ยุทธศาสตร์ประเทศ
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ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย : วันแรกที่เข้ามา
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
เศรษฐกิจของประเทศไม่สมดุล

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกผันผวน
• ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
• ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

การจัดการน้าขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

• ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง
• มีปัญหาน้าท่วมในหลายพืนที่
• โครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกถึงร้อยละ 70
• ปริมาณน้าเต็มเขื่อนไม่สามารถระบายได้
• เกิดความเหลื่อมล้าด้านรายได้
• ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยเฉพาะกรณีอุทกภัย
• ขาดแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศโลก

สังคมขาดการดูแล

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตึงเครียด
• ขาดการยอมรับของนานาชาติในความเป็น
ประชาธิปไตย ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทย

• ยาเสพติดแพร่กระจายสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
• ขาดมาตรการรองรับการเพิ่มขึนของผู้สงู อายุ
• ขาดแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กและสตรี
• ช่องว่างทางการศึกษาระหว่างในเมืองและต่างจังหวัดสูง
ขณะที่มาตรฐานการศึกษาโดยรวมต่้า
• ภาพพจน์คอร์รัปชั่นของประเทศไม่ดี
นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น

การเมืองไม่มั่นคง
• สูญเสียโอกาสในการเดินหน้าพัฒนาประเทศ
• ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของประเทศ
ไม่ต่อเนื่อง และล่าช้า
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โอกาสที่หายไป
ความไม่สงบทาง
การเมือง
ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ตึงเครียด
วิกฤตเศรษฐกิจโลก

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EODB) ลดลงจากอันดับที่ 12 ใน
ปี 2553 เป็น อันดับ 19 ในปี 2554
• อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัดจัดโดย IMD ลดลงจากอันดับที่ 26
เป็น 27 และ WEF ลดลงจาก อันดับ 38 เป็น 39

การค้า/การลงทุน
• ไม่มีลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพืนฐานในประเทศ
• ไม่มีการลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศในระยะ 5 ปี
• โอกาสด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านชะงักงัน
• การส่งออกไปตลาดยุโรปหดตัวร้อยละ 14.7

มหาอุทกภัย
• ครอบคลุม 65 จังหวัด มูลค่าความเสียหาย 1.44 ล้านล้านบาท

มหาอุทกภัย

ปัญหาสังคม

• กระทบ 2.39 ล้านครัวเรือน พืนที่เกษตรกรรม 11.2 ล้านไร่
สถานประกอบการ 28,674 แห่ง แรงงาน 1 ล้านคน
• เศรษฐกิจปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากที่คาดไว้ร้อยละ3.8

ภาวะสังคม
• จ้านวนคุณแม่วยั ใสสูงที่สดุ ในเอเชีย (ผู้หญิงวัย 15-19 ปี ตังครรภ์
จ้านวน 90-100 คน ต่อ 1,000 คน)
• สัดส่วนคดียาเสพติดเป็นร้อยละ 81 ต่อคดีอาญาโดยรวม
• หนีสินครัวเรือนเพิ่มขึน
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สถานะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงจากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 30 ในปี 2012
ล้าดับที่

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2012
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สถานะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพืนฐาน
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืนฐานลดลง

ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยด้าน
โครงสร้างพืนฐาน
ด้อยกว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซีย
ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2012
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ความเหลื่อมล้า
ความแตกต่างระหว่างรายได้
รายได้จากค่าจ้างเฉลี่ย (บาท/คน/เดือน)

ความแตกต่างระหว่างรายได้ของกลุ่มคนรวยและกลุม่ คนรายได้น้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน
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การด้าเนินงานปีแรก : แก้ปัญหา
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

• เยียวยาความเสียหาย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ( พรบ. เงินกู้น้า 3.5 แสนล้านบาท และ พรบ. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 5 หมื่นล้านบาท)
• เยียวยาความเสียหายและก่อสร้างโครงการป้องกันน้าท่วมเร่งด่วน งบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท
• สร้างความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้าท่วม (นิคมอุตสาหกรรม ลดภาษีเครื่องจักร ผ่อนปรนเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุน)
โดยเฉพาะโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ช่วยรักษาฐานการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ

นโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
•
•
•
•
•
•

ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็น 23%
คืนภาษีรถยนต์คันแรก
เพิ่มค่าจ้างขันต่้า 300 บาท
โครงการรับจ้าน้าข้าวและพืชหลัก
กองทุนส่งเสริมบทบาทสตรี กองทุนตังตัวได้ ฯลฯ
ส่งเสริม OTOP

การสร้างความเชื่อมั่น

• กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อ้านวยความสะดวกการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
• ฟื้นความเชื่อมั่นในต่างประเทศและรับมือวิกฤตยูโร นรม. เดินสายทั่วโลกเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและขยายการค้าการลงทุน เร่งรัด
ส่งออกตลาดใหม่ ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษีและสินเชื่อแก่ภาคการส่งออกและ SME เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจนท้าให้ภาคการ
ส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 5

การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ลดความขัดแย้ง
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ขยายโอกาส

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

คนไทยทุกคนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล
• ศูนย์ Fix it Center
• 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

• เพิ่มค่าแรง 300 บาท
• เงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท
ปวช. 9,000 บาท
• จ้าน้าข้าวและพืชหลัก
• ดูแลราคาสินค้าเกษตร

• เบียยังชีพผู้สูงอายุแบบ
ขันบันได

• ส่งเสริมการลงทุนใน/ต่างประเทศ
• ส่งเสริมการเพิม่ คุณภาพการผลิต
• ส่งเสริมการตลาด/ช่องทาง
จ้าหน่าย OTOP
• สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศส่งผลต่อความเชื่อมั่น

• กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) และกองทุน กรอ.
• 1 อ้าเภอ 1 ทุน

• พักหนีเกษตรกร
• บัตรสินเชื่อเกษตรกร
• พักหนีครัวเรือน

• ดูแลค่าครองชีพ
• ควบคุมราคาสินค้า
• บัตรเครดิตพลังงาน
• พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
• แพทย์ฉุกเฉิน

• ลดภาษีนิติบุคคลจาก 30%
เป็น 23%
• สินเชื่อดอกเบียต่้า
• กองทุนพลังงานทดแทน

• เรียนรูผ้ ่าน Tablet
• กองทุนตังตัวได้

• รถคันแรก
• บ้านหลังแรก
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

• กองทุนหมู่บา้ น
• กองทุน SML
• เยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบทาง
การเมือง

• ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย
• พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ OTOP
• ยกระดับ OTOP สู่ SMEs
• การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ผลลัพธ์ปีแรก

เพิ่มรายได้

ปรับค่าแรงขันต่้า 300 บาท
รายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท
มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเมื่อ
วันที่ 1 ม.ค. 2556 และขึนเงินเดือน เพิ่มรายได้ ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐ ให้มี
ข้าราชการ
พักช้าระหนีเกษตรกร

ลดรายจ่าย

• ลูกหนีคงค้างต่้ากว่า 5 แสนบาท
จ้านวน 4.03 ล้านราย มูลหนี 46.61
ล้านบาท
• ลูกหนีสถานะปกติได้รบั อนุมัติเข้า
ร่วมโครงการ 2.33 ล้านราย มูลหนี
263.73 ล้านบาท

ท่องเที่ยว

ขยายโอกาส

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว 1.4 ล้านล้าน
บาท ในปี 2555 และมีจ้านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 22.28 ล้ านคน
(เกินกว่าเป้าหมายที่ 21.9 ล้ านคน)

60-69 ปี

70-79 ปี

600

700

80-89 ปี 90 ปี ขึนไป
800

1,000

เบียยังชีพผูส้ ูงอายุแบบขันบันได
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลกว่า 6.79 ล้านคน

บัตรเครดิตเกษตรกร

บัตรเครดิตพลังงาน

การให้สินเชื่อในรูปบัตรเครดิต โดย
อนุมัติแล้ว 1.6 ล้านใบ วงเงิน 3 ล้าน
ล้านบาท มีการใช้จ่ายผ่านบัตรแล้ว 2
หมื่นล้านบาท

• ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงาน NGV
จ้านวน 60,400 ราย
• ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงานส้าหรับ
จักรยานยนต์รบั จ้างสาธารณะ จ้านวน
2,934 ราย

บ้านหลังแรก
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา
ปีละไม่เกิน 1 แสนบาท 5 ปี
ผู้ขอยื่นใช้สิทธิ์จ้านวน 9,600 ราย
คิดเป็นมูลค่าภาษี 224 ล้านบาท

รถยนต์คนั แรก
มีจ้านวนผู้ขอใช้สิทธิ์ 1.25 ล้านคัน ยอดขอคืน
เงิน 9.1หมื่นล้านบาท จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ได้ 1.35 แสนล้านบาท โดยเป็นรถยนต์ใน
กรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 26
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ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชนกลับมา
52.0
79.1

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการท้าความเข้าใจต่อนักลงทุนต่างประเทศและการ
ด้าเนินมาตรการของภาครัฐ ท้าให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นฟูและเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับ ผู้บริโภคที่มี
ความเชื่อมั่นเพิ่มขึนตามระดับราบได้ของภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชนกลับมา
ทุนส้ารองระหว่างประเทศ

จ้านวนโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุน
3,000

2,582

180,000

จ้านวนโครงการ

2,500

160,000

1,990

2,000
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174,891 USD

200,000
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140,000

1,505
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40,000

60,000
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0

2552

2553

2554

2555

การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย

ที่มา : BOI

2548

2005

2549

2006

2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

ทุนส้ารองระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง และ
อยู่ในระดับ 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
48 ของ GDP ปี 2554

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลลัพธ์ปีแรก : อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ

(11m)

0.7

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
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ผลลัพธ์ปีแรก : เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายใน 6 เดือน และฟืน้ ตัวเต็มที่ในครึ่งปีหลัง
5.5

3.0

จากอุทกภัยท้าให้เศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ในปี 2554
แต่ ด้ว ยการด้า เนิ น การของรั ฐบาลท้า ให้ เ ศรษฐกิ จฟื้ น ตั วอย่า ง
รวดเร็ว โดยคาดว่าในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 5.5

ที่มา : สศช.

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยในปี 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ทรี่ ้อยละ 3.0 เทียบกับ
ร้อยละ 3.8 ในปี 2554

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลลัพธ์ปีแรก : ดุลงบประมาณและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม จ้าเป็นต่อการชดเชย
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและฟื้นฟูประเทศ
-2.79
0.8

ดุลงบประมาณขาดดุลอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการกระตุน้
เศรษฐกิจเพือ่ ชดเชยผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และ
จ้าเป็นต่อการฟืน้ ฟูผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554
ที่มา : กระทรวงการคลัง

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง แต่เป็นผลมาจากการเร่งน้าเข้า
สินค้าทุนเพื่อฟืน้ ฟูบูรณะประเทศและขยายการลงทุนของ
ภาคเอกชน ซึ่งนับว่ายังอยู่ในระดับทีด่ กี ว่าการคาดการณ์
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลลัพธ์ปีแรก : หนีสาธารณะเพิ่มขึนเล็กน้อยแต่ยังอยู่ตา่้ กว่าค่าเฉลีย่ ที่ผ่านมา
% ต่อ GDP

หนีสาธารณะเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พ.ศ. 2554
ASEAN Countries

Non-ASEAN Countries

43.9

หนีสาธารณะปรับตัวเพิ่มขึนเล็กน้อยและยังอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของช่วงที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ พบว่า ระดับหนีสาธารณะของไทยยังอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สิงคโปร์ สปป.ลาว
เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

ที่มา : กระทรวงการคลัง IMF

15

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลปีที่ 2 : สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง
การด้าเนินนโยบายต่อเนื่อง
• ด้าเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส
การแก้ปัญหาเดิม
• ลงทุนระบบป้องกันน้าท่วมและการบริหารจัดการน้า ตาม พรก. กู้เงิน 350,000 ล้านบาท
การพัฒนาเพื่อสร้างรากฐาน
• จัดท้ายุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
• วางยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ โดยเริ่มท้าทันทีในปี 2556 และจัดงบประมาณให้ในปี 2557 เพื่อปรับสมดุลของประเทศ
• ปฏิรูปการศึกษา
• พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
• ลงทุนในโครงสร้างพืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง โดยออก พรบ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท
• จัดท้าเขตการใช้ที่ดินของประเทศ (Zoning) (เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เมือง)
• เร่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคการค้า การลงทุน เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
• ขยายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
• ส่งเสริมการปลูกป่า
16

วิสัยทัศน์
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดี
กินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
หลักการของยุทธศาสตร์
ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาส
ใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
• รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิต
สินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
• ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง
และโลจิสติกส์)
4 ยุทธศาสตร์หลัก
• ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
• ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม
• ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ประเทศ
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Growth & Competitiveness)
หลุดพ้น
จากประเทศ
รายได้
ปานกลาง
คน / คุ ณ ภาพชี วิ ต /
ความรู้ / ยุ ติ ธ รรม

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ลดความ
เหลื่อมลา้

โครงสร้ า งพื นฐาน /
ผลิ ต ภาพ / วิ จั ยและพั ฒ นา

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
กฎระเบี ยบ

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(Green Growth)

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)
• ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีชันสูง
เพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ที่สร้างรายได้ใหม่

Growth & Competitiveness

เพิ่ม Productivity

เพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และสร้ างรายได้ จากโอกาสใหม่
Moving up

value chain

• สร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
โดย
 ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม
 มีปริมาณแรงงาน บริการโครงสร้างพืนฐาน ระบบโลจิสติกส์
ICT และพลังงาน ที่เพียงพอกับความต้องการ และมีคุณภาพ
ระดับสากล

ASEAN
รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

R&D
Innovation

ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ

• สร้างมูลค่าให้กับภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเที่ยว เพราะ
เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักและการจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ

การศึกษา

โครงสร้างพืนฐาน
บก น้า อากาศ
ICT พลังงาน

 มีกฎ ระเบียบที่เอือต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
• ใช้โอกาสจากเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ในการเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย: เศรษฐกิจขยายตัว รายได้ต่อหัวเพิ่มขึน
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต & รักษาฐาน 1. ศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสู่ครัวโลก) และความมั่นคงทางพลังงานของโลก
2. ศูนย์การผลิตรถยนต์และชินส่วน และมีศูนย์ทดสอบและวิจยั พัฒนารถยนต์และชินส่วนในเอเชีย
อุตสาหกรรมและบริการเดิม
3.
4.
5.
6.
7.

เพิ่มขีดความสามารถ SMEs & OTOP
การจัดการใช้ทดี่ ินประเทศ (Zoning)

พัฒนาระบบโลจิสติกส์
โครงสร้างพืนฐาน
พลังงาน และ ICT

ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน
ศูนย์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน
ศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพ (Bio-material) ของภูมิภาคอาเซียน
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ

1.
2.
3.
1.
2.

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการจังหวัด (One Tambon One Product: OTOP)
R&D
ก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน เพื่อเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เมือง และพืนที่ป่าไม้
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
(เช่น การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อปี เป็นต้น)
3. รักษาเสถียรภาพด้านราคา และอุปสงค์ อุปทานในอนาคต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหลักในภูมิภาค
สร้างรถไฟทางคู่เพื่อขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
สร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
สร้างสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก
จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มประสิทธิภาพ Airport Rail Link และขยายเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
สร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในเขต กทม. และปริมณฑล
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
• สร้างโอกาส ในการเข้า ถึงทรัพ ยากร และโครงสร้างพืนฐาน เพื่ อ
สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

Inclusive Growth

• เข้าถึงบริการทางสังคม บริการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยพืนฐานในการด้ารงชีวิต
• เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค

ื
สร้ างโอกาส
ในการสร้ าง
อาชีพ/รายได้

เข้ าถึงระบบ
ยุติธรรม

• ได้รับการคุ้มครองสิทธิผ ลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
อย่างทั่วถึง

้
บริการ
สาธารณสุขที่
มีคณ
ุ ภาพ

การคุ้มครอง
ทางสังคม

• คุ้มครองผลประโยชน์ ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ก้า หนดมาตรฐานฝีมื อ แรงงานระหว่า งประเทศ เพื่ อรองรับ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
• สร้ า งความ ร่ ว มมื อ ในก ารป้ อ งกั น ภั ย จากการก่ อ การร้ า ย
อาชญากรรม ยาเสพย์ ติด ภั ยพิ บั ติ และการแพร่ร ะบาดของโรค
ภายในภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เป้าหมาย: ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากขึน เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
ปฏิรปู การศึกษา

1. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและโลก
2. ยกระดับสถานศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม

พัฒนาระบบสวัสดิการ
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
เพิ่มศักยภาพและโอกาสความเท่าเทียม 2. จัดสวัสดิการและการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
ผลิตและพัฒนาแรงงาน
และผูป้ ระกอบการ

1. ผลิตแรงงานให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
2. พัฒนาภาษาอาเซียน ส้าหรับแรงงานวิชาชีพ เพื่อตอบความต้องการแรงงานของประเทศในอาเซียน
3. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

เด็ก สตรี และผูด้ ้อยโอกาส

1. คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ด้านความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ
และกฎหมายต่างๆ
2. ลดปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น โครงการคุณแม่วัยใส เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียมในกระบวนการทาง
การเมืองและการบริหาร
4. บูรณาการระบบส่งต่อร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 21

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Growth

เศรษฐกิจเติบโต
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

ลดการปล่อย GHG

• ลดการใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม ขนส่ ง และ
ครัวเรือน
• ใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึน
• ปรับกระบวนการผลิตสู่การผลิตคาร์บอนต่้า
• อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกป่า เพื่อเป็น
แหล่งดูดซับคาร์บอน

• รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ฟื้นฟูและสร้างแหล่งดูดซับ GHG

• สร้างความร่วมมือที่ดีในภูมิภาคอาเซียนในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีจริยธรรมและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHG)

1. ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และครัวเรือน
2. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการน้า

1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชน
2. ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และเพื่อการเกษตรและชลประทาน
3. จัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน

จัดท้านโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. น้ามาตรการทางด้านการคลังมาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. จัดซือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. จัดท้าแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (green community/city) เพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
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การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
การจัดสวัสดิการ
การดูแลคนตลอดช่วงชีวิต

• บูร ณาการแนวทางการพัฒ นาประเทศ จากแยกส่วนให้ส ามารถ
ด้า เนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารภาครัฐ
ที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ

• เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (Agenda based) และระดับพืนที่
(Area based) เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชน
ในพืนที่ มีการจัดสวัสดิการ และการดูแลประชาชนตลอดช่วงชีวิต

Area based
ระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์

Agenda based

ระดับพืนที่
(กลุ่มจังหวัด/จังหวัด)

• มี ก้ า ลั ง คนและกฎระเบี ย บที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ด้ ว ยการปฏิ รู ป ระบบราชการ
ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาก้าลังคนภาครัฐ และกระบวนการยุติธรรมทัง
ระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค
ตลอดจนเตรี ยมความพร้ อ มเกี่ย วกั บระบบบริ หารจั ด การภายใน
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย: กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ปรับโครงสร้างระบบราชการ

1. พัฒนา E-Government เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการท้างาน (G2P, G2B, และ G2G)

พัฒนากฎหมาย

1. ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุน(ease of doing business) เช่น กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น

แก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จชต. (งานการข่าว ยุทธการ กิจการพลเรือน และงบเคลื่อนย้ายกองพล)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โดยบูรณาการงานด้านการพัฒนาในพืนที่ (จังหวัด ศอ.บต. กอ.รมน.)

การลดคอรัปชั่นเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น

1. สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ
2. น้าระบบ ICT มาใช้ในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. ลดขันตอนในการท้างานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน และน้าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ (Risk
Management)

การบูรณาการเชิงพืนที่

1. จัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบในการท้ างานออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เกิ ดการบูรณาการและประสานงานระหว่างยุ ทธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับพืนที่ โดยในระดับพืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ
2. ก้าหนด cluster ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามยุทธ์ศาสตร์ประเทศ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศน์ Medical Hub และพลังงานสะอาด เป็นต้น
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เรื่องเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน
สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่
อาเซียนและเวทีโลก

กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค
การค้าและการลงทุน และ
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
ชายแดน

การเชื่อมโยงเพื่อการค้าการ
ลงทุน (Connectivity)
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดท้า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานก้าลังคน โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาส้าคัญอื่นๆ ในอาเซียน
และการจัดท้ามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทังจัดตัง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ
สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ (3 ฉบับ ผ่านสภาแล้ว อีก 2 ฉบับ อยู่ในการ
พิจารณาของ สคก.) และปรับปรุงกฎหมายก้ากับดูแลธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease
of doing business) เร่งรัดการจัดท้าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
พัฒนาด่านและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพด่านทีเ่ ป็นประตูเชื่อมโยงการค้า เช่น เร่งรัดการเปิดด่านถาวรที่บ้านพุน้าร้อนเพื่อ
รองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศและ ASEAN Single Window
เชื่อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 10 ด่านส้าคัญ
พลังงาน รับซือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ICT เชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ พัฒนาระบบเพื่อการเตือนภัยพิบัติ
การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกันและสร้างมาตรฐานหลักสูตรร่วม แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน
การกระจายระบบสวัสดิการให้มีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสิทธิ
แรงงานโยกย้ายถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
ระบบยุติธรรม ก้าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงและสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม
การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และร่วมกับภาคีสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 26

นโยบายรัฐบาลปี 2557-2558 : น้าพาประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
การด้าเนินนโยบายต่อเนื่อง
• ด้าเนินนโยบายรัฐบาล 16 ข้อ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส อย่างต่อเนื่อง
• ด้าเนินงานการก่อสร้างระบบคมนาคมทางหลวงภายในเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 11 ด่ าน
• เร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ทันต่อการลงนามสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าครบ 10 สาย
• พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
• ยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพที่เป็นฐานรายได้เดิมสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อาหาร และ ยานยนต์ เป็นต้น
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
• เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณี
• เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบ National Single Window ระหว่างหน่วยงานภายใน เพื่อรองรับ ASEAN Single Window
• เร่งรัดการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้าร้อนเพื่อรองรับท่าเรือทวาย
• พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ บริการทางสังคม และการคุ้มครองผู้บริโภค
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การจัดท้าโซนนิ่งภาคเกษตร

ผลการวิเคราะห์แผนที่พืนฐาน กรณีขา้ ว

ขันตอนการจัดท้า zoning ภาคเกษตร
การวิเคราะห์ผลผลิต การบริโภค และ
การตลาดที่เหมาะสม
การจัด zoning ภาคเกษตร
การซ้อนทับแผนที่ผลผลิต คมนาคม การแปรรูป (Layer)
การประเมินความเหมาะสมของดินและน้า

การจัดแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Master Map)
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แนวคิดการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ
1. วางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเน้นความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ ตามหลักการดังนี



กระจายและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค



เพิ่มประสิทธิ ภาพการขนส่ง ลดค่าใช้จ่า ยและระยะเวลาในการขนส่งจากแหล่ งผลิตไปสู่ป ระตู
การค้ า ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม



ส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว



ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางในเขตเมือง

2. มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม


เกิดการขยายตัวของ GDP สนับสนุนการสร้างงาน



รักษาวินัยการคลัง โดยคาดว่าสัดส่วนหนีสาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50
29

หลักในการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนการลงทุน
1. การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 10 สาย
 ครอบคลุมพืนที่บริการในเขต กทม. และปริมณฑล และเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนอื่น
 เน้นการพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วม (Common Ticket & Clearing House)
 นโยบายอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เพื่อจูงใจให้เพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

2. การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เชื่อมเมืองหลัก
 เชื่อมโยงเมืองหลัก พร้อมกระจายและสร้างความเจริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค
 ขยายฐานเศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟ
 สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
3. Airport Link เชื่อม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา
 เชื่อมโยงระบบการขนส่งสาธารณะ รองรับนักท่องเที่ยว
 อ้านวยความสะดวก เชื่อมต่อการเดินทาง
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หลักในการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนการลงทุน

4. รถไฟรางคู่ เชื่อมต่อปริมณฑล
 เพื่อกระจายความเจริญจากเมื่อง ไปพืนที่ใกล้เคียงเพื่อลดการแออัด
 เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และลดต้นทุน
 ลดจุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
 พัฒนาระบบปัจจุบัน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบใหม่
5. โครงข่ายถนน
 เป็น Connectivity เชื่อม AEC (ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือใต้ และตะวันออก ตะวันตก) ด่าน
ชายแดน
 เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและศูนย์กลางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค
 กระจายความเจริญ เพื่อสร้างรายได้ใหม่ และเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา
 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรม และพลังงาน
 เน้นการลดระยะเวลาเดินทาง และความปลอดภัย ทังคนและสินค้า
 เน้นการเปิดพืนที่ใหม่ เพื่อขยายพืนที่ทางเศรษฐกิจ

6. โครงสร้างพืนฐานทางอากาศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
 ขยายท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองหลัก
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Nation

Region Locality

การกระจายและเชื่อมโยงเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อย่างทัว่ ถึงทัว่ ประเทศ

ด้าน

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

ขยายโอกาส

คมนาคม

ลดต้นทุนในการขนส่งและเดินทาง

ไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าเท่ากันทั่วประเทศ

การยกระดับพืนที่เพื่อพัฒนา
เมือง

พลังงาน

ค่าน้ามันเชือเพลิงเท่ากันทั่วประเทศ

พัฒนา/ยกระดับโครงสร้าง
พืนฐาน
เพื่อสนับสนุนการผลิต/
การค้าและการบริการ
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ยุทธศาสตร์ประเทศ
หลุดพ้น
จากประเทศ
รายได้
ปานกลาง

คน / คุ ณ ภาพชี วิ ต / ความรู้ /
ยุ ติ ธ รรม

Iการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
(inclusive Growth)

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ลดความ
เหลื่อมลา้

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
Growth & Competitiveness

โครงสร้ า งพื นฐาน /
ผลิ ต ภาพ / วิ จั ยและพั ฒ นา

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Growth)

กฎระเบี ยบ
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เป้าหมาย : ประเทศไทยในอนาคต
หลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง
รายได้ต่อหัวเพิ่มขึน

ความเหลื่อมล้าน้อยลง
ประชาชนทุกกลุ่มมีมาตรฐานการด้ารงชีวิตที่มี
คุณภาพ ด้วยระบบการศึกษา สาธารณสุข และ
ระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน ของภูมิภาค ที่
มีระบบโครงข่ายคมนาคมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ที่ทันสมัย เชื่อมโยงอาเซียนกับโลก

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึน
• แหล่งผลิตอาหารคุณภาพของโลก
• ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชีย
• เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของอาเซียน
• ผู้น้าด้านการออกแบบบริการของอาเซียน
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ร่วมกันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ลดความเหลื่อมล้า สู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน

35

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศเพื่อก้าวไปสู่

อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน และสมดุล

36

Back Up

37

้ ทางลาด ับความสาค ัญสูงของแผนงาน GMS
แนวเสน

Pla
n
38

้ ทางรถไฟความเร็วสูง
เสน

ที่

เส้ นทาง

ระยะทาง

1

กทม.-โคราช-หนองคาย

615 กม.

2

กทม.-หัวหิน-ปาดังเบซาร์

982 กม.

3

Airport link

221 กม.

4

กทม.-เชี ยงใหม่

745 กม.

รวม 4 เส้ นทาง

2,563 กม.
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การจัดท้าโซนนิ่งภาคเกษตร
แผนการด้าเนินการ

แนวความคิด
• การบริหารจัดการทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
• การพัฒนาอย่างเป็นระบบตังแต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
• การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเกษตร

• การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทังในส่วนของข้อมูลทางกายภาพ (ดิน แหล่งน้า ถนน

ความก้าวหน้า

•

•

•การจัด ท้าแผนที่ฐาน (Master Map) : โดยใช้แ ผนที่

ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อด้าเนินการทับซ้อนข้อมูลในระบบ Digital
•การจัดท้าแผนที่ทับซ้อนและโซนนิ่งภาคเกษตร : ได้จัดท้า
แผนที่ทับซ้อนสินค้าเกษตร 15 ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน อ้อย ข้าวโพด
ปาล์ ม น้ า มั น ยางพารา สั บ ปะรด ล้ า ไย กุ้ ง ขาว ปลานิ ล กุ้ ง
ก้ามกราม โคเนือ โคนม ไก่เนือ และสุกร รวมทังก้าหนดแนวทาง
การจัดหาทางเลือกที่เหมาะสม
•การจัดท้า Business Model : อยู่ร ะหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท้า Business Model เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร

•
•

ตลาด โรงงาน) และข้อมูลภาพรวม (ด้านราคา ต้นทุน คู่แข่ง เกษตรกร พืนที่ถือครอง)
การจัดท้าแผนที่ฐาน โดยให้เริม่ จากหน่วยงานทีม่ ีข้อมูล/แผนที่ทสี่ มบูรณ์และละเอียด
มากทีส่ ุดเป็นฐานเพื่อให้หน่วยงานบูรณาการเพื่อด้าเนินการทับซ้อนกับข้อมูล/แผนที่
(Layers) จากแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทีด่ ินของประเทศอย่างเป็นระบบ
การจัดท้าแผนที่ทบั ซ้อน (Layers) และโซนนิ่งภาคเกษตร เพื่อให้หน่วยงาน
ส่งเสริมต่างๆ เข้าไปสนับสนุน และเพื่อให้การก้าหนดโซนนิ่งบรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมทัง
การจัดหาทางเลือกที่เหมาะสม (Optimization) ในการก้าหนดพืนที่ผลิตสินค้าเกษตรที่
เหมาะสมและก่อให้ เกิดรายได้ สงู สุด
การจัดท้า Business Model เพื่อศึกษาและวางแผนการพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างเป็น
ระบบ เชื่อมโยงตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกให้เกษตรกร
ในการสร้างรายได้
การสร้างแรงจูงใจ มาตรการด้านการเงินการคลัง และมาตรการด้านโครงสร้างพืนฐาน
ส้าหรับสนับสนุนการปรับเปลี่ยน เช่น สินเชื่อ และภาษี รวมทังแหล่งน้า และองค์ความรู้
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ความเหลื่อมล้า
การกระจุกตัวของความมั่งคั่ง : กรณีรายได้

การกระจุกตัวของความมั่งคั่ง : กรณีเงินฝาก
ขนาดบัญชี

จ้านวนบัญชี
(ล้านบัญชี)

สัดส่วนต่อ
บัญชีรวม

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

สัดส่วนต่อ
วงเงินรวม

ไม่เกิน 50,000 บาท

70.5

(86.6%)

340,425

(3.4%)

50,000 ≤ 1,000,000 บาท

9.7

(11.9 %)

2,508,630

(11.0%)

1,000,000 บาท ขึนไป

1.1

(1.5%)

7,495,278

(74.6%)

รวม

81.4

(100%)

10,044,333

(100%)

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้เป็น 11.4 เท่า ของกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่้าสุด

จ้านวนบัญชีเงินฝากวงเงินเกิน 1 ล้านบาท มีประมาณร้อยละ 1.5 ของ
บัญชีเงินฝากทังหมด แต่มีสัดส่วนเงินฝากมากถึงร้อยละ 74.6 ของเงิน
ฝากรวม และจ้านวนบัญชีที่มีเงินฝาก 25 ล้านบาทขึนไปมีเพียงร้อยละ
0.04 ของจ้านวนบัญชีแต่มีเงินฝากเป็นสัดส่วนส่วนร้อยละ 37
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ความเหลื่อมล้า
การกระจุกตัวของความมั่งคั่ง : กรณีการถือ
ครองที่ดิน
การถือครองที่ดินมีความกระจุกตัว

โอกาสในการศึกษาระดับสูง
อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
จ้าแนกตามความยากจน ปี 2554
ความยากจน
ไม่ยากจน
ยากจน
รวม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับอุดมศึกษา

79.43
45.76
77.63

32.02
1.51
30.69

ที่ ม า : ข้ อ มู ล จากการส้ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครั วเรื อ น ส้ านั กงานสถิ ติ แห่ ง ชาติ ,
ประมวลผลโดย สศช.
หมายเหตุ : ระดับมัธยมปลาย รวม ปวช. และระดับอุมศึกษา รวม ปวส.

ที่ดินที่มีการครอบครองโดยประชาชนทั่วไปมี 120 ล้านไร่ ซึ่ง
มากกว่าร้อ ยละ 90 ของจ้านวนนีกระจุก ตัวอยู่ในมือ ของคน
เพียงร้อยละ 10 (มูลนิธิสถาบันที่ดิน)

อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มยากจนมีเพียงร้อยละ 1.51
ของกลุ่มคนจนที่อยู่ในวัยเรียนทังหมด ในขณะที่กลุ่มคนไม่ยากจนมี
อัตราการเรียนต่อมากกว่าถึง 21.5 เท่า
คนไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพียงประมาณ 1 ใน 5 ซึ่งส่วนใหญ่กระจุก
ตัวในกรุงเทพมหานคร
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ลักษณะของโครงการที่ควรพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการลงทุน
1. การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลภายใต้แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
(M-Map) ให้มีความครอบคลุมพืนที่บริการในเขต กทม. และปริมณฑล และเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชน
อื่น รวมทังให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วม (Common Ticket & Clearing House)
และ ความเป็นไปได้ในการน้านโยบายอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

2. การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 4 สายทาง เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญ
ไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค รวมทังสนับสนุนการขยายฐานเศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟ ตลอดจน
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบรางมีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
และการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มความจุของทาง การลดจุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทังการพัฒนารถไฟสายใหม่ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟของ
ประเทศ (Master Plan) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ระบบรางได้อย่างเป็น
รูปธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Shift Mode)
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