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ท่ีจะต�องปฏิบัติตามแผนรายปCของแ
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นําเข)า 
เทคโนโลยีจากต�างประเทศ 

อุตสาหกรรมข
เน)น นวัตกรรม

“ความได
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ส่ิงแวดล)อม ทําให)เกิดความไม>สมด
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>าว (ดร.สุวิทย� เมษินทรีย�, ๒๕๕๙) คือ  

ion ท่ีทําให)เกิดการเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ท่ัวโลก อาทิ
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หว�างคนรวยและคนจน
ิจ ละเลยกับการรักษา
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ผู)คนเริ่มมีความเปAนอยู�
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 รัฐบาลโดยนายกรัฐม
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             ๑.๒ การสร)างสังคมท่ีม
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การลงทุนของต�างชาติ การส�งออ
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  ๑.๑.๒ Productiv
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เผชิญอยู� นําไปสู� ความม่ังค่ัง   

   ๑.๑.๓ Green 
ส่ิงแวดล)อมอย�างย่ังยืน ปรับแนวค
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ในชุมชน ส�งเสริม
ขนาดกลางและ

แข�งขัน

ปYญหา (กับดัก) ท่ีประเทศไทยเผชิญ 
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ารเติมเต็มให)กับพลัง        
Local Empowerment) 

ทําให)เกิดการค)า การลงทุน 
านในท)องถ่ิน ทําให)คน 
เปAนเจ)าของกิจการ  

SEAN ในภาพใหญ� 
ภาพเล็ก CLMVT  
Our Home Market 

ASEAN เข)าด)วยกัน เพ่ือ
�อรองกับส�วนอ่ืน ๆ ของ
โลก ผ�านทางภูมิศาสตร�และ
ตร�ของภูมิภาคแห�งนี้ 

แลนด	 ๔.๐ 



 

 

ประเทศไทยใ

 

  ด)วยแนวคิดไทยแล
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนา

  รัฐบาลมีนโยบายท
มาเปAนระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถพัฒ
ผลักดันให)เกิดการเจริญเติบโตทางเ
ผู�ประกอบการและการสร�างคว
๑๐ อุตสาหกรรมเปoาหมาย คือ  

  กลุ>มแรก เปAนการ
การวิจัยและพัฒนา เปAนกลุ�มอุตสา

 อุตสาหกรรมย
 อุตสาหกรรมอ
 อุตสาหกรรมก
Medical and
 การเกษตรและ
 อุตสาหกรรมอ

กลุ>มท่ีสอง คือ อุต
เติบโตในระยะยาว ซึ่งมีรากฐานต�อ

� อุตสาหกรรมหุ�น

� อุตสาหกรรมกา

� อุตสาหกรรมเช

� อุตสาหกรรมดิจ

� อุตสาหกรรมกา

  สรุปภาพความเช่ือ

 

 

 

๑๐ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

ทยแลนด� ๔.๐ นี้ รัฐบาลจึงได)มีนโยบายท่ีจะพัฒนาอุตส
อนาคต (New Engine of Growth)    

บายท่ีจะปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาเท
รถพัฒนาได)ด)วยตนเอง โดยใช)นวัตกรรม เทคโนโลยี ค
ทางเศรษฐกิจ ควบคู!ไปกับการสร�างสังคมท่ีมีจิตวิญญ

�างความเข�มแข็งของชุมชนและเครือข!าย แบ�งออ
 

Aนการต�อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพอยู�แล
ุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตได)ในระยะส้ันถึงปานกลาง 

รรมยานยนต�สมัยใหม� (Next-Generation Automoti
รรมอิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
รรมการท�องเท่ียวกลุ�มรายได)ดีและการท�องเท่ียวเชิง
 and Wellness Tourism) 
รและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnol
รรมอาหารแห�งอนาคต (Food for the Future) 

ือ อุตสาหกรรมแห�งอนาคต  เปAนการสร)างอุตสาหกรรม
นต�อยอดมาจาก ๕ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด)วย 

รมหุ�นยนต�เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 

รมการบินและโลจิสติกส� (Aviation & Logistics) 

รมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Bioc

รมดิจิทัล (Digital) 

รมการแพทย�ครบวงจร (Medical Hub) 

มเช่ือมโยงของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปoาหมาย ได)ดังนี้ 

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

อุตสาหกรรมเปoาหมาย: 

ึ่งพาเทคโนโลยีภายนอก    
โลยี ความคิดสร)างสรรค� 
วิญญาณของความเป(น
บ�งออกได)เปAน ๒ กลุ�ม         

ยู�แล)ว โดยเพ่ิมเติมให)มี  
าง ประกอบไปด)วย 

motive)  

วเชิงสุขภาพ (Affluent, 

hnology) 

กรรมใหม�ท่ีมคีวามเจริญ 
 

Biochemicals) 



 

 

ประเทศไทยใ

    

๑
๑

 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณ

าจัก
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 



 

 

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงขอ
และแผนพ

๑๒  กรอบแนวคิดไทยแลนด	 ๔.๐ 

 

๑๒ 

 
๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ยงของรัฐธรรมนูญ /กรอบแนวคิดไทยแลนด	 ๔.๐ ยุทธศาสตร	ช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

       ยุทธศาสตร	ชาติ ๒๐ ปU (๖ ด�าน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับ
                  (ยุทธศาสตร	 ๑๐ ด�าน) 

รัฐธรรมนูญแห>งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  (มาตรา ๖๕) 

 

ตร	ชาติ ๒๐ ปU  

ิ ฉบับท่ี ๑๒ 

  

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณ
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 

 

ประเทศไทยใ

 

ความเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญ/ กร
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณ
ยุทธศาสตร�ชาติ และในมาตรา ๑
นโยบายซึ่งต)องสอดคล)องกับรัฐธรร
 ประเทศไทยจําเปAนต)องมีย
แม�บทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ท่ีเข)ามาทําหน)าท่ี จึงกําหนดนโย
เปAนไปอย�างต�อเนื่อง บรรลุวัตถุประ
พัฒนาแล)ว   ดังนั้น ไทยแลนด	 ๔
๒๕๕๙) 

(๑) ความเช่ือมโยงระหว>า

                บทบัญญัติในรัฐธรรม
ยุทธศาสตร	ชาติ มีดังน้ี 

     มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใ
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช)เปAนกรอบใ
พลังผลักดันร�วมกันไปสู�เปoาหมายด

     การจัดทํา การกําหน
ในยุทธศาสตร�ชาติ ให)เปAนไปตามห
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส�วนร�วมแ

     ยุทธศาสตร�ชาติ เมื่อได

    มาตรา ๑๔๒  ในการ
ต)องแสดงแหล�งท่ีมาและประมาณก
และความสอดคล)องกับยุทธศาส
ในกฎหมายว�าด)วยวินัยทางการเงิน

               มาตรา ๑๖๒  คณะรัฐ
ต)องสอดคล)องกับหน)าท่ีของรัฐ แนว

๑๓ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

กรอบแนวคิดไทยแลนด	 ๔.๐ /ยุทธศาสตร	ชาต
ชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กํา
๑๖๒ กําหนดว�า เมื่อรัฐบาลใหม�เข)ามาบริหารประ

ัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร�ชาติต�อรัฐสภา 
งมียุทธศาสตร�ชาติ เพราะยุทธศาสตร�ชาติ คือ เปoาหม
ะเทศ จึงถูกบัญญัติไว)ในร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม� แล
ดนโยบายให)สอดคล)องกับยุทธศาสตร�ชาติ ทําให)ก
ถุประสงค�ท่ีตั้งไว) คือ เปAนประเทศท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และย

๔.๐ จึงเปLนจุดเริ่มต�นของกรอบยุทธศาสตร	ชาติ (

หว>างรัฐธรรมนูญกับยุทธศาสตร	ชาติ 

ธรรมนูญแห>งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖

ึงจัดให)มียุทธศาสตร�ชาติเปAนเปoาหมายการพัฒนาประเ
รอบในการจัดทําแผนต�าง ๆ ให)สอดคล)องและบูรณากา
ายดังกล�าว 

กําหนดเปoาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปoาหมาย
ามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎห
�วมและการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส�ว

เมื่อได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคับได)

การเสนอร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายปร
าณการรายได) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได

ธศาสตร�ชาติและแผนพัฒนาต�าง ๆ ท้ังนี้ ตามหลัก
รเงินการคลังของรัฐ  

ะรัฐมนตรีท่ีจะเข)าบริหารราชการแผ�นดินต)องแถลงนโย
แนวนโยบายแห�งรัฐ และยุทธศาสตร�ชาติ และต)องช้ีแ

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร	ชาติและแผนพัฒนา

กําหนดให)มีการจัดทํา
รประเทศ จะต)องแถลง

oาหมายการทํางาน เปAน
และเพ่ือให)ทุกรัฐบาล     

ให)การพัฒนาประเทศ      
ละย่ังยืน เปAนประเทศท่ี

(ดร.สุวิทย� เมษินทรีย�, 

๒๕๖๐ ท่ีเกี่ยวข�องกับ

ประเทศอย�างย่ังยืนตาม
าการกันเพ่ือให)เกิดเปAน

มาย และสาระท่ีพึงมี           
ี้ กฎหมายดังกล�าวต)องมี
าคส�วนอย�างท่ัวถึงด)วย 
ับได) 

�ายประจําป�งบประมาณ   
จะได)รับจากการจ�ายเงิน 
หลักเกณฑ�ท่ีบัญญัติไว)         

งนโยบายต�อรัฐสภา ซึ่ง    
)องช้ีแจงแหล�งท่ีมาของ 
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รายได)ท่ีจะนํามาใช)จ�ายในการดําเน
นับแต�วันเข)ารับหน)าท่ี 

    ก�อนแถลงนโยบายต�อร
ปล�อยให)เนิ่นช)าไปจะกระทบต�อปร
ไปพลางก�อนเพียงเท�าท่ีจําเปAนก็ได)

      มาตรา ๒๗๕ ให)คณะร
หนึ่งร)อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศ
ภายในหนึ่งป�นับแต�วันท่ีกฎหมายด

(๒) ความเช่ือมโยงระหว>า
                มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งช
ได)ว�า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และมีการแปลงยุทธศาสตร�ชาติดัง
และกําหนดตัวช้ีวัด ความสําเร็จท
๑ ป�และ ๕ ป� (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

              จากมติคณะรัฐมนตรีดัง
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท

๑) ยุทธศาสตร	ชาติ ๒๐
กรอบยุทธศาสตร	ชาต

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน
พอเพียง” เพ่ือนําไปสู� การพัฒนาให
แห�งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภ
ความสุขของคนไทย สังคม มีควา
เศรษฐกิจ จึงกําหนดให)มีกรอบยุทธ

๑. ยุทธศาสตร�ด)านการ
๒. ยุทธศาสตร�ด)านควา
๓. ยุทธศาสตร�ด)านสร)า
๔. ยุทธศาสตร�ด)านสร)า

๑๔ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

ดําเนินนโยบาย โดยไม�มีการลงมติความไว)วางใจ ท้ังน

ยต�อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป
�อประโยชน�สําคัญของแผ�นดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเข)ารับห
ก็ได) 

ณะรัฐมนตรีจัดให)มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ะกาศใช)รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสต
ายดังกล�าวใช)บังคับ 

หว>างยุทธศาสตร	ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง
เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ทิศทางและกร

แห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สรุปสาระ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ต)องมีความสอดคล�องกับยุท
าติดังกล�าว เปAนแผนงาน/โครงการในช�วง ๕ ป� โดยร
เร็จท่ีเปAนรูปธรรม รวมท้ังให)มีการประเมินผลของการ
ลศิริ, ๒๕๕๙)  

ตรีดังกล�าว หากพิจารณาสาระสําคัญของยุทธศาสตร�ช
ฉบับท่ี ๑๒ จะเห็นความสอดคล)องกันของยุทธศาสตร�ย

๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
ร	ชาติ ๒๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กําหนดว�า เพ
 ย่ังยืน เปAนประเทศพัฒนาแล)ว ด)วยการพัฒนาตามปร
นาให)คนไทย มีความสุขและตอบสนองตอบต�อการบร

คุณภาพชีวิต สร)างรายได)ระดับสูง เปAนประเทศพัฒ
ีความมั่นคง เสมอภาคและเปAนธรรม ประเทศสามารถ
บยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� ๖ ด)าน ประกอบด)วย 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภา
ความมั่นคง 
สร)างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติท่ีเปAนมิตรกับส่ิงแวดล
สร)างความสามารถในการแข�งขนั 

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ท้ังนี้ ภายในสิบห)าวัน       

ะจําเปAนเร�งด�วน ซึ่งหาก
)ารับหน)าท่ีจะดําเนินการ

คสองให)แล)วเสร็จภายใน
ศาสตร�ชาติให)แล)วเสร็จ

ละสังคมแห>งชาติ  
ละกรอบยุทธศาสตร�ของ
สาระสําคัญประการหนึ่ง
ับยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� 
โดยระบุแผนปฏิบัติการ 
งการดําเนินงานทุกรอบ    

สตร�ชาติ และแผนพัฒนา
ตร�ย�อย ดังนี้ 

เพ่ือให)บรรลุวิสัยทัศน� 
ามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ารบรรลุซึ่งผลประโยชน�
ศพัฒนาแล)ว และสร)าง
มารถแข�งขันได)ในระบบ

ารภาครฐั 

แวดล)อม 



 

 

ประเทศไทยใ

 
๕. ยุทธศาสตร�ด)านสร)า
๖. ยุทธศาสตร�ด)านพัฒ

    ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกจิแล

๑. ยุทธศาสตร�การเพ่ิมป
๒. ยุทธศาสตร�ความมั่น
๓. ยุทธศาสตร�การเติบโ
๔. ยุทธศาสตร�การสร)าง
๕. ยุทธศาสตร�การสร)าง
๖. ยุทธศาสตร�การเสรมิ
๗. ยุทธศาสตร�การต�างป
๘. ยุทธศาสตร�การพัฒน

  ๙.  ยุทธศาสตร�วิทยาศา
๑๐. ยุทธศาสตร�การพัฒ

             กล�าวโดยสรุป ความสอดค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�ง
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

สร)างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม
พัฒนาและเสริมสร)างศักยภาพคน 

กจิและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบไปด�วย 

เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
มมั่นคง  
เติบโตท่ีเปAนมติรกบัส่ิงแวดล)อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ัง
สร)างความเข)มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข�งข)นได)อย�างย่ัง
สร)างความเปAนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
เสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย�  
ต�างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ)านและภูมิภาค 
พัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนท่ีพิเศษ   
ยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
ารพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 

สอดคล)องเช่ือมโยงระหว�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติ ๖ ด)าน
มแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ : แสดงได)ตามแผนภูมิ ดังนี้ 

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

สังคม 

�วย ๑๐ ยุทธศาสตร	 คือ 

�างย่ังยืน 
�างย่ังยืน 

ด)าน กับ  ๑๐ ยุทธศาสตร� 



 

 

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐

ความสอดคล�องของยุทธศาสต

 

       

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ยุทธศาส

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

การต>างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ�าน 

และภูมภิาค 

  ความม่ันคง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ 

การพัฒนาภูมิภา
เมืองและพ้ืนท่ีพิเ

      ความม่ันคง 

๑๖ 

 

๑๖ 

 
๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ศาสตร	ชาติ ๒๐ ปU กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาต

        

 

ธศาสตร	ชาต ิ๒๐ ปU (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) มี  ๖ ด�าน 

ิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี ๑๐ 

สร�างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเปLนมิตรกับส่ิงแวดล�อม 

สร�างความสามารถ 
ในการแข>งขัน 

สร�างโอกาส ควา
และเท>าเทียมกัน

ภูมิภาค 
ท่ีพิเศษ 

การเติบโตท่ีเปLนมิตร
กับสิ่งแวดล�อมเพ่ือ

การพัฒนาอย>างย่ังยืน 

การสร�างความเข�มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ 

แข>งข�นได�อย>างย่ังยืน 

การสร�างควา
ลดความเห

ในสั

การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสติกส	 

วิทยาศาสตร	 เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

 

>งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ 

     

๑๐ ยุทธศาสตร	 

ความเสมอภาค 
ียมกันทางสังคม 

พัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพ

คน

งความเปLนธรรม
ามเหลื่อมล้ํา 

ในสังคม 

การเสริมสร�างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย	 

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณ
าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 

 

ประเทศไทยใ

 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ช
ความพร)อมในทุกด)าน แต�ปCจจุบัน
อาทิ ปCญหาความขัดแย)งรุนแรง
จึงยังไม�มีความพร)อมท่ีจะก)าวไปสู�ก
ภารกิจท่ีสําคัญ ๒ วาระ ในการขับเ
(Reform Agenda) คือ การปฏิร
กลับเข)าสู�สภาวะปกติ และวาระกา
เตรียมความพร)อมและเพ่ิมขีดความ

ในระยะแรก จําเปAนต)อง
สู�สภาวะปกติ เพราะในปCจจุบันปร
ปกติแล)ว จึงจะมุ�งเน)นไปสู�การขับ
เพ่ือตระเตรียมและเติมเต็มประเท
ต�อไป  สรุปได)ตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

สตร�ชาติเพ่ือให)ประเทศไทยก)าวไปสู�การเปAนประเทศ
จุบันประเทศไทยยังคงประสบปCญหาหลายด)านท่ีสะ
รง  ปCญหาความเหล่ือมลํ้าของคนในสังคม ปCญหากา

ไปสู�การเปAนประเทศท่ีพัฒนาแล)วดังท่ีคาดหวังไว)  ดังน
รขับเคล่ือนประเทศไปสู�การเปAนประเทศท่ีพัฒนาแล)ว
ปฏิรูปประเทศในประเด็นปCญหาท่ีสะสมเรื้อรังมานาน
ระการปรับเปล่ียน (Transformation Agenda) คือ
ความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเปAนประเท

Aนต)องเน)นการขับเคล่ือนวาระการปฏิรูปเปAนสําคัญ เพ่ือ
ันประเทศไทยเผชิญปCญหาหลายประการ เมื่อประเท
รขับเคล่ือนวาระการปรับเปล่ียน ซึ่งเปAนภารกิจใหม�ท
ระเทศให)มีขีดความสามารถในการพัฒนาเพ่ือเปAนปร

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

เทศพัฒนา จําเปAนต)องมี
ท่ีสะสมต�อเนื่องมานาน 
หาการทุจริตคอร�รัปช่ัน     
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี

ล)ว คือ วาระการปฏิรูป 
นาน เพ่ือทําให)ประเทศ
คือ การปรับเปล่ียนเพ่ือ
ระเทศ ท่ีพัฒนาแล)ว  

เพ่ือให)ประเทศกลับคืน
ระเทศกลับเข)าสู�สภาวะ
ใหม�ท่ีจะต)องดําเนินการ 
Aนประเทศท่ีพัฒนาแล)ว



 

 

ประเทศไทยใ

 

ภารกิจสําคัญที่จะขับเคล
ประกอบไปด�วย ๒ วาระ คือ  

๑. วาระการปฏิรูปป

๒. วาระการปรับเปล

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา :  ปรับจาก ดร.สุวิทย� เมษินทรีย� และดร.

 

 

 

ภารกิจการขับเคลื่อนป
ประเทศมีความ

ด�วยการพัฒ

การปฏิรูปประเทศเชิงโครง

และพฤติกรรม เพ่ือให)ประเท
สภาวะปกติ อาทิ   งบประม

     กระบวน
              การปฏิรูป
              การปรับโ

๑๘ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

ับเคลื่อนประเทศไทยไปสู>การเปLนประเทศที่พัฒนาแ
 

ิรูปประเทศ (Reform Agenda)  

ับเปลี่ยน (Transformation Agenda) 

.ปCทมา เธยีรวิศิษฎ�สกุล) 

ลื่อนประเทศไทยไปสู>วิสัยทัศน	ประเทศไทย พ
วามมั่นคง  มั่งค่ัง ย่ังยืน เป(นประเทศพัฒนาแ
ารพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร)าง ระบบ 

ระเทศกลับเข)าสู�
ระมาณ  
บวนการยุติธรรม  
ปฏิรูปท่ีดิน 
ปรับโครงสร)างภาษี 

การปรับเปลี่ยน เพ่ือเตร

พร)อมและเพ่ิมขีดความสา
ประเทศไทย อาทิ   

กลไกการขับเคลื่อนปร
(New Growth E

การปรับเปล่ียนสู�ระ
การบริหารจัดการฐานข
การส�งเสริมการลงทุนใน

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ัฒนาแล�ว 

ย พ.ศ. ๒๕๗๙
นาแล�ว 
ียง 

ื่อเตรียมความ

ามสามารถของ

นประเทศชุดใหม> 
th Engine) 
สู�ระบบดิจิทัล 
านข)อมูลขนาดใหญ� 
ทุนในต�างประเทศ 



 

 

ประเทศไทยใ

 

ขณะนี้รัฐบาลได)มีการเตร
หน)าท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร�และน
บริหารราชการแผ�นดินตามกรอบ
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งประกอบไปด

๑. คณะกรรมการเตรียมกา
๒. คณะกรรมการเตรียมกา
๓. คณะกรรมการเตรียมกา
๔. คณะกรรมการบริหารรา

 

บทสรุป 

ในยุคนี้ คงจะไม�มีข)าราชกา
ของรัฐบาล ท่ีทุกส�วนราชการจะต)อ
ข)าราชการในแต�ละหน�วยงาน ก็จะ
ความจําเปAนของข)าราชการท่ีจะต
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ

เอกสารฉบับนี้ จะเปAนประโย
คืออะไร เพราะเหตุใดจึงต)องมีนโยบ
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับกรอบแนวค
ของยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป�กับยุทธ
ช�วยให)ข)าราชการสามารถปฏิบัติง
และหลักการของเรื่องท่ีปฏิบัติ แล
กรอบยุทธศาสตร�ชาติและยุทธศาส
ได)จากเอกสารท่ีเผยแพร�อยู�ท่ัวไปเพ

 

 

 

 

๑๙ 

 
ไทยในบริบทไทยแลนด� ๔.๐ ภายใต)รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจัก

รเตรียมการจัดตั้งสํานักงานบริหารนโยบายของนาย
�และนโยบายสําคัญของประเทศ ผลักดันการทํางานข
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร�ชาติและการส
บไปด)วยคณะกรรมการชุดย�อย ๔ ชุดย�อย ได)แก�  

ียมการยุทธศาสตร�ชาต ิ 
ียมการปฏิรูปประเทศ  
ียมการสร)างความสามคัคีปรองดอง และ  
ารราชการเชิงยุทธศาสตร�   

าชการคนใดท่ีไม�เคยได)ยินคําว�า ไทยแลนด� ๔.๐ เพราะ
จะต)องนําไปปรับใช)ให)สอดคล)องและเหมาะสมกับงานข

จะต)องปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงานของส�วนราชการ
ี่จะต)องทําความเข)าใจพ้ืนฐานของไทยแลนด� ๔.๐ 
ิทธิผล  

ระโยชน�ต�อข)าราชการในการทําความเข)าใจเบื้องต)นเกี่ยวก
ีนโยบายนี้ แนวคิด และความเช่ือมโยงของรัฐธรรมนูญแห
แนวคิดไทยแลนด� ๔.๐ และยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� รวม
ยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต
ิบัติงานตามนโยบายไทยแลนด� ๔.๐ ได)อย�างถูกต)อง
ัติ และหากต)องการความละเอียดลึกซึ้งย่ิงขึ้น ก็อาจ

ธศาสตร�แต�ละด)านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ
ไปเพ่ิมเติม 

าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

งนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมี
งานของคณะกรรมการ
การสร)างความสามัคคี

พราะเปAนนโยบายสําคัญ 
งานของแต�ละหน�วยงาน 
ชการท่ีตนสังกัด จึงเปAน

 เพ่ือจะปฏิบัติงานได) 

กี่ยวกับไทยแลนด� ๔.๐ ว�า        
ูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
รวมท้ังความสอดคล)อง      

�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งจะ
)อง เพราะได)เข)าใจท่ีมา
็อาจศึกษารายละเอียด  

ังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 



 

 

ประเทศไทยใ

 

คู�มือการจัดทํางบประมาณในลักษณ
๒๕๕๙. สํานักงบประมาณ. 

 “โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู�ความ
   http://www.dla.go.th/servlet/Eboo

“โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ผลกึความค
   http://www.thansettakij.com/con
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