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สรุปประดในการมอบนยบายของนายกรัฐมนตรี 
พืไอจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันพุธทีไ 14 ธันวาคม 2559 

ณ หຌองรอยัลจูบิลีไ บอลรูม อาคารชาลนจอร ์
ศูนย์สดงสินคຌาละการประชุม อิมพใค มืองทองธานี 

 

1. วันนีๅรัฐบาลก าลังผลักดัน฿หຌประทศเทยดินหนຌาทุกระบบ  ตຌองอาศัยความรวมมือกันจาก 

ทุกภาคสวน ความขຌา฿จทีไตรงกันจงึป็นสิไงส าคัญ  
๎. การนຌอมน าศาสตร์พระราชามาป็นพืๅนฐาน฿นการบริหารราชการผนดิน 

 รัฐบาลเดຌประกาศวิสัยทัศน์ของประทศ ดยตຌองการ฿หຌ ประทศเทยมีความมัไนคง ประชาชน
มีความมัไงคัไง ละมีพัฒนาอยางยัไงยืน ทัๅงนีๅ มิ฿ชดຌวยการดินตามวิถีทางของประทศตะวันตก 
ตดຌวยการน าศาสตร์พระราชามาป็นพืๅนฐานการพัฒนา  

 ศาสตร์พระราชาทีไปวงพสกนิกรชาวเทยเดຌรับพระราชทานมานัๅน เดຌรับการยกยอง฿นวทีระดับลก 
ละสอดคลຌองกับ วาระของลก  คือปງาหมาย การพัฒนาทีไยัไงยืน ขององค์การสหประชาชาต ิ
(SDG 2030) 

 ตลอดระยะวลาทีไขຌามาบริหารราชการผนดิน   รัฐบาลเดຌสงสริม฿หຌประชาชน เดຌนຌอมน า
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเปประยุกต์฿ชຌ฿นหลาย โ รูปบบ   

 ฿นระดับบุคคล การสงสริมผลักดันละประชาสัมพันธ์฿หຌมีการน าปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
มีความกຌาวหนຌา฿นระดับทีไนาพอ฿จ ชน มีการจัดท าบัญชีครัวรือน พืไอสรຌางความขຌมขใง
฿หຌกับ ครอบครัว   มีการสงสริมละสรຌางกลเกการออมพืไอป็นการสรຌางภูมิคุຌมกัน 

ละความเมประมาทตอความสีไยง฿นอนาคต  รวมทัๅง กษตรกรมีความขຌา฿จละประยุกต์฿ชຌ
กษตรทฤษฎี฿หม฿นวงกวຌาง  

 ต ฿นการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ ฿ชຌ ฿นระดับอง ค์กร ยั งเมมีความชัดจนว า 
มีความกຌาวหนຌาพียง฿ด ดยฉพาะองค์กร฿นภาคราชการ 

 การน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์฿ชຌ฿นการด านินงานภาครัฐ มิ฿ชจะป็นพียงการสนับสนุน
ทรัพยากร฿หຌกครงการหลวง ครงการพระราชด าริ ละครงการสวนพระองค์ ทานัๅน 
ตป็นการน า หลักการทรงงาน  ละน า ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  มาป็นพืๅนฐาน
฿นการวางผน การตัดสิน฿จ ละการปฏิบัติ 

 ธรรมชาติดยสวน฿หญของหนวยงานของรัฐ ซึไงบางสวนป็นปัญหาจากความเมอืๅออ านวย
ของกฎระบียบ หรืออาจป็นปัญหาจากศักยภาพคน การกຌเขปัญหาทีไ ริริไมดยฝຆายราชการ
สวน฿หญจะมองปัญหาป็นจุดโ เมมองป็นระบบ เมมีภาพบูรณาการ ละทีไป็นปัญหา
ส าคัญ คือ มืไอวางผนท างานลຌวตเมสามารถน าเปสูการปฏิบัติทีไทຌจริง  ซึไงตรงกันขຌามกับ 
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หลักการทรงงาน  ของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  ทีไวา 
การกຌปัญหาจากจุดลใก   กลาวคือ การมองปัญหา฿นภาพรวมกอนสมอ ละการกຌปัญหา

จะริไมตัๅงตจุดลใกโ ซึไงคนสวน฿หญมักมองขຌาม 

 ฿นกระบวนการวางผน พระองค์ทานทรงมีวิธีคิดอยาง องค์รวม  (Holistic) ทรงมองสิไงตางโ 

ทีไกิดอยางป็นระบบครบวงจร มองทุกสิไงป็นพลวัตทีไทุกมิติชืไอมตอกัน ฿นการทีไจะพระราชทาน
พระราชด าริกีไยวกับครงการหนึไงนัๅน จะทรงมองหตุการณ์ทีไจะกิดขึๅนละนวทางกຌเขอยาง
ชืไอมยง  

 ฿นการทรงงานพระองค์จะริไมตຌนจากสิไงจ าป็นกอน ละคอยพัฒนาตอยอด กลาวคือ 
ท าตามล าดับขัๅน  ดังพระบรมราชวาทความตอนหนึไงวา การพัฒนาประทศจ าป็นตຌอง  

ท าตามล าดับขัๅน ตຌองสรຌางพืๅนฐานคือความพอมีพอกิน พอ฿ชຌของประชาชนสวน฿หญป็นบืๅองตຌน
กอน ฿ชຌวิธีการละอุปกรณ์ทีไประหยัดตถูกตຌองตามหลักวิชาการ  มืไอเดຌพืๅนฐานทีไมัไนคงพรຌอม
พอสมควรละปฏิบัติเดຌลຌว จึงคอยสรຌางคอยสริมความจริญละฐานะศรษฐกิจขัๅนทีไสูงขึๅน
ดยล าดับตอเป หากมุงตจะทุมสรຌางความจริญยกศรษฐกิจ฿หຌรวดรใวตประการดียว  

ดยเม฿หຌผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประทศละของประชาชน  ดยสอดคลຌองดຌวย 
กใจะกิดความเมสมดุล฿นรืไองตางโขึๅน ซึไงอาจกลายป็นความยุงยากลຌมหลวเดຌ฿นทีไสุด   

 

๏. ฿นการจัดท าค าของบประมาณปี 2561 นีๅ  ขอ฿หຌวางผนดย฿ชຌปรัชญาของศรษฐกจิพอพียงป็นทีไตัๅง  
ค าของบประมาณของหนวยงาน ควรสดง฿หຌหในถึง 

o ความมีหตุผล  ชน สอดคลຌองกับพันธกิจตามกฎหมายของหนวยงานของทาน   
มีการวิคราะห์ความป็นเปเดຌของครงการลຌวหในสมควร฿หຌด านินการ สอดคลຌองกับ
ความตຌองการของประชาชนละภูมิสังคม ป็นตຌน   

o ตัๅงอยูบน ความพอประมาณ  ชน สนอของบประมาณสอดคลຌองกับศักยภาพ
ของหนวยงานทีไมีอยู  สนอของบประมาณฉพาะ฿นงานทีไมีความพรຌอมด านินการ 
สามารถบิกจายเดຌอยางรวดรใว หรือ ลือกท าสิไงทีไจ าป็นกอน ตามขัๅนตอนป็นล าดบั  ปน็ตຌน 

o มี ภูมิคุຌมกัน  ชน มืไอด านินการลຌวท า฿หຌประชาชนผูຌรับบริการขຌมขใงขึๅน พึไงพาตนอง
เดຌมากขึๅน มีภูมิคุຌมกันจากความผันผวนตางโ มากยิไงขึๅน หนวยงานมีการวิคราะห์ความสีไยง
฿นการด านินงานละมีมาตรการพืไอบริหารจัดการความสีไยง ป็นตຌน 

o นอกจาก สามหวง ขຌางตຌนลຌว ยังมี สองงืไอนเข คือ ความรูຌ  ละ คุณธรรม  

คือ ตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐานหลักวิชา ซึไงอาจจะป็นองค์ความรูຌ฿นศาสตร์ของตะวันตก  
หรือจะป็นภูมิปัญญาเทย ลຌวตความหมาะสม รวมทัๅงการด านินงานตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐาน
ของจริยธรรม ธรรมาภิบาลทีไดี ตลอดจนอยูบนกฎระบียบตางโ อยางครงครัด  
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๐. การท างบประมาณทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 รัฐบาลเดຌมีการยกรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎๐ ปี ดยน าความคิดหในละขຌอสนอนะ

จากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทีไมาจากหลายภาคสวน  เดຌก ภาคราชการ ภาคอกชน 

ภาคการมือง ละ นักวิชาการ รวมถึงเดຌพิจารณาน าขຌอคิดหในจากสภาปฏิรูปหงชาติ  
ละความคิดหในจากภาคประชาชนมาป็นขຌอมูลประกอบ ซึไงทีไผานมา รัฐบาลเดຌบริหารประทศ
ทัๅง฿นดຌานความมัไนคง ศรษฐกิจ สังคม การตางประทศ กฎหมายละกระบวนการยุติธรรม 
ดยรียกวาป็นการกຌเขปัญหา฿นระยะทีไ 1 ซึไงป็นปัญหารงดวนทีไตຌองกຌเข ส าหรับ
นวทางทีไจะพัฒนาตอเป ทีไรียกวา ระยะทีไ 2 คือการริไมตຌนปฏิรูป฿นชิงครงสรຌาง ปฏิรูปการ
บริหารราชการ ละการจัดท าผนทีไน าทางเปสูอนาคตตามวิสัยทัศน์ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

 ฿นการวางผนการท างานของภาครัฐ หนวยงานตางโ จะตຌองน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ซึไงป็นผนระยะ ๑ ปี ละวาระปฏิรูปของสภาปฏิรูป
มาถายทอดลงสูผนมบท/ผนปฏิบัติการระดับกระทรวงละผนพัฒนารายสาขา  

 ค าของบประมาณทีไเมสอดรับกับผนหลานีๅจะเม เดຌรับการพิจารณาสนับสนุน หรือถือวา
มีล าดับความส าคัญนຌอย 

 ส านักงบประมาณมีครืไองมือชวยตีกรอบค าขอ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติละผนพัฒนาฯ 
ดยรวมกับ สศช. สมช. ละ ส านักงาน กพร. จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึไงคณะรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบลຌวมืไอวันทีไ 29 ตุลาคม 
ทีไผานมา  

๑. การบูรณาการงบประมาณ 

 ประดในนีๅคยมอบนยบายมาครัๅงหนึไงลຌว (21 ตุลาคม 2559) นຌนยๅ าอีกครัๅงหนึไง 
 การด านินงานของหนวยงานภาครัฐจะตຌองท างานกันป็นทีม สนับสนุนตอยอดกันป็นล าดับขัๅน 

฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌรวมกัน  
 ฿นการท าผนบูรณาการของปีงบประมาณ 2561 ตຌอง฿หຌความส าคัญกับการก าหนดปງาหมาย

ทีไสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ละผนพัฒนา ฉบับทีไ 12  
 หากสามารถก าหนดตัวชีๅวัดของผนฯ ทีไป็นเปตามหลักสากลเดຌ กใจะดีมาก ตัวอยางชน 

อันดับความยาก-งาย฿นการประกอบธุรกิจ ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัไน ป็นตຌน 

 ขัๅนตอนการจัดท าผนบูรณาการ฿นปี 2561 มีขัๅนตอนพิไมขึๅน กลาวคือ ตຌองมีการวางผนมบท
ของบูรณาการตละรืไองทีไจะตຌองท าตอเป฿นระยะ 5 ปี  10 ปี  20 ปี  

 การบูรณาการขอ฿หຌมีการบูรณาการภาย฿นกระทรวงกอนลຌวจึงบูรณาการระหวางกระทรวง  
 นอกจากการบูรณาการระหวางหนวยงานลຌว จะตຌอง฿หຌความส าคัญกับการบูรณาการ  

3 มิติ (Agenda / Function / Area) ฿นระดับพืๅนทีไ Function จะตຌองบูรณาการรวมกับจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌการจัดสรรงบประมาณ฿นมิติพืๅนทีไมีความ
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สอดคลຌองกับผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ละกຌเขปัญหาของประชาชนตามนยบายส าคัญ
ของรัฐบาล รวมทัๅงสอดคลຌองกับ Agenda ทีไเปลง฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด หรือพืๅนทีไ฿กลຌคียง 

๒. ทิศทางของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การจัดท า งบประมาณปี  2561 จะมีความตอ นืไ อ งจ ากปี  2559 ละปี  2560 

(รวมงบประมาณรายจายพิไมติมกลางปี วงงิน 1.9 สนลຌานบาท) ซึไงขณะนีๅยังมิเดຌก าหนด
กรอบวงงินงบประมาณรายจาย ปี 2561 ตนวนຌมทีไป็นเปเดຌสูงคือ ยังท างบประมาณ
บบขาดดุล ฿นจ านวนทีไเมกระทบตอวินัยละความยัไงยืนทางการคลังของประทศ 

 รัฐบาลจะพยายามควบคุมรายจายประจ า เม฿หຌพิไมขึๅนกินความจ าป็น พื ไอ฿หຌมีรายจาย
ลงทุนพียงพอ฿นการวางครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับอนาคตของประทศ อยางเรกใตาม การมี
รายจายประจ า฿นสัดสวนสูงมิเดຌมีนัยส าคัญวาครงสรຌางงบประมาณเมอื ๅอตอการพัฒนา
ประทศ ดยหลักลຌวสัดสวนรายจายประจ าของประทศตางโ จะสูงขึๅนตามระดับพัฒนาการ
ทางศรษฐกิจ นืไองจากประชาชนจะมีความตຌองการบริการสาธารณะ฿นระดับทีไสูงขึๅนมืไอมีฐานะ
ทางศรษฐกิจทีไดีขึๅน ประกอบกับประทศขຌาสูสังคมสูงวัย ท า฿หຌรายจายประจ าของประทศ
พิไมสูงขึๅนตามล าดับ 

 ส าหรับรายจายลงทุน รัฐบาลพยายามจะจัดสรรงบประมาณ฿หຌมีสัดสวนมากขึๅน ละทีไส าคัญกใคือ
จะตຌองมีการก ากับควบคุมการ฿ชຌรายจายลงทุน฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ชน  
การออกพระราชบัญญัติอนงบประมาณ พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌจายงบประมาณ 
ส าหรับรายจายลงทุนทีไมีการด านินการลาชຌากวาก าหนด  

 ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดกลุมงบประมาณจะมีลักษณะชนดียวกับ฿นปีงบประมาณ 
2560 กลาวคือ บงป็น 5 กลุม 1) งบกลาง  2) งบ Function  3) งบ Agenda  4) งบ Area 

ละ 5) งบบริหารจัดการหนีๅภาครัฐ   

 ฿นกลุ มงบประมาณรายจายกระทรวง /หนวยงาน หรือ  Function งบประมาณ
ส าหรับงินดือนละคาตอบทนตามสิทธิตางโ จะขยายตัว฿นอัตราตามสิทธิทีไพึงจะเดຌรับ 

สวนผนงานพืๅนฐานจะตຌองลดลงพืไอ฿หຌมีงบประมาณส าหรับผนงานยุทธศาสตร์พิไมมากขึๅน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

๓. ประดในส าคัญ฿นการจัดท าค าของบประมาณปี 2561 

 ฿นการจัดท าค าของบประมาณปี 2561 ขอ฿หຌหนวยงาน฿หຌความส าคัญกับภารกิจตางโ ดังนีๅ 
o มุงสู Thailand 4.0 ท านຌอยเดຌมาก ควบคูกับการน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง

มา฿ชຌ฿นสัดสวนทีไหมาะสม 

o รงรัดการพัฒนาระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก฿หຌมีความรวดรใว 

o การปรับปรุง฿หຌบริการภาครัฐมีคุณภาพละครบวงจรพืไออ านวยความสะดวก฿หຌประชาชน 
ภาคอกชนละผูຌลงทุน 

 การพัฒนาละสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับศรษฐกิจภาย฿นประทศอยางยัไงยืนตามศักยภาพพืๅนทีไ 
o รัฐบาลเดຌด านินการอยางตอนืไองมาตัๅงตปี 2557 ถึงปัจจุบัน พืไอสรຌางความขຌมขใง 

ลดความหลืไอมลๅ า พิไมขีดความสามารถการขงขัน ดยมีการวางครงสรຌางพืๅนฐาน
฿นการพัฒนาประทศ การบริหารจัดการนๅ า การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ทຌองถิไน ชุมชน ละ
กຌเขปัญหาผูຌมีรายเดຌนຌอย ฯลฯ ซึไงอาจมีการจัดสรรงบประมาณพิไมติมงบประมาณ พ .ศ. 

2560 ฿หຌกับกลุมจังหวัด ฿หຌมีความขຌมขใง ยึดผลประยชน์ตอประชาชน฿นพืๅนทีไ฿นลักษณะ
ทีไป็นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ มจังหวัด฿หຌมีประสิทธิภาพ ละเดຌวาง
ระบบ฿หม฿นรอบตอเป ตัๅงตปี 2562 ด านินการพัฒนา฿หຌกิดความมัไนคง มัไงคัไง ละ
ยัไงยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ป ี

o รัฐบาล฿หຌความส าคัญกับภาคอกชนป็นอันดับรก ขณะนีๅภาคอกชนเทยมีความตຌองการ
ประกอบกิจการ฿หมหรือขยายกิจการดิม ละภาคอกชนจากตางประทศมีความตຌองการ
ขยายกิจการ฿นประทศ ซึไงทัๅงสองประการป็นความตຌองการของรัฐบาล 

o สิไงทีไรัฐบาลมุงนຌน คือ  
1. การคຌนหาศักยภาพของตัวอง จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค รวมทัๅงตຌองหาศักยภาพ
ระหวางกัน฿หຌจอ ทัๅงระหวางรัฐ อกชน ผูຌประกอบการ หานวทางรวมมือกัน ตຌองสรຌางสิไง฿หม โ 
ทีไป็นผลประยชน์รวมกัน฿หຌเดຌดยรใว ทัๅงทวิภาคีละพหุภาคี  
2. การลดอุปสรรคทางการคຌา อ านวยความสะดวก฿หຌเดຌมากทีไสุด กิดความป็นสากล 

3. การสรຌางหวงซ อุปสงค์ อุปทาน ทัๅง฿นประทศละตางประทศ ดຌวยการสรຌางศรษฐกิจ
ฐานรากภาย฿นประทศ฿หຌขຌมขใง พืไอชืไอมตอหวงซการผลิต฿นการปรรูป พิไมมูลคาเปสู
ตลาดทัๅง฿นละตางประทศ CLMV (กัมพูชา ลาว มียนมาร์ ละวียดนาม) ประชาคมอืไน โ 
ดยรใว  
4. การพัฒนาทคนลยี พิไมการวิจัยพัฒนา น าสูการผลิตทัๅงดຌวยฝีมือคนเทยละความ
รวมมือจากตางประทศ฿นดຌานบุคลากร ทัๅงการวิจัยละพัฒนา รวมมือกันดຌวยกลเกประชารฐั  
5. การขับคลืไอนระบบศรษฐกิจดຌวยดิจิทัล พืไอ฿หຌขຌาถึงทรัพยากร ลดคา฿ชຌจาย฿นการลงทนุ
฿นการประกอบการ ฿หຌมีผลก าเรมากขึๅน ทีไจะตຌองสนับสนุนทัๅงภาคประชาชนละภาค
กษตรกร฿นศรษฐกิจฐานราก  
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6. ปฏิรูปศรษฐกิจ฿หมของประทศเทย฿หຌขຌมขใง พิไมขีดความสามารถทัๅง฿นสวนของ
ศรษฐกิจฐานราก ชุมชน ละชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย สนับสนุนการ  Start Up 
การพัฒนาศรษฐกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการขนาดกลางละรายยอย (SMEs) รวมทัๅงการ
พัฒนาศรษฐกิจขนาด฿หญ ซึไงป็นสิไงส าคัญ฿นการประชุมวทีลกทุกวที จึงจ าป็นตຌองท า
฿หຌคืบหนຌาพืไอตัวราองละพืไอประชาคมลก รวมทัๅงจะตຌองสรຌางหวงซ฿หมพืไอน าพา
ประทศเทยเปสูเทยลนด์ 4.0 ดยรใวดยเมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง ตຌองคิดรวมกันผนึก
ก าลังกันเป฿หຌเดຌ ซึไงการจะกิดเทยลนด์ 4.0 เดຌ จะตຌองมีการจริญติบตภาย฿น ละ
สรຌางการจริญติบตจากภายนอก฿หຌขຌามา฿นประทศเทย ท า฿หຌทัๅงสองดຌานสมดุลกัน  

o รัฐบาลจะนຌน฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา฿นมิติชิงพืๅนทีไ (Area Base) ป็นหลัก คือ ฿นพืๅนทีไ
ปງ าหมายการพัฒนาหนึไ งโ  จะตຌองสามารถจัดกลุ มละรียงล าดับความส าคัญ
ของงบประมาณ฿หຌเดຌวา งบประมาณกลุม฿ดป็นงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) 

งบประมาณกลุม฿ดป็นงบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function) งบประมาณ
กลุม฿ดป็นงบประมาณรายจายพืๅนทีไ (Area) ซึไงเดຌกทຌองถิไน ภูมิภาค จังหวัด ละกลุมจังหวัด 
ทัๅงนีๅพืไอลดความซๅ าซຌอน฿นการบริหารจัดการงบประมาณ ละท า฿หຌการ฿ชຌจายงบประมาณ
สงประยชน์ถึงประชาชนดยตรง ดย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดຌด านินการ
จัดท างบประมาณพืไอลงสูพืๅนทีไจังหวัดละกลุมจังหวัดพิไมติม ละจะจัดสรรงบประมาณปี 
2561 อยางตอนืไอง พืไอจะขับคลืไอนศรษฐกิจเทยลนด์ 4.0 ละการสรຌาง Local Economy 

ตลอดจนการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด฿หຌมีความขຌมขใง  ดยตຌองอาศัยผูຌวาราชการ
จังหวัดป็นผูຌขับคลืไอนทีไส าคัญของจังหวัด ซึไงทัๅง 76 จังหวัดจะป็นครืไองจักรส าคัญ
฿นการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกิดความยัไงยืนภาย฿นประทศ พืไอยกระดับอาชีพ รายเดຌ 
คุณภาพชีวิตประชาชน฿นทุกภูมิภาค  

o มีนยบายพิไมศักยภาพศรษฐกิจของประทศ ดยการนຌนการท างานบบประชารัฐ  
฿หຌภาคอกชน ภาคประชาสังคมชวยกันพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละสรຌางความขຌมขใง  
พืไอกຌเขปัญหาความยากจนอยางยัไงยืน 

o รัฐบาลนຌน฿ชຌพืๅนทีไป็นตัวตัๅง เมรอการขับคลืไอนจากสวนกลางพียงอยางดียว พืไอปງาหมาย
สรຌางความป็นธรรม ขจัดความหลืไอมลๅ า ฿หຌประชาชนทุกกลุมขຌาถึงทรัพยากร
อยางสมดุลคุຌมคา 

 การพัฒนา฿นภาคการกษตร มุงนຌน฿หຌกษตรกรกิดความพอพียง ป็น Smart Farmer 

o หนวยงานตางโ ตຌองรวมมือกันพัฒนาความขຌมขใง฿หຌกกษตรกร฿หຌสามารถ฿ชຌทีไดิน
฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ตามหลักกษตรทฤษฎี฿หม บางสวนตຌองอาศัยการปรับปรุง
คุณภาพดิน การสรຌางหลงกักกใบนๅ า฿นเรนา การขยายขตชลประทาน 

o ตຌองสรຌางสมรรถนะ฿หຌกษตรกรมีภูมิคุຌมกันตอความผันผวนของตลาด ฿นสวนนีๅ
กษตรกรบางสวนอาจตຌองปรับปลีไยนรูปบบการผลิต ฿หຌหมาะสมกับภูมิสังคม 
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ตຌองมีการท า Zoning การปรับปลีไยนพืๅนทีไกษตร พืไอ฿หຌ Demand-Supply ของผลผลิต
มีความสมดุลมากยิไงขึๅน  

o สงสริมการรวมกลุมของกษตรกร ฿นรูปบบสหกรณ์ หรือพืๅนทีไกษตรปลง฿หญ ดยอาศัย
฿ชຌกลเกประชารัฐ พืไอพิไมอ านาจการตอรองทางการตลาด ละลดตຌนทุนปัจจัยการผลิต 

o ฿นรืไองปัจจัยการผลิต จะตຌองรงรัด฿หຌความรูຌกกษตรกร฿นการ฿ชຌปัจจัยการผลิต
฿นอัตราทีไหมาะสม นืไองจากกษตรกรมีนวนຌมทีไจะ฿ชຌมลใดพันธุ์ ปุ๋ย สารคมี
มากกินความจ าป็น ท า฿หຌกิดความสิๅนปลืองละอัตราผลผลิตตอเรตไ า  

o การ฿หຌงินชวยหลือกกษตรกรตຌองเมมีลักษณะป็นงิน฿หຌปลา ตຌอง฿หຌกษตรท าครงการ
พัฒนารูปบบการผลิต/การตลาดของตนองกอนจึงจะมีการ฿หຌการชวยหลือ ชน  
การลดการ฿ชຌสารคมี การน ากษตรอินทรีย์มาปฏิบัติ การปรรูปผลผลิต การกใบรักษา
ผลผลิตละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การน า IT มาชวยวางผนการตลาด ป็นตຌน 

o ตຌองชวยกันรวมคิดหาวิธี฿หຌกษตรกรมีรายเดຌพิไมขึๅน มีการสรຌางนวัตกรรม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ทຌองถิไน฿นรูปบบ฿หมละมีความหลากหลาย  

 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตຌองพัฒนาทัๅง฿นชิงพืๅนทีไละ฿นชิง Cluster 

o การสงสริมขตศรษฐกิจพิศษ หรือ ระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก ตຌองอาศัยการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานทัๅงทางกายภาพ ชน ระบบสาธารณูปภคตางโ  ระบบลจิสติกส์  
ละย ังตຌองอาศ ัยการพัฒนาปัจจ ัยวดลຌอมตางโ ช น การ฿ห ຌส ิทธ ิพิศษตางโ  
กฎระบียบกีไยวกับรงงาน สิไงวดลຌอม การรองรับการขยายตัวของมือง พืไอดึงดูด
฿หຌกิดการลงทุน฿นพืๅนทีไ 

o ปງาหมายของการสงสริมขตศรษฐกิจพิศษ หรือ ระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก  
มิเดຌหวังพียงคการสรຌางรายเดຌ฿หຌกรงงานหรือจຌาของทีไดิน ตตຌองพยายามสรຌาง
฿หຌมีกลเกการถายทอดทคนลยีการผลิตละการจัดการ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นทຌองถิไน 
รวมทัๅงกระจายศูนย์กลางความจริญเปสูภูมิภาคตางโ ของประทศ 

o ปัจจุบันมีการก าหนด 10 อุตสาหกรรมศักยภาพ ป็นสมือน Flagship ฿นการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา ซึไงหาก฿นตละอุตสาหกรรมมีการพัฒนา฿นลักษณะ Cluster 

ตัๅงตอุตสาหกรรมตຌนนๅ า กลางนๅ า เปยัง ปลายนๅ า ผลประยชน์ทางศรษฐกิจจะกระจายเป
อุตสาหกรรมตางโ ฿นลักษณะทวีคูณ 

o การสรຌางความพรຌอมของบุคลากรป็นรื ไองส าคัญหากตຌองการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ฿หຌบรรลุผลส ารใจ ตຌองสรຌางบุคลากร฿นระดับตางโ ตัๅงต นักทคนลยีชัๅนสูง
ของตละอุตสาหกรรม เปจนถึงรงงานฝีมือ 

o รืไองการสรຌางบุคลากร฿นภาพรวมจะตຌองมีการปรับสัดสวน฿หຌมีการรียนสายอาชีพมากยิไงขึๅน 
ลดสายสามัญ ละมีการรียนทางดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีมากกวาดຌานสังคมศาสตร์  
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รวมทัๅงขอ฿หຌด านินการ฿นลักษณะประชารัฐ หรือเตรภาคี รวมมือกันระหวางผูຌประกอบการ 
สถาบันการศึกษา ละภาคราชการ พืไอ฿หຌเดຌบุคลากรตรงตามความตຌองการของภาคอกชน 

o ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรม จะตຌองตัๅงบนพืๅนฐานของศรษฐกิจพอพียงชนกัน การพัฒนา
อุตสาหกรรมตางโ ตຌองเมท า฿หຌประทศออนอลง ตຌองเมพึไงพาทัๅงทคนลยี วัตถุดิบ 
ครืไองจักร จากตางประทศมากกินเป ตຌองมีความป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ตຌอง฿หຌกิด
ความสมดุลระหวางการพัฒนาละความยัไงยืนของทรัพยากร฿นพืๅนทีไ 

 รืไองการทองทีไยว ตຌองมีการกระตุຌนระยะสัๅนควบคูกับการสรຌางความยัไงยืน฿นระยะยาว  
o ขณะนีๅรัฐบาลก าลังรงกຌเขปัญหาทัวร์ศูนย์หรียญ฿หຌป็นรูปธรรม อาจท า฿หຌกระสรายเดຌ

฿นบางจุดลดลงเป ต฿นระยะยาวจะชวย฿หຌกิดการกระจายผลประยชน์จากอุตสาหกรรม
การทองทีไยวสูคนเทยมากยิไงขึๅน  

o ตຌอง฿ชຌจุดขใงของความป็นเทย ฿นการป็นจຌาบຌานทีไดี ละความพรຌอมดຌานสถานทีไ฿นการ
สงสริม฿หຌเทยป็นหลงประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการ ละการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ สวนนีๅป็นการกระตุຌนการหารายเดຌจากการทองทีไยวเดຌมาก 

o การสงสริมความสามารถทางภาษาตຌอง฿หຌมีความหลากหลาย นอกหนือจากการ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษป็นภาษาหลัก 

o ฿นการสรຌางความยัไงยืนระยะยาว ตຌองพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌหมาะกับภูมิสังคม ชน 
หลงทองทีไยวชิงนิวศน์อาจเมจ าป็นตຌองป็นทางสัญจรขนาด฿หญ การพัฒนาสิไงปลูกสรຌาง
ตຌอง฿หຌมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ละวัฒนธรรมทຌองถิไน ป็นตຌน 

 การพัฒนา ศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล  ฿นส วนนีๅ  ป็ นการ ขับ คลืไ อ น  ศ ร ษฐกิ จ ขอ งป ร ะ  ทศ
ดยน าความกຌาวหนຌาของระบบสารสนทศการสืไอสาร หรือ ICT ขຌามาชวยพิไมผลผลิต 
พิไมมูลคา ฿หຌกิดการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลรวมกัน ภาครัฐตຌองด านินบทบาท
ป็น facilitator มิ฿ชป็น regulator ละ฿หຌภาคอกชนป็นผูຌน าการพัฒนา 

 รืไองการลงทุน฿นระบบลจิสติกส์ของประทศ ขณะนีๅรัฐบาลก าลังดินหนຌาตใมทีไ จุดประสงค์พืไอ
ลดตຌนทุนลจิสติกส์ของประทศ ละลดคอขวดตางโ ฿นการขนสงละดินทาง ปัญหาส าคัญ
ทีไประสบอยู คือ การชืไอมยง Mode การดินทาง/ขนสงตางโ ทัๅงระหวาง Mode 

ละภาย฿น Mode ยังท าเดຌเมดีนัก การพัฒนารูปบบดินทางพิศษตางโ หากเมมีการ
ชืไอมยงทีไดี อาจท า฿หຌการลงทุนเมมีความคุຌมคา ถือป็นการสียอกาสของประทศป็นอยางมาก 

 ดຌานสังคม  ถือป็นรืไองประดในทีไมีความส าคัญ฿นล าดับตຌน งบประมาณกวารຌอยละ 40  

ถูกน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาสังคม  ตดิมนัๅน มืไอพูดถึงการพัฒนาสังคมจะมอง฿นลักษณะ 
function คือ฿หຌความส าคัญกับงานดຌานศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ป็นตຌน ตหาก฿ชຌ 
คน  ป็นตัวตัๅง฿นการพัฒนา ราตຌอง฿หຌความส าคัญกับ คน ตัๅงตวัยรกกิดจนถึงวัยชรา 

o ตຌองสงสริม฿หຌมมีการตัๅงครรภ์อยางมีคุณภาพ มีการดูลตัๅงตรกกิด฿หຌดใกมีพัฒนาสมวัย 
มีการคัดกรองพืไอปງองกันละกຌเขปัญหาตัๅงตตຌนทาง 



9 

 

o การสรຌางสริมครอบครัวทีไอบอุนป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไจะชวยสรຌาง฿หຌดใกเทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ละภูมิคุຌมกันตอพฤติกรรมทีไเมหมาะสม 

o ขอ฿หຌรวมกันพิจารณาสรຌางกลเกดูลดใกรกกิดละสงสริมพัฒนาการของดใก
ทีไสมวัยอยางป็นระบบ รื ไองนีๅอาจ฿ชຌกล เก ประชารัฐ  มาด า นินการรวมกัน
ระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ชุมชน ภาคอกชน ละสถานประกอบการ   

o ส าหรับวัยรียน การเดຌรับการศึกษาทีไมีคุณภาพป็นสิไงส าคัญ ดใกหนึไงคนตຌอง฿ชຌวลา
ป็นอยางนຌอย 9 ปี฿นหຌองรียนหลังจากการศึกษาระดับปฐมวัย หากราจัดการศึกษา
ทีไเมมีคุณภาพ฿หຌดใกเทย จะท า฿หຌประทศสูญสียอกาสป็นอยางมาก  

 ครึไงหนึไงของงบประมาณดຌานสังคมป็นงบประมาณดຌานการศึกษา ซึ ไงถຌาปรียบทียบ
ตัวลขงบประมาณทีไลงเปดຌานการศึกษากับประทศอืไนโ จะหในเดຌวาประทศเทยลงทุน
ดຌานการศึกษาสูงกวาหลายโ ประทศ ตผลทีไเดຌรับกลับเม ป็นชนนัๅน ผลการจัดอันดับ
ดຌานการศึกษาของเทยอยูอันดับประมาณทีไ 90 จาก 144 ประทศ 

o ประดในทีไ฿หຌความส าคัญกันตอนืไองมานานป็นทศวรรษ ตดูสมือนวายังมองเมหในผล
ทีไป็นรูปธรรม คือ รืไองการปฏิรูประบบการศึกษาเทย ราตຌองกลับมาทบทวนปງาหมาย
฿นการปฏิรูประบบการศึกษาเทยวาหมาะสม฿นการตรียมคนพืไออนาคต฿น 20 ปีขຌางหนຌา
หรือเม ระบบการศึกษาตຌองปลีไยนจากการสรรหาความรูຌ฿หຌนักรียน ป็นการพัฒนา฿หຌดใก
มีทักษะ฿นการสวงหาความรูຌละการรียนดຌวยตัวอง ทีไมีการชืไอมยงกับชีวิตจริง  
สงสริมความคิดสรຌางสรรค์ ท า฿หຌดใกกลຌาฝันละมีจุดมุงหมาย฿นอนาคต มีการท างานป็นทีม 
ละบูรณาการการท างานรวมกัน รวมทัๅงน าทคนลยีทีไทันสมัยมา฿ชຌป็นสืไอรียนรูຌรวมกัน
ระหวางครูกับนักรียน ฿ชຌป็นครืไองมือคຌนควຌาขຌอมูล 

o ประดในรืไองอัตลักษณ์ ความป็นเทย การขຌา฿จถึงประวัติศาสตร์ละภูมิหลังของชาติ เทย 
ป็นอีกหนึไงประดในทีไการศึกษา฿นระบบจะตຌอง฿หຌความส าคัญ 

o อีกประดในทีไกีไยวนืไองกับระบบการศึกษาเทย คือ ปัญหาหนีๅสินของครู รืไองนีๅตຌองกຌเข
อยางรงดวน ละตຌองสรຌางกลเกเม฿หຌครูรุน฿หมขຌาสูวงจรการมีหนีๅสิน หากครูยังตຌองพะวง
กีไยวกับฐานะทางศรษฐกิจของตนอง จะท า฿หຌสมาธิ฿นการจัดการรียนการสอนมีนຌอยลง 

รืไองนีๅตຌองกຌเขควบคูกับการคืนครู฿หຌนักรียน ลดภาระครู฿นงานดຌานธุรการละอกสาร 
พืไอ฿หຌครูมีวลา฿นหຌองรียนมากยิไงขึๅน 

 ฿นการมอบนยบายปีงบประมาณ 2560 เดຌคยสนอ฿หຌสวนราชการรงรัดจัดท าสิไงอ านวยความ
สะดวกขัๅนพืๅนฐาน฿หຌกผูຌพิการ ผูຌสูงอายุอยางทัไวถึง ริไมจากสถานทีไราชการ สถานทีไสาธารณะ 
ตดูสมือนวานยบายนีๅยังเมมีการตอบรับ฿นกณฑ์ทีไนาพอ฿จ สวนราชการตางโ ควรพิจารณา
ปรับปรุงสถานทีไดยฉพาะ฿นสวนทีไกีไยวกับทางลาด ละหຌองนๅ าส าหรับผูຌพิการละผูຌสูงอายุ  
ราตຌองมีการตรียมความพรຌอมส าหรับการขຌาสูสังคมสูง วัย ซึไ งคาดการณ์กันวากวา
รຌอยละ 40 ของประชากรเทยจะขຌาสูวัยสูงอายุ ฿นชวง 20-30 ปีขຌางหนຌา 
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 ฿นการรองรับสั งคมสูภาวะสู ง วัย จะตຌองมองหาอกาสทาง ธุรกิจควบคู เปดຌวย ชน  
การดูลผูຌสูงอายุระยะยาว การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอปรับปรุงทีไอยูอาศัย฿หຌหมาะกับผูຌสูงอายุ  
ป็นตຌน ประทศเทยอาจ฿ชຌธุรกิจหลานีๅป็นหลง฿นการหารายเดຌตางประทศเทยเดຌ 

 การพัฒนาดຌานสาธารณสุข ตຌองมีการสรຌางสริมสุขภาพชิงรุกอยางจริงจัง ตรงนีๅอาจจะมีนวนຌม
สูงขึๅน ตถຌาท าอยางมีประสิทธิภาพ อาจชวยลดภาระคา฿ชຌจาย฿นระยะยาวเดຌ สมือนหลักของ
พระองค์ทานทีไ ขาดทุนคือก าเร  

o ตຌองมีการปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการสงสริมการออกก าลังกาย การภชนาการ
ทีไหมาะสม฿นตละชวงวัย รวมทัๅงตຌองสงสริม฿หຌมีกลเกการคัดกรองพืไอ฿หຌสามารถ
บงชีๅการจใบปຆวย฿นระยะริไมตຌน 

o ฿นดຌานการ฿หຌบริการ ปງาหมายคือ ตຌองลดความออัด฿นรงพยาบาล ลดระยะวลา
การรอคอยของผูຌปຆวย ดังนัๅน ตຌองพัฒนากลเก฿นการคัดกรองการจใบปຆวยลใกนຌอย  

o ดย฿ชຌระบบบริการระดับปฐมภูมิ ชน รงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล หรือศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ป็นตຌน 

o ควรมีการน าวิถีชุมชน มาพัฒนา฿หຌกิดมืองสุขภาพดี ละยังป็นการรองรับสังคมผูຌสูงอายุ
ของเทยเดຌ ตຌองสงสริม฿หຌมีการอนุรักษ์ พัฒนา ยกมาตรฐานการพทย์ผนเทย  
การพทย์พืๅนบຌาน การปลูกละ฿ชຌสมุนเพร  

o ส าหรับรืไอง Medical Hub ซึไงสามารถท า฿หຌป็นหลงรายเดຌของประทศเดຌ จะตຌองระวัง
เม฿หຌกระทบตอบริการสุขภาพของคนเทยดຌวย 

 ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รืไองดิน นๅ า ปຆาเมຌ ละสัตว์ปຆา ป็นรืไองทีไคนเทยละลย
มาป็นวลานาน  
o วันทีไ 5 ธันวาคม ของทุกปีป็นวันดินลก สืบนืไองมาจากพระบาทสมดใจพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  กีไ ย วขຌอ งกับการพัฒนาดิน
มาอยางตอนืไองละยาวนาน ปรากฏผลส ารใจป็นทีไประจักษ์ ราจึงควรรงรัดด านินการ
ตามนวทางของพระองค์ทาน฿นการพัฒนาดิน฿หຌหมาะสมกับการพาะปลูกละการท ากิน 

o รืไองนๅ า หากมอง฿นมิติพืๅนทีไชลประทาน จะหในเดຌวามีพียงหนึไง฿นสีไของพืๅนทีไกษตรกรรม
อยู฿นขตชลประทาน ประดในจึงอยูทีไวา ฿นขตนอกชลประทาน จะสรຌางระบบกักกใบนๅ า 
ระบบกระจายนๅ า ชืไอมยงป็นครงขายเดຌอยางเร 

o พืๅนทีไกຌมลิง พืๅนทีไรับนๅ านอง ตຌองมีการก าหนด฿หຌชัดจน มีกลเกยียวยาทีไประชาชน
฿นพืๅนทีไยอมรับ 

o รืไองความหลากหลายทางชีวภาพ ทัๅงปຆาเมຌ พืๅนทีไปຆาชายลน ละสัตว์ปຆา ตຌอง฿หຌความส าคัญ
กับการหยุดการท าลายอยางดใดขาดป็นอันดับรก ฿นบางพืๅนทีไอาจจ าป็นตຌอง฿ชຌ
กลเกชุมชนป็นนวทาง฿นการกຌเขปัญหา ควบคูกับการฟื้นฟู 
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o รืไองการจัดการกับปัญหาขยะตຌองริไมจากตຌนทาง กลาวคือ ลดการกิดขยะ ฿นการจัดการ
ขยะตຌอง฿หຌสริมสรຌางขีดความสามารถขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีความสามารถ฿น
การจัดการ฿นพืๅนทีไเดຌ  

 ดຌานการบริหารจัดการภาครัฐ จะตຌองสรຌางภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละตอบสนอง
ตอความตຌองการของประชาขน ประดในทีไตຌองนຌนยๅ า เดຌก 
o ลดการทุจริตละประพฤติมิชอบ  
o ปรับปรุงกฎระบียบตางโ ทีไป็นปัญหาคอขวด 

o พัฒนาระบบการ฿หຌบริการงานภาครัฐพืไออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 

o การพิไมบทบาทขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการพัฒนา 

o ผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
 

 

 

 

 


