กรอบความคิดเชิงบูรณาการของผู้นาภาครั ฐ
กับการขับเคลื่อนภารกิจ ป.ย.ป. ในยุคประเทศไทย 4.0
ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรี ย์
22 มิถุนายน 2560

ประเทศไทย
ก่ อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

2

ประเทศไทยก่ อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…

กับดักเชิงซ้ อนของความ
เหลื่อมลา้ ทุจริตคอรั ปชั่น
และความขัดแย้ งที่รุนแรง

โอกาส

สี่กับดักประเทศไทยที่หากปล่ อยไว้ อาจนาพาประเทศไทย
ไปสู่ชาติท่ ลี ้ มเหลว
ประเทศ
ไทยในอดีต

กับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง
กับดักเชิงซ้ อน
ของทุนมนุษย์

ความเสี่ยง

วงจรอุบาทว์
ทางการเมือง

ประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง
ประเทศ
ในโลกที่สาม

รัฐที่กาลัง
ล้ มเหลว

ประเทศไทย
ก่ อน
22 พฤษภาคม 2557

รัฐที่
ล้ มเหลว
จุดอ่ อน

จุดแข็ง

3

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน

ความจาเป็ นในการปฏิรูปเชิงโครงสร้ างอย่ างเป็ นระบบ

•

ลัทธิล่าอาณานิคม

•

การรวมชาติ

•

การสร้ างรัฐชาติไทย

•

ความทันสมัย

แรงกดดัน
จากภายนอก

•
•
•
•

ระบอบทุนนิยมโลก
โลกาภิบาล
การจัดระเบียบโลกใหม่
ภัยคุกคามไม่ ตามแบบ

แรงประทุ
จากภายใน
•

การปฏิรูป
ประเทศ
ครัง้ ที่หนึ่ง

ล้ นเกล้ าฯรัชกาลที่ 5

การปฏิรูป
ประเทศ
ครั ง้ ที่สอง ?

•
•
•

ความเป็ นธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร
ความเข้ มแข็งของชุมชน
การมีส่วนร่ วมจัดการ
คุณค่ าและวัฒนธรรมท้ องถิ่น

ยุคปั จจุบัน
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การปฏิรูปเชิงโครงสร้ างอย่ างเป็ นระบบเท่ านัน้ ที่จะทาให้ พวกเรา
สามารถก้ าวข้ ามกับดัก นาพาประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
การปฏิรูปเชิงโครงสร้ าง
อย่ างเป็ นระบบ
ก้ าวข้ ามกับดักเชิงซ้ อนของความ
เหลื่อมลา้ ทุจริตคอรั ปชั่น
และความขัดแย้ งที่รุนแรง

วงจรขับเคลื่อนสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
ช่ องว่ างของรายได้
ลดน้ อยลง

การเมือง
ที่มีเสถียรภาพ

ปรั บเปลี่ยนสู่ประเทศมีรายได้ สูง
จากการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศให้ สูงขึน้ อย่ างมีนัย

ปลดล๊ อควงจรอุบาทว์
ทางการเมือง

ก้ าวข้ ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง
ก้ าวข้ ามกับดักเชิงซ้ อน
ของทุนมนุษย์

การเติบโตเชิงคุณภาพ
ในระดับ 5-6 % และต่ อเนื่อง

ระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ
ยึดประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง
การลงทุนเชิง
คุณภาพเพิ่มมากขึน้

คนมีคุณภาพ แรงงานมี
ทักษะและฝี มือรองรับงาน
ที่มีคุณภาพและค่ าจ้ างสูง
5

สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย

ระดับความซับซ้ อนของประเทศ

วิวัฒน์ ประเทศไทย
สงครามเพื่อนาพาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปั จจุบัน

สูง

สงครามต่ อสู้
ประชาธิปไตยเทียม
สงครามต่ อสู้
ความยากจน

อดีต
ต่า

สงครามต่ อสู้
คอมมิวนิสต์
สูง

ต่า

ระดับความซับซ้ อนของโลก

7

ภายใต้ พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนประเทศไปสู่
ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้ องตอบคาถามใน 4 ประเด็น
ประเด็นคาถาม

คาตอบ

มีทศิ ทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
เพื่อนาพาประเทศสู่อนาคตหรือไม่ ?

ยุทธศาสตร์
ชาติ

มีความสามารถปรับเปลี่ยน
ให้ สอดรับกับพลวัตโลกหรือไม่ ?

การปฏิรูป
ประเทศ

มีความสามารถขับเคลื่อนประเทศ
อย่ างต่ อเนื่องและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?

การบริหาร
ราชการแผ่ นดิน

มีพลังร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในการขับเคลื่อนประเทศหรือไม่ ?

กลไก
ประชารั ฐ

ผลลัพธ์

มั่นคง
มั่งคั่ง

ยั่งยืน
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สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย
ก่ อน คสช.

การปฏิรูป
ประเทศ

ไม่เคยมีการปฏิรูปขนานใหญ่
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

• รัฐที่ไม่น่าเชื่อถือ
การบริหาร • การบริหารราชการแผ่นดินแบบไซโล
ราชการแผ่ นดิน • แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
• ขับเคลื่อนด้ วยกฏระเบียบ

กลไก
ประชารั ฐ

ใช้ กลไกประชานิยมเป็ นหลัก

ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี
วิสยั ทัศน์ม่งุ สูป่ ระเทศที่มีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน

สะพานทอดสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ไม่เคยมีวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์
ชาติระยะยาว เน้ นนโยบายระยะสัน้
เพื่อชนะการเลือกตัง้

อนาคตประเทศไทย

เดินหน้ าปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง
• รัฐที่น่าเชื่อถือ
• การบริ หารราชการแผ่นดินแบบ
บูรณาการ
• มีวิสยั ทัศน์ประเทศเป็ นเป้าหมาย
• ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ผนึกกาลังทุกภาคส่วน สานพลัง
ประชารัฐ เดินหน้ าประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

“บันไดลิง” กับ “งูท่ อี ยู่ในอุโมงค์ ”
สัญญาที่ให้ ไว้ กับประชาชน
ช่ วงเลือกตัง้

วิสัยทัศน์
ประเทศไทย

นโยบาย
รั ฐบาล

เปลี่ยนรัฐบาล

บันไดลิง

งูท่ อี ยู่ในอุโมงค์
11

วิสัยทัศน์
ประเทศไทย

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ด้ วยการพัฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในเวทีโลก

มั่นคง

(Thailand’s Strategic Position)
การพัฒนาที่สมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศ
ที่พฒ
ั นาแล้ ว

(Thriving in Balance)
เกียรติภมู แิ ละศักดิ์ศรี
ในความเป็ นชาติ

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

(Dignity of the Nation)
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ในการสร้ างเกียรติภมู ิและศักดิ์ศรี ในความเป็ นชาติให้ เกิดขึน้
มี 4 ประเด็นคาถามที่คนไทยทุกคนต้ องตอบ
1

เรามีความเข้ าใจในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติไทยมากน้ อยแค่ไหน ?

2

เรามีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็ นไทยมากน้ อยเพียงใด?

3

เรามีความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความหวงแหนในความเป็ นไทย
ความเป็ นคนไทย ในความเป็ นประชาชาติไทยขนาดไหน?

4

เรามีความรู้สกึ ห่วงใย อยากมีความรับผิดชอบ ทุม่ เทกาลังกายกาลังใจ ยอม
เสียสละ เพื่อความอยูร่ อด และประโยชน์สขุ ให้ กบั ประเทศชาติ มากน้ อย
เพียงใด?
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

การพัฒนาที่สมดุลผ่ านโครงสร้ างเศรษฐกิจที่เน้ นคุณค่ า
(Value-Based Ecosystem) การพัฒนาที่เน้ น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

โครงสร้ างเศรษฐกิจที่เน้ นคุณค่ า
(Value-Based Ecosystem)

ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน
(Circular Economy)

ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว
(Distributive Economy)

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Economy)

การพัฒนา
ที่สมดุล

การใช้ ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่ างไม่ ยัง้ คิด

การอนุรักษ์ และใช้ ทรั พยากร
ธรรมชาติอย่ างชาญฉลาด

การกระจุกของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

การกระจายของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

การเน้ นเงินทุน
และทุนทางกายภาพ

การเน้ นปั ญญามนุษย์
และเทคโนโลยี
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy)
กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
การใช้ ทรั พยากร
ธรรมชาติอย่ างไม่ ยงั ้ คิด

การอนุรักษ์ และใช้ ทรั พยากร
ธรรมชาติอย่ างชาญฉลาด

ความยั่งยืน

•

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

•

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่

•

การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน

•

การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•

การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบ
เรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การ
คานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)

•

การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทาดี”
(Doing Good, Doing Well)

•

ฯลฯ
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive Economy)
กลไกขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง
การกระจุกของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

การกระจายของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

ความมั่นคง

•

การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอให้กับคนยากจน 40% แรก

•

การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดแบบมี
เงื่อนไข

•

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

•

การยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร

•

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและปรับทักษะแรงงานให้สอด
รับกับโลก ยุค 4.0

•

การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

•

การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

•

การพัฒนา Innovation Hubs ให้กระจายในระดับภูมิภาค

•

การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน

•

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ

•

ฯลฯ
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)
กลไกขับเคลื่อนสู่ความมั่งคั่ง
การเน้ นเงินทุน
และทุนทางกายภาพ

การเน้ นปั ญญามนุษย์
และเทคโนโลยี

ความมั่งคั่ง

•

การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy,
Information Literacy และ Media Literacy

•

การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

•

การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

•

การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์

•

การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

•

การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

•

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ

•

การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมดาเนินการทั้งใน
แพลทฟอร์มในโลกจริง และโลกดิจิทัล

•

ฯลฯ

17

การพัฒนาที่สมดุลด้ วยการ “สร้ างความเข้ มแข็งจากภายใน
เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในเวทีโลก
การพัฒนาที่สมดุล
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกียรติภมู แิ ละศักดิ์ศรี
ในความเป็ นชาติ

สร้ างความเข้ มแข็ง
จากภายใน

เชื่อมไทย
สู่ประชาคมโลก

18

การพัฒนาที่สมดุลด้ วยการบูรณาการกระแสชุมชนภิวัตน์ กับ
กระแสโลกาภิวัตน์ อย่ างกลมกลืน

ชุมชน

77จังหวัด

18 กลุ่มจังหวัด

สร้ างความเข้ มแข็ง
จากภายใน

ชุมชนภิวัตน์
•
•
•
•

ความพอเพียง
ความเข้ มแข็งของชุมชน
อัตลักษณ์ เชิงวัฒนธรรม
ความเข้ มแข็งของครอบครั ว

6 ภาค

ประเทศไทย

CLMVT

อาเซียน

โลก

เชื่อมไทย
สู่ประชาคมโลก

โลกาภิวัตน์
•
•
•
•

ประสิทธิภาพ
การแข่ งขัน
ผลิตภาพ
นวัตกรรม
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ตาแหน่ งยุทธศาสตร์ ของประเทศไทยในเวทีโลก
ตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในเวทีโลก
• การมีบทบาทในการขับเคลื่อนวาระสาคัญของโลก
( อาทิ SEP for SDGs)

การพัฒนาที่สมดุล
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกียรติภมู ิ
และศักด์ ศรี
ในความเป็ นชาติ

สร้ างความเข้ มแข็ง
จากภายใน

• การใช้ วัฒนธรรมเป็ นกลไกในการเพิ่มบทบาทของประเทศ
(อาทิ ศาสนาพุทธ มวยไทย อาหารไทย)
• การเป็ นแฟลทฟอร์ มทางเศรษฐกิจของ CLMVT
• การยกระดับให้ กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองระดับโลก

• การเป็ นผู้นาโลกในบางอุตสาหกรรม
(อาทิ เกษตร อาหาร ท่ องเที่ยว การแพทย์ สุขภาพ)
• การปฏิบัตติ ามกติกาและพันธะสัญญาในธรรมาภิบาลโลก

เชื่อมไทย
สู่ประชาคมโลก
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ถอดรหัส “วิสัยทัศน์ ประเทศไทย” สู่ “ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ”
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
ตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในเวทีโลก
การพัฒนาที่สมดุล
ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรี
ในความเป็ นชาติ

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
การสร้ างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่ าเทียมทางสังคม

การพัฒนา
และเสริมสร้ าง
ศักยภาพมนุษย์

ความ
มั่นคง
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

การสร้ าง
ความสามารถ
ในการแข่ งขัน
21

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี …

การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย:
คนไทยเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพสูง
•

เป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และ
ความคิดที่เป็นอิสระ

•

เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

•

•

เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์
1.

การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว ง
ชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ

2.

การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย ม
และทั่วถึง

3.

การปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

4.

การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

5.

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม อ ยู่ ดี มี สุ ข ข อ ง
ครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของ
สถาบั น ครอบครั ว ในการบ่ ม เพาะ
22
จิตใจให้เข้มแข็ง
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การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และเท่ าเทียมทางสังคม
เป้าหมาย:
สร้ างสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
1.

การสร้ า งความมั่ น คงและการลดความ
เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.

การพั ฒ นาระบบบริ ก ารและระบบบริ ห าร
จัดการสุขภาพ

3.

การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มและนวั ต กรรมที่
เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย

4.

การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน

5.

การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา

• สังคมแห่งโอกาส
• สังคมที่เป็นธรรม
• สังคมแห่งคุณธรรม
• สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน

23
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การสร้ างการเติบโต บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เป้าหมาย:
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่
•

เมืองที่มีพลวัต

•

ชุมชนที่เข้ มแข็ง

•

สังคมคาร์ บอนต่า

•
•

ยุทธศาสตร์
1.

การจั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

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
ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

3.

กา ร พั ฒ น าแ ล ะใ ช้ พ ลั ง ง าน ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม

4.

การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.

การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6.

ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
24

การใช้ ชีวิตปรับสภาพตามภูมิอากาศ
อุตสาหกรรมสีเขียว
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การสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
เป้าหมาย:
ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ ง

ยุทธศาสตร์
1.

การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น การส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ที่ อ ยู่ บ นการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

2.

การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่ เข้มข้น โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา

3.

การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงานและพั ฒ นาSME สู่ส ากล และพั ฒ นาวิ สาหกิ จ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร

4.

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
ระบบเมืองศูนย์ ก ลางความเจริญ จัดระบบผังเมือ งที่มีป ระสิทธิภาพและมี
ส่ว นร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

5.

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา

6.

การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการ
พัฒ นากับ นานาประเทศ ส่งเสริมความร่ว มมือ กับ นานาชาติใ นการสร้า ง
ความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ

• เป็ นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้ นการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
• เศรษฐกิจขับเคลือ่ นด้ วยผลิตภาพ เต็มเปี่ ยม
ด้ วยการรังสรรค์นวัตกรรมและการเรี ยนรู้
• มีเศรษฐกิจภายในที่แข็งแกร่ง ไม่ผกู อยู่กบั
เศรษฐกิจโลกเพียงอย่างเดียว

• เป็ นชาติการค้ าที่เชื่อมต่อการค้ าการลงทุน
กับประชาคมโลก
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ความมั่นคง

เป้าหมาย:
ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

• การบริหารจัดการความเสี่ยงประเทศ
(Country Risk Management) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การบริหารจัดการภัยคุกคามไม่ตามแบบ
(Non-Conventional Threats) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การบริหารจัดการวิกฤต (Crisis
Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่
26
แนวระนาบมากขึ้น
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การปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ
เป้าหมาย:
ภาครั ฐที่น่าเชื่อถือ

ยุทธศาสตร์
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

• ภาครัฐทีย
่ ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

• ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

• ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรมและเป็นสากล
6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ
7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
27
ของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี …

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติกับ SDGs
การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวต
ิ
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

● การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (เป้าหมายที่ 3)
● การศึกษาที่เท่าเทียม (เป้าหมายที่ 4)
● ความเท่าเทียมทางเพศ (เป้าหมายที่ 5)

● ขจัดความยากจน (เป้าหมายที่ 1)
● ขจัดความหิวโหย (เป้าหมายที่ 2)
● ลดความเหลื่อมล้า (เป้าหมายที่ 10)
● เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 11)
● สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (เป้าหมายที่ 16)
● การจัดการน้าและสุขาภิบาล (เป้าหมายที่ 6)
● พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (เป้าหมายที่ 7)
● การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(เป้าหมายที่ 13)
● การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล (เป้าหมายที่ 14)
● การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
(เป้าหมายที่ 15)
● การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(เป้าหมายที่ 8)
● อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
(เป้าหมายที่ 9)
● แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 12)

ความ
ร่วมมือ
เพื่อการ
พัฒนา
ที่ยั่งยืน
(เป้าหมาย
ที่ 17)
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การปฏิรูปประเทศ

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติกับการปฎิรูป
การปฏิรูปสังคม

การปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปสาธารณสุข

การพัฒนา
และเสริมสร้ าง
ศักยภาพมนุษย์

การสร้ างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่ าเทียมทางสังคม

ความ
มั่นคง
การสร้ างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม

การสร้ าง
ความสามารถ
ในการแข่ งขัน

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

การปฏิรูปการเมือง
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

การปฏิรูปกฏหมาย
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรูปเศรษฐกิจ
การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ
30

ผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ความมั่นคง
การสร้างสามารถ
ในการแข่งขัน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

-

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์/อาชญากรรมข้ามชาติ
การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU

- เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
- Start-Ups / SMEs
- โครงสร้างพื้นฐาน / คมนาคมขนส่ง
- โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
- เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที่

ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในทุกมิติ
เศรษฐกิจมั่งคั่ง
คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น
คนไทยพร้อมก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

-

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- การทวงคืนผืนป่า
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล/
ฟื้นฟู มีความยั่งยืน

- การปราบปรามการทุจริต/ศาลคดีทุจริต
- การแก้ไขปัญหา ICAO

ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล และอานวย
ความสะดวกให้ประชาชน

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
บ้านประชารัฐ
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ
การจัดระเบียบสังคม

สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น
คนไทยได้รับสวัสดิการดีขึ้น
ความเหลื่อมล้าลดลง

- การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ
จุดผ่านแดนถาวร
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วาระปฏิรูปในช่วง 1 ปีต่อจากนี้
-

ระบบราชการ 4.0
การปฏิรูปกิจการตารวจ
ระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
การสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
- การปลูก/รักษาป่า
ชุมชน
- การป้องกันพื้นที่ป่า/
ฟื้นฟูสภาพป่า
- การกาหนดพื้นที่
คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
- การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย “ประเทศไทย
ไร้ขยะ”

บริหารจัดการ
ความมั่นคง
ภาครัฐ

ปฏิรูป
สิ่งแวดล้อม

ความเท่าเทียม/
เหลื่อมล้า
- ธนาคารที่ดิน
- การเงินฐานราก/
สถาบันการเงินชุมชน
- Social Enterprises
- ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
- การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ศักยภาพคน
-

การยกระดับภาษาอังกฤษ
STEM Education
Active Aging
การบูรณาการระบบประกัน
สุขภาพ

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
(EEC)
- Start-Ups / SMEs
- ระบบคมนาคมขนส่ง
- พลังงานทดแทน/
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- การประกันภัย
การเกษตร

2 วาระปฎิรูปสาคัญที่เร่ งกระบวนการขับเคลื่อนการปฎิรูปเชิง
โครงสร้ างให้ เกิดขึน้ อย่ างเป็ นระบบ
การปฏิรูปกฏหมาย
(Regulatory Reform)
กระบวนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเชิงโครงสร้ าง
อย่ างเป็ นระบบ
การปฎิรูป
ระบบราชการ
(Administrative Reform)
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การปฏิรูปกฏหมาย
• การปรับรื้อกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ
(Guillotine)
• การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
• การพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

34

ตัวอย่างกฎหมายและร่างกฎหมายสาคัญที่ได้ดาเนินการเพื่อปฏิรูปประเทศ



บังคับใช้แล้ว
- พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริต พ.ศ. 2559
ความมั่นคง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ศักยภาพคน

ความเท่าเทียม/
เหลื่อมล้า

- ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
- พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตะวันออก พ.ศ. .... *
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560*
- ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ....*
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560* - ร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....*
- ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....*
- ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ.บูรณาการการพัฒนากาลัง
แรงงานแห่งชาติ พ.ศ. ....
- พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560*
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560*
- พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน/
ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.การให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559

- ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
....*
- ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....*
- ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ....

สิ่งแวดล้อม
- พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560*
บริหารจัดการภาครัฐ

!

กาลังพิจารณา/รอประกาศ
- ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของ
แผ่นดินคืนจากการทุจริต พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม พ.ศ. ....

*กฎหมายสาคัญตามมติ ครม. (41 ฉบับ)

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

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.ตารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.ป.
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ....
- ร่าง พ.ร.ป.พรรค
การเมือง พ.ศ. ....

3 ประเด็นปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต
ประเด็นปั ญหา

สถานะก่ อน
22พฤษภาคม
2527

สถานะ
ปั จจุบนั

การดาเนินการ
ปั จในขั
จุบันน้ ต่ อไป
ของคสช.

เสถียรภาพทางการเมือง

• สร้ างความสามัคคี
ปรองดองอย่างต่อเนื่อง

การปราบปรามทุจริตคอรั ปชั่น

• ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน่ อย่างเข้ มข้ น
และต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพของภาครั ฐ

ดีขึ ้น

• เป็ นวาระการปฎิรูปที่ให้
ความสาคัญในลาดับ
ต้ นๆ ที่ต้องมีก้าวหน้ า
เพิ่มขึ ้นในหนึ่งปี จากนี ้
ไป ก่อนส่งมอบให้
รัฐบาลหลังการเลือกตั ้ง
36

แนวทางในการปฎิรูประบบราชการ…

การปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อตอบโจทย์ การสร้ าง
ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ
ภาครัฐที่เปิ ดกว้ าง
และเชื่อมโยงกัน

ภาครัฐ
ที่น่าเชื่อถือ
ภาครัฐที่ยดึ
ประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง

ภาครัฐ
ที่มีสมรรถนะสูง
37

แนวทางในการปฎิรูประบบราชการ…

ภาครัฐที่น่าเชื่อถือคือภาครัฐที่ยดึ ประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง
ระบบราชการ 3.0

ภาครัฐทีย
่ ด
ึ
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง

ระบบราชการ 4.0

การให้บริการที่เป็นมาตรฐานตามสิทธิพื้นฐาน
ของบุคคลที่รัฐกาหนด

การให้บริการตามความต้องการเฉพาะ
ปัจเจกบุคคล โดยแต่ละบุคคลสามารถ
ออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการในการรับ
บริการได้

บริการประชาชนตามเวลาราชการ

บริการประชาชนตลอด 7/24

ให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการให้บริการ
ประชาชน

ให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ

ให้บริการเชิงรุก/นาเสนอบริการที่เหมาะสม
แก่ผู้รับบริการแต่ละบุคคล

ขอรับบริการ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ขอรับบริการได้หลากหลายช่องทาง /ขอรับ
บริการได้หลากหลายบริการ ณ ช่องทาง
เดียว
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แนวทางในการปฎิรูประบบราชการ…

ภาครัฐที่น่าเชื่อถือคือภาครัฐที่เปิ ดกว้ างและเชื่อมโยงกัน
ระบบราชการ 3.0

ภาครัฐ
ที่เปิดกว้าง
และ
เชื่อมโยงกัน

ระบบราชการ 4.0

การเปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนร้องขอเป็น
การเฉพาะราย/
การเปิดเผยข้อมูลที่จากัด

การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบค่าตั้งต้น
(default) ที่สามารถนาไปใช้ได้ทันที
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องขอ

การเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนตามแต่ละหน่วยงาน
ของรัฐ

การใช้/แลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
ในการให้ข้อมูล/ความคิดเห็นกับภาครัฐ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในการให้คาปรึกษา ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้สึกในการ
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานภาครัฐ
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ภาครัฐที่น่าเชื่อถือคือภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
ระบบราชการ 3.0

ภาครัฐทีม
่ ี
สมรรถนะสูง

ระบบราชการ 4.0

การดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ให้มี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์/ วางแผนการดาเนินงาน
ล่วงหน้า

มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญเฉพาะทาง

มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญในหลากหลายสาขาวิชา
(สหวิทยาการ) และข้ามสาขาวิชา

การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างจากัด

การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ

การกาหนดนโยบายสาธารณะโดยยึดประสบการณ์
ของผู้กาหนดนโยบายเป็นหลัก

การกาหนดนโยบายสาธารณะโดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนและใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นหลัก

การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

การบูรณาการการทางานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่
ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนาไปปฏิบัติ

การทางานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สมบูรณ์แบบ

การทางานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจท
ิ ัลอย่างสมบูรณ์
แบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

การทางาน ณ สถานที่ราชการ

การทางาน ณ สถานที่ใดก็ได้ทั่วทุกมุมโลก

โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระทาให้ขาดการ
เชื่อมโยงการดาเนินงาน/ข้อมูล ส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้ประโยชน์หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสร้าง
นวัตกรรมการทางานใหม่ ๆ
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การปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการปฏิบัตริ าชการ
ระบบราชการ 3.0

ระบบราชการ 4.0

ให้ ความสาคัญกับการดาเนินงาน
บนพืน้ ฐานของอานาจหน้ าที่เป็ นหลัก

ให้ ความสาคัญกับ
ประเด็นภารกิจได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
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โมเดล “ร่ วมบริหารจัดการ” ในยุค 4.0
•

•

•

ความร่วมมือกันระหว่าง “ภาครัฐ”
และ “ภาคเอกชน” ในรู ปแบบ
ของ “Public Private
Partnership” (PPP)
ความร่วมมือกันระหว่าง
“ภาคเอกชน” และ “ภาค
ประชาชน” ในรู ปแบบของ
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social
Enterprise)
ความร่วมมือกันระหว่าง
“ภาครัฐ” และ “ภาค
ประชาชน” ในรู ปแบบของ
“Third Sector”
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การถ่ ายโอนอานาจจากส่ วนกลางสู่ท้องถิ่นแบบมีเงื่อนไข
• โอนอานาจ พร้ อม ความรับผิดชอบ

• การถ่ายโอนอานาจจะต้ องกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการให้
ชัดเจน แต่ไม่จาเป็ นต้ องถ่ายโอน
อานาจและความรับผิดชอบให้ แก่
ท้ องถิ่นทุกแห่งพร้ อมกันทังประเทศ
้
เนื่องจากความพร้ อมของท้ องถิ่น
แต่ละพื ้นที่อาจมีระดับแตกต่างกัน
• สร้ างความพร้ อมให้ กบั ท้ องถิ่น
ด้ วยการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ก่อนการโอน
อานาจ และความรับผิดชอบ
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การบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ

ยุทธศาสตร์ ชาติ

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ชาติ
•
•
•

กรอบ
งบประมาณ

รั ฐบาล

ข้ อตกลง
ในการ
ปฏิบัตงิ าน
สานัก
งบประมาณ
ของรัฐสภา

การจัดทา
รายงาน
ต่ อประชาชน

ประชาชน

ยึดตามยุทธศาสตร์ ชาติเป็ นสาคัญ
ต้ องมีข้อตกลงในการปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement) ว่ าหากได้ รับงบประมาณไป
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ เี ป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงกับประชาชนและประเทศชาติอย่ างไร
ต้ องจัดทารายงานต่ อประชาชน (Citizen Report)
44

แนวทางในการปฎิรูประบบราชการ…

การบูรณการงบประมาณตามวาระการขับเคลื่อนและระดับการบริหารจัดการ

• การจัดสรรงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดปั ญหาความซ ้าซ้ อนของภารกิจและงบประมาณ
• สะท้ อ นภาพบูร ณาการของภารกิ จและงบประมาณที่ จะไป
ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ ชาติ และการปฎิรูปประเทศ
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การบริหารราชการแผ่ นดิน

การบริหารราชการแผ่ นดิน: 10 วาระขับเคลื่อน Thailand 4.0
เตรี ยม
คนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21

สร้ างวิสาหกิจที่
ขับเคลื่อนด้ วย
นวัตกรรม

พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเป้าหมาย

เชื่อม
เสริมความเข้ มแข็งผ่ าน
6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด ประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก
และ 77 จังหวัด

โครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพ

•
•
•

น ้า/ป่ า
พลังงาน
สิ่งแวดล้ อม

โครงสร้ างพืน้ ฐานเชิงเครือข่ าย

•
•

เครื อข่ายดิจิตลั
เครื อข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์

โครงสร้ างพืน้ ฐานทางปั ญญา

•
•
•

การศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู้
การวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

โครงสร้ างพืน้ ฐานทางสังคม

•
•
•

สวัสดิการ
การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคม
สุขภาพ

โครงสร้ างพืน้ ฐานทางการคลัง

•
•
•

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตที่เหมาะสม
การกระจายความมัง่ คัง่
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เตรี ยมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
• IQ เฉลี่ยไม่ ต่ากว่ าเกณฑ์ มาตรฐาน 100
• 70% ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ≥
เกณฑ์ มาตรฐาน
•
•
• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
จาก 0.740 ปี พ.ศ. 2558 หรือ
อันดับ 87 เป็ น 60 อันดับแรก

•

พัฒนาสู่แรงงาน 4.0
พัฒนาแรงงานฝี มือคุณภาพ
500,000 คน
คนไทย Generation 4.0
พัฒนา 21st Century Skill

• คะแนน PISA แต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่ า 500
• อันดับ PISA จากลาดับที่ 57
จาก 72 ประเทศ (ปี 2558) เป็ น
1 ใน 35

• ผู้สูงอายุมีงานทาและรายได้
เหมาะสมกับศักยภาพ
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Thailand 4.0…เตรี ยมคนไทยสู่ศตวรรษที่

21…

กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

ปรั ชญาการดาเนินชีวติ ที่ถกู ต้ อง

กระบวนการเรี ยนรู้

คนไทยในศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ อย่ างมีเป้าหมาย
(Purposeful Learning)

คนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น
มีพลังและมีความหมาย (Purposeful People)

เรียนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์
(Generative Learning)

คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์
สามารถรังสรรค์ นวัตกรรม (Innovative People)

เรียนรู้ เพื่อส่ วนรวม
(Mindful Learning)

คนที่มีจติ สาธารณะ
ยึดประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นที่ตัง้ (Mindful People)

เรียนรู้เพื่อการนาไปปฏิบตั ิ
(Result-Based Learning)

คนที่ม่ ุงการทางานให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
(Action-Based People)
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21…

สานพลังประชารั ฐ สร้ างสังคมที่ไม่ ทอดทิง้ ใครไว้ ข้างหลัง
คนไทย
ที่ย่ งั ยืน

คนไทย
ที่พอเพียง
คนไทย
ที่พออยู่รอด

คนไทย
ที่เดือดร้ อน
เป็นผู้ด้อยโอกาส

มีศักยภาพและ
ความพร้อมใน
ระดับสูงแล้ว

มีรายได้ปานกลาง
มีแนวโน้มที่จะมี
ศักยภาพ

ติดอยู่ในวงจร
แห่ งความยากจน

•

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

•

เติมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย

•

สร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม

•

สร้างและพัฒนากลไกระดับพื้นที่
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21…

ชุดนโยบายการเตรี ยมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การ Reskill/
Upskill/Multi-skill
แรงงาน
การยกระดับ
คุณภาพแรงงาน

พลเมืองศึกษา

การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่ วงวัย
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ
ตลาดแรงงาน
คนสูงวัย

การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ

การส่ งเสริมการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
Good Education for All
การเตรี ยมคนไทย
Generation 4.0

การใช้ ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง

Brain Power
Planning

Talent
Mobility

การพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
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สร้ างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม

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

• GDP ของ SMEs/GDP ทัง้ ประเทศ > ร้ อยละ 45
• Mkt. Cap ของสินค้ าบริการของ SMEs เป็ น 50% ของ
GDP
• มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าของ SMEs เป็ น 40% ของมูลค่ า
การส่ งออกทัง้ หมดของประเทศ
• SMEs ที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์ สินทางปั ญญา 1,000 ราย
• ผู้ประกอบการ Startups เพิ่มขึน้ 50,000 ราย

จานวน High Value Service Provider
OTOP 4.0 มีจานวนร้ อยละ 25 ของ OTOP
วิสาหกิจชุมชนต่ อยอดด้ วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเข้ าสู่ตลาดตาม
แนวทางประชารัฐ 20,000 ราย
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สร้ างวิสาหกิจและ Startup ที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
เกษตรกร

SMEs
ธุรกิจบริการ

Startup

เกษตรกรแบบดั้งเดิม

เกษตรกรสมัยใหม่

SME แบบดั้งเดิม

SME ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม

ธุรกิจบริการมูลค่าสูง

คุณค่าของความคิด

มูลค่าทางธุรกิจ
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พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย
• รายได้ จากการท่ องเที่ยวไม่ ต่ากว่ า 3 ล้ านล้ านบาท
• ท่ องเที่ยวอันดับ TTCI ไม่ ต่ากว่ าอันดับที่ 30
• มีงาน International Events
• มี High-Value Products จากพืชและ
สมุนไพร อย่ างน้ อย 8 ผลิตภัณฑ์
• เกิด Mega Biodiversity Hub, Food Park

• Creative Economy มีมูลค่ าเศรษฐกิจ 250,000 ล้ านบาท
• Service Design Cluster เพื่อสนับสนุน High Value Services
• พัฒนา Startups / ส่ งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์ บริการ
• ต่ อยอด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้ างมูลค่ า
เศรษฐกิจมากกว่ า 500,000 ล้ านบาท
• พัฒนากาลังคนที่มีความรู้ทกั ษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย มากกว่ า 200,000 คน
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ยกระดับเซ็กเตอร์ เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
เซ็กเตอร์ที่เน้น
จุดแข็งของความ
หลากหลายเชิง
ชีวภาพและความ
หลากหลายเชิง
วัฒนธรรม

•
•
•
•
•
•

เกษตร
อาหาร
สมุนไพร
พลังงานชีวภาพ
อุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
อุตสาหกรรมเชิง
วัฒนธรรม

เซ็กเตอร์ที่เน้น
จุดแข็งของ
วัฒนธรรมการ
ให้บริการ

•
•
•
•
•
•

บริการด้ านสุขภาพ และ
การแพทย์
โลจิสติกส์ การค้ า และการ
อานวยความสะดวก
บริการที่สนับสนุนการค้ า
บริการเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาและอื่น ๆ
ธุรกิจดิจติ อล
อุตสาหกรรมส่ งเสริม
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์

เซ็กเตอร์ที่ใช้
เทคโนโลยีชน
ั้ สูง

•
•

•
•

ยานยนต์ แห่ งอนาคต
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ เพื่อ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการ
ขนส่ งและการบิน
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ยกระดับเซ็กเตอร์ เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
เซ็กเตอร์ที่เน้น
จุดแข็งของความ
หลากหลายเชิง
ชีวภาพและความ
หลากหลายเชิง
วัฒนธรรม

•
•

ยกระดับเทคโนโลยีและ
การบริ หารจัดการ
สมัยใหม่อย่างจริ งจัง
เชื่อมโยงห่วงโซ่จากต้ น
ทางถึงปลายทาง

เซ็กเตอร์ที่เน้น
จุดแข็งของ
วัฒนธรรมการ
ให้บริการ

•
•
•
•

พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ภาคบริ การ
ปรับปรุงกฏระเบียบให้ ทนั สมัย
ยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในเซ็กเตอร์
การเข้ าถึงตลาดต่างประเทศ

เซ็กเตอร์ที่ใช้
เทคโนโลยีชน
ั้ สูง

•
•
•

ดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
ส่งเสริ มการตังศู
้ นย์วิจยั
และพัฒนาในประเทศไทย
เร่งพัฒนากลไกการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี
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พัฒนา IoT Platform เพื่อยกระดับผลิตภาพและการ
เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ ายในเซ็กเตอร์ เป้าหมาย

การสร้างมูลค่า

เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัยจุดแข็งของความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม

เซ็กเตอร์ทใ
ี่ ช้
เทคโนโลยีชน
ั้ สูง

เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัย
จุดแข็งของวัฒนธรรม
การให้บริการ
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Thailand 4.0…พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย…

ยกระดับองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีในเซ็กเตอร์ เป้าหมาย

การสร้างมูลค่า

เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัยจุดแข็งของความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม
เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัย
จุดแข็งของวัฒนธรรม
การให้บริการ

• Bio-Technology

• Bio-Med
• Service Design

เซ็กเตอร์ทใ
ี่ ช้
เทคโนโลยีชน
ั้ สูง

• Mechatronics
• Nanotechnology
• Advanced
Materials

• Digital Technology
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การสร้างมูลค่า

พัฒนาวิสาหกิจและ Startup ที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
ในเซ็กเตอร์ เป้าหมาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service Enhancing
Designtech
Lifestyle Business
Traveltech
Healthtech
Fintech
Edtech
E-Marketplace
E-Commerce

เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัย
จุดแข็งของ
วัฒนธรรมการให้บริการ

•
•

Agritech
Foodtech

•

Robotech

เซ็กเตอร์ทใ
ี่ ช้
เทคโนโลยีชั้นสูง

เซ็กเตอร์ทอ
ี่ าศัยจุดแข็งของ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพและ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
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ชุดนโยบายการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย
การยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
(Bio-Economy)
การพัฒนา
อุตสาหกรรมผู้สูงวัย
(Aging Industry)

การยกระดับขีดความสามารถ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
(Creative-Economy)

การยกระดับขีดความสามารถ
เศรษฐกิจดิจติ ัล
(Digital-Economy)

การยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมบริการ
(Service Economy)

การปรั บโครงสร้ าง
อุตสาหกรรมที่ไม่
สามารถแข่ งขันได้

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีชัน้ สูง
(Advance Technology Economy)
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Thailand 4.0…เป้าหมายเชิงนโยบายภายใน 5 ปี …

เสริมความเข้ มแข็งผ่ าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด
• เพิ่มสัดส่ วน GDP ของ 76 จังหวัด จาก 67.6%
ของ GDP (ปี 2558) เป็ น 75% ของ GDP
• ช่ องว่ างของผลิตภัณฑ์ ภาคต่ อหัวระหว่ างภาค
ลดลง
• Smart City จานวน 5 แห่ งใน 5 ปี
• Star Provincial Innovation Products
จานวนอย่ างน้ อย 1 ผลิตภัณฑ์ ต่อจังหวัด

•
•
•
•
•

มูลค่ าการลงทุนในพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้ 20%
สัดส่ วนงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้ กลุ่มจังหวัด
สัดส่ วนการลงทุนในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัด
จานวน patent innovation ของกลุ่มจังหวัด
สัดส่ วนงบประมาณงานวิจัยและพัฒนาต่ อ GRP
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Thailand 4.0…เสริมความเข้ มแข็งผ่ าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด…

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคบริการ

ภาคการท่องเทีย
่ ว
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Thailand 4.0…เสริมความเข้ มแข็งผ่ าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด…

เสริมความแข็งแกร่ งเศรษฐกิจภายในผ่ าน 18 คลัสเตอร์ จังหวัด
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Thailand 4.0…เสริมความเข้ มแข็งผ่ าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด…

ชุดนโยบายการเสริมความเข้ มแข็งผ่ าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด
และ 77 จังหวัด
การพัฒนาเมือง/
Smart City

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่ชุมชน 4.0

การส่ งเสริมพัฒนาภาค
กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด
แบบบูรณาการ

การพัฒนา
แหล่ งท่ องเที่ยวระดับชุมชน

การพัฒนา
Innovation Hub
ในระดับภูมภิ าค

การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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Thailand 4.0…เป้าหมายเชิงนโยบายภายใน 5 ปี …

บูรณาการอาเซียนเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
• ประเทศไทยก้ าวสู่การเป็ นชาติการค้ าและศูนย์ กลางธุรกิจของ
ภูมิภาค
• ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางตลาดทุนของอาเซียน

• อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเป็ นร้ อยละ 5-6
ตามศักยภาพใน 5 ปี
• การเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ประชาชาติ (GNP) จากเฉลี่ยร้ อยละ 3.2
ในปี พ.ศ.2556-2558 เป็ นมากกว่ าร้ อยละ
5 ต่ อปี อย่ างต่ อเนื่องภายใน 10 ปี
• การลงทุนในพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก > 1.5 ล้ านล้ านบาท
• มีบรรษัทข้ ามชาติระดับโลกสัญชาติไทย
2 บริษัท

• มูลค่ าของการค้ าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึน้ ≥ 10%//ปี
• เมืองชายแดนเป็ นเมืองการค้ า 10 แห่ ง
(เมืองการค้ าชัน้ นาระดับอาเซียน 4-5 แห่ ง)
• มูลค่ าการค้ ากับประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 ต่ อปี
(ปั จจุบัน (ปี 2559) มูลค่ าการค้ าประมาณ 1.12 ล้ านล้ านบาท)
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ยุ… ทธศาสตร์ ภายใต้ ภมู เิ ศรษฐศาสตร์ ใหม่ ของภูมภิ าค
• สร้ างเศรษฐกิจภายในประเทศให้ แข็งแกร่ง
- เศรษฐกิจฐานราก
- เศรษฐกิจแห่งอนาคต (อาทิ Bio-Economy, Creative Economy,
Digital Economy, Service Economy)
• มอง CLMVT เป็ น One Market, One Production Base

- เปลี่ยน Nation เป็ น Node
- เปลี่ยน Border เป็ น Bridge
- ให้ ความสาคัญกับ Government 2Government
และ People 2 People ควบคูไ่ ปกับ Business 2Business
• เชื่อมต่อ Region 2 Region เพื่อยึดโยงสู่ One Belt One Road
- ยกตัวอย่างเช่น Bay Area/ Pearl River Delta กับ CLMVT
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Thailand 4.0…บูรณาการอาเซียนเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก…

การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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ปรั บเปลี่ยน CLMVT เป็ น Single Market, Single
Production Base

•

•

จาก Country-focused เป็น City-focused

•

เน้นการเคลื่อนไหลอย่างเสรีของสินค้า
บริการ เงินทุน ข้อมูล และแรงงานมีทก
ั ษะ

•

ส่งเสริมการลงทันและการสร้างเครือข่ายใน
CLMV ของวิสาหกิจไทย

•

ส่งเสริม G2G, B2B และ P2P

พัฒนา Sourcing พัฒนาตลาด พัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนาตลาดทุน ยกระดับการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในระดับภูมิภาค
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เชื่อมโยง Region 2 Region เพื่อยึดโยง One Belt One
Road

ที่มา: http://www.aseanthai.net
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ชุดนโยบายบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

การส่ งเสริมลงทุน
ในต่ างประเทศ

Strategic Partnership
กับประเทศคู่ค้าสาคัญ

การพัฒนาเมืองชายแดน
จากเมืองทางผ่ าน
สู่เมืองการค้ า

การเป็ นชาติการค้ า
และบริการ
ระดับภูมภิ าค

การส่ งเสริมการบูรณการ
เศรษฐกิจ CLMVT
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โครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพ
• พืน้ ที่ป่าไม้ 40% ของประเทศ
• พืน้ ที่ป่าชายเลนจากประมาณ 1.5 ล้ านไร่
เป็ น 1.6 ล้ านไร่

• อัตราการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึน้ จาก 31% เป็ น 50%
• การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่ างถูกต้ องและนาไปใช้ ประโยชน์ ไม่ น้อยกว่ า 75%

• ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูงกว่ าค่ าเฉลี่ยของโลก
• การปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ ง
ลดลงไม่ น้อยกว่ า 7%
• บริหารจัดการนา้ มีประสิทธิภาพ
• พืน้ ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ ปี ละ 350,000 ไร่ (ปี 2558 มี 30.48 ล้ านไร่ )
• มีประปาทุกหมู่บ้าน
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Thailand 4.0…

ชุดนโยบายโครงสร้ างพืน้ ฐานทางกายภาพ
การบริหาร
จัดการพลังงาน
การบริหาร
จัดการนา้
การคืนผืนป่ า
การอนุรักษ์ ป่า
และการป้องกันการบุกรุ กป่ า

โครงสร้ าง
ราคาพลังงาน
การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

การกาจัดขยะครบวงจร
การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม
ความเป็ นอยู่ของประชาชน
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โครงสร้ างพืน้ ฐานเชิงเครื อข่ าย
• ลดต้ นทุนการขนส่ งโลจิสติกส์ ของ
ประเทศ เป็ น 12% ของ GDP (ต้ นทุน
ค่ าขนส่ งสินค้ า < 7%)
• อินเตอร์ เน็ตหมู่บ้าน ความเร็วสูงเพิ่มขึน้ > 85%
• E-Government พัฒนา และ มีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ กว่ า 90%
• อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ต่า
กว่ าอันดับ 10 ของโลก

• ปริมาณสินค้ าเข้ า-ออก ณ ด่ านชายแดน
สาคัญเพิ่มขึน้ เฉลี่ยไม่ น้อยกว่ า 7%
• ขนส่ งสินค้ าทางรางจาก 1.4% เป็ น 4%
• เพิ่มเส้ นทางรถไฟทางคู่ และพัฒนา
เส้ นทาง Missing Link

• นักเรียนนักศึกษาและแรงงานสามารถเข้ าถึง
• ความสามารถรองรั บปริมาณผู้โดยสาร
ระบบ E-Learning เพื่อศึกษาเรียนรู้ มากกว่ า 70%
ท่ าอากาศยานในกรุ งเทพและภูมภิ าค
73 อปี
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ชุดนโยบายโครงสร้ างพืน้ ฐานเชิงเครือข่ าย
ระบบคมนาคม
ทางอากาศ

ระบบคมนาคม
ทางบก
ระบบ
โลจิสติกส์

ระบบคมนาคม
ทางนา้

เครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต
หมู่บ้าน

การขนส่ ง
ระบบราง
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โครงสร้ างพืน้ ฐานทางปั ญญา

• ระดับการวิจัยและพัฒนาจาก 0.25% ของ GDP ปี 2553 เป็ น 1.5%
• สัดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเอกชนต่ อภาครัฐ เป็ นเพิ่มเป็ น 70:30

• จานวนนักวิจัยและพัฒนา เพิ่มเป็ น 25 คนต่ อประชากรหนึ่งหมื่นคน
• อันดับความสามารถการแข่ งขันด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัด
โดย IMD อยู่ในอันดับ 1 ใน 30
• Innovation Hub ตามภูมภิ าคอย่ างน้ อยจานวน 5 แห่ ง

• วิสาหกิจในชุมชนได้ รับการต่ อยอดพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม
• งานวิจัยและพัฒนาได้ นาไปใช้ เชิงพาณิชย์ สร้ างเป็ น
มูลค่ าไม่ น้อยกว่ า 30% ของผลงานวิจัยทัง้ หมด
• สัดส่ วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่ อการพึ่งพา
• มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับ
เทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 เป็ น 20:80
แรกของโลก จานวน 3 สถาบัน
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การพัฒนา
Innovation Hub
กระจายตามภูมภิ าค

การปฏิรูป
ระบบการวิจัย
การพัฒนา
Global Research
Network

การพัฒนา Advanced
Bio-Based Technologies

การปฎิรูป
มหาวิทยาลัย
Corporate Lab
@ University

การพัฒนา
Enabling
Technologies
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โครงสร้ างพืน้ ฐานทางสังคม
• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ปรั บเป็ นกลุ่ม
Very High Human Development
• ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ (HSI) ปรั บเป็ น
กลุ่ม Very High Human Development

• สัดส่ วนผู้อยู่ภายใต้ ประกันสังคมมาตรา 40 และสมาชิก
กอช.ต่ อกาลังแรงงานเพิ่มขึน้

• ความแตกต่ างของสัดส่ วนบุคลากรทางการแพทย์ ต่อ
ประชากรระหว่ างพืน้ ที่ลดลง

• บริการศูนย์ ดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Healthcare
• ระดับความเหลื่อมลา้ ในสังคม (Gini Coefficient)
Services) ทุกหมู่บ้าน
จาก 0.445 ในปี 2556 เป็ น 0.41 ในปี 2564
• สัดส่ วนประชากรที่อยู่ใต้ เส้ นความยากจนลดลง
เหลือ 6.5%

• ให้ ความช่ วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็ นแต้ มต่ อแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากร 40% ที่มีรายได้ ต่าสุด
• สัดส่ วนหนีค้ รั วเรื อนต่ อรายได้ ทงั ้ หมดของ
ครั วเรื อนกลุ่มครั วเรื อนยากจนที่สุดลดลง

• การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของกลุ่มประชากรที่
ยากจนเพิ่มขึน้
• ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการ • ดัชนีชุมชนเข้ มแข็งเพิ่มขึน้ ทุกภาค
• แก้ ปัญหาแรงงานต่ างด้ าวและปั ญหาการค้ ามนุษย์
ตามกลุ่มเป้าหมายโดยอิงระบบฐานข้ อมูล
• มาตรการช่ วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย และมีมาตรการ ปลดล็อคจาก Tier2 Watch List
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ชุดนโยบายโครงสร้ างพืน้ ฐานทางสังคม
การคลัง
เพื่อสังคม
มาตรการรองรั บ
สังคมผู้สูงอายุ

การป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรั กษา
ผู้ตดิ ยาเสพติด

ยกระดับ
บริการสาธารณสุข

การบริหารจัดการ
ที่ดนิ ทากิน

ศูนย์
ดารงธรรม

แรงงานต่ างด้ าว
และการค้ ามนุษย์
อานวยความสะดวก
คนพิการ

การช่ วยเหลือเกษตรกร
/ผู้มีรายได้ น้อย

หนีค้ รั วเรื อน
การช่ วยเหลือ
ขอทาน/
คนไร้ ท่ ีพ่งึ
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โครงสร้ างพืน้ ฐานทางการเงินการคลัง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตที่เหมาะสม

•
•
•
•

กรอบอัตราเงินเฟ้อ 2.5 ± 1.5
การจัดเก็บรายได้ สุทธิ 19%/GDP
หนีส้ าธารณะ/GDP ≤ 55%
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ≤
2%/GDP
• การออมส่ วนบุคคลต่ อรายได้ พงึ
จับจ่ ายใช้ สอยเพิ่มขึน้

• PPP ปี ละ 47,000 ล้ านบาท
• การใช้ บริการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 200 ครั ง้ /ปี
• เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขันในภาคการเงิน

การกระจายความมั่งคั่ง
•
•
•
•

การถือครองทรั พย์ สินทางการเงินของประชากรจนที่สุด 40% เพิ่มขึน้
สัดส่ วนครั วเรื อนที่เข้ าถึงแหล่ งเงินทุนเพิ่มขึน้
สัดส่ วนเงินกู้นอกระบบลดลง
คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ ากับค่ าเฉลี่ยของโลก
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ชุดนโยบายโครงสร้ างพืน้ ฐานทางการเงินการคลัง
ปรั บปรุ งระบบ
การจัดเก็บภาษี
แก้ ไขปรั บปรุ ง
ระบบ PPP
พัฒนาสถาบัน
การเงินชุมชน

ปรั บปรุ งระบบ
งบประมาณ

พัฒนาบริการทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อใช้
เทคโนโลยี
พัฒนาเครื่ องมือและ
ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์ ประเทศ

พัฒนาความรู้ วินัย และ
ทักษะทางการเงิน
เชื่อมโยงระบบการเงิน
กับ CLMV
ยกระดับความมั่นคง
ในระบบการเงิน
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“เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
ไม่ทอดทิง้ ใครไว้ข้างหลัง”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

