
กรอบความคดิเชิงบูรณาการของผู้น าภาครัฐ 
กับการขับเคล่ือนภารกจิ ป.ย.ป. ในยุคประเทศไทย 4.0 

ดร. สุวทิย์ เมษินทรีย์ 
22 มถุินายน 2560 



ประเทศไทย 
ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

2 



ส่ีกับดักประเทศไทยที่หากปล่อยไว้ อาจน าพาประเทศไทย 
ไปสู่ชาตทิี่ล้มเหลว 
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จุดอ่อน จุดแข็ง 

ประเทศ 
ในโลกที่หน่ึง 

รัฐที่
ล้มเหลว 

รัฐที่ก าลัง
ล้มเหลว 

ประเทศ 
ในโลกที่สาม 

ประเทศ
ไทยในอดีต 

กับดักเชงิซ้อนของความ
เหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน 
และความขัดแย้งที่รุนแรง 

กับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง 

กับดักเชงิซ้อน 
ของทุนมนุษย์ 

วงจรอุบาทว์ 
ทางการเมือง 

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557… 
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ประเทศไทย 

ก่อน  

22 พฤษภาคม 2557 



การปฏรูิป 
ประเทศ 
ครัง้ที่หน่ึง 

• ลัทธิล่าอาณานิคม 

• การรวมชาต ิ

แรงกดดัน 
จากภายนอก 

คว
าม

มั่น
คง

 ค
วา
มม

ั่งค
ั่ง 
คว

าม
ยั่ง
ยืน

 

การปฏรูิป 
ประเทศ 

ครัง้ที่สอง ? 

• ความทันสมัย 

• การสร้างรัฐชาตไิทย 

แรงประทุ 
จากภายใน 

ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ยุคปัจจุบัน 

ความจ าเป็นในการปฏรูิปเชงิโครงสร้างอย่างเป็นระบบ 

• ระบอบทุนนิยมโลก 
• โลกาภบิาล 
• การจัดระเบียบโลกใหม่ 
• ภัยคุกคามไม่ตามแบบ 

• ความเป็นธรรมในการ 
    จัดสรรทรัพยากร 
• ความเข้มแข็งของชุมชน 
• การมีส่วนร่วมจัดการ 
• คุณค่าและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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การปฏรูิปเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเท่านัน้ ที่จะท าให้พวกเรา
สามารถก้าวข้ามกับดกั น าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง 

ก้าวข้ามกับดักเชงิซ้อนของความ
เหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน  
และความขัดแย้งที่รุนแรง 

ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 
ระดับปานกลาง 

ก้าวข้ามกับดักเชงิซ้อน 
ของทุนมนุษย์ 

ปลดล๊อควงจรอุบาทว์ 
ทางการเมือง 

การเมือง 
ที่มีเสถียรภาพ  

ระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ  
ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

การลงทุนเชงิ
คุณภาพเพิ่มมากขึน้ 

ช่องว่างของรายได้ 
ลดน้อยลง 

 ปรับเปล่ียนสู่ประเทศมีรายได้สูง 
จากการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศให้สูงขึน้อย่างมีนัย 

การเตบิโตเชงิคุณภาพ 
ในระดับ 5-6 % และต่อเน่ือง 

คนมีคุณภาพ แรงงานมี
ทักษะและฝีมือรองรับงาน
ที่มีคุณภาพและค่าจ้างสูง 

การปฏรูิปเชงิโครงสร้าง 
อย่างเป็นระบบ 

วงจรขับเคล่ือนสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง  
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สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย 



สงครามต่อสู้ 
ประชาธิปไตยเทียม 

สงครามต่อสู้ 
ความยากจน 

สงครามต่อสู้ 
คอมมวินิสต์ 

วิวัฒน์ประเทศไทย 

สงครามเพ่ือน าพาสู่ 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

ระดับความซับซ้อนของโลก 

ระ
ดับ

คว
าม

ซับ
ซ้อ

นข
อง

ปร
ะเ
ทศ

 

สูง 

สูง 

ต ่า 

ต ่า 

อดีต 

ปัจจุบัน 
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มีความสามารถปรับเปล่ียน 
ให้สอดรับกับพลวัตโลกหรือไม่ ?  

มีความสามารถขับเคล่ือนประเทศ 
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพหรือไม่? 

ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การขับเคล่ือนประเทศไปสู่
ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องตอบค าถามใน 4 ประเดน็ 

มีทศิทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 
เพื่อน าพาประเทศสู่อนาคตหรือไม่ ?  

ยุทธศาสตร์ 
ชาต ิ

การบริหาร 
ราชการแผ่นดนิ 

การปฏรูิป 
ประเทศ 

ม่ันคง 

ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ผลลัพธ์ 

มีพลังร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการขับเคล่ือนประเทศหรือไม่? 

กลไก 
ประชารัฐ 
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ก่อน คสช. อนาคตประเทศไทย 
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สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ 
ชาต ิ

การบริหาร 
ราชการแผ่นดนิ 

การปฏรูิป 
ประเทศ 

ไม่เคยมีวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์
ชาติระยะยาว เน้นนโยบายระยะสัน้
เพ่ือชนะการเลือกตัง้ 

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
วิสยัทศัน์มุ่งสูป่ระเทศท่ีมีความมัน่คง  
มัง่คัง่ อย่างยัง่ยืน 

ไม่เคยมีการปฏิรูปขนานใหญ่
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  

เดินหน้าปฏิรูปอย่างตอ่เน่ือง  

• รัฐท่ีน่าเช่ือถือ  
• การบริหารราชการแผ่นดินแบบ 
บรูณาการ  

• มีวิสยัทศัน์ประเทศเป็นเป้าหมาย 
• ยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

กลไก 
ประชารัฐ ใช้กลไกประชานิยมเป็นหลกั ผนกึก าลงัทกุภาคสว่น สานพลงั

ประชารัฐ เดินหน้าประเทศไทย 9 

• รัฐท่ีไม่น่าเช่ือถือ  
• การบริหารราชการแผ่นดินแบบไซโล  
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
• ขบัเคลื่อนด้วยกฏระเบียบ 



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 



“บันไดลิง” กับ “งทูี่อยู่ในอุโมงค์” 

บันไดลิง 

นโยบาย 
รัฐบาล 

เปล่ียนรัฐบาล 

สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 
ช่วงเลือกตัง้ 

วสัิยทัศน์ 
ประเทศไทย 

งทูี่อยู่ในอุโมงค์ 
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ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

เกียรตภิมูแิละศักดิ์ศรี 
ในความเป็นชาต ิ

(Dignity of the Nation) 

การพฒันาที่สมดุล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Thriving in Balance) 

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทยในเวทโีลก 

(Thailand’s Strategic Position) ม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

ประเทศ 
ท่ีพฒันาแล้ว 

วิสัยทศัน์ 
ประเทศไทย  
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ในการสร้างเกียรตภิมูิและศักดิ์ศรีในความเป็นชาติให้เกิดขึน้ 
มี 4 ประเดน็ค าถามที่คนไทยทุกคนต้องตอบ 

13 

เรามีความเข้าใจในประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของชาตไิทยมากน้อยแคไ่หน ? 

เรามีจิตส านกึและตระหนกัในคณุคา่ของความเป็นไทยมากน้อยเพียงใด? 

เรามีความรัก ความภาคภมูิใจ ความผกูพนั และความหวงแหนในความเป็นไทย 
ความเป็นคนไทย ในความเป็นประชาชาติไทยขนาดไหน? 

1 

2 

3 

4 

เรามีความรู้สกึหว่งใย อยากมีความรับผิดชอบ ทุม่เทก าลงักายก าลงัใจ ยอม
เสียสละ เพ่ือความอยูร่อด และประโยชน์สขุให้กบัประเทศชาติ มากน้อย
เพียงใด? 



การพฒันาที่สมดุลผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า                    
(Value-Based Ecosystem) 

การเน้นเงนิทุน 
และทุนทางกายภาพ  

การเน้นปัญญามนุษย์ 
และเทคโนโลย ี

การกระจายของ 
ความมั่งค่ังและโอกาส 

การกระจุกของ 
ความมั่งค่ังและโอกาส  

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างไม่ยัง้คิด 

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
(Innovation-Driven Economy) 

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน  
(Circular Economy) 

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว  
(Distributive Economy) 
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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การพฒันา 
ที่สมดุล 

การพฒันาที่เน้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 



• การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ 

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  

• การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

• การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึงความได้เปรียบ

เรื่องต้นทุน (Cost Advantage)   เป็นหลัก มาสู่การ

ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียท่ี

เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost  Advantage) 

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรท่ี “คิดดีท าดี” 

(Doing Good, Doing Well) 

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน (Circular Economy)              
กลไกขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน 

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างไม่ยัง้คดิ ความยั่งยืน 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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• การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอให้กับคนยากจน 40% แรก 

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมี

เงื่อนไข 

• การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

• การยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร 

• การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและปรับทักษะแรงงานให้สอด

รับกับโลก ยุค 4.0 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  

• การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

• การพัฒนา Innovation Hubs ให้กระจายในระดับภูมิภาค  

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว (Distributive Economy)  
กลไกขับเคล่ือนสู่ความม่ันคง  

การกระจายของ 
ความม่ังคั่งและโอกาส 

การกระจุกของ 
ความม่ังค่ังและโอกาส  ความมั่นคง 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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• การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, 

Information Literacy และ Media Literacy  

• การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ 

     และความคิดสร้างสรรค์  

• การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  

• การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ 

• การบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีพร้อมด าเนินการท้ังใน              

แพลทฟอร์มในโลกจริง และโลกดิจิทัล  

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)  
กลไกขับเคล่ือนสู่ความม่ังค่ัง  

การเน้นเงนิทุน 
และทุนทางกายภาพ  

การเน้นปัญญามนุษย์ 
และเทคโนโลยี 

ความมั่งคั่ง 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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สร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน 

เช่ือมไทย 

สู่ประชาคมโลก 

การพัฒนาที่สมดุลด้วยการ “สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
เช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การพฒันาที่สมดุล 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

18 

เกียรตภิมูแิละศักดิ์ศรี
ในความเป็นชาต ิ

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทยในเวทโีลก 



การพัฒนาที่สมดุลด้วยการบรูณาการกระแสชุมชนภวิัตน์กับ
กระแสโลกาภวิัตน์อย่างกลมกลืน 

19 

ชุมชน  77จงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั  6 ภาค อาเซยีน โลก ประเทศไทย CLMVT 

โลกาภวัิตน์ 
• ความพอเพียง 
• ความเข้มแขง็ของชุมชน 
• อัตลักษณ์เชงิวัฒนธรรม 
• ความเข้มแขง็ของครอบครัว 

• ประสิทธิภาพ 
• การแข่งขัน 
• ผลิตภาพ 
• นวัตกรรม 

ชุมชนภวัิตน์ 

สร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน 

เช่ือมไทย 

สู่ประชาคมโลก 



• การมีบทบาทในการขับเคล่ือนวาระส าคัญของโลก  
     ( อาท ิSEP for SDGs) 

 

• การใช้วัฒนธรรมเป็นกลไกในการเพิ่มบทบาทของประเทศ  
     (อาท ิศาสนาพุทธ มวยไทย อาหารไทย) 

 

• การเป็นแฟลทฟอร์มทางเศรษฐกิจของ CLMVT  
 

• การยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองระดับโลก  
 

• การเป็นผู้น าโลกในบางอุตสาหกรรม  
     (อาท ิเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว การแพทย์ สุขภาพ) 

 

• การปฏิบัตติามกตกิาและพนัธะสัญญาในธรรมาภบิาลโลก 

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเวทโีลก 

สร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน 

เช่ือมไทย 
สู่ประชาคมโลก 

เกียรตภิมู ิ
และศักด์ศรี 

ในความเป็นชาต ิ

การพฒันาที่สมดุล 
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
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ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทยในเวทโีลก 



ถอดรหสั “วสัิยทศัน์ประเทศไทย” สู่ “ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี”  

เกียรตภิูมิ 
และศักดิ์ศรี 

ในความเป็นชาต ิ

การพัฒนาที่สมดุล 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การพัฒนา 

และเสริมสร้าง 

ศักยภาพมนุษย์  

การสร้างโอกาส  

ความเสมอภาค 

และเท่าเทยีมทางสังคม 

การสร้างการเตบิโต  

บนคุณภาพชีวิต  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้าง 

ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ความ 
มั่นคง 

การปรับสมดุลและพฒันาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทศัน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
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ต าแหน่งเชงิยุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทยในเวทีโลก 



การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ  

 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 

และท่ัวถึง 

 

3. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 

4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

 

5. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม อ ยู่ ดี มี สุ ข ข อ ง

ครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ 

• เป็นพลเมืองท่ีมีความเชื่อมั่นและ

ความคิดที่เป็นอิสระ 

• เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน

และพลเมืองโลก 

• เป็นพลเมืองท่ีสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง  

• เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและท า

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

เป้าหมาย: 
คนไทยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และเท่าเทยีมทางสังคม 

1. การสร้างความมั่นคงและการลดความ 

เหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร

จัดการสุขภาพ 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ี

เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 

4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง

สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

5. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก

ในการสนับสนุนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย: 
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

• สังคมที่เก้ือกูลแบ่งปนั 

• สังคมแห่งคณุธรรม 

• สังคมที่เปน็ธรรม 

• สังคมแห่งโอกาส 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 

3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

 

4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ

เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

6. การใช้ เครื่ องมือทาง เศรษฐศาสตร์และ

นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างการเตบิโต บนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย: 
สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

• ชมุชนท่ีเข้มแข็ง 

• เมืองที่มีพลวตั 

• อตุสาหกรรมสีเขียว 

• การใช้ชีวิตปรับสภาพตามภมิูอากาศ 

• สงัคมคาร์บอนต ่า 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการ

แข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่

ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ

เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

 

2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น โดย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย

สาขา 

 

3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาSME สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

 

4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมี

ส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม

และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 

5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการวิจัยและพัฒนา  

 

6. การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้าง

ความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 

• เศรษฐกิจขบัเคลือ่นด้วยผลติภาพ เต็มเป่ียม
ด้วยการรังสรรค์นวตักรรมและการเรียนรู้ 

• มีเศรษฐกิจภายในท่ีแขง็แกร่ง ไมผ่กูอยู่กบั
เศรษฐกิจโลกเพียงอยา่งเดียว  

• เป็นชาติการค้าท่ีเช่ือมต่อการค้าการลงทนุ
กบัประชาคมโลก 

• เป็นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้นการ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม 

เป้าหมาย: 
ระบบเศรษฐกจิที่แขง็แกร่ง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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ความม่ันคง 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ

เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 

3. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 

ตลอดจนการบริหารจดัการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 

4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 

5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 

6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการ

ภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 

7. การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่

แนวระนาบมากขึ้น 

เป้าหมาย: 
ประเทศม่ันคง ประชาชนมั่งคั่ ง ยุทธศาสตร์ 

• การบริหารจดัการความเสี่ยงประเทศ 
(Country Risk Management) อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 

• การบริหารจดัการภยัคกุคามไมต่ามแบบ 
(Non-Conventional Threats) อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 

• การบริหารจดัการวิกฤต (Crisis 
Management) อย่างมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ

หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  

 

2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ 

 

4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย 

เป็นธรรมและเป็นสากล  

 

6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ

หน่วยงานภาครัฐ  

 

7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย

ของภาครัฐ  

เป้าหมาย:  
ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ 

ยุทธศาสตร์ 

• ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

• ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

• ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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● การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

   (เป้าหมายท่ี 8) 

● อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

   (เป้าหมายท่ี 9) 

● แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน (เป้าหมายท่ี 12) 

● การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (เป้าหมายท่ี 3) 

● การศึกษาที่เท่าเทียม (เป้าหมายท่ี 4) 

● ความเท่าเทียมทางเพศ (เป้าหมายท่ี 5) 

● ขจัดความยากจน (เป้าหมายท่ี 1) 

● ขจัดความหิวโหย (เป้าหมายท่ี 2) 

● ลดความเหลื่อมล้ า (เป้าหมายท่ี 10) 

● เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (เป้าหมายท่ี 11)  

● สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (เป้าหมายท่ี 16) 

● การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (เป้าหมายท่ี 6) 

● พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (เป้าหมายท่ี 7) 

● การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   (เป้าหมายท่ี 13) 

● การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ 

    ทรัพยากรทางทะเล (เป้าหมายท่ี 14) 

● การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  

   (เป้าหมายท่ี 15) 

ความ

ร่วมมือ

เพ่ือการ

พัฒนา 

ท่ียั่งยืน 

 

(เป้าหมาย 

ท่ี 17) 

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตกิับ SDGs 
การพัฒนา 

และเสรมิสรา้ง 

ศักยภาพมนษุย ์ 

การสร้างโอกาส   

ความเสมอภาค 

และเท่าเทียมทางสงัคม 

การสร้างการเตบิโต  

บนคุณภาพชวีติ  

ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

การสร้าง 

ความสามารถ 

ในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี… 
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การปฏรูิปประเทศ 



การพัฒนา 

และเสริมสร้าง 

ศักยภาพมนุษย์  

การสร้างโอกาส  

ความเสมอภาค 

และเท่าเทียมทางสังคม 

การสร้างการเตบิโต  

บนคุณภาพชีวิต  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้าง 

ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ความ 
ม่ันคง 

การปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาตกัิบการปฎรูิป 

การปฏิรูปการเมือง 

การปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดิน 

การปฏิรูปกฏหมาย 

การปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม 

การปฏิรูปเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ 

การปฏิรูปการศกึษา 

การปฏิรูปสาธารณสขุ 

การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

การปฏิรูปสงัคม 

30 



ผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

- การปราบปรามการทุจริต/ศาลคดีทุจริต 
- การแก้ไขปัญหา ICAO 

ความมั่นคง 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

- โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
- เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ 

ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ 

เศรษฐกิจมั่งค่ัง 
คนไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล/

ฟื้นฟู มีความยั่งยืน 

ภาครัฐมีประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชน 

- เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- Start-Ups / SMEs 
- โครงสร้างพื้นฐาน / คมนาคมขนส่ง 

- การทวงคืนผืนป่า 
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

การสร้างสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
- บ้านประชารัฐ 
- สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ 
- การจัดระเบียบสังคม 

- การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์/อาชญากรรมข้ามชาต ิ
- การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU 

สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น 
คนไทยได้รับสวัสดกิารดขีึ้น 

ความเหลื่อมล้ าลดลง 

คนไทยพร้อมก้าวสู่ 
ศตวรรษที่ 21 



วาระปฏิรูปในช่วง 1 ปีต่อจากนี้ 

- ธนาคารที่ดิน 
- การเงินฐานราก/ 

สถาบันการเงินชุมชน 
- Social Enterprises 
- ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 
- การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

ศักยภาพคน 

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
(EEC) 

- Start-Ups / SMEs 
- ระบบคมนาคมขนส่ง 
- พลังงานทดแทน/

เช้ือเพลิงธรรมชาติ 
- การประกันภัย

การเกษตร 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

- การปลูก/รักษาป่า
ชุมชน 

- การป้องกันพื้นที่ป่า/
ฟื้นฟูสภาพป่า 

- การก าหนดพื้นที่
คุ้มครอง 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

- การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย “ประเทศไทย 
ไร้ขยะ” 

- ระบบราชการ 4.0 
- การปฏิรูปกิจการต ารวจ 
- ระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ 
- การสร้างวัฒนธรรมการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ความมั่นคง 

ความเท่าเทียม/ 
เหลื่อมล้ า 

สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

- การยกระดับภาษาอังกฤษ 
- STEM Education 
- Active Aging 
- การบูรณาการระบบประกัน

สุขภาพ 

- การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ 
จุดผ่านแดนถาวร 

- การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
- ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปฏิรูป 



การปฏรูิปกฏหมาย 
(Regulatory Reform) 

การปฎรูิป 
ระบบราชการ 

(Administrative Reform) 

กระบวนการขับเคล่ือน 
การปฏรูิปเชงิโครงสร้าง 

อย่างเป็นระบบ 

 2 วาระปฎิรูปส าคัญที่เร่งกระบวนการขับเคล่ือนการปฎิรูปเชิง
โครงสร้างให้เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ 
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การปฏรูิปกฏหมาย 

34 

• การปรับรื้อกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ 
(Guillotine) 
 

• การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
 

• การพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 



ตัวอย่างกฎหมายและร่างกฎหมายส าคัญที่ได้ด าเนินการเพื่อปฏิรูปประเทศ 

 บังคับใช้แล้ว 
! ก าลังพิจารณา/รอประกาศ 

กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ 

- ร่าง พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.แผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.การเงิน
การคลังภาครัฐ 
พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.ป.
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ. .... - พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม พ.ศ. 2560* 

- พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560* 
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560* 
- พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน/

ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 
- พ.ร.บ.การให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 

- พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560* 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560* 

- ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
....* 

- ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. .... * 

- ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ....* 
- ร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....* 
- ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....* 

- ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ....* 

- ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....* 
- ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
- ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... 

*กฎหมายส าคัญตามมติ ครม. (41 ฉบับ) 

ความม่ันคง 

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ศักยภาพคน 

ความเท่าเทียม/ 
เหลื่อมล้ า 

สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการภาครัฐ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พ.ศ. 2559 

- พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริต พ.ศ. 2559 

- ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของ
แผ่นดินคืนจากการทุจริต พ.ศ. ....  

- ร่าง พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม พ.ศ. .... 

- ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
- ร่าง พ.ร.บ.บูรณาการการพัฒนาก าลัง

แรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... 



เสถียรภาพทางการเมือง 

ประสทิธิภาพของภาครัฐ 

การปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน 

สถานะก่อน 
22พฤษภาคม  

2527 
ปัจจุบัน 

3 ประเดน็ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการขับเคล่ือนประเทศสู่อนาคต 

ประเดน็ปัญหา 

ดีขึน้ 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

การด าเนินการ 
ในขัน้ต่อไป 
ของคสช. 

• สร้างความสามคัคี
ปรองดองอย่างต่อเน่ือง 

• ด าเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต
คอรัปชัน่อย่างเข้มข้น
และต่อเน่ือง 

• เป็นวาระการปฎิรูปท่ีให้
ความส าคญัในล าดบั
ต้นๆ ท่ีต้องมีก้าวหน้า
เพิ่มขึน้ในหนึ่งปีจากนี ้
ไป ก่อนสง่มอบให้
รัฐบาลหลงัการเลือกตัง้ 
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การปรับเปล่ียนสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ภาครัฐที่น่าเช่ือถือ 

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 

37 

ภาครัฐ 
ที่น่าเชื่อถือ   

ภาครัฐที่เปิดกว้าง 
และเช่ือมโยงกัน 

ภาครัฐ 
ที่มีสมรรถนะสูง 

ภาครัฐที่ยดึ 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 



ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 4.0 

ภาครฐัทีย่ดึ 

ประชาชนเปน็

ศูนยก์ลาง 
 

 

การให้บริการที่เป็นมาตรฐานตามสิทธิพ้ืนฐาน

ของบุคคลที่รัฐก าหนด 

 การให้บริการตามความต้องการเฉพาะ

ปัจเจกบุคคล โดยแต่ละบุคคลสามารถ

ออกแบบ/เลือกรปูแบบ/วธิีการในการรับ

บริการได้ 

บริการประชาชนตามเวลาราชการ  บริการประชาชนตลอด 7/24  

ให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีที่

รับผิดชอบ 

 เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการให้บริการ

ประชาชน 

  

ให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ  ให้บริการเชิงรุก/น าเสนอบริการที่เหมาะสม

แก่ผู้รับบริการแต่ละบุคคล 

ขอรับบริการ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ขอรับบริการได้หลากหลายชอ่งทาง /ขอรับ

บริการได้หลากหลายบริการ ณ ช่องทาง

เดียว 
   

ภาครัฐที่น่าเช่ือถือคือภาครัฐที่ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 4.0 

ภาครฐั 

ที่เปดิกวา้ง 

และ 

เชื่อมโยงกนั 

   

การเปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนร้องขอเป็น

การเฉพาะราย/  

การเปิดเผยข้อมูลที่จ ากัด 

 การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบค่าตั้งต้น 

(default) ที่สามารถน าไปใช้ได้ทันที 

โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนรอ้งขอ  

   

การเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนตามแต่ละหน่วยงาน

ของรัฐ 

 การใช้/แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมลูรว่มกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

   

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

ในการให้ข้อมูล/ความคิดเห็นกับภาครฐั 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน

ต่างๆ ในการให้ค าปรึกษา ร่วมตัดสินใจ  

ร่วมตรวจสอบ เพ่ือสร้างความรู้สึกในการ

เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานภาครัฐ 

ภาครัฐที่น่าเช่ือถือคือภาครัฐที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 
แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 4.0 

  

การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 การด าเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์/ วางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า 

   

มีความเช่ียวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง   มีความเช่ียวชาญ/ช านาญในหลากหลายสาขาวิชา               
(สหวิทยาการ) และข้ามสาขาวิชา  

   

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างจ ากดั  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 

  

การก าหนดนโยบายสาธารณะโดยยึดประสบการณ์
ของผู้ก าหนดนโยบายเปน็หลัก 

 การก าหนดนโยบายสาธารณะโดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนและใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นหลัก 

   

การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  การบูรณาการการท างานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ต้ังแต่
ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการน าไปปฏิบัติ 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์อย่าง
สมบูรณ์แบบ 

 การท างานมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจทิัลอย่างสมบูรณ์
แบบต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

   

การท างาน ณ สถานที่ราชการ  การท างาน ณ สถานที่ใดก็ไดท้ั่วทุกมุมโลก 

   

โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระท าให้ขาดการ
เช่ือมโยงการด าเนินงาน/ข้อมูล ส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 การใช้ประโยชน์หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน                     
เพ่ือลดต้นทุน  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสร้าง
นวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ 

ภาครัฐที่น่าเช่ือถือคือภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

ภาครฐัทีม่ี

สมรรถนะสงู 

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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การปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏบิัตริาชการ 

ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 4.0 

ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
บนพืน้ฐานของอ านาจหน้าที่เป็นหลัก 

ให้ความส าคัญกับ 
ประเดน็ภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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• ความร่วมมือกันระหว่าง “ภาครัฐ” 
และ “ภาคเอกชน” ในรูปแบบ
ของ “Public Private 
Partnership” (PPP)   

• ความร่วมมือกันระหว่าง 
“ภาคเอกชน” และ “ภาค
ประชาชน” ในรูปแบบของ 
“วิสาหกจิเพื่อสังคม” (Social 
Enterprise) 

• ความร่วมมือกันระหว่าง 
“ภาครัฐ” และ “ภาค
ประชาชน” ในรูปแบบของ 
“Third Sector” 

โมเดล “ร่วมบริหารจัดการ” ในยุค 4.0 
แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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การถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นแบบมีเงื่อนไข 
• โอนอ านาจ พร้อม ความรับผิดชอบ 

• สร้างความพร้อมให้กบัท้องถ่ิน 
ด้วยการพฒันาขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการ ก่อนการโอน
อ านาจ และความรับผิดชอบ 

• การถ่ายโอนอ านาจจะต้องก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการให้
ชดัเจน แตไ่มจ่ าเป็นต้องถ่ายโอน
อ านาจและความรับผิดชอบให้แก่
ท้องถ่ินทกุแหง่พร้อมกนัทัง้ประเทศ 
เน่ืองจากความพร้อมของท้องถ่ิน
แต่ละพืน้ท่ีอาจมีระดบัแตกต่างกนั 

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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การบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ

• ยึดตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นส าคัญ  
• ต้องมีข้อตกลงในการปฏิบตังิาน (Performance Agreement) ว่าหากได้รับงบประมาณไป 

จะเกดิผลสัมฤทธ์ิที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนและประเทศชาตอิย่างไร  
• ต้องจัดท ารายงานต่อประชาชน (Citizen Report)  

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
กรอบ 

งบประมาณ 

ข้อตกลง 
ในการ 

ปฏิบัตงิาน 

การจัดท า 
รายงาน 

ต่อประชาชน 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

รัฐบาล 
ส านัก 

งบประมาณ 
ของรัฐสภา 

ประชาชน 



การบูรณการงบประมาณตามวาระการขับเคล่ือนและระดับการบริหารจัดการ 

• การจดัสรรงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
• ลดปัญหาความซ า้ซ้อนของภารกิจและงบประมาณ  
• สะท้อนภาพบูรณาการของภารกิจและงบประมาณท่ีจะไป

ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาติ และการปฎิรูปประเทศ  

แนวทางในการปฎรูิประบบราชการ… 
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การบริหารราชการแผ่นดนิ 



เตรียม 
คนไทย 

สู่ศตวรรษที่ 21 

สร้างวสิาหกิจที่
ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม 

พัฒนาเกษตร  
อุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการเป้าหมาย 

เสริมความเข้มแขง็ผ่าน  
6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด  

และ 77 จังหวัด 

เช่ือม 
ประเทศไทยสู่ 
ประชาคมโลก 

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 

โครงสร้างพืน้ฐานเชงิเครือข่าย 

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• การศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ 
• การวิจยัและพฒันา 
• วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

• น า้/ป่า 
• พลงังาน 
• สิ่งแวดล้อม 

• เครือขา่ยดจิิตลั 
• เครือขา่ยคมนาคมและโลจิสตกิส์ 

• สวสัดกิาร 
• การสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคม 
• สขุภาพ 

การบริหารราชการแผ่นดนิ: 10 วาระขับเคล่ือน Thailand 4.0 

โครงสร้างพืน้ฐานทางการคลัง 
• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
• อตัราการเตบิโตท่ีเหมาะสม 
• การกระจายความมัง่คัง่ 
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เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
• IQ เฉล่ียไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  

• 70% ของเดก็ไทยมีคะแนน EQ ≥ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

• อันดับ PISA จากล าดับที่ 57 
จาก 72 ประเทศ (ปี 2558) เป็น 
1 ใน 35 

• คะแนน PISA แต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า 500  

• ดัชนีการพฒันามนุษย์ (HDI) 
จาก 0.740 ปี พ.ศ. 2558 หรือ
อันดับ 87 เป็น 60 อันดับแรก  

• ผู้สูงอายุมีงานท าและรายได้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

• พฒันาสู่แรงงาน 4.0  
• พฒันาแรงงานฝีมือคุณภาพ 

500,000 คน  
•  คนไทย Generation 4.0 

พฒันา 21st Century Skill 
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Thailand 4.0…เป้าหมายเชิงนโยบายภายใน 5 ปี… 



กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
(Purposeful Learning)  

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(Generative Learning)  

เรียนรู้เพื่อส่วนรวม 
(Mindful Learning)  

เรียนรู้เพื่อการน าไปปฏบิตั ิ
(Result-Based Learning) 

คนที่มีแรงบนัดาลใจ มีความมุ่งมั่น  
มีพลังและมีความหมาย (Purposeful People)  

คนที่มีความคดิสร้างสรรค์  
สามารถรังสรรค์นวัตกรรม (Innovative People)  

คนที่มจีติสาธารณะ  
ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ (Mindful People)  

คนที่มุ่งการท างานให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ   
(Action-Based People) 
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Thailand 4.0…เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21… 
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กระบวนการเรียนรู้ คนไทยในศตวรรษที่ 21 



สานพลังประชารัฐ สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

คนไทย 
ที่เดือดร้อน 

คนไทย 
ที่พออยู่รอด 

คนไทย 
ที่พอเพียง 

คนไทย 
ที่ยั่งยืน 

มีศักยภาพและ

ความพร้อมใน

ระดับสูงแล้ว 

 

เป็นผู้ด้อยโอกาส  

มีรายได้ปานกลาง 

มีแนวโน้มท่ีจะมี

ศักยภาพ  

 

ตดิอยู่ในวงจร 
แห่งความยากจน  

• ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

• เติมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย 

• สร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม 

• สร้างและพัฒนากลไกระดับพื้นท่ี 
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Thailand 4.0…เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21… 
 



ชุดนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

Talent 
Mobility 

Brain Power 
Planning 

ตลาดแรงงาน 
คนสูงวัย 

การยกระดับคุณภาพ 
การศกึษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติ 

การ Reskill/ 
Upskill/Multi-skill  

แรงงาน 

การยกระดับ 
คุณภาพแรงงาน 

การพัฒนาระบบ 
ประกันสุขภาพ 

การส่งเสริมการปกป้อง 
สิทธมินุษยชน 

การใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาที่สอง 

การพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

การเตรียมคนไทย  
Generation 4.0 

การพัฒนาศักยภาพ 
คนตามช่วงวัย 
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Thailand 4.0…เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21… 
 

พลเมืองศกึษา 

Good Education for All 



สร้างวิสาหกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

Smart Farmers 20,000 ครัวเรือน 
Smart SMEs 100,000 ราย 

วิสาหกจิชุมชนต่อยอดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเข้าสู่ตลาดตาม
แนวทางประชารัฐ 20,000 ราย 

• GDP ของ SMEs/GDP ทัง้ประเทศ > ร้อยละ 45 
• Mkt. Cap ของสินค้าบริการของ SMEs เป็น 50% ของ 

GDP 

• มูลค่าการส่งออกสินค้าของ SMEs เป็น 40% ของมูลค่า
การส่งออกทัง้หมดของประเทศ 

• SMEs ที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา 1,000 ราย 
• ผู้ประกอบการ Startups เพิ่มขึน้ 50,000 ราย 

 
จ านวน High Value Service Provider  
OTOP 4.0 มีจ านวนร้อยละ 25 ของ OTOP 
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Thailand 4.0…เป้าหมายเชิงนโยบายภายใน 5 ปี… 
 



ธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม 

คุณค่าของความคดิ 

เกษตรกรแบบดั้งเดิม เกษตรกรสมัยใหม่ 

SME แบบดั้งเดิม SME ที่ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม 

ธุรกิจบริการมลูคา่สงู 

มูลค่าทางธุรกิจ 

เกษตรกร 

SMEs 

ธุรกจิบริการ 

สร้างวิสาหกจิและ Startup ที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

Startup 
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พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย 

• ต่อยอด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างมูลค่า
เศรษฐกจิมากกว่า 500,000 ล้านบาท 

• พฒันาก าลังคนที่มีความรู้ทกัษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย มากกว่า 200,000 คน 

• Creative Economy มีมูลค่าเศรษฐกจิ 250,000 ล้านบาท 
• Service Design Cluster เพื่อสนับสนุน High Value Services 

• พฒันา Startups / ส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการ 

• มี High-Value Products  จากพชืและ
สมุนไพร อย่างน้อย 8 ผลิตภณัฑ์ 

• เกดิ Mega Biodiversity Hub, Food Park 

• รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต ่ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
• ท่องเที่ยวอันดับ TTCI ไม่ต ่ากว่าอันดับที่ 30 

• มีงาน International Events  
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เซ็กเตอรท์ี่เนน้ 

จุดแขง็ของความ

หลากหลายเชงิ

ชีวภาพและความ

หลากหลายเชงิ

วัฒนธรรม 

• เกษตร 
• อาหาร 
• สมุนไพร 
• พลังงานชีวภาพ 
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
• อุตสาหกรรมเชิง

วัฒนธรรม 

เซ็กเตอรท์ี่เนน้ 

จุดแขง็ของ

วัฒนธรรมการ

ให้บริการ 

เซ็กเตอรท์ี่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สงู 

 

 

ยกระดับเซ็กเตอร์เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

• บริการด้านสุขภาพ และ
การแพทย์ 

• โลจสิตกิส์การค้า และการ
อ านวยความสะดวก 

• บริการที่สนับสนุนการค้า 
• บริการเก่ียวกับ

สถาบันการศึกษาและอื่น ๆ 
• ธุรกจิดจิติอล 
• อุตสาหกรรมส่งเสริม

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

• ยานยนต์แห่งอนาคต 

• อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 

• หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมการ

ขนส่งและการบนิ  
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เซ็กเตอรท์ี่เนน้ 

จุดแขง็ของความ

หลากหลายเชงิ

ชีวภาพและความ

หลากหลายเชงิ

วัฒนธรรม 

เซ็กเตอรท์ี่เนน้ 

จุดแขง็ของ

วัฒนธรรมการ

ให้บริการ 

เซ็กเตอรท์ี่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สงู 

ยกระดับเซ็กเตอร์เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
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• ยกระดบัเทคโนโลยีและ
การบริหารจดัการ
สมยัใหม่อย่างจริงจงั 

• เช่ือมโยงห่วงโซจ่ากต้น
ทางถึงปลายทาง 

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
        ภาคบริการ 
• ปรับปรุงกฏระเบียบให้ทนัสมยั 
• ยกระดบัขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการในเซก็เตอร์ 
• การเข้าถึงตลาดตา่งประเทศ 

 

• ดงึดดูการลงทนุจาก
ต่างประเทศ 

• สง่เสริมการตัง้ศนูย์วิจยั
และพฒันาในประเทศไทย 

• เร่งพฒันากลไกการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี 



พัฒนา IoT Platform เพื่อยกระดับผลิตภาพและการ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในเซก็เตอร์เป้าหมาย 

เซ็กเตอรท์ีใ่ช้
เทคโนโลยชีัน้สงู 

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั 
จุดแขง็ของวฒันธรรม

การใหบ้รกิาร 

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของความ
หลากหลายเชงิชวีภาพและความ

หลากหลายเชงิวฒันธรรม 

ก
า
ร
ส
ร
า้
งม
ลู
ค
า่
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ยกระดับองค์ความรู้และเทคโนโลยีในเซก็เตอร์เป้าหมาย 

เซ็กเตอรท์ีใ่ช้
เทคโนโลยชีัน้สงู 

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั 
จุดแขง็ของวฒันธรรม

การใหบ้รกิาร 

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของความ
หลากหลายเชงิชวีภาพและความ

หลากหลายเชงิวฒันธรรม 

• Mechatronics 
• Nanotechnology 
• Advanced 

Materials 

• Bio-Technology 

• Bio-Med 
• Service Design 

• Digital Technology 

ก
า
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ส
ร
า้
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เซ็กเตอรท์ีใ่ช้

เทคโนโลยชีั้นสูง 

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั 

จุดแขง็ของ 

วัฒนธรรมการให้บรกิาร 
เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของ

ความหลากหลายเชงิชีวภาพและ

ความหลากหลายเชงิวัฒนธรรม 

• Agritech 

• Foodtech 
• Robotech 

• Service Enhancing 

• Designtech 

• Lifestyle Business 

• Traveltech 

• Healthtech 

• Fintech 

• Edtech 

• E-Marketplace 

• E-Commerce 

พัฒนาวิสาหกิจและ Startup ที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
ในเซ็กเตอร์เป้าหมาย 

ก
า
ร
ส
ร
า้
งม
ลู
ค
า่
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ชุดนโยบายการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย 

การยกระดับขีดความสามารถ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

(Bio-Economy) 

การยกระดับขีดความสามารถ 

อุตสาหกรรมบริการ  

(Service Economy) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สูง 

(Advance Technology Economy) 

การพัฒนา 

อุตสาหกรรมผู้สูงวัย 

(Aging Industry) 

การปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมที่ไม่

สามารถแข่งขันได้ 

การยกระดับขีดความสามารถ

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

(Creative-Economy) 

การยกระดับขีดความสามารถ

เศรษฐกจิดจิติัล 

(Digital-Economy) 

60 

Thailand 4.0…พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย… 
 



เสริมความเข้มแขง็ผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด 
• เพิ่มสัดส่วน GDP  ของ 76 จังหวัด จาก 67.6% 

ของ GDP (ปี 2558) เป็น 75% ของ GDP 

• ช่องว่างของผลิตภณัฑ์ภาคต่อหวัระหว่างภาค
ลดลง 

• มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิ่มขึน้ 20% 

• สัดส่วนงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้กลุ่มจังหวัด 

• สัดส่วนการลงทุนในพืน้ที่กลุ่มจังหวัด 

• จ านวน patent innovation ของกลุ่มจังหวัด 

• สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยและพฒันาต่อ GRP 

• Smart City จ านวน 5 แห่งใน 5 ปี 
• Star Provincial Innovation Products 

จ านวนอย่างน้อย 1 ผลิตภณัฑ์ต่อจังหวัด 
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ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ภาคบรกิาร ภาคการท่องเทีย่ว 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 18 กลุ่มจังหวัด  
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เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในผ่าน 18 คลัสเตอร์จังหวัด  
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ชุดนโยบายการเสริมความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 
และ 77 จังหวัด 

การพัฒนาเมือง/ 

Smart City 

การพัฒนา  

Innovation Hub  

ในระดับภูมภิาค 

การพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ชุมชน 4.0 

การพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวระดับชุมชน 

การส่งเสริมพัฒนาภาค 

กลุ่มจังหวัด 

และจังหวัด 

แบบบูรณาการ 

การพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 

64 

Thailand 4.0…เสริมความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด… 



บูรณาการอาเซียนเช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก 

• อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 5-6 
ตามศักยภาพใน 5 ปี 

• การเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาต ิ(GNP) จากเฉล่ียร้อยละ 3.2 
ในปี พ.ศ.2556-2558 เป็นมากกว่าร้อยละ 
5 ต่อปีอย่างต่อเน่ืองภายใน 10 ปี 

• การลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ       
ภาคตะวันออก > 1.5 ล้านล้านบาท 

• มีบรรษัทข้ามชาตริะดับโลกสัญชาตไิทย  
2 บริษัท 

• ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นชาตกิารค้าและศูนย์กลางธุรกิจของ
ภมูิภาค 

• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของอาเซียน 

• มูลค่าของการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึน้ ≥ 10%//ปี 

• เมืองชายแดนเป็นเมืองการค้า 10 แห่ง                                     
(เมืองการค้าชัน้น าระดับอาเซียน 4-5 แห่ง) 

• มูลค่าการค้ากับประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี 
(ปัจจุบัน (ปี 2559) มูลค่าการค้าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท) 
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• สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง 

- เศรษฐกิจฐานราก 
- เศรษฐกิจแหง่อนาคต (อาทิ Bio-Economy, Creative Economy,   

   Digital Economy, Service Economy) 

• มอง CLMVT เป็น One Market, One Production Base 

- เปลี่ยน Nation เป็น Node 
- เปลี่ยน Border เป็น Bridge 
- ให้ความส าคญักบั Government 2Government   
   และ People 2 People ควบคูไ่ปกบั Business 2Business  

• เช่ือมตอ่ Region 2 Region เพ่ือยดึโยงสู ่One Belt One Road  

- ยกตวัอยา่งเช่น Bay Area/ Pearl River Delta กบั CLMVT 

ยุทธศาสตร์ภายใต้ภมูเิศรษฐศาสตร์ใหม่ของภมูภิาค 
Thailand 4.0…บูรณาการอาเซียนเช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก… 
… 
 



การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก 

เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ 
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ปรับเปล่ียน CLMVT เป็น Single Market, Single 
Production Base 

• จาก Country-focused เป็น City-focused 

• เน้นการเคลื่อนไหลอย่างเสรขีองสินคา้ 

บริการ เงินทุน ข้อมูล และแรงงานมีทกัษะ 

• ส่งเสริมการลงทันและการสร้างเครอืข่ายใน 

CLMV ของวิสาหกิจไทย  

• พัฒนา Sourcing พัฒนาตลาด พัฒนาทุนมนษุย์ พัฒนาตลาดทนุ  ยกระดับการขนส่ง

และโลจิสติกส์ ในระดับภมูิภาค 

• ส่งเสริม G2G, B2B และ P2P 
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เช่ือมโยง Region 2 Region เพื่อยดึโยง One Belt One 
Road 
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ท่ีมา: http://www.aseanthai.net 



ชุดนโยบายบูรณาการอาเซียนเช่ือมประเทศไทยสู่ 
ประชาคมโลก 

เขตเศรษฐกจิ 

พเิศษชายแดน 

ระเบียงเศรษฐกจิ 

ภาคตะวันออก 

การส่งเสริมการบูรณการ 

เศรษฐกจิ CLMVT 

การพัฒนาเมืองชายแดน 

จากเมืองทางผ่าน 

สู่เมืองการค้า 

การส่งเสริมลงทุน 

ในต่างประเทศ  

การเป็นชาตกิารค้า 

และบริการ 

ระดับภูมภิาค 
Strategic Partnership 

กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 
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โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 

• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่า 7% 

• พืน้ที่ป่าไม้ 40% ของประเทศ 

• พืน้ที่ป่าชายเลนจากประมาณ 1.5 ล้านไร่ 
เป็น 1.6 ล้านไร่ 

• บริหารจัดการน า้มีประสิทธิภาพ                    

• พืน้ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ปีละ 350,000 ไร่ (ปี 2558 มี 30.48 ล้านไร่)  

• มีประปาทุกหมู่บ้าน 

• อัตราการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภบิาลเพิ่มขึน้จาก 31% เป็น 50% 

• การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75% 
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การบริหาร 

จัดการน า้ 

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 

โครงสร้าง 

ราคาพลังงาน 

การบริหาร 

จัดการพลังงาน 

การพัฒนาและเพิ่ม

ประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การคืนผืนป่า  

การอนุรักษ์ป่า 

และการป้องกันการบุกรุกป่า 
การก าจัดขยะครบวงจร 
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โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 

• ลดต้นทุนการขนส่งโลจสิตกิส์ของ
ประเทศ  เป็น 12% ของ GDP (ต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้า < 7%) 

• ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ณ ด่านชายแดน
ส าคัญเพิ่มขึน้เฉล่ียไม่น้อยกว่า 7% 

• ขนส่งสินค้าทางรางจาก 1.4% เป็น 4% 

• เพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่ และพฒันา
เส้นทาง Missing Link  

• ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานในกรุงเทพและภมูภิาค
เพิ่มขึน้เป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี 

• อนิเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ความเร็วสูงเพิ่มขึน้ > 85% 

• E-Government พฒันา และ มีระบบความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์กว่า 90% 

• อันดับความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ต ่า
กว่าอันดับ 10 ของโลก 

• นักเรียนนักศึกษาและแรงงานสามารถเข้าถงึ
ระบบ E-Learning เพื่อศึกษาเรียนรู้มากกว่า 70% 
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ระบบ 

โลจสิตกิส์ 

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 

ระบบคมนาคม 

ทางอากาศ 

ระบบคมนาคม 

ทางน า้ 

การขนส่ง 

ระบบราง 

ระบบคมนาคม 

ทางบก 

เครือข่าย 

อนิเทอร์เน็ต 

หมู่บ้าน 
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โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 

• งานวิจัยและพฒันาได้น าไปใช้เชงิพาณิชย์สร้างเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 30% ของผลงานวิจัยทัง้หมด 

• สัดส่วนการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 เป็น 20:80 

• ระดับการวิจัยและพฒันาจาก 0.25% ของ GDP ปี 2553 เป็น 1.5% 

• สัดการลงทุนวิจัยและพฒันาเอกชนต่อภาครัฐ เป็นเพิ่มเป็น 70:30 

• จ านวนนักวิจัยและพฒันา เพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหน่ึงหมื่นคน 

• อันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โดย IMD อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 

 

• มหาวิทยาลัยไทยตดิ 100 อันดับ
แรกของโลก จ านวน 3 สถาบนั 

• Innovation Hub ตามภมูภิาคอย่างน้อยจ านวน 5 แห่ง 

• วิสาหกจิในชุมชนได้รับการต่อยอดพฒันาเทคโนโลยี
นวัตกรรม 
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การพฒันา 
Innovation Hub  

กระจายตามภมูภิาค 

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 

 การพัฒนา  

Global Research  

Network 

Corporate Lab  

@ University 

การปฏรูิป 

ระบบการวจิัย 
การปฎรูิป 

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนา Advanced  

Bio-Based Technologies 

การพัฒนา  

Enabling  

Technologies 
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โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• การเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมของกลุ่มประชากรที่
ยากจนเพิ่มขึน้ 

• ดัชนีชุมชนเข้มแขง็เพิ่มขึน้ทุกภาค 
• แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์  

ปลดล็อคจาก Tier2 Watch List  

• ระดับความเหล่ือมล า้ในสังคม (Gini Coefficient) 
จาก 0.445 ในปี 2556 เป็น 0.41 ในปี 2564 

• สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
เหลือ 6.5% 

• ให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากร 40% ที่มีรายได้ต ่าสุด 

• สัดส่วนหนีค้รัวเรือนต่อรายได้ทัง้หมดของ
ครัวเรือนกลุ่มครัวเรือนยากจนที่สุดลดลง 

• ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดกิาร
ตามกลุ่มเป้าหมายโดยองิระบบฐานข้อมูล 

• มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมีมาตรการ
ทางการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

• สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 และสมาชกิ 
กอช.ต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึน้ 

• ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อ
ประชากรระหว่างพืน้ที่ลดลง 

• บริการศูนย์ดูแลสุขภาพเคล่ือนที่ (Mobile Healthcare 
Services) ทุกหมู่บ้าน 

• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ปรับเป็นกลุ่ม 
Very High Human Development 

• ดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ (HSI) ปรับเป็น
กลุ่ม Very High Human Development 
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หนีค้รัวเรือน 

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

การช่วยเหลือเกษตรกร 

/ผู้มีรายได้น้อย 

การบริหารจัดการ 

ที่ดนิท ากนิ 

ยกระดับ 
บริการสาธารณสุข 

อ านวยความสะดวก 

คนพกิาร 

แรงงานต่างด้าว 

และการค้ามนุษย์ 
การป้องกัน ปราบปราม 

และบ าบัดรักษา 

ผู้ตดิยาเสพตดิ 

มาตรการรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ 

ศูนย์ 

ด ารงธรรม 

การช่วยเหลือ 

ขอทาน/ 

คนไร้ที่พึ่ง 

การคลัง 

เพื่อสังคม 
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โครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิการคลัง 
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 

การกระจายความมั่งคั่ง 

อัตราการเตบิโตที่เหมาะสม 
• กรอบอัตราเงนิเฟ้อ 2.5 ± 1.5  
• การจัดเก็บรายได้สุทธิ 19%/GDP 
• หนีส้าธารณะ/GDP ≤ 55% 
• ขาดดุลบัญชีเดนิสะพัด ≤ 
2%/GDP 

• การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พงึ
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึน้ 

• การถือครองทรัพย์สินทางการเงนิของประชากรจนที่สุด 40% เพิ่มขึน้ 
• สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถงึแหล่งเงนิทุนเพิ่มขึน้ 
• สัดส่วนเงนิกู้นอกระบบลดลง 
• คะแนนทักษะทางการเงนิของคนไทยเท่ากับค่าเฉล่ียของโลก 

• PPP ปีละ 47,000 ล้านบาท 
• การใช้บริการช าระเงนิทาง
อเิล็กทรอนิกส์ 200 ครัง้/ปี 

• เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาคการเงนิ 
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ปรับปรุงระบบ 

งบประมาณ 

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิการคลัง 

พัฒนาสถาบัน 

การเงนิชุมชน 

ปรับปรุงระบบ 

การจัดเกบ็ภาษี 

พัฒนาบริการทางการเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส์หรือใช้

เทคโนโลยี 

พัฒนาเคร่ืองมือและ

ผลติภัณฑ์ทางการเงนิ

ที่ตอบโจทย์ประเทศ 

แก้ไขปรับปรุง 

ระบบ PPP 

พัฒนาความรู้ วนัิย และ

ทักษะทางการเงนิ 

เชื่อมโยงระบบการเงนิ

กับ CLMV 

ยกระดับความม่ันคง 

ในระบบการเงนิ 
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“เราจะเดินหน้าไปดว้ยกัน 

ไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลงั” 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


