘.๖ ล้านคน และการว่างงานมีอัตราเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนลดลงตามล าดับ จากร้อยละ 
๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โดยที่โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามล าดับ อาทิ จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยอยู่ที่ ๙ ปี และประชาชนเกือบร้อยละ ๑๐๐ อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น กลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองทางสังคมดีข้ึน เป็นต้น  

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นบนหลักการของการบริหาร
จัดการที่ดี โดยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น 
ในขณะที่การบริหารเศรษฐกิจมหภาคของประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนไปในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

                                           

๒
 ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อหวัต่อปี) โดย สศช. 
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบนโยบายการเงินที่มีการปรับให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างและพฤติกรรม 
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังนับว่ามีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนั้น ฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง เอ้ืออ านวยให้สามารถบริหารความเสี่ยงและด าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว
และมีความยืดหยุ่นได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้กฎระเบียบ มีความทันสมัย ชัดเจน ลดความซ้ าซ้ อนและ
ขัดแย้งกันเองของกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ สร้างบรรยากาศการแข่งขันในตลาด  และ
สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ลักษณะเชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับใน
ขณะที่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอรวมทั้งประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือ
สูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างและทักษะฝีมือ ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า ระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตโดยรวมต่ าและอาศัยการเพ่ิมด้านปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก สัดส่วนภาคการค้า
ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงมากแต่เศรษฐกิจภายในประเทศมีขนาดเล็กเศรษฐกิจไทยจึงอ่อนไหว
และผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่ าและขาดการเพ่ิมมูลค่าโดย
อาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอและการวิจัยที่
ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมเป็นไป
อย่างล่าช้า ส าหรับการด าเนินงานภาครัฐก็ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ปัญหาคอรัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังมี
ความล่าช้า ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ลักษณะเชิงโครงสร้างที่ เป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงส าคัญต่ออนาคตของประเทศไทยคือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับในขณะที่คุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัยยังต่ าและรายได้ต่อหัวรวมทั้งการออมยังต่ ากว่าระดับที่ท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพ
และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงได้ โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตส่งผลให้ก าลังแรงงาน 
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นช้าเพียงประมาณร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  
(ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) ซึ่งต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว ท าให้ 
ความได้เปรียบของประเทศไทยจากค่าแรงราคาถูกในสาขาการผลิตและบริการที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นหมดไป
อย่างรวดเร็ว และเป็นความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็ว
หากไม่สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพคนไทยควบคู่ไปกับการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลา ๓-๕ ปีต่อจากนี้ไป ในขณะที่ประชากร
วัยเด็กของไทยก็มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการไม่สมวัยซึ่งจะยิ่งกลายเป็นข้อจ ากัดที่รุนแรงมากขึ้น
ต่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ส าหรับ 
กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการดูแลเพิ่มขึ้น
มากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมีจ านวนมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมี
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รายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพและมีการออมต่ า ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ 
๑๖.๒ ของประชากร) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑ ของประชากร) ในปี ๒๕๘๓ 

ส าหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังอ่อนแอหลายด้านและจะเป็นความเสี่ยงส าหรับการพัฒนาให้มี
ความยั่งยืนไปได้ในระยะยาว โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากฐานเกษตรกรรมไปสู่
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออกโดยอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยอาศัย
ความได้เปรียบด้านปริมาณแรงงานที่เพียงพอและค่าแรงต่ ารวมทั้งมาตรการจูงใจทางภาษีดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นหลักโดยที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือดูดซับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไม่มีความพร้อม การขยายฐานอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมจึง
อาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานค่าแรงต่ า ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร และความหละหลวมหรือช่องโหว่
ด้านกฎระเบียบรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ เป็นปัจจัยหลักในการผลิตและการบริการต้นทุนต่ า การแข่งขันของ
ประเทศไทยในตลาดโลกจึงอาศัยการแข่งขันด้านราคาเป็นอ านาจต่อรองหลักเพ่ือสร้างรายได้จากการส่งออก  

ขณะที่ภาคการเกษตรมีผลิตภาพการผลิตต่ า การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพยังมีน้อย ผลผลิต
การเกษตรต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก การแก้ปัญหาภาคเกษตรมักด าเนินการด้วยมาตรการ
ระยะสั้นและบิดเบือนกลไกตลาด ยิ่งเมื่อประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวนรุนแรงขึ้นและประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ า ประเทศไทยจึงเผชิญกับความท้าทายในการ
ที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (bio-bases) และการรักษาฐานการเป็นผู้ส่งออกอาหารที่ส าคัญของโลก 
รวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศเองทั้งในเรื่องการมีปริมาณที่เพียงพอและการ
มีระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 

ส าหรับภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับส าหรับประเทศไทยนั้นยังอาศัย
ฐานบริการดั้งเดิมเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว โดยที่สาขาการท่องเที่ยวเองก็ยังมุ่งเน้นในเชิง
ปริมาณแต่ขาดคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง ขณะที่ยัง
ขาดการก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่จะเป็นฐานรายได้ใหม่ๆ ที่จะมี
ความส าคัญมากขึ้นส าหรับประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนและท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านที่
ประเทศไทยจะต้องปรับโครงสร้างฐานการผลิตไปสู่ฐานบริการมากขึ้น การเตรียมก าลังคนส าหรับสนับสนุน
บริการใหม่ๆ ยังขาดความพร้อม รวมถึงยังต้องยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย ฐานบริการใหม่ ๆ ที่ส าคัญส าหรับอนาคตประเทศไทย ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางบริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการการศึกษานานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านรวมถึงการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ การเป็นที่ตั้งของบริษัทแม่
หรือศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค และบริการด้านการเงิน เป็นต้น   

จุดอ่อนเชิงโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ส่วนหนึ่งสะท้อนทั้งความอ่อนด้อยของคุณภาพคนและการ
ขาดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในระดับที่เหมาะสมที่ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมีความล่าช้าและเป็นข้อจ ากัดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการ 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ จึงท าให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกซึ่งความต้องการสินค้ากลุ่มคุณภาพและรูปแบบจูงใจ
เพ่ิมขึ้นเร็วกว่า และหลายกลุ่มประเทศมีความสามารถในการเข้ามาแข่งขันในตลาดกลางและล่างมากขึ้น  
ในขณะที่ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและก าลังคนกดดันให้ประเทศไทยเองจะต้องมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
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ให้สัมฤทธิ์ผลเพ่ือที่จะแข่งขันให้ได้และท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศ
ที่จัดอันดับโดย International Institute for Management Development (IMD) ดังนั้น ในอนาคต
ข้างหน้าประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งด้านแรงงานและทรัพยากร ต้นทุนการผลิตในประเทศไทยสูงขึ้นตามต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
ที่สูงขึ้นเพราะขาดแคลนแรงงานและโครงสร้างประชากรได้เข้าสู่สภาพของสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นตามล าดับ 
เช่นเดียวกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจ การค้าและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ผ่านมาใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมาอย่างต่อเนื่องโดยที่การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการก ากับดูแลขาดประสิทธิผล 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงถูกใช้และท าลายร่อยหรอเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  การฟ้ืนฟูและ
ทดแทนมีความล่าช้าไม่ทันการณ์ ขณะทีต่้นทุนด้านบริหารจัดการและโลจิสติกส์ก็สูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพในหลายด้านและใน
หลายพื้นท่ี   

ปัญหาในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจดังกล่าวเชื่อมโยงใกล้ชิดและสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคม
และการเมืองอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน นั่นคือ การพัฒนาในหลายทศวรรษที่ผ่านมามุ่งขยายฐานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยที่การพัฒนาทางสังคมมีความล่าช้ากว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพการศึกษา 
บริการสาธารณสุขและสุขภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ขาดความครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึง
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพคนมีความเหลื่อมล้ ากันมากในพ้ืนที่และกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ดังนั้น โอกาสทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงมักกระจุกตัวอยู่ในสังคมเมืองหรือเฉพาะกลุ่มและส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 
นอกจากนั้น แรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา โอกาสทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้และทักษะใน
ระดับสูงจึงกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเพียงบางกลุ่ม ประกอบกับฐานอุตสาหกรรมและบริการที่อาศัยการใช้
แรงงานทักษะต่ าอย่างเข้มข้นมีสัดส่วนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าส่วนเพ่ิม และราคาและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน ดังนั้น ผลตอบแทนของกลุ่ม
แรงงานทักษะต่ าและเกษตรกรจึงต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ มาก และผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเจ้าของทุนและ
แรงงานจึงมีความแตกต่างกันมาก ยิ่งซ้ าเติมรายได้ระหว่างกลุ่มให้เหลื่อมล้ าแตกต่างกันมากขึ้น และเมื่อกลุ่ม
คนในสังคมเห็นว่าตนเองหรือกลุ่มของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือโอกาสที่เท่าเทียมในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
เข้าถึงทรัพยากร บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และโอกาสทางการเมือง ก็ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคม
เกิดการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องกันมากขึ้นโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อ
สังคมส่วนรวม ซึ่งการแก้ปัญหาการกระจายรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการใช้
มาตรการด้านอ่ืน ๆ อาทิ มาตรการทางภาษี มาตรการด้านสวัสดิการต่าง ๆ จึงมิได้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
กระจายความมั่งคั่งไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้อย่างยั่งยืนเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ไม่ใช่
รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง 

นอกจากนั้น การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎระเบียบเพ่ือจัดการให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่
ระบบที่เป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ระบบภาษีและระบบการประกันทางสังคมยังไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมาย ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังเป็นภาคนอกทางการ (informal sector) มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง ขณะที่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นภาคทางการยังขาด
การบูรณาการเป็นระบบ การผลักดันขับเคลื่อนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการ
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วิจัยและการพัฒนาเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมจึงยังกระจุกตัวในกลุ่มของผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคทางการ
เป็นส าคัญ และการคุ้มครองทางสังคมและโอกาสในการพัฒนาส าหรับแรงงานที่อยู่นอกระบบจึงยังมีจ ากัด 

ผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวต่อสภาพสังคมไทยก็คือการที่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มยากจนที่ขาดแคลนที่ดินท ากินและประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเรื้อรัง รวมทั้งต้องเผชิญกับ
ภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและผันผวนบ่อยครั้งต้องดิ้นรนย้ายถิ่นเข้ามาท างานในเมืองใหญ่ ส่งผลให้สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง เกิดเป็นปัญหาความยากจนในเมือง มาตรฐานและค่านิยมในการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนไปโดยเน้นในเชิงวัตถุและรายได้ที่เป็นตัวเงิน และการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมอ่อนด้อยลง
อย่างรวดเร็ว จึงน าไปสู่การเกิดปัญหาวิกฤตของสังคมที่คนส่วนใหญ่มีค่านิยมยึดถืออ านาจจากความร่ ารวย 
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ขาดความตระหนักและส านึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม รากฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอ่อนแอลง เกิดความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้งและการใช้สันติวิธีไม่ได้ผล 
นอกจากนี ้สถาบันทางสังคมท้ังบ้าน วัด และโรงเรียนมีบทบาทที่อ่อนด้อยลง  

ปัญหาในเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อิทธิพลทางการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซงในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินและระบบ
ราชการยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีการทุจริตและคอรัปชั่นกันอย่างกว้างขวาง ก็ยิ่งส่งผลให้
การด าเนินนโยบายมีความบิดเบือนไปเอ้ือประโยชน์ต่อเฉพาะกลุ่มโดยที่การด าเนินนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาใน
เชิงโครงสร้างไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการด าเนิน
นโยบายสาธารณะและการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ทั่วถึง 
ประกอบกับมีความล่าช้าในการกระจายอ านาจและการแบ่งความรับผิดชอบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ส่งผลให้การแก้ปัญหาและการตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ขาดประสิทธิผล  

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔-๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะติด
กับดักอยู่ในระดับกลาง คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว  

นอกจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และ
แนวโน้มบริบทและเงื่อนไขการพัฒนาภายนอกประเทศดังกล่าว ประเทศไทยยังจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ
ความท้าทายที่เป็นแนวโน้มในระยะยาวหลายประการที่ส าคัญ อันประกอบด้วย  
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ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศ ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคน 
ในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุน
การผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน (๓) ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ที่มีนัยยะต่อ
การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และ (๔) ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

ส าหรับเงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญและท้าทายต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ในระยะ ๒๐ ปี 
ข้างหน้าที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ (๑) กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ
ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ (๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ 
ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย (๓) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน (๔) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะกระทบกับธุรกิจและการด ารงชีวิตของคน (๕) ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (๖) น้ ามันมี
ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และการผลิตพืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
(๗) ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการ
ใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๘) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีและระบอบประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้นมากขึ้น 

๒. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
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มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเ พ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
ความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ  

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถ
ในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมี
ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 
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๓. ยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาประเทศจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติจึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และความสงบ
สุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก จึงมีกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๓.๑.๒ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ/พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิกระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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๓.๑.๓ ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการเสริมสร้าง
กระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง และพัฒนาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

๓.๑.๔ บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย โดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและอาเซียน 
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่ งทะเล  พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 

๓.๑.๕ พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลย
ภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ  ภัยก่อการร้ าย และเสริมสร้ า งความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
ไซเบอร์ 

๓.๑.๖ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
ก าลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

๓.๑.๗ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญและเสริมหนุนต่อกัน  

๓.๑.๘ ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่ เกี่ยวข้องจากแนวดิ่ งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ก าหนดการบริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้
ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น
เป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

๓.๒.๑ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวยังคงต้องก้าว
ผ่านความเสี่ยงในระยะสั้นที่ต้องเผชิญ อาทิ เศรษฐกิจโลกยังฟ้ืนตัวล่าช้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินใน
ตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งของปัจจัยพ้ืนฐาน
ทุกด้านและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ 
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนี้  

(๑) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยด าเนินนโยบาย 
การคลังและการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 
และสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มี
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ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
และโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

(๒) ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเฉพาะ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

(๓) พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า โดยใช้
ฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งด้าน
การผลิต การบริการ การค้า การลงทุน และกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งขจัดอุปสรรคและอ านวยความสะดวก
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน โครงสร้างและระบบ (Hardware) เช่น การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และ
ศุลกากร ด้านปัจจัยสนับสนุน (Software) เช่น การปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ การค้า 
และการลงทุน ด้านบุคลากร (Peopleware) โดยการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ  

๓.๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่
สามารถพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญมากขึ้นได้ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาสร้าง
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยมีแนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

(๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูดูแลรักษา 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน และจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่ดิน แหล่งน้ า ปุาไม้และความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้
เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนทั้งผิวดินและใต้ดิน ให้เพียงพอกับ 
ความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากิน และการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
สร้างความมั่นคงด้านที่ดินท ากินของเกษตรกรรายย่อย และจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่ม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร 

(๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ 
ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบจัดการการผลิตและ
การตลาด จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ส่งเสริมการท าการเกษตร
เป็นแปลงใหญ่ มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับภูมิสังคมทดแทนแรงงาน 
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดย
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างระบบเตือนภัย
การเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศ อาเซียนและในระดับสากล  

(๓) ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง โดยปรับระบบการผลิตการเกษตรให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ เช่น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น และพัฒนาสหกรณ์การเกษตร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร รวมทั้งสร้างอ านาจ
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ต่อรอง และโอกาสในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในทุกพ้ืนที่ ตลอดจนสร้าง
ความเป็นธรรมด้านราคาและเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลการเกษตรให้มาก
ขึ้นแทนการจ าหน่ายวัตถุดิบที่มีมูลค่าต่ า รวมถึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน  

(๔) พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือสร้างรายได้และ
ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ โดยพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารทั้งระบบครบวงจร โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรที่สร้างความมั่นคงอาหารและสร้างรายได้จากการส่งออก เช่น ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ าตาลและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก 
เนื้อไก่ กุ้งและผลิตภัณฑ์ อาหารส าเร็จรูปพร้อมทานและเครื่องปรุง ผักและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กลุ่มสินค้า
เกษตรที่มีโอกาสด้านการตลาด เช่น ผลไม้สด ผลไม้เมืองร้อนอบแห้ง ไม้ยาง (เฟอร์นิเจอร์) และสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น และกลุ่มสินค้าที่ต้องปรับโครงสร้างการผลิต เช่น ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หอม กระเทียม และมันฝรั่ง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยให้
เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการมากข้ึน และมีการท าการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรมแทนการ
ผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด้านราคา 

(๕) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) 
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง โดยจะผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และ
ชิ้นส่วน พร้อมทั้งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจ และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย 
นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการ
ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญพร้อมทั้งมีตราสินค้าเป็นของไทยและเป็นที่รู้จัก ในเอเชีย 
รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมที่เน้นการออกแบบ อุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล อุตสาหกรรมสมุนไพรและสุขภาพ เป็นต้น  

(๖) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยว
วิถีไทย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายรายได้สู่ระดับพ้ืนที่/
ชุมชน โดยจะให้ความส าคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพ่ือการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และ
พัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา  

(๗) ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พัฒนาไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างรายได้ แล้วน าไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ (Health 
Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
(Wellness Health) เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและ
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา วิชาการ และงานวิจัยด้านการแพทย์ของภูมิภาค  

(๘) ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ 
เพ่ือสนองตอบต่อกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (MICE) 
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ ธุรกิจเรือส าราญ
และเรือยอร์ช บริการด้านโลจิสติกส์ การเงิน และการเป็นศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

๓.๒.๓ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ของทั้ง World 
Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) พบว่า
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูง  จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สถาบัน
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความ
ได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก 

(๒) พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมสมรรถนะของแรงงาน พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต มีการสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงให้กับแรงงาน ตลอดจนการบริหารจัดการดูแลแรงงานต่างชาติที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศในอนาคต 

(๓) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู้ผลิต ผู้รับช่วงผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่  
ด้วยการก าหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่ายธุรกิจและเกษตรกร ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปใน
ต่างประเทศ 

(๔) ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าว
ไกลสู่สากล เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจาก  
“การพัฒนาน าตลาด” มาเป็น “ตลาดน าการพัฒนา” โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญคือ หนึ่ง การส่งเสริม 
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OTOP ตามกลุ่ม (Segment) ได้แก่ กลุ่มดาวเด่น จะให้ความส าคัญกับพัฒนามาตรฐานสู่สากลและ 
การสร้างแบรนด์ กลุ่มเอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์ และ 
กลุ่มพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแข่งขันเน้นการเพ่ิมผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและขยายตลาด กลุ่ มสุดท้าย คือ 
กลุ่มปรับตัว เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหา
ความเก่ง สอง การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
อ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์ 
การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP 

(๕) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้าง
เครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนาสถาบัน
เกษตกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น จะให้ความส าคัญกับเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

๓.๒.๔ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดย 

(๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรม
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้าน
การผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  

(๒) พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

(๓) พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีผังเมืองที่
เหมาะสมเกื้อกูลต่อการด ารงชีวิตของชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ ยกระดับการ
บริหารจัดการและรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มขีีดความสามารถสูง 

๓.๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย 

(๑) ด้านการขนส่ง ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน 
สู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไป 
สู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง 
และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ  

(๒) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม  
โดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้าง
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อุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค  

(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ที่ เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT  
ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต 
การศึกษา และพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

(๔) การวิจัยและพัฒนา มีเปูาหมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของ
ประเทศ และสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และ
ผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้านวิจัยและ
พัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ เป็นต้น 

๓.๒.๖ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาค
และเวทีโลก และสนับสนุนให้เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาที่พลังอ านาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียก าลังเพ่ิมข้ึน โดย 

(๑) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศในอนุภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และในระดับโลก เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ 

(๒) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการ 
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และ 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยใน
ทุกรูปแบบ 

(๔) ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและและสร้างความ
สมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งใน
และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับ
ประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 

(๕) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความ
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ช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์  

(๖) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เปิดโอกาส 
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้ง  
วางแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

(๗) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 
สามารถปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และใช้ศักยภาพโอกาสได้เต็มตามก าลัง
ความสามารถที่พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต
จะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จัก
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอ้ืออาทรในครอบครัว และเป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย ส่งเสริมอนามัย 
แม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน มีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ วัยรุ่น/นักศึกษา ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของประเทศ และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการท างานตามหลักการท างานที่มี
คุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีรายได้พอเพียงใน
การด ารงชีวิต มีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีหลักประกันทางสุขภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม 

๓.๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ โดยการปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ จัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
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ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๓.๓.๓ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี การสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๓.๓.๔ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มี 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว การสร้าง
ความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างความสมดุลระหว่างการท างาน การใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว 

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในหลายมิติ รายได้
มีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ
ยุติธรรม  และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและ
ระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความ
เหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ
ขั้นพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น อาทิ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การปฏิรูปที่ดินและการถือครองที่ดิน และ 
การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับ
แรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมายที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

๓.๔.๒ การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ โดยบูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การสนับสนุนความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การส่งเสริม
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การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบเฝูาระวัง 
ปูองกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

๓.๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
โดยเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ ระบบผังเมืองและ
ที่อยู่อาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย
ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

๓.๔.๔ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักค าสอน
ทางศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า สามารถน ามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนพ้ืนฐานที่มีการจัดการทุนในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ทั้งทุนทางทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา เพ่ือให้ชุมชน
สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๓.๔.๕ การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ ท าให้มีการบุกรุกท าลาย 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย ขณะที่ขีดความสามารถและเครื่ องมือใน
การบริหารจัดการทั้งในรูปของการบังคับควบคุม และการให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สามารถที่จะท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเสียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความ
เสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความ
ซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้นจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการ
ลงทุน สภาวะดังกล่าวน าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนและระหว่าง
ประชาชนที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ประเทศจึงต้อง เร่ งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการ
ผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเปูาหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ (๑๒๘ ล้านไร่) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่
ส าคัญ ดังนี้ 
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๓.๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ด าเนินการ
ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ทั้งปุาต้นน้ าล าธาร ปุาชุมชน และปุาชายเลน ด าเนินการปราบปราม
และปูองกันการบุกรุกท าลายปุาอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกปุาโดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ ก าหนดพ้ืนที่
ราบเชิงเขาเป็นแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจที่มีระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ โดยจัดท าแนวเขตให้เกิด
ความชัดเจน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการ
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๓.๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วงต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่
เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า โดยขุด
ลอกร่องน้ าและแหล่งน้ า เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับกับแผนงานก าหนดพ้ืนที่รับน้ านอง และการ
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

๓.๕.๓ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟูา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และ
อาคาร ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  

๓.๕.๔ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อย่างเป็นระบบครบวงจร การรวมกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีกลไกเพ่ือดูแลและประสานการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุให้เป็นแผนพัฒนา
ของจังหวัดและพ้ืนที่ ปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนา ส าหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม
เน้นการเพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกัก
คาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาในเมืองหลักของประเทศ รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ซึ่งเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนมีหลายรูปแบบ  
เช่น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ า และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นต้น  

๓.๕.๕ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยลดการก่อก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคการผลิตและการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร องค์กร และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปูองกัน เฝูาระวังและเตือน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด ส่งเสริมการท าแผน
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บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีกลไกการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลอันจ าเป็น เพ่ือให้ทุก
ภาคี โดยเฉพาะชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการให้มากท่ีสุด 

๓.๕.๖ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้
เกิด การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรฯ ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ลดของเสีย อันจะช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบภาษี
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดค่าธรรมเนียม
การจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ โดย
ค านึงถึงมูลค่าที่แท้จริงที่ได้คิดรวมค่าเสียโอกาสและมูลค่าในอนาคต เพ่ือปรับปรุงระบบภาษีและค่าสัมปทาน 
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องค์กร กลไก 
กระบวนการยุติธรรม และกฏหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็น
ธรรมในการให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก จ าเป็นต้องมี
กรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๖.๑ การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ด้านรายได้จ าเป็นต้อง
ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า โดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษี อัตราภาษี ระบบการจัดเก็บ รวมถึงการ
พิจารณาเพ่ิมภาษีประเภทใหม่หรือแหล่งรายได้อ่ืนที่มิใช่ภาษีให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางด้านรายจ่ายจะต้องมีการปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และจัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือเป็นกรอบใน
การวางแผนงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการจัดท า
งบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท างบประมาณไดม้ากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  

๓.๖.๒ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาด 
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน
มากขึ้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ยุบเลิกงานที่ไม่มีความจ าเป็น 
ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น ได้แก่ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินงาน
แทน จัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
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ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ น าเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศมาใช้เพ่ือลดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรมา และเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สามารถบูรณาการการท างานภายในหน่วยงานและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓.๖.๓ การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  โดยวางระบบบริหารงานแบบ
บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนา
อ าเภอ ชุมชน ท้องถิ่นและหมู่บ้าน ก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในเรื่อง
หรือกิจกรรมใด 

(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลักเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ประสาน
สัมพันธ์กันในการปฏิบัติราชการและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อน และ
ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่
เหมาะสม 

(๒) พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาพื้นที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน การจัดท าตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด การจัดท าข้อตกลงหรือ
สัญญาแผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน การส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกลุ่มกันจัดท าบริการสาธารณะ 
ในรูปแบบสหการ เป็นต้น 

๓.๖.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ โดยวางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  

(๑) สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย 
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่มีความเหลื่อมล้ าของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรภาครัฐให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจัง  

(๒) เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคลากรภาครัฐทุกระดับในการแต่งตั้ง 
เข้าสูต าแหนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

๓.๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
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การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกขัดขวาง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

๓.๖.๖ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการพัฒนางาน
บริการของหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและ  
นักธุรกิจเอกชน ตลอดช่วงชีวิต โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบ e-Service อย่างเหมาะสม จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้ง่าย สะดวก และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น  
การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ  
ร้องทุกข์จากประชาชน การให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ การให้บริการ Online ผ่านทางเว็บไซต์ และการ
ให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถ
ให้บริการเชิงรุกทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล การท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ digital service 
และการให้บริการตลอดช่วงชีวิตเพ่ือน าไปสู่การจัดท า Web Portal ของงานบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ 
digital service ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต 

๓.๖.๗ การปรับปรุงแก้ ไข และยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ  และข้อบังคับที่ล้าสมัย  
เป็นอุปสรรค ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง และไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สร้าง
ภาระให้กับประชาชน หรือเปิดช่องให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการออก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ในระยะต่อไปจะต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบความจ าเป็นก่อนการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทาง
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายเข้ามามีส่วนให้ความรู้และ
เสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย การตีความกฎหมายของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการท างานให้กับประชาชน 


