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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗)
ในอนาคต ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก เงื่อนไขและสถานการณ์
ภายในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้าง
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนนั้นเมื่อต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอก
ก็จ ะส่ งผลให้ เ กิด เป็ น โอกาสหรื อ ความเสี่ ย งของประเทศในหลายด้าน จึงต้ องมี การกาหนดยุท ธศาสตร์ ที่
เหมาะสมเพื่อแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุ ดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนาไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่
ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ประกอบด้วย เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคน
ไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ
การเมื อ งต่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.

สภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

ด้านความมั่นคงของโลกซึ่งกาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้ นาโลกไว้และเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้นน่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๗๗ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ
สาหรับองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นองค์การสหประชาชาติจะยังเป็นองค์กรที่มี บทบาท
ในการจัดระเบียบความมั่นคงของโลกอยู่ต่อไป แต่ในขณะเดียวกันองค์กรใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือข้าม
ภูมิภาคในมิตติ า่ ง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็มีแนวโน้มจะมีบทบาทสาคัญมากขึ้น เช่น การรวมตัว
ของกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) องค์กรเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation
Organization: SCO) โดยการรวมตัวกันของจีน รัสเซีย และประเทศในเอเชียกลาง และการรวมกลุ่มในรูป
ความตกลงทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership: TPP) ที่สหรัฐฯเป็นผู้มีบทบาทนา
ทั้งนีอ้ งค์กรดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างภูมิภาคใกล้ชิดยิ่งขึ้น แต่ ในอีกด้านหนึ่งก็
อาจจะเป็นเครื่องมือของมหาอานาจในการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจได้เช่นกัน
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การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก การก่อการร้ายในรูปองค์การจะพัฒนากลายเป็นการก่อการ
ร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทุกประเทศโดยเป็นการก่อการร้ายโดยคนในพื้นที่
(Homegrown terrorist) เปูาหมายการก่อการร้ายนั้นเป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ สถานที่สาธารณะ ระบบขนส่ง
มวลชน สถานบั น เทิ ง หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ฝู า ระวั ง ปู อ งกั น ได้ ย าก โดยที่ ผู้ ก่ อ การร้ า ยสามารถอาศั ย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การก่อการร้ายได้มากขึ้น
ขณะทีอ่ าชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และเทคโนโลยี อย่างเสรีภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะเอื้อให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมาก
ขึน้ สถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดคือการที่กลุ่มก่อการร้ายกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอาจร่วมมือกันใน
การก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงได้มากภายใต้
สถานการณ์ที่ในอนาคตนั้นระบบอินเตอร์เน็ตจะเป็นตัวควบคุมหลัก ในทุกเรื่องทั้งระบบการเงินการธนาคาร
การบริหารจัดการของส่วนราชการและภาคธุรกิจต่างๆ ตลอดจนระบบบริการไฟฟูา ประปา การติดต่อสื่อสาร
ระบบการบินและการขนส่งต่าง ๆ รวมทั้งระบบการบัญชาการทางการทหาร ซึ่งหากระบบดังกล่าวถูกโจมตี
แล้วจะเกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นวงกว้างและเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างรวดเร็ว สถานการณ์และแนวโน้ม
ดังกล่าวบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่
ดี และประชาชนจะต้องได้รับความรู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ทลี่ ่อแหลมและมีความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้ายังคงเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญ ๔ ประการ ประการแรก ปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่ม
สู ง ขึ้ น และกลายเป็ น ความเสี่ ย งต่ อ ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ประการที่ ส อง การด าเนิ น มาตรการ
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยง ให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจ
ฟื้นตัวเต็มที่ ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการในตลาดโลกขยายตัวได้ช้าลงและอัตราการออมลดลง
ส่งผลต่อปริมาณเงินทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนของโลก ประการที่สี่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนาน
ใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม การก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ
๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)๑ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมี
แนวโน้มที่จะผันผวนได้ง่ายจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสาคัญๆ อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน
และญี่ปุน รวมทั้งมีความเสี่ยงในด้านฐานะการคลัง หากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจ
หลักไม่ประสบผลสาเร็จ นอกจากนั้น ราคาสินค้าในตลาดโลกยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่ระดับสูงสุดที่
เคยเกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจ โลกขยายตัวช้า และกาลังการผลิตในประเทศ
สาคัญๆ เพิ่มขึ้น แต่ในกลุ่มสินค้าขั้นปฐมที่จาเป็น ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ ๑๐ – ๒๐ ปี
๑

แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปีหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
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ข้างหน้าเพราะจานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่มีข้อจากัดด้านที่ดินทากินและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผล
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
โดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ ๔,๓๒๐ ดอลลาร์ สรอ.ต่อหัวต่อปี และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี โดยที่ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลาย
มากขึ้น มีลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศกึ่งอุตสาหกรรม ฐานการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นตามลาดับ หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
มากขึ้นและเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศที่สาคัญ อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา
อุตสาหกรรมอาหาร สิ นค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุ ขภาพ ในขณะที่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุพาคี เพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็ มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่า งยิ่งภายใต้กรอบ
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝุาย (The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) และ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างกันและการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันนั้น มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในพื้นที่และเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น
ฐานเศรษฐกิจที่พัฒนากว้างขวางหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีงานทาเป็นจานวน
เพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยในปัจจุบัน มีจานวนการจ้างงานรวม ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
๓๘.๖ ล้านคน และการว่างงานมีอัตราเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนลดลงตามลาดับ จากร้อยละ
๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โดยที่โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามลาดับ อาทิ จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยอยู่ที่ ๙ ปี และประชาชนเกือบร้อยละ ๑๐๐ อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพประเภทใดประเภทหนึ่ง
ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น กลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองทางสังคมดีขึ้น เป็นต้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกั นที่ดีขึ้นบนหลักการของการบริหาร
จัดการที่ดี โดยการดาเนิน งานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น
ในขณะที่การบริหารเศรษฐกิจมหภาคของประเทศก็มีการปรับเปลี่ ยนไปในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
๒

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดย สศช.
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การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบนโยบายการเงิน ที่มี ก ารปรับให้ ส อดคล้ องกับลั กษณะโครงสร้า งและพฤติก รรม
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังนับว่ามีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนั้น ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง เอื้ออานวยให้สามารถบริหารความเสี่ยงและดาเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว
และมีความยืดหยุ่ นได้มากขึ้น ในขณะเดีย วกัน การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ได้มีการ
ดาเนิ นการอย่ างเป็นระบบมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ กฎระเบียบ มีความทันสมัย ชัดเจน ลดความซ้าซ้ อนและ
ขัดแย้งกันเองของกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคและประชาชนจากการถูกเอารัด เอาเปรียบ สร้างบรรยากาศการแข่ งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ลักษณะเชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนสาคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับใน
ขณะที่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอรวมทั้งประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือ
สู งและกลุ่ มทักษะฝี มือระดั บล่ างและทั กษะฝี มื อ ในขณะที่ ผลิ ตภาพแรงงานโดยเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บต่ า ระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตโดยรวมต่าและอาศัยการเพิ่มด้านปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก สัดส่วนภาคการค้า
ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงมากแต่เศรษฐกิจภายในประเทศมีขนาดเล็กเศรษฐกิจไทยจึงอ่อนไหว
และผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่าและขาดการเพิ่มมูลค่าโดย
อาศั ยองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม การลงทุ นเพื่อการวิจั ยและพัฒนายั งไม่ เพี ยงพอและการวิ จั ยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมเป็นไป
อย่างล่าช้า สาหรับการดาเนินงานภาครัฐ ก็ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ
ปัญหาคอรัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังมี
ความล่าช้า ขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ลั ก ษณะเชิ ง โครงสร้ า งที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นและความเสี่ ย งส าคั ญ ต่ อ อนาคตของประเทศไทยคื อ การ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรไทยเข้าสู่การเป็นสั งคมสูงวั ยมากขึ้นตามลาดั บในขณะที่คุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัยยังต่าและรายได้ต่อหัวรวมทั้งการออมยังต่ากว่าระดับที่ทาให้การดาเนินชีวิตมีคุณภาพ
และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงได้ โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตส่งผลให้กาลังแรงงาน
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นช้าเพียงประมาณร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) ซึ่งต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซี ย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว ทาให้
ความได้เปรียบของประเทศไทยจากค่าแรงราคาถูกในสาขาการผลิตและบริการที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นหมดไป
อย่างรวดเร็ว และเป็นความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็ว
หากไม่สามารถพัฒนายกระดับคุ ณภาพคนไทยควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลา ๓-๕ ปีต่อจากนี้ไป ในขณะที่ประชากร
วัยเด็กของไทยก็มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการไม่สมวัยซึ่งจะยิ่งกลายเป็นข้อจากัดที่รุนแรงมากขึ้น
ต่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ สาหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการดูแลเพิ่มขึ้น
มากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้ อรังมี จานวนมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมี
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รายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพและมีการออมต่า ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ
๑๖.๒ ของประชากร) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑ ของประชากร) ในปี ๒๕๘๓
สาหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยังอ่อนแอหลายด้านและจะเป็นความเสี่ยงสาหรับการพัฒนาให้มี
ความยั่งยืนไปได้ในระยะยาว โครงสร้างการผลิต ของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากฐานเกษตรกรรมไปสู่
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกโดยอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็น แรงขับเคลื่อนหลัก โดยอาศัย
ความได้เปรียบด้านปริมาณแรงงานที่เพียงพอและค่าแรงต่ารวมทั้งมาตรการจูงใจทางภาษีดึงดูดการลงทุนจาก
ต่ า งประเทศ ฐานการผลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พิ ง เทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศเป็ น หลั ก โดยที่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ประสบความส าเร็จ ส่ ว นหนึ่งเป็น เพราะการพัฒ นา
กาลังคนเพื่อดูดซับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไม่มีความพร้อม การขยายฐานอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมจึง
อาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานค่าแรงต่า ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร และความหละหลวมหรือช่องโหว่
ด้านกฎระเบียบรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ เป็นปัจจัยหลักในการผลิตและการบริการต้นทุนต่า การแข่งขัน ของ
ประเทศไทยในตลาดโลกจึงอาศัยการแข่งขันด้านราคาเป็นอานาจต่อรองหลักเพื่อสร้างรายได้จากการส่งออก
ขณะที่ภาคการเกษตรมีผลิตภาพการผลิตต่า การนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพยังมีน้อย ผลผลิต
การเกษตรต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก การแก้ปัญหาภาคเกษตรมักดาเนินการด้วยมาตรการ
ระยะสั้นและบิดเบือนกลไกตลาด ยิ่งเมื่อประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวนรุนแรงขึ้นและประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการน้า ประเทศไทยจึงเผชิญกับความท้าทายในการ
ที่จ ะสร้างฐานเศรษฐกิจ ชีวภาพ (bio-bases) และการรักษาฐานการเป็นผู้ ส่ งออกอาหารที่ส าคัญของโลก
รวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศเองทั้งในเรื่องการมีปริมาณที่เพียงพอและการ
มีระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้สาหรับประชาชนทุกกลุ่ม
สาหรับภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ สาหรับประเทศไทยนั้นยังอาศัย
ฐานบริการดั้งเดิมเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว โดยที่สาขาการท่องเที่ ยวเองก็ยังมุ่งเน้นในเชิง
ปริมาณแต่ขาดคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง ขณะที่ยัง
ขาดการกาหนดกลยุทธ์และเปูาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่จะเป็นฐานรายได้ ใหม่ๆ ที่จะมี
ความสาคัญมากขึ้น สาหรับประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนและท่ามกลางแรงกดดัน รอบด้านที่
ประเทศไทยจะต้องปรับโครงสร้างฐานการผลิตไปสู่ฐานบริการมากขึ้น การเตรียมกาลังคนสาหรับสนับสนุน
บริการใหม่ๆ ยังขาดความพร้อม รวมถึงยังต้องยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย ฐานบริการใหม่ ๆ ที่สาคัญสาหรับอนาคตประเทศไทย ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางบริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการการศึกษานานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านรวมถึงการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ การเป็นที่ตั้งของบริษัทแม่
หรือศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค และบริการด้านการเงิน เป็นต้น
จุดอ่อนเชิงโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ส่วนหนึ่งสะท้อนทั้งความอ่อนด้อยของคุณภาพคนและการ
ขาดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในระดับที่เหมาะสมที่ส่งผลให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมีความล่าช้าและเป็นข้อจากัดสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ จึงทาให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกซึ่งความต้องการสินค้ากลุ่มคุณภาพและรูปแบบจูงใจ
เพิ่มขึ้น เร็วกว่า และหลายกลุ่มประเทศมีความสามารถในการเข้ามาแข่งขันในตลาดกลางและล่างมากขึ้น
ในขณะที่ข้อจากัดด้านทรัพยากรและกาลังคนกดดันให้ประเทศไทยเองจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
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ให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้และทาให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศ
ที่จัดอันดับโดย International Institute for Management Development (IMD) ดังนั้น ในอนาคต
ข้างหน้ าประเทศไทยจึงมีความเสี่ย งที่จ ะสู ญเสี ยขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากข้อจากัดทั้งด้านแรงงานและทรัพยากร ต้นทุนการผลิตในประเทศไทยสูงขึ้นตามต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
ที่สูงขึ้นเพราะขาดแคลนแรงงานและโครงสร้างประชากรได้เข้าสู่สภาพของสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นตามลาดับ
เช่นเดียวกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจ การค้าและการพัฒนาความเป็นอยู่ ที่ผ่านมาใช้
ทรัพยากรอย่ างสิ้น เปลืองมาอย่างต่อเนื่องโดยที่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการกากั บดูแลขาดประสิทธิผ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงถูกใช้และทาลายร่อยหรอเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การฟื้นฟูและ
ทดแทนมีความล่าช้าไม่ทันการณ์ ขณะทีต่ ้นทุนด้านบริหารจัดการและโลจิสติกส์ก็สูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ต่า ง ๆ ยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพในหลายด้านและใน
หลายพื้นที่
ปัญหาในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจดังกล่าวเชื่อมโยงใกล้ชิดและสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคม
และการเมื องอื่น ๆ ด้ ว ยเช่ น กั น นั่ น คื อ การพั ฒ นาในหลายทศวรรษที่ผ่ านมามุ่ง ขยายฐานกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยที่การพัฒนาทางสังคมมีความล่าช้ากว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพการศึกษา
บริการสาธารณสุขและสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดความครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จึง
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพคนมีความเหลื่อมล้ากันมากในพื้นที่และกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ดังนั้น โอกาสทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงมักกระจุกตัวอยู่ในสังคมเมืองหรือเฉพาะกลุ่ม และส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านรายได้
นอกจากนั้น แรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา โอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องอาศั ยพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้และทักษะใน
ระดับ สู งจึ งกระจุ กตัว อยู่ในเฉพาะเพีย งบางกลุ่ม ประกอบกับฐานอุตสาหกรรมและบริการที่อาศัยการใช้
แรงงานทักษะต่าอย่างเข้มข้นมีสัดส่วนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูล ค่าส่ว นเพิ่ม และราคาและปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรมีความผั นผวน ดังนั้น ผลตอบแทนของกลุ่ ม
แรงงานทักษะต่าและเกษตรกรจึงต่ากว่ากลุ่มอื่น ๆ มาก และผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างเจ้าของทุนและ
แรงงานจึงมีความแตกต่างกันมาก ยิ่งซ้าเติมรายได้ระหว่างกลุ่มให้เหลื่อมล้าแตกต่างกันมากขึ้น และเมื่อกลุ่ม
คนในสังคมเห็นว่าตนเองหรือกลุ่มของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือโอกาสที่เท่าเทียมในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
เข้าถึงทรัพยากร บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และโอกาสทางการเมือง ก็ ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคม
เกิดการยึดมั่นในผลประโยชน์ ส่วนตนและพวกพ้องกันมากขึ้นโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อ
สั ง คมส่ ว นรวม ซึ่ ง การแก้ปั ญหาการกระจายรายได้ แ ละโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ผ่ า นมาโดยมุ่ งเน้ นการใช้
มาตรการด้านอื่น ๆ อาทิ มาตรการทางภาษี มาตรการด้านสวัสดิการต่าง ๆ จึง มิได้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
กระจายความมั่งคั่งไปอย่างทั่ว ถึงและเป็ น ธรรมได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ไม่ใช่
รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง
นอกจากนั้น การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อจัดการให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่
ระบบที่ เ ป็ น ทางการโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายใต้ ร ะบบภาษี แ ละระบบการประกั น ทางสั ง คมยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จตามเปูาหมาย ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังเป็นภาคนอกทางการ (informal sector) มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง ขณะที่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นภาคทางการยังขาด
การบูรณาการเป็นระบบ การผลักดันขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
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วิจัยและการพัฒนาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมจึงยังกระจุกตัวในกลุ่มของผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคทางการ
เป็นสาคัญ และการคุ้มครองทางสังคมและโอกาสในการพัฒนาสาหรับแรงงานที่อยู่นอกระบบจึงยังมีจากัด
ผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวต่อสภาพสังคมไทยก็คือการที่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มยากจนที่ขาดแคลนที่ดินทากินและประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเรื้อรัง รวมทั้งต้องเผชิญกับ
ภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่าและผันผวนบ่อยครั้งต้องดิ้นรนย้ายถิ่นเข้ามาทางานในเมืองใหญ่ ส่งผลให้สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง เกิดเป็นปัญหาความยากจนในเมือง มาตรฐานและค่านิยมในการดาเนินชีวิต
เปลี่ยนไปโดยเน้นในเชิงวัตถุและรายได้ที่เป็นตั วเงิน และการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมอ่อนด้อยลง
อย่างรวดเร็ว จึงนาไปสู่การเกิดปัญหาวิกฤตของสังคมที่คนส่วนใหญ่มีค่านิยมยึดถืออานาจจากความร่ารวย
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ขาดความตระหนักและสานึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม รากฐานทางสังคม
และวั ฒ นธรรมที่ดี ง ามของไทยอ่อ นแอลง เกิ ด ความรุ น แรงในสั ง คมบ่ อ ยครั้ ง และการใช้สั น ติ วิ ธีไ ม่ ไ ด้ ผ ล
นอกจากนี้ สถาบันทางสังคมทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนมีบทบาทที่อ่อนด้อยลง
ปัญหาในเชิงโครงสร้ างในมิติต่าง ๆ ดังกล่ าวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อิทธิพลทางการเมืองและกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซงในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินและระบบ
ราชการยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีการทุจริตและคอรัปชั่นกันอย่างกว้างขวาง ก็ยิ่งส่งผลให้
การดาเนินนโยบายมีความบิดเบือนไปเอื้อประโยชน์ต่อเฉพาะกลุ่ม โดยที่การดาเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาใน
เชิงโครงสร้างไม่ได้รับความสาคัญเท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรคและข้อจากัดให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดาเนิน
นโยบายสาธารณะและการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่มีคุ ณภาพเพื่ อยกระดั บคุณ ภาพชีวิต ประชาชนไม่ ทั่ว ถึ ง
ประกอบกับมีความล่าช้าในการกระจายอานาจและการแบ่งความรับผิดชอบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ส่งผลให้การแก้ปัญหาและการตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ขาดประสิทธิผล
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น
เป็ น โลกไร้ พ รมแดนอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยที่ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยของผู้ ค น สิ น ค้ า และบริ ก าร เงิ น ทุ น องค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น โดยที่ประเทศ
ต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น
กฎเกณฑ์ แ ละกฎระเบี ย บของสั ง คมโลกจึ ง มี ค วามเข้ ม งวดมากขึ้ น ทั้ง ในเรื่ อ งการปลดปล่ อยมลพิษ สิ ท ธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔-๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะติด
กับ ดั ก อยู่ ใ นระดั บ กลาง คุ ณ ภาพคนโดยเฉลี่ ย จะยั ง ต่า และปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าจะรุน แรงขึ้ น รวมทั้ ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
นอกจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมของประเทศในปัจจุบั น ทั้งที่เ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อ น และ
แนวโน้มบริบทและเงื่อนไขการพัฒนาภายนอกประเทศดังกล่าว ประเทศไทยยังจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ
ความท้าทายที่เป็นแนวโน้มในระยะยาวหลายประการที่สาคัญ อันประกอบด้วย
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ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศ ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กาลังคน
ในวัย เด็กและวัย แรงงานลดลง ผู้ สูงอายุจ ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) ข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุน
การผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน (๓) ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ที่มีนัยยะต่อ
การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และ (๔) ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
สาหรับเงื่อนไขภายนอกที่สาคัญและท้าทายต่อ การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้าที่สาคัญ ๆ ได้แก่ (๑) กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ
ปรั บตัว มากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่ างเสรีและรวดเร็วของผู้ คน เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ (๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ
ในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย (๓) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน (๔) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะกระทบกับธุรกิจและการดารงชีวิตของคน (๕) ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (๖) น้ามันมี
ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และการผลิตพืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
(๗) ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการ
ใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๘) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีและระบอบประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
๒.

วิสัยทัศน์

วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข ภายใต้ “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับ ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของประชาชน
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มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สั ง คมมี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก ก าลั ง เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ครอบครัว มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
ความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัย
เกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้อ งมีความสามารถ
ในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้า อย่ างแน่ น แฟูน กับ ประเทศในภูมิภ าคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภ าคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมี
ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่ องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้ น และสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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๑๐
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๑๑
๓.

ยุทธศาสตร์ชาติ

การพั ฒ นาประเทศจ าเป็ น จะต้ อ งกาหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นระยะยาว เพื่ อถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ
รั ก ษาไว้ ซึ่ง ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ แ ละบรรลุ วิสั ย ทัศ น์ “มั่ น คง มั่ง คั่ ง ยั่ งยื น ” ที่ ต้อ งการให้ ป ระเทศมี ขี ด
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 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ความมั่ น คงเป็ น เรื่ องที่ส่ งผลกระทบต่ อการพัฒ นาในทุก มิติ โดยเฉพาะการเจริ ญเติบ โตและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และความสงบ
สุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อ มั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก จึงมีกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ ดังนี้
๓.๑.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.๑.๒ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ/พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ กระจายอานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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๑๒
๓.๑.๓ ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น การเสริมสร้าง
กระบวนการสั น ติสุ ขและแนวทางสั น ติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง และพัฒ นาให้ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
๓.๑.๔ บริ ห ารจั ดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ งทะเล โดยพัฒ นาความร่ว มมือเป็ น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน
พั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนและชายฝั่ ง ทะเล พื้ น ที่ ศั ก ยภาพตรวจคนเข้ า เมื อ ง เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์
ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ
๓.๑.๕ พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลย
ภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภั ย คุ ก คามข้ า มชาติ ภั ย ก่ อ การร้ า ย และเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ไซเบอร์
๓.๑.๖ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
กาลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
๓.๑.๗ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่ง ชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้า โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางที่มีการจัดลาดับความสาคัญและเสริมหนุนต่อกัน
๓.๑.๘ ปรั บ กระบวนการท างานของกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากแนวดิ่ ง สู่ แ นวระนาบมากขึ้ น
กาหนดการบริหารจั ดการที่ครบวงจรและยั่ งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้
ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จาเป็นต้องเพิ่มอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป็ น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ ปี ต้ อ งมุ่ ง เน้น การยกระดับ ผลิ ตภาพและการใช้ น วัต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่า งยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่น คงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒ นาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๓.๒.๑ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวยังคงต้องก้าว
ผ่านความเสี่ยงในระยะสั้น ที่ต้องเผชิญ อาทิ เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวล่าช้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินใน
ตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน
ทุกด้านและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนี้
(๑) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดาเนินนโยบาย
การคลังและการเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
และสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มี
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๑๓
ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
(๒) ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเฉพาะ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและ
ศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๓) พั ฒ นาประเทศสู่ ค วามเป็ น ชาติ ก ารค้ า เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า โดยใช้
ฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งด้าน
การผลิต การบริการ การค้า การลงทุน และกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งขจัดอุปสรรคและอานวยความสะดวก
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน โครงสร้างและระบบ (Hardware) เช่น การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และ
ศุลกากร ด้านปัจจัยสนับสนุน (Software) เช่น การปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ การค้า
และการลงทุน ด้านบุคลากร (Peopleware) โดยการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานให้มี องค์ความรู้และ
ทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ
๓.๒.๒ การพั ฒ นาภาคการผลิต และบริ ก าร ประเทศไทยมี ฐ านการผลิ ต ที่ห ลากหลายที่
สามารถพั ฒนาคุณภาพให้ สู งขึ้นและเป็ นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญ มากขึ้ นได้ นอกจากนี้จะต้ องพิจารณาสร้าง
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
(๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยฟื้นฟูดูแลรักษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน และจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมให้ มีความอุดมสมบูร ณ์ ทั้งที่ดิน แหล่งน้า ปุาไม้ และความหลากหลายทางชีว ภาพโดยให้
เกษตรกรและชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ าต้ น ทุ น ทั้ ง ผิ ว ดิ น และใต้ ดิ น ให้ เ พี ย งพอกั บ
ความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน และการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
สร้างความมั่นคงด้านที่ดินทากินของเกษตรกรรายย่อย และจัดทาพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร
(๒) เพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของภาคเกษตร โดยอาศั ยองค์ ความรู้
ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความแม่นยาของระบบจัดการการผลิตและ
การตลาด จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ส่งเสริมการทาการเกษตร
เป็นแปลงใหญ่ มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับภูมิสังคมทดแทนแรงงาน
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดย
ส่ งเสริ มการวิ จั ยพั ฒ นาและอนุ รั กษ์ พั นธุ์ พื ชพั นธุ์ สั ตว์ ร่ วมกั บเครื อข่ ายเกษตรกรและชุ มชน รวมทั้ งพั ฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างระบบเตือนภัย
การเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศ อาเซียนและในระดับสากล
(๓) ส่ง เสริ ม เกษตรกรรายย่ อยให้ป รั บ ไปสู่รู ปแบบเกษตรยั่ง ยื น ที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เ ข้มแข็ง โดยปรับระบบการผลิตการเกษตรให้
สามารถพึ่งตนเองได้ เช่น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอิ นทรีย์
และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น และพัฒนาสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร รวมทั้งสร้างอานาจ
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๔
ต่อรอง และโอกาสในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในทุกพื้ นที่ ตลอดจนสร้าง
ความเป็นธรรมด้านราคาและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลการเกษตรให้มาก
ขึ้นแทนการจาหน่ายวัตถุดิบที่มีมูลค่าต่า รวมถึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน
(๔) พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้และ
ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ โดยพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารทั้งระบบครบวงจร โดยให้ความสาคัญ
กับ การพัฒ นากลุ่ มสิ น ค้ าเกษตรที่ส ร้ างความมั่นคงอาหารและสร้ างรายได้จากการส่ งออก เช่น ข้ าวและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยางพาราและผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าตาลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
เนื้อไก่ กุ้งและผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรูปพร้อมทานและเครื่องปรุง ผักและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กลุ่มสินค้า
เกษตรที่มีโอกาสด้านการตลาด เช่น ผลไม้สด ผลไม้เมืองร้อนอบแห้ง ไม้ยาง (เฟอร์นิเจอร์) และสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น และกลุ่มสินค้าที่ต้องปรับโครงสร้างการผลิต เช่น ปาล์มน้ามัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หอม กระเทียม และมันฝรั่ง เป็นต้น รวมทั้ง ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยให้
เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการมากขึ้น และมีการทาการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรมแทนการ
ผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด้านราคา
(๕) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy)
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง โดยจะผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และ
ชิ้น ส่ ว น พร้ อมทั้งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ว ยการยกระดั บมาตรฐานและพัฒ นาผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒ นา
เครือข่ายวิสาหกิจ และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการ
ส่งออกเครื่ องใช้ไฟฟูาและอิเล็ กทรอนิกส์ที่สาคัญพร้อมทั้งมีตราสินค้าเป็นของไทยและเป็นที่รู้จัก ในเอเชีย
รวมทั้งพัฒ นาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีว ภาพ
อุตสาหกรรมที่เน้นการออกแบบ อุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล อุตสาหกรรมสมุนไพรและสุขภาพ เป็นต้น
(๖) สร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว เน้ น พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยว
วิถีไทย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายรายได้สู่ระดับพื้ นที่/
ชุมชน โดยจะให้ความสาคัญกับ การตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และ
พัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา
(๗) ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พัฒนาไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ แล้วนาไปยกระดับคุณภาพบริการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าภายในประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ (Health
Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้ อม และส่ ง เสริมและพั ฒ นาสถานบริการสุ ขภาพ
(Wellness Health) เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและ
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๑๕
ผลิ ตภัณฑ์ส มุน ไพรให้ ได้มาตรฐานและส่ งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒ นาให้ ไทยเป็น ศูนย์กลาง
การศึกษา วิชาการ และงานวิจัยด้านการแพทย์ของภูมิภาค
(๘) ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยส่งเสริมการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
เพื่อสนองตอบต่อกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (MICE)
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือ ธุรกิจเรือสาราญ
และเรือยอร์ช บริการด้านโลจิสติกส์ การเงิน และการเป็นศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น
๓.๒.๓ พัฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ผลจากการวิ เ คราะห์ ข องทั้ ง World
Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) พบว่า
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูง จึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สถาบัน
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางในการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
(๑) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริ ก ารรู ป แบบใหม่ ให้ มีจุ ด เด่ น และสามารถต่อ ยอดด้ว ยความคิดและนวัต กรรม รวมทั้ง สร้ างความ
ได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการเห็ น ความส าคั ญ ในการสร้ า งเครื่ อ งหมายการค้ า ของตนเอง และสร้ า ง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก
(๒) พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่ งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะของแรงงาน พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทั ก ษะฝี มื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ ตลาด เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ก ารสร้ า ง
หลั กประกันที่มั่น คงให้กับแรงงาน ตลอดจนการบริหารจัดการดูแลแรงงานต่างชาติที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศในอนาคต
(๓) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับ ผู้ผลิต ผู้รับช่วงผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
ด้วยการกาหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่ายธุรกิจ และเกษตรกร ในแต่ละพื้นที่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปใน
ต่างประเทศ
(๔) ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าว
ไกลสู่สากล เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจาก
“การพัฒนานาตลาด” มาเป็น “ตลาดนาการพัฒนา” โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญคือ หนึ่ง การส่งเสริม
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๖
OTOP ตามกลุ่ ม (Segment) ได้แ ก่ กลุ่ มดาวเด่น จะให้ ค วามส าคัญ กั บพั ฒ นามาตรฐานสู่ ส ากลและ
การสร้างแบรนด์ กลุ่มเอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์ และ
กลุ่มพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดแข่งขันเน้นการเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและขยายตลาด กลุ่ มสุดท้าย คือ
กลุ่มปรับตัว เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหา
ความเก่ง สอง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
อานวยการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้องกับการส่งเสริ มตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์
การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP
(๕) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้าง
เครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้ าที่รัฐ เพื่อสนั บสนุน วิส าหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภ าพ ส าหรับการพัฒ นาสถาบัน
เกษตกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น จะให้ความสาคัญกับเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา
๓.๒.๔

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดย

(๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิต ใหม่ กระจายกิจกรรม
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้าน
การผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน
(๒) พื้นที่เ ศรษฐกิจบริเ วณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิ ตที่ใช้
เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
(๓) พื้ น ที่ เ มื อ งศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ พั ฒ นาเป็ น เมื อ งน่ า อยู่ แ ละปลอดภั ย ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีผังเมืองที่
เหมาะสมเกื้อกูลต่อการดารงชีวิตของชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ ยกระดับการ
บริหารจัดการและรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มขี ีดความสามารถสูง
๓.๒.๕

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย

(๑) ด้านการขนส่ง ให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน
สู่การขนส่งที่ต้นทุนต่า รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไป
สู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่ วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ
(๒) ด้ า นความมั่ น คงทางพลั ง งาน พั ฒ นาให้ มี ค วามมั่ น คงในราคาที่ เ หมาะสม
โดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิ ง ส่ งเสริ มพลั งงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นพลั ง งาน พึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และน าไปสู่ ก ารสร้ า ง
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๗
อุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ICT ที่ เ ป็ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ให้ ทั น สมั ย และกระจายทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT
ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต
การศึกษา และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(๔) การวิจัยและพัฒนา มีเปูาหมายที่เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓ โดยมีสัดส่ว นรั ฐต่อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของ
ประเทศ และสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง
ยางพารา โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน อาหารแปรรู ป และสุ ข ภาพและชี ว เวชศาสตร์ อากาศยาน และ
ผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเพิ่มจานวนบุคคลากรด้านวิจัยและ
พัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ เป็นต้น
๓.๒.๖ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนาในภูมิภาค
และเวทีโลก และสนั บสนุ นให้ เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลั ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาที่พลังอานาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกาลังเพิ่มขึ้น โดย
(๑) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ การค้า การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และในระดับโลก เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ
(๒) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ฐานของการประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร
ทางการศึก ษา การให้ บ ริ การด้ านการเงิ น การให้ บริ การด้า นสุ ขภาพ การให้ บ ริ การด้ านโลจิ ส ติ กส์ และ
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การลงทุนและการดาเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
(๓) ส่ งเสริ มความร่ ว มมื อ กั บภู มิ ภ าคและนานาชาติ ในการสร้ างความมั่ นคงด้ าน
พลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยใน
ทุกรูปแบบ
(๔) ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและและสร้างความ
สมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งใน
และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับ
ประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่าง ๆ
(๕) เพิ่ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของไทยในองค์ก ารระหว่า งประเทศในการ
ผลั กดั น การพั ฒ นาในอนุ ภูมิ ภ าคและภู มิภ าค รวมทั้ งประเทศกาลั ง พั ฒ นาในภู มิภ าคอื่ น ๆ และให้ ความ
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๘
ช่ว ยเหลื อทั้งในด้านการเงิน และทางเทคนิ คกับประเทศกาลั งพัฒนาในการพัฒ นาด้านความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์
(๖) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงที่ มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้ง
วางแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(๗) สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการต่ า งประเทศ และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการ
ต่างประเทศและผลประโยชน์ ที่ มีต่อการพั ฒ นาประเทศต่อภาคส่ ว นต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ ง
ดาเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ
ด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งต่ อเนื่ องและรวดเร็ ว ส่ งผลให้ ต้อ งพัฒ นาคนและสั ง คมไทยให้ เป็ น รากฐานที่ แข็ งแกร่ ง ของประเทศ
สามารถปรั บ ตั ว ในสภาวะการเปลี่ ย นแปลง บริ ห ารความเสี่ ยง และใช้ ศั ก ยภาพโอกาสได้ เ ต็ ม ตามก าลั ง
ความสามารถที่พร้อมรับ กับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต
จะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่ างมีเหตุผล สามารถเรี ย นรู้ ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลง มีจิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จัก
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอื้ออาทรในครอบครัว และเป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
๓.๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย ส่งเสริมอนามัย
แม่และเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน มีทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ วัยรุ่น/นักศึกษา ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของประเทศ และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการทางานตามหลักการทางานที่มี
คุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข มีรายได้พอเพียงใน
การดารงชีวิต มีงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีหลักประกันทางสุขภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคม
๓.๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยการปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ จัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๑๙
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๓.๓.๓ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่
สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี การสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับ มิติสุ ขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๓.๓.๔ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจ ริต มีจิตส านึกสาธารณะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว การสร้าง
ความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างความสมดุลระหว่างการทางาน การใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมในหลายมิติ รายได้
มีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม โอกาสในการเข้าถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ
ยุติธรรม และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและ
ระหว่างพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ
ไทยจึงจาเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความ
เหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
๓.๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เช่น อาทิ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การปฏิรูปที่ดินและการถือครองที่ดิน และ
การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับ
แรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมายที่
คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
๓.๔.๒ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารและระบบบริ ห ารจั ด การสุ ข ภาพ โดยบู ร ณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้าในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริม
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๐
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
๓.๔.๓ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มและนวั ต กรรมที่ เ อื้ อ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมสู ง วั ย
โดยเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ ระบบผังเมืองและ
ที่อยู่อาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง การจัดการพื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย
สาหรับประชาชนทุกกลุ่ม การให้บ ริการทางสั งคม ตลอดจนการพัฒ นานวั ตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวัน
สาหรับผู้สูงอายุ
๓.๔.๔ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคาสอน
ทางศาสนา การธารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า สามารถนามาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนพื้นฐานที่มีการจัดการทุนในชุมชน
ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒ นา ทั้งทุนทางทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา เพื่อให้ ชุมชน
สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓.๔.๕ การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ให้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทาให้มีการบุกรุกทาลาย
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ เ กิ น ศั ก ยภาพของระบบนิ เ วศ รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้า ทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย ขณะที่ขีดความสามารถและเครื่ องมือใน
การบริ ห ารจัดการทั้งในรู ป ของการบั งคับ ควบคุม และการให้ สิ่ งจูงใจ ยังไม่ส ามารถที่จะทาให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเสียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้า ทายที่สาคัญยิ่งในมิติของการพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความ
เสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความ
ซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้นจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการ
ลงทุน สภาวะดั งกล่ า วน าไปสู่ ก ารแย่ ง ชิง ทรั พยากร ความขั ดแย้ งระหว่า งรั ฐ และประชาชนและระหว่ า ง
ประชาชนที่ รุ น แรงมากขึ้ น ดั ง นั้ น ประเทศจึ ง ต้ อ งเร่ ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และบริ หารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการ
ผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต่ าและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น โดยพั ฒ นาการผลิ ตให้ มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเปูาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ (๑๒๘ ล้านไร่) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางในการดาเนินงานที่
สาคัญ ดังนี้
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๒๑
๓.๕.๑ จั ด ระบบอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟูแ ละป้ องกั น การท าลายทรั พยากรธรรมชาติ ดาเนิน การ
ปกปูองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ ทั้งปุาต้นน้าลาธาร ปุาชุมชน และปุาชายเลน ดาเนินการปราบปราม
และปูองกันการบุกรุกทาลายปุาอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกปุาโดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ กาหนดพื้นที่
ราบเชิงเขาเป็นแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจที่มีระบบการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ โดยจัดทาแนวเขตให้เกิด
ความชัดเจน นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการ
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
๓.๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วงต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้าต้นทุนและแหล่งชะลอน้าที่
เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า และการผันน้า โดยขุด
ลอกร่องน้าและแหล่งน้า เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กับกับแผนงานกาหนดพื้นที่รับน้านอง และการ
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
๓.๕.๓ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก โดยมุ่งเน้นการลดสั ดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟูา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และ
อาคาร ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
ตลอดจนกาหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
๓.๕.๔ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อย่างเป็นระบบครบวงจร การรวมกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีกลไกเพื่อดูแลและประสานการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุให้เป็นแผนพัฒนา
ของจังหวัดและพื้นที่ ปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา สาหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม
เน้นการเพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกัก
คาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาในเมืองหลักของประเทศ รวมทั้ง พัฒนาพื้นที่
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซีย น ซึ่งเมืองที่เป็นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมอย่างสมดุล และยั่งยืนมีห ลายรูปแบบ
เช่น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่า และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นต้น
๓.๕.๕ การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ โดยลดการก่ อ ก๊ า ซเรื อ นกระจกในทุ ก ภาคการผลิ ต และการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร องค์กร และ
เครื่ องมื อในการบริ ห ารจั ดการ สนั บ สนุ น การวิ จัยและพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่อรับมื อกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปูองกัน เฝูาระวังและเตือน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด ส่งเสริมการทาแผน
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๒๒
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีกลไกการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลอันจาเป็น เพื่อให้ทุก
ภาคี โดยเฉพาะชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการให้มากที่สุด
๓.๕.๖ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้
เกิด การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรฯ ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ลดของเสี ย อัน จะช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อ ม โดยจัดให้ มีระบบภาษี
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กาหนดค่าธรรมเนียม
การจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ โดย
คานึงถึงมูลค่าที่แท้จริงที่ได้คิดรวมค่าเสียโอกาสและมูลค่าในอนาคต เพื่อปรับปรุง ระบบภาษีและค่าสัมปทาน
ส่ ง เสริ ม การจั ดซื้ อจั ด จ้ า งที่ เป็ น มิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ งการปรับ ปรุ งระบบ โครงสร้า ง องค์ก ร กลไก
กระบวนการยุติธรรม และกฏหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการ
ทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ มีก ฎหมายที่ เ อื้อ ต่อ การบริ ห ารจั ดการ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็น
ธรรมในการให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก จาเป็นต้องมี
กรอบแนวทางในการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๓.๖.๑ การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ด้านรายได้จาเป็นต้อง
ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ า โดยการปรั บปรุงโครงสร้างภาษี อัตราภาษี ระบบการจัดเก็บ รวมถึงการ
พิ จ ารณาเพิ่ ม ภาษี ป ระเภทใหม่ ห รื อ แหล่ ง รายได้ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางด้านรายจ่ายจะต้องมีการปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และจัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบใน
การวางแผนงบประมาณของส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่ว ยงานของรัฐ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ ควรมุ่ ง เน้ น การจั ด ท า
งบประมาณโดยยึ ดพื้น ที่ และประเด็ น การพัฒ นาที่ส าคัญ เป็ นตัว ตั้ง และให้ ประชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการจัดทางบประมาณได้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ
๓.๖.๒ การปรั บปรุ งบทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ า งของหน่ว ยงานภาครั ฐ ให้ มีข นาด
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าและรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน
มากขึ้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ยุบเลิกงานที่ไม่มีความจาเป็น
ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น ได้แก่ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนรับไปดาเนินงาน
แทน จัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๓
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ลดความซ้าซ้อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ นาเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศมาใช้เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรมา และเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สามารถบูรณาการการทางานภายในหน่วยงานและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๖.๓ การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยวางระบบบริหารงานแบบ
บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนา
อาเภอ ชุมชน ท้องถิ่นและหมู่บ้าน กาหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดรั บผิดชอบในเรื่อง
หรือกิจกรรมใด
(๑) พัฒ นารูป แบบและวิธีการทางานของภาครัฐ ในระดับต่างๆ ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสาน
สัมพันธ์กันในการปฏิบั ติร าชการและการใช้ทรัพยากรให้ มีประสิ ทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่า ไม่ซ้าซ้อน และ
ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่
เหมาะสม
(๒) พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาพื้นที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเปูาหมายร่วมกัน การจัดทาตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด การจัดทาข้อตกลงหรือ
สั ญญาแผนงาน/โครงการและลงนามร่ ว มกั น การส่ งเสริ มให้ อปท. ร่ ว มกลุ่ ม กันจั ดท าบริ การสาธารณะ
ในรูปแบบสหการ เป็นต้น
๓.๖.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ โดยวางแผนกาลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ
(๑) สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย
ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่มีความเหลื่อมล้าของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรภาครัฐให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจัง
(๒) เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ เช่น ปรับปรุง ระบบสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคลากรภาครัฐทุกระดับในการแต่งตั้ง
เข้าสู ตาแหนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องคานึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๖.๕ การต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่ งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๔
การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกขัดขวาง รวมทั้ง การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาดาเนินการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
๓.๖.๖ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการพัฒนางาน
บริการของหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและ
นักธุรกิจเอกชน ตลอดช่วงชีวิต โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบ e-Service อย่างเหมาะสม จัดทาฐานข้อมูลงานบริ การที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
ทุก คนสามารถเข้ าถึ งงานบริ ก ารภาครั ฐ ได้ง่ า ย สะดวก และหลากหลายรู ปแบบตามความต้ องการ เช่ น
การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
ร้องทุกข์จากประชาชน การให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ การให้บริการ Online ผ่านทางเว็บไซต์ และการ
ให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถ
ให้บริการเชิงรุกทั้งในเรื่อ งของการให้ข้อมูล การทาธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ digital service
และการให้บริการตลอดช่วงชีวิตเพื่อนาไปสู่การจัดทา Web Portal ของงานบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับระบบ
digital service ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต
๓.๖.๗ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และยกเลิ ก กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ ล้ า สมั ย
เป็นอุปสรรค ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง และไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สร้าง
ภาระให้กับประชาชน หรือเปิดช่องให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการออก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ในระยะต่อไปจะต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบความจาเป็นก่อนการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทาง
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายเข้ามามีส่วนให้ความรู้และ
เสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย การตีความกฎหมายของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการทางานให้กับประชาชน
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