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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

การบูรณาการเพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 สถานการณ์เศรษฐกิจ ในระยะ 10 ปี ที่ผ่าน มา ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 และ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจเป็นหลัก ในขณะที่ภาคเกษตรยังคงมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหา ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรม บริการและ
เกษตรทีย่ ังคงอยู่ในระดับต่า โดย
ภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด
คือ ร้อยละ 5.1 โดยปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วน
ของการผลิตสูงถึงร้อยละ 41.8 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
ภาคเกษตร
แม้ว่ามีการเติบโตน้อยกว่าภาคการผลิตอื่นๆ แต่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบด้านอาหาร พลังงาน และ
วัสดุชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพ
การแข่งขันในตลาดโลก และยังไม่ได้ยกระดับการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเท่าที่ควร
ภาคบริการ
มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของ
ประเทศ โดยสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 45 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดในช่ว ง 5 ปี
ที่ผ่านมา แต่แรงงานในภาคนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานระดับล่าง ดังนั้น
สัดส่วน
ค่าตอบแทนแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มของภาคบริการจึงค่อนข้างต่า
 ปัจจุบันสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยการส่งออกของ
ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้าส่งออกหลัก ในขณะเดียวกันยังต้องพึ่งพิง
การนาเข้าในสัดส่วนที่สูง โดยอัตราส่วนการนาเข้าต่อการผลิตในประเทศของสินค้าและบริการเพิ่มจาก
2:1 ในปี 2535-39 เป็น 4:1 ในปี 2550-2554
 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ Middle Income Trap แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้
ต่อหัวสูงขึ้น แต่ก็ยังสูงไม่มากพอ เพราะอัตราการเติบโตผันผวนตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง และยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การดูดซับองค์ความรู้ เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของการผลิต เป็นต้น
 สถานการณ์ ความเหลื่อมล้า ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร ทาให้สัดส่วน
รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกัน
ถึง 22.8 เท่า ในปี 2552 เป็นสาเหตุนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค ภาคการผลิต
จึงจาเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ(Green production & Green productivity)
ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 สร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green products) และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (Green demands)
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2. บริบทใหม่ของโลกใน 20 ปีข้างหน้า
ปัจจัยภายนอก
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น ศูนย์กลางอานาจทางเศรษฐกิจ
จะย้ายมาอยู่ที่เอเชีย ประชาคมอาเซียนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น การแข่งขันทางการค้าและการ
ลงทุนจะมีความรุนแรงมากขึ้น และถูกกระทบจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรม
 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น เป็น 9 ,300 ล้านคน ในปี 2050 และโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนไปสู่
โครงสร้างที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะ ในเอเซีย ส่งผลให้เกิดการย้ายแรงงานข้ามชาติ สมองไหล
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีจะมีบทบาทสาคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองการดารงชีวิตของประชาชนมาก
ขึ้น เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทางานของสมองและจิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงาน
และสินค้าสะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 โลกต้องผลิตอาหารและพลังงานให้เพียงพอกับการเจริญเติบโตของประชากร ความต้องการอาหาร
สินค้าเกษตร และพืชพลังงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก แต่การผลิตลดลง
ด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกและความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการบริโภคและการผลิตในทุกระดับ

นาไปสู่การเปลี่ยน

 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นประเด็นสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

ปัจจัยภายใน
 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มีผลิตภาพการผลิตต่า ยังต้องเผชิญกับ
ความเหลื่อมล้า และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568 ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานลดลง ทาให้เกิดปัญหา
แรงงาน และภาครัฐและภาคครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้าท่วม ภัยแล้ง
การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และมีปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น
 มีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งจากปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อนการร้าย
วิกฤติเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อตอบสนองปัญหาอย่างฉับไว และในภาวะฉุกเฉิน
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3. กรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน : New Growth Model

3.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
“Middle Income trap” (Growth & Competitiveness)
เป้าหมาย
 รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (GNI) และ
 อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.0 - 6.0 ต่อปี ในช่วง 15 ปีข้างหน้า
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนภายนอก
ด้วยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
และเพิ่มการลงทุนด้าน R&D ให้มากกว่า
ร้อยละ 1 ต่อ GDP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและบริการ โดย


สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหาร



กาหนดอุตสาหกรรมอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการโลกและภายในประเทศ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านท่องเที่ยวและบริการ
 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและ
ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
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 การพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(National Competitiveness) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จาก
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 การ

ลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)
เป้าหมาย
 เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อ GDP
 ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 100
 GINI coefficient ปรับลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า เพื่อยกระดับฐานะของคนทุกกลุ่มให้
สูงขึ้นตามมาตรฐานการดารงชีวิตให้มีคุณภาพ

แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สตรี และ SMEs
 การส่งเสริม CSR และ Social Enterprises
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้ง เ พิ่มผลิต
ภาพการผลิตของแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุ
 การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง ต่อต้านการคอร์รัปชั่นและสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
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 การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และ
มีศักยภาพที่จะ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน
และการค้าชายแดน
3.3 การเติบโตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
เป้าหมาย
 ลดการปล่อย GHG ในภาคพลังงาน ให้ต่ากว่า 4 ตัน/คน/ปี
 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล้านไร่)

3.4

แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว (R&D)
 การลดการปล่อย GHG ในทุกภาคส่วนและตลอดห่วงโซ่การผลิต การประหยัดพลังงาน
การปรับกฎระเบียบเรื่องการสร้างอาคาร (Building Code)
 นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ (Green Procurement)
 การสร้างอาชีพสีเขียว ( Green Jobs) ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้
สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 การรณรงค์ และสร้างจิตสานึกของประชาชน
 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและการบริหารจัดการน้า (Mitigation & Adaptation)
การบริหารราชการแผ่นดิน Internal
(
Process)
เป้าหมาย
 ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
 การปรับโครงสร้างระบบราชการ ให้สามารถดาเนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและใน
ภูมิภาค
 การพัฒนาและบริหารกาลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เพื่อให้มีกาลังคนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างระบบราชการ
 การเร่งปรับปรุง กฎหมายกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

4. การบูรณาการการดาเนินงานตามกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
แผนงานที่ต้องการการบูรณาการการทางานกันระหว่างกระทรวงมีทั้งหมด 2 8 ประเด็น โดยจะมอบหมาย
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการต่อไป ดังตารางที่ปรากฏ
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5. การจัดทารายละเอียด เป้าหมาย แนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม
สศช. ได้จัดทาแบบฟอร์มเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดแนวทาง แผนงาน โครงการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ ซึ่ง
จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง Country Strategy เชิงบูรณาการ เพื่อจัดส่งให้สานักงบประมาณใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2557 และในระยะยาวต่อไป ตามแบบฟอร์ม 2

