การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
เสนอคณะรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
และ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2

สศช. ขอเสนอใน 2 เรื่อง ได้แก่
(1) การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557 ซึ่งในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555
(2) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557

NEW GROWTH MODEL สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้
ปานกลาง

โครงสร้ า งพื้น ฐาน / ผลิ ต ภาพ / วิ จั ย และพั ฒ นา

คน / คุ ณ ภาพชี วิ ต / ความรู้ / ยุ ติธ รรม

ปรับ
Internal
Process

Inclusive Growth

Growth & Competitiveness

ลดความ
เหลื่อมล้า

ระบบงาน / กาลังคนภาครัฐ / งบประมาณ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

Green Growth

กฎระเบี ยบ
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557

NEW GROWTH MODEL
หลุดพ้นจาก
ประเทศ
รายได้ปาน
กลาง

G OALS IN 10 – 15 YEARS
Growth & Competitiveness

1. รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (GNI) - ปี 2554 อยู่ที่ 4,420 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (Higher-income
Country ต้องมีรายได้มากกว่า 12,275 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี)
2. อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.0 - 6.0 ต่อปี - เฉลี่ยปี 2545 - 54 อยู่ที่ร้อยละ 4.2
3. เพิ่มการลงทุนด้าน R&D ให้มากกว่าร้อยละ 1 ต่อ GDP - ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 0.24

Inclusive Growth
ลดความ
เหลื่อมล้า

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. GINI coefficient ปรับลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า - ปี 2554 อยู่ที่ 0.476
2. เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อ GDP - ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 36.6 (3.86 ล้านล้านบาท)
3. ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 100 - ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 ปี (2554) และ
อัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 93.10 (2548)

Green Growth

1. ลดการปล่อย GHG ในภาคพลังงาน ให้ต่ากว่า 4 ตัน/คน/ปี - ปี 2553 อยู่ที่ 3.3 ตัน/คน/ปี และจากการศึกษาคาดว่าใน
อีก 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 5 ตัน/คน/ปี (การปล่อย GHG ของภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศ)
2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล้านไร่) - ปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 33.6 (107 ล้านไร่)
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
สาระสาคัญ

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มี 8 ประเด็น ได้แก่
1) ด้านเกษตร ให้ นร. เป็นผู้รับผิดชอบแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) และ อก. เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า

2) ภาคอุตสาหกรรม ให้ อก. เป็นผู้รับผิดชอบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) แผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม (2) กาหนดและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต (3) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (4) การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs และสินค้า OTOP
สู่สากล และ (5) การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3) การท่องเที่ยวและบริการ ให้ กก. เป็นผู้รับผิดชอบ แผนการจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี และไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพของภูมิภาค
4) โครงสร้างพื้นฐาน ให้ คค. เป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และ
ให้ ทก. เป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
สาระสาคัญ (ต่อ)
5) พลังงาน ให้ พน. เป็นผู้รับผิดชอบการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม และการลงทุนเพื่อความมั่นคง
ของพลังงานและพลังงานทดแทน
6) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ให้ สศช. รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อน
การเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก และให้ สศช. ร่วมกับ สคก. แก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน สาหรับ กต. ให้เป็นผู้รับผิดชอบการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
7) การปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ สศช. รับผิดชอบปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
และให้ นร. เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Modern Thailand
8) การวิจัยและพัฒนา ให้ วท. เป็นผู้รับผิดชอบใน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1
ของ GDP (2) การส่งเสริมบุคลากรด้าน S&T ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (3) การใช้ประโยชน์จากกาลังคน
ด้าน S&T (4) การใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
สาระสาคัญ (ต่อ)
2. การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) มี 7 ประเด็น ได้แก่
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ ศธ. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยี การดูแลเด็กก่อน
วัยเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษา เช่น แท็ปเล็ต และอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
2) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้ สธ. รับผิดชอบเรื่องการจัดระบบบริการ กาลังพล และ
งบประมาณ
3) การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ให้ พม. เป็นผู้รับผิดชอบการเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต และให้ นร. เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนสตรี
4) การสร้างโอกาสและรายได้แก่ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ให้ นร. รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน และให้ ศธ. รับผิดชอบกองทุนตั้งตัวได้ ส่วน พณ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับจานาสินค้า
เกษตร
5) แรงงาน ให้ รง. รับผิดชอบการจัดการแรงงานต่างด้าว และการฝึกอบรมและเพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
6) ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า ให้ ยธ. รับผิดชอบเรื่องการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
7) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้ ก.พ.ร. รับผิดชอบการลดคอร์รัปชั่นในภาครัฐและ
การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
สาระสาคัญ (ต่อ)
3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มี 5 ประเด็น ได้แก่
1) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ อก. รับผิดชอบการพัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง
2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ พน. รับผิดชอบเรื่องนโยบายราคาพลังงานและการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการ
ปรับกฎระเบียบ (เช่น มาตรฐานอาคารเขียว เป็นต้น)
3) นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ กค. รับผิดชอบเรื่องระบบภาษีสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า โดยให้ ทส. รับผิดชอบเรื่องการปลูกป่า และให้ วท. รับผิดชอบ
เรื่องการลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า 3.5 แสนล้านบาท
5) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ให้ ทส. รับผิดชอบเรื่องการป้องกันผลกระทบและการปรับตัว
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557
สาระสาคัญ (ต่อ)
4. การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มี 8 ประเด็น ได้แก่
1) กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย ให้ ยธ. เป็นผู้รับผิดชอบ 3 ประเด็น ดังนี้ (1) การปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของ
ประเทศ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม และ (3) การปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อ
การพัฒนาประเทศ
2) การปรับโครงสร้างระบบราชการ โดยให้ ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ 2 ประเด็น ดังนี้ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและ
พัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (2) การป้องกันและปราบปรามทุการจริตคอร์รัปชั่น และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3) การพัฒนากาลังคนภาครัฐ ให้ ก.พ. รับผิดชอบด้านการบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียม
ความพร้อมสาหรับอนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ
4) การปรับโครงสร้างภาษี โดยให้ กค. รับผิดชอบการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
5) การจัดสรรงบประมาณ ให้ สงป. รับผิดชอบการพัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล
6) การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ กค. รับผิดชอบในการสารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้
งาน และบริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ สมช. ประสานและบูรณาการงานรักษาความสงบและการส่งเสริมการ
พัฒนาในพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
8) การปฏิรูปการเมือง ให้ มท. ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2

ภาพรวมโครงสร้า งประชาคมอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน
“วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว”

ประชาคมอาเซียน
ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง
APSC Blueprint

ประชาคมศรษฐกิจ
AEC Blueprint

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
ASCC Blueprint

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC)
(ด้านกายภาพ ด้านสถาบัน และด้านประชาชน)
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
สาระสาคัญ
ผลการประเมินศักยภาพของประเทศ
โดยประมวลผลจาก (1) กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงและพันธกรณีตามพิมพ์เขียว (2) แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(3) ข้อมูลที่รวบรวมจากส่วนราชการนาเสนอ (4) ข้อมูลที่รวบรวมจากเจ้าภาพ 3 เสาหลักและประเด็น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ (5) การวิเคราะห์เพิ่มเติมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกตลอดห่วงโซ่มูลค่า สรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มได้เปรียบและพร้อม ได้แก่ น้าตาล ผักและผลไม้กระป๋อง กระดาษและสิ่งพิมพ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารแช่แข็ง
เครื่องจักร เครื่องใช้สานักงาน/ครัวเรือน เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องสาอางและเครื่องประทินผิว ลาไย/ทุเรียน บริการ ได้แก่
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ การศึกษานานาชาติ ภาพยนตร์ ธุรกิจไมซ์
2) กลุ่มได้เปรียบแต่ไม่พร้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็ก อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว สิ่งทอ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เม็ด
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ บริการ ได้แก่ การท่องเที่ยว บริการสุขภาพ สปาและนวดแผนไทย บริการโทรคมนาคม
3) กลุ่มเสียเปรียบแต่พร้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังและแป้งมัน และ
4) กลุ่มเสียเปรียบและไม่พร้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ บริการ ได้แก่ บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง
2. ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปัจจัยสนับสนุนที่มีความพร้อม และ (2) ปัจจัยสนับสนุนที่ไม่มีความพร้อม
3. ความพร้อมด้านกฎ ระเบียบ กลไก และการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กฎ ระเบียบ กลไก และการบริหาร
จัดการที่มีความพร้อม และ (2) กฎ ระเบียบ กลไก และการบริหารจัดการที่ไม่พร้อม
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ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558
• การคุ้มครองแรงงาน
• สวัสดิการสังคม
• สภาพแวดล้อม

• ศักยภาพการผลิต
• มาตรฐานสินค้า/
บริการ
• ตลาด

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการ
คุ้มครองทาง
สังคม

4. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

วิสัยทัศน์: ประเทศไทย
เป็นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็ง
และสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน?

1. การเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
สินค้า บริการ
การค้า และการ
ลงทุน

• เมืองหลวง
• เมืองอุตสาหกรรม
• เมืองท่องเที่ยว/บริการ
• เมืองการค้าชายแดน

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์

• ความเชื่อมโยง
• ความสามารถในการรองรับ (capacity)
• กฎ/ระเบียบการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร

8. การเพิ่ม
ศักยภาพของ
เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน

• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
• อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
• การจัดการพื้นที่ชายแดน
• ธรรมาภิบาล

7. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
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• ทักษะภาษาอังกฤษ
• ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ
• มาตรฐานฝีมือ
• หลักสูตรการศึกษา
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ
และระเบียบ

6. การสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ และความ
ตระหนักถึงการ
เป็นประชาคม
อาเซียน

• พันธกรณี
• อานวยความสะดวก
ทางการค้า
• ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศ

• ตระหนักรู้ทุกกลุ่มทุกวัย
• องค์ความรู้อาเซียน
• วัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิก
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
สาระสาคัญ (ต่อ)

สรุปสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิต บริการ
การค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ ได้รับการคุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมี
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานมีความเชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับ
พร้อมทั้ง มีกฎ ระเบียบที่อานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้ง ทักษะฝีมือและภาษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับ
กับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพื่อให้เมืองมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
บริการ และเมืองชายแดน
WWW.NESDB.GO.TH

หน้า 13

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
มติที่ประชุม
1) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1.1) ทบทวน/ยืนยัน ผังการวิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าและบริการ และวิเคราะห์ระดับของความพร้อมของสินค้าและบริการที่มี
ความสาคัญทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ สศช. กาหนด
1.2) จัดทาแผนปฏิบัติการปี 2557 ข้อเสนอลาดับแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญสูง ระยะเวลาดาเนินการเริ่มต้นและสิ้นสุด วงเงิน
งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 8 ยุทธศาสตร์

โดยส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อบูรณาการและนาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป และมอบหมายให้ สงป.
นาไปใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปฏิทินรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะพิ จารณา
ยุทธศาสตร์ และโครงการลงทุนของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
2) มอบหมายให้ อก. และ สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทาการวิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่การผลิตในสินค้า
3 รายการ ได้แก่ ปุ๋ย ยานยนต์ และเสื้อผ้าสาเร็จรูป และพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาและการดาเนินการที่จะดาเนินการโดยภาครัฐ
ภาคเอกชน/ ผู้ประกอบการ และในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างว่าจะเตรียมความพร้อมอย่างบูรณาการได้อย่างไร ทั้งนี้ กระทรวง
อื่นๆ อาจพิจารณาจัดทาเพิ่มเติมได้กระทรวงละ 1 สินค้า/บริการ
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
มติที่ประชุม (ต่อ)
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักดาเนินการใน 6 ประเด็น และรายงานที่ประชุมต่อไป ดังนี้
3.1) มอบหมาย มท. สารวจความต้องการของพื้นที่ และบริเวณที่การเชื่อมโยงไม่สมบูรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงพื้นที่กับแหล่ง
การผลิตหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมทั้งการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3.2) มอบหมาย รนม. และ รมว. คลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชน
3.3) มอบหมาย คค. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และประสาน กค. จัดทากรอบระยะเวลาการ
ดาเนินการในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
3.4) มอบหมาย ยธ. และ สคก. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
3.5) มอบหมาย ก.พ. ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่องอัตรากาลังคนภาครัฐ เพื่อใช้ในการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง การเตรียมการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบในการโอนย้ายบุคลากรให้มี
ความเหมาะสม
3.6) มอบหมาย รมต.นร. ที่กากับดูแล วช. บูรณาการงานด้านการศึกษาและวิจัย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและ
วิจัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ข้อเสนอของส่วนราชการ
1)

รับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2557

2)

รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2

3)

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้ สงป. นาไปใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะพิจารณายุทธศาสตร์ และโครงการลงทุนของทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2555 ดังนี้
3.1) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบูร ณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการ
จั ด สรรงบประมาณประจ าปี 2557 ทั้ ง 28 ประเด็ น รั บ ไปด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง บู ร ณาการที่ มี
รายละเอียดประกอบด้วย เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด วงเงินงบประมาณ และ
ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และจัดส่งให้
สศช. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อบูรณาการภาพรวม
3.2) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2
รับไปดาเนินการและจัดทาแผนปฏิบัติการปี 2557 ข้อเสนอลาดับแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญสูง ระยะเวลา
ดาเนินการเริ่มต้นและสิ้นสุด และวงเงินงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อบูรณาการและนาเสนอ ครม. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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แบบฟอร์มที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ารสาหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556-2561

ตัวอย่าง

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ระยะเวลาดาเนินการ
แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
56

57

58

59

60

61

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมายเหตุ*

1.ด้านเกษตร
1.1) แผนทีก่ ารใช้ทด
ี่ ิน (Zoning)
เพื่อผลิตสินค้าเกษตร

1) โครงการสารวจพืน
้ ที่เพือ่ การจัด zoning
เกษตร
2) โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดน
ิ เพือ่
การเกษตร

xx

กษ.
นร.

xx

กษ.

xx

อก.

2.ด้านอุตสาหกรรม
2.1) แผนทีก่ ารใช้ทด
ี่ ิน (Zoning)
เพื่ออุตสาหกรรม

1) โครงการสารวจพืน
้ ที่เพือ่ การจัด zoning
อุตสาหกรรม
2) โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดน
ิ เพือ่
อุตสาหกรรม

อก.
xx

อก.

3.การท่องเทีย่ วและบริการ
3.1) แผนทีก่ ารจัดกลุ่ มเมือง
ท่องเทีย่ ว

1) โครงการจัดทาแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระดับกลุ่มจัง หวัด

xx

กก.

กก.

4.โครงสร้างพื้นฐาน
4.1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน
4.1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน

1) โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุง เทพ-เชียงใหม่
2) โครงการรถไฟความเร็วสูง สุวรรณภูมิ ชลบุร-ี พัทยา - ระยอง
3) โครงการพัฒนาเส้นทางการขนส่ง และ
ท่าเรือที่มีความเหมาะสมในการขนส่ง สินค้าสู่
ตลาดที่มีศกั ยภาพ เช่น ท่าเรือกรุง เทพ ท่าเรือ
ระนอง เพือ่ เชื่อมโยงทวาย

xx
xx

xx

คค.
คค.

คค.

คค.

คค.

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ: หากโครงการสิ้นสุดเกินกว่าปี 61 ให้ระบุในช่องหมายเหตุ
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แบบฟอร์
แบบฟอร์
มทีม่ ที2่ 2
แผนปฏิ
าหรับยุทธศาสตร์
ประเทศ
(CountryStrategy)
strategy) ปีงปีบประมาณ
2556-2561
แผนปฏิบัตกิ ารส
าหรับตั บกิ ยุารสทธศาสตร์
ประเทศ
(Country
งบประมาณ
2556-2561

ตัวอย่าง

การลดความเหลื่ อมล้า (Inclusive Growth)
ระยะเวลาดาเนินการ
แนวทาง/กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
56

57

58

59

60

61

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

หมายเหตุ*

9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) แผนพัฒนากาลังคนของประเทศ
9.1) ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร
(ข้าราชการ นักศึกษา แรงงาน)
เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ 2) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและ
จัดการศึกษา
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)

xx
xx

ศธ.
ศธ.
ศธ.

13.แรงงาน
13.1) การฝึกอบรม และเพิ่มคุณภาพแรงงาน 1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงานเพือ่
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
เข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

xx

รง.

รง.

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ: หากโครงการสิ้นสุดเกินกว่าปี 61 ให้ระบุในช่องหมายเหตุ
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แบบฟอร์มที่ 3
แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2556-2561

ตัวอย่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน
ระยะเวลา

แนวทางการดาเนินงาน

เป้าหมาย

1. การเร่งใช้โอกาสจากอาเซียนก้าวสู่ เวทีโลก
1.1) การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
1. การจัดทาแหล่งข้อมูลการค้าการลงทุน
ของประเทศ
2. การสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศ

งบประมาณ
รวม
56 57 58 59 60 61
(ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1) จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนของประเทศสมาชิก

xxx

อก.

กษ. พณ. กต.

1) กาหนดมาตรการการเงิ นการคลังเพือ่ จูงใจให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

xxx

กค.

อก.

1) เชื่อมโยงระบบชาระเงิ นระหว่างกันในอาเซียน

xxx

กค.

ธปท.

1) ฟืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวไทย

xxx

กก.

1. การพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศกั ยภาพใน
ภูมิภาค

1) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถธุรกิจด้านสุขภาพตลอด
โซ่อปุ ทานสู่ตลาดประชาคมอาเซียน

xxx

สธ.

วช. พณ.

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
และบริการรายสาขา

1) โครงการปรับปรุงพันธุพ์ ชื /พันธุส์ ตั ว์
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

xxx
xxx

กษ.
อก.

พณ.

1) โครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

xxx

สธ.

กษ.

1.2) การอานวยความสะดวกทางการค้า/การลงทุน
1. การพัฒนาระบบชาระเงิ น
1.3) การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
1. การสร้างมูลค่าเพิม่ ในภาคบริการ

หมายเหตุ*

2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคการผลิตและบริการ
2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2.2) การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน
1. การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
2.3) การตลาด
รวมทัง้ หมด
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แบบฟอร์มที่ 3
แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2556-2561

ตัวอย่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์
ระยะเวลา

แนวทางการดาเนินงาน
1. คมนาคมขนส่ง
1 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ เชื่อมโยง
ประเทศเพือ่ นบ้าน

2. การพัฒนาโลจิสติกส์
2. พลังงาน
1. การหาแหล่งพลังงานสารองเพือ่ รองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม

เป้าหมาย

งบประมาณรวม
56 57 58 59 60 61 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1) โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงด่านบ้านพุน้าร้อน
จ.กาญจนบุรี
2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ อรัญ
ประเทศ - ปอยเปต
3) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
เด่น
ชัย - เชียงราย - เชียงของ

xxx

คค.

xxx

คค.

xxx

คค.

4) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะที่ 1/1
1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค

xxx

คค.

xxx

อก.

พณ.

1) การพัฒนาโครงข่ายระบบส่งพลังงานไฟฟ้ากับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

xxx

พน.

กต.

1) โครงการขยายและเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพ
โครงข่ายโทรคมนาคมของไทย

xxx

ทก.

หมายเหตุ*

สิ้นสุดโครงการ ปี
2563

สิ้นสุดโครงการ ปี
2566
สิ้นสุดโครงการ ปี
2563

รวมทัง้ หมด
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แบบฟอร์มที่ 3
แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2556-2561

ตัวอย่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิม่ ศักยภาพของเมืองเพือ่ เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
ระยะเวลา

แนวทางการดาเนินงาน
1. เมืองหลวง
1 การยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในเมืองหลวง

2. เมืองอุตสาหกรรม
1 การจัดตัง้ ศูนย์กลางการผลิต
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
3. เมืองท่องเทีย่ ว
1.การยกระดับเมืองท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากลและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
รวม
56 57 58 59 60 61
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
บูรณาการ

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1) โครงการแก้ไขปัญหาจราจร โดยการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ
2) โครงการเพิม่ พืน้ ที่สเี ขียวในเมืองหลวง

xxx

กทม. และ คค.

สตช.

xxx

กทม.

ทส.

1) โครงการพัฒนาพืน้ ที่อตุ สาหกรรมใหม่เพือ่
เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาเซียน

xxx

อก.

1) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับประเทศเพือ่ นบ้าน

xxx

คค.

2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
และความต้องการของตลาด

xxx

กก.

หมายเหตุ*

4. เมืองการศึกษานานาชาติ
5. เมืองบริการสุขภาพ
6. เมืองชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
รวมทัง้ หมด
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ปฎิทินการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นกรอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2555

กระบวนการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ
• ยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ ASEAN
• นาความเห็น/ผลการประชุมเป็นแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อเสนอ ครม.

ต.ค.

พ.ย.

2-21 พ.ย.

• จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายกระทรวง

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

2 พ.ย.

• จัดทาแผนอัตรากาลังคนระยะ 5 ปี

• ประชุมกับ นรม.

ม.ค.

24 ต.ค.

2-21 พ.ย.

• บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศไทย/ASEAN เพื่อเสนอ นรม.

ธ.ค.

13 ต.ค.

• จัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ประเทศไทย/ASEAN
• จัดทาแผนความต้องการลงทุนเบื้องต้น (โครงสร้างพื้นฐาน)

2556

30 พ.ย. – 28 ธ.ค.
23-30 พ.ย.
3-7 ธ.ค.
1-15 ธ.ค.

• สรุปภาพรวมและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอ ครม.

8 ม.ค.

กระบวนการจัดทางบประมาณ
• หน่วยงานจัดทารายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณรายจ่าย

9 ม.ค. – 22 ก.พ.

• สงป. พิจารณาและจัดทารายละเอียดเสนอ ครม.

23 ก.พ. – 5 เม.ย.

• ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

9 เม.ย.

• สงป. ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอ ครม.

18-26 เม.ย.

• ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

30 เม.ย.

• ครม. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เพื่อนาเสนอสภาผู้แทนราษฎร

14 พ.ค.
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