
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี     
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน ปี 2558 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 
79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
  วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค 
และเป็นธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความ 
สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
   2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
   3. การลดรายจ่าย 
   4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  
33 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 
8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง    
  (Growth & Competitiveness)  
  ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1. ด้านเกษตร     1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2. ด้านอุตสาหกรรม   2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 
2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.) 
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ
บริการ     

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน   4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน    
 

5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค    

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน  
     เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน       

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา   8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth)  
    ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  
      และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข    

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม 
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี และผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม  
       คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจ
ชุมชน   

13.1 กองทุนต้ังตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ 
       พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย  
       อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
16. การต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพื่อความยั่งยืน    

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG)       

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลัง 
เพื่อสิ่งแวดล้อม    

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       อาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ   

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
  ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและ
การปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ   

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ  
       ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
       โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ      

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม 
       ส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร 
       ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้าง
ภาษี 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ 
      เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
      ตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไมไ่ด้ใช้งาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด     
       ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง      30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

---------------------------------------------------- 


