




การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 

ASEAN Charter : กฎบัตรอาเซียน (Jakarta 2008)

เป็นสนธิสัญญาของอาเซียน เพือ่ใช้เป็นกรอบกฎหมายและโครงสร้างในการเป็นเคร่ืองมือในการ

ขบัเคลือ่นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (AC) ในปี 2015

ASEAN Community (AC) ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ยสามเสาหลกั (3 Pillars) ในการเป็น

ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย

1. APSC : ASEAN Political & Security Community   ประชาคมความมัน่คงอาเซียน

2. AEC : ASEAN Economic Community                     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ASCC:  ASEAN Socio-Cultural Community           ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน

AEC Blueprint  กาํหนดแผนบูรณาการเศรษฐกิจในดา้นตา่งๆ ซ่ึงประเทศสมาชิกมีพนัธสญัญาท่ี

จะนาํประเทศเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน



สาระสาํคญัประชาคมอาเซียนและพนัธกรณี

NESDB



เป้าหมายการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

สร้างความมัน่คง มัง่คัง่ และความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน

1. การเป็นตลาดและฐานการผลติร่วม
• เคลือ่นย้ายสินค้าอย่างเสรี
• เคลือ่นย้ายบริการอย่างเสรี
• เคลือ่นย้ายการลงทุนอย่างเสรี
• เคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอือย่างเสรี
• เคลือ่นย้ายเงนิลงทุนอย่างเสรีมากขึน้

3. การพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค

• สนับสนุนการพฒันา SMEs

• ลดช่องว่างการพฒันา IAI

2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั
• นโยบายการแข่งขัน
• การคุ้มครองผู้บริโภค
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์
• นโยบายภาษี
• โครงสร้างพืน้ฐาน

4. การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก

• ปรับประสานนโยบายเศรษฐกจิ

• สร้างเครือข่ายการผลติ / จําหน่าย 

ภายในภูมภิาคให้เช่ือมโยงกบัเศรฐกจิ

โลก

2015

AEC 
Blueprint 



     จํานวนประชากรใน ASEAN, ASEAN +3, ASEAN +6 

กลุ่ม ASEAN รายช่ือประเทศ
จาํนวนประชากร

(ล้านคน)

สัดส่วน 

GDP

ASEAN ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, 

ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไน ดา

รุสซาลาม, เวยีดนาม, พม่า, ลาว,

กมัพชูา 

652.5
5 เท่า

ของไทย

ASEAN + 3
จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลี 2,129.5

10 เท่า

ของไทย

ASEAN + 6 จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, ออสเตรเลีย,

นิวซีแลนด,์ อินเดีย 
3,357.5

48 เท่า

ของไทย



ประชากร

652.5 ล้านคน

ประชากร 2,129.5 
ล้านคน

+ 3

Asean + 3

จีน  1,300 ล้านคน

ญ่ีปุ่ น  128 ล้านคน

เกาหลี  49 ล้านคน

รวม  1,477  ล้านคน

Asean + 6

จีน  1,300 ล้านคน

ญ่ีปุ่ น  128 ล้านคน

เกาหลี  49 ล้านคน

ออสเตรเลีย 23 ล้านคน

นิวซีแลนด์ 5 ล้านคน

อินเดีย  1,200 ล้านคน

รวม  2,705 ล้านคน

ประชากร

3,357.5 ล้านคน

+ 6

48 % ของโลก

     จํานวนประชากรใน Asean, Asean+3, Asean+6 



ภาวะเศรษฐกจิไทย



ภาวะเศรษฐกจิไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2544 – 2553) มีการ   

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้ปี 2552 ท่ีเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบ

จาก วกิฤติการเงินโลก (sub-prime crisis)

ค่าเฉล่ียของอตัราการขยายตวัของ GDP ของไทยในช่วง 10 ปี

ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.4 

ใกลเ้คียงกบั ในช่วง 10 ปีก่อนหนา้ (พ.ศ.2534 – 2543) ท่ีอยูท่ี่

ร้อยละ 4.6 



อตัราการขยายตวัของ GDP พ.ศ. 2543 - 2556



ทศิทางเศรษฐกจิไทยในระยะปานกลาง 

ปี 2554-2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี

อตัราเงนิเฟ้อคาดว่าจะอยู่ทีร้่อยละ 3.0 

ภาระหนีส้าธารณะต่อ GDP คาดว่าจะปรับตัวเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาอยู่ทีเ่ฉลีย่ร้อยละ 47.1



โครงสร้างทางการคลงัในปัจจุบัน

ในช่วงปี 2550 – 2554 งบประมาณรายจ่ายขยายตัวเพิม่มากกว่ารายได้ถงึ 2 เท่า 

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา รายจ่ายงบประมาณทีเ่ป็นภาระผูกพนัต่างๆ เพิม่ขึน้ 3 เท่า และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้

รายได้ของรัฐบาลขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ เมือ่เศรษฐกจิมปัีญหาจะส่งผลกระทบต่อ

การจัดทาํงบประมาณ 

ในปี 2550 ประเทศไทยยงัจัดเกบ็รายได้จากภาษ ีได้ร้อยละ 17.2 ของ GDP ขณะทีก่ลุ่มประเทศพฒันา

อืน่ๆจัดเกบ็ภาษไีด้เฉลีย่ร้อยละ 26.7 ของ GDP



ตวัแปรด้านรายได้ ตัวแปรด้านรายจ่าย

จากการศึกษาของธนาคารโลกในปี 2551 พบวา่ไทยควร จดัเกบ็ภาษีไดร้้อยละ 21.35 

ของGDP แต่เกบ็ไดจ้ริงเพียง ร้อยละ 16.20

ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีอยูท่ี่ 0.76 ซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบั

ค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาท่ี 0.90 และประเทศพฒันาแลว้ท่ี 1.08

ความเป็นไปได้ในการเพิม่รายได้ภาษี



ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษ ี2542 - 2546



โครงสร้างรายได้ ปี 2544 และ 2552

สดัส่วนต่อรายไดรั้ฐบาล

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั



แสดงอตัราภาษเีงนิได้นิตบิุคคล

ของประเทศในอาเซียน

ประเทศ อตัราภาษ ีCIT

สิงคโปร์ 17 %

มาเลเซีย 25 %

เวยีดนาม 25 %

อินโดนีเซีย 28 %

ฟิลิปปินส์ 30 %

ไทย 23%

ท่ีมา : www.woldwide-tax.com



บริษทัท่ีระดมทุนในตลาดทุน จาํนวน 523 บริษทั แต่เสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 28.5 ของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งหมด)

บริษทันอกตลาดทุน จ่ายภาษีจาํนวน 153,383 บริษทั ไม่จ่ายภาษี 

173,221 บริษทั

การศึกษาในปี 2551 พบว่าอตัราภาษทีีแ่ท้จริงเฉลีย่ร้อยละ 23.9

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล



อตัราภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา

ของไทยเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ



โครงสร้างจํานวนผู้ยืน่แบบเสียภาษี

กบัโครงสร้างกาํลงัแรงงาน

นอกกาํลงั

แรงงาน

29  ลา้นคน

เสียภาษี PIT

9 ลา้นคน

ในระบบเงินเดือน

ไม่ใช่ระบบเงินเดือน

วา่งงาน 0.7 ลา้นคน
---- ผู้ มีรายได้

---- กําลงัแรงงาน

38 ล้านคน



ภาษมูีลค่าเพิม่

ภาษีมลูค่าเพิ่ม ซ่ึงเป็นภาษีทางออ้ม เร่ิมใชใ้นปี 2535 มี ประสิทธิภาพในการ

จดัเกบ็สูง มีอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 5.5

ปัจจุบนัภาษีมลูค่าเพิ่มยกเวน้ใหสิ้นคา้และบริการบางชนิด

อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมอยูท่ี่ ร้อยละ 10 แต่เม่ือเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในปี 2540 รัฐบาล

ไดล้ดภาษีมลูค่าเพิ่มลงเหลือร้อยละ 7 ตั้งแต่ เมษายน 2542 จนถึงปัจจุบนั

หากรัฐบาลข้ึนภาษีมลูค่าเพิ่มร้อยละ 1 รัฐบาลจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 40,000 ลา้นบาท



อตัราภาษมูีลค่าเพิม่ของไทยเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ



ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง

ประเทศไทยรายได้จดัเกบ็จากฐานภาษีทรัพย์สิน 

(ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ ภาษีบํารุงท้องที)่ ยงัอยู่

ในระดบัตํา่ คดิเป็นเพยีงร้อยละ 0.01

ขณะทีส่หรัฐ สเปน เกบ็ได้ร้อยละ 3.82 และ 2.48 

มาเลเซีย จดัเกบ็ได้ร้อยละ 1.5



โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย

งบประจาํทีผู่กพนั       ชําระต้นเงนิกู้และชดใช้เงนิคงคลงั        งบประจาํอืน่   งบลงทุน
สดัส่วนต่อ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ



สัดส่วนรายจ่ายผูกพนัต่องบประมาณ

รายการ

สัดส่วนรายจ่ายต่องบประมาณ 

(ร้อยละ)

2541 2554

เงินเดือนและค่าจา้ง 32.6 29.7

เบ้ียหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 4.8 4.0

ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ 0.9 3.0

ภาระดอกเบ้ียและตน้เงินกู้ 4.8 10.2

เงินอุดหนุน อาทิ กองทุนประกนัสงัคม, องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน, เบ้ีย

ผูสู้งอาย,ุ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อ

การศึกษา

4.5 15.5

รวม 47.6 62.4

(พนัลา้นบาท) 409 1,292ท่ีมา : เอกสารงบประมาณปี 2541 และ ปี 2554



งบประมาณอุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ



แนวโน้มโครงสร้างทางการคลงัไทยในอนาคต

ตวัแปรทางเศรษฐกจิ

การขยายตวัทางเศรษฐกิจตามระดบัศกัยภาพ 

(Potential GDP growth) ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

อตัราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5



ตวัแปรทางสังคม

20 ปีขา้งหนา้ ประชากรผูสู้งอาย ุ(อายมุากกวา่60 ปี) จะมีจาํนวน

เพิ่มข้ึน 2.2 เท่า 

ประชากรวยัแรงงาน ( 15 – 60 ปี) และประชากรวยัเดก็ ( 0  – 14 ปี) 

มีแนวโนม้ลดลง 

โครงสร้างประชากรดงักล่าวจะส่งผลต่อโครงสร้างรายได้ และ

รายจ่ายของรัฐบาล  ตวัแปรดา้นรายได ้ตวัแปรดา้นรายจ่าย

แนวโน้มโครงสร้างทางการคลงัไทยในอนาคต



การคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย



การจัดอนัดบัการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การจัดอนัดบัโลจิสติกส์

การจดัอนัดบัโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์



รายจ่ายภาครัฐด้านสาธารณสุขต่อ GDP และอายุขยัเฉลีย่

ของประชากรไทย เทยีบกบัประเทศในกลุ่มเอเชีย - แปซิฟิก



รายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษาต่อ GDP และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของไทยเทยีบกบัประเทศในกลุ่มเอเชีย - แปซิฟิก 



ยุทธศาสตร์ประเทศไทย



ยุทธศาสตร์ประเทศไทย



ที่มา : สภาพฒัน์ฯ





ลดความเหลือ่มลํา้















ที่มา : สภาพฒัน์ฯ











การดาํเนินงานทีผ่่านมา

• รวบรวมขอ้มูลจากกระทรวง (4 มิ.ย. – 25 ก.ค.)

• Workshop 1 (วนัท่ี 26 ก.ค. 55) 

ระยะที ่1 

(มิ.ย. - ก.ค. 55)  

• หน่วยงานดาํเนินการตามขอ้สั่งการของ นรม. โดยบูรณา

การร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

วเิคราะห์ความพร้อมและสรุปแผนงานโครงการพร้อมทั้ง

จดัลาํดบัความสาํคญั 

ระยะที ่2

(ส.ค. - ต.ค. 55) 

• Workshop 2  วนัท่ี 24 ต.ค. 55 นาํเสนอยทุธศาสตร์การเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน

• หน่วยงานปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ใหส้อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ลนัาํเสนอ ครม.

ระยะที ่3

(ต.ค. - พ.ย. 55)



ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC ของสภาพฒัน์ฯ ในแผน 11 

5.6 การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคญัในการสร้างความตระหนัก

ในความสําคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ พฒันาขดีความสามารถของ

ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขนัได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พฒันาทกัษะ

แรงงานให้มคีวามสามาถเป็นทีย่อมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบยีบและการ

จัดการเชิงสถาบนัให้สอดรับกติกาอาเซียน ( หน้า 16 )



ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ AEC ของสภาพฒัน์ฯ ในแผน 11 

4.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสังคม 

มุ่งเช่ือมโยงมติิของการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศกบัมติิของความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค

ต่างๆ บนพืน้ฐานของการพึง่พาซ่ึงกนัและกนั และมภูีมคุ้ิมกนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงจากภายนอก

โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาฐานการผลติและการลงทุนของประเทศให้เช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่น

บ้านและภูมภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั้งเช่ือมโยงกบัการผลติในประเทศ พฒันาความร่วมมอื

แบบหุ้นส่วนการพฒันาทีย่ัง่ยนืบนพืน้ฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระดบัอนุภูมภิาคและภูมภิาค 

และสร้างปฏิสัมพนัธ์ในความร่วมมอืระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทย

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคญักับการพฒันาคนในทุกภาคส่วนให้มีทกัษะทีท่ันต่อการ

เปลีย่นแปลง ควบคู่ไปกบัการพฒันาความเช่ือมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมอือนุภูมภิาค ปรับปรุงกฎ ระเบยีบการขนส่งคนและสินค้าเพือ่ลดต้นทุนการดาํเนินธุรกจิ และ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของภาคกีารพฒันาภายในประเทศตั้งแต่ระดบัชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการ

เปลีย่นแปลง (หน้า 24)





             ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน

เร่งสร้างโอกาสจากอาเซียนก้าวสู่เวทโีลก 

การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
• จดัตั้งศูนยข์อ้มูลการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนใหแ้ก่นกัลงทุนชาวไทย – อก./พณ.

• กาํหนดสิทธิประโยชน์/มาตรการการเงินการคลงัท่ีเหมาะสมเพ่ือจูงใจใหผู้ป้ระกอบการไทยออกไปลงทุน
ต่างประเทศ เช่น จดัตั้งกองทุนเพ่ือใหเ้อกชนกูย้มืหรือคํ้าประกนัการลงทุน – อก./กค.

• สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัประเทศสมาชิกอาเซียน – พณ.

• ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการขยายการลงทุนไปประเทศอาเซียนซ่ึงมีความพร้อมทางดา้นแรงงานและวตัถุดิบ อาทิ ส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ธุรกิจโรงแรม ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา – พณ./ อก./กก.

• ส่งเสริมและสนบัสนุนภาคเอกชนจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ และสาํนกังานผูแ้ทนการคา้ในอาเซียน – พณ.

• ส่งเสริมการทาํ Contract Farming เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต – กษ./พณ.

• จดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการคา้และการลงทุนในต่างประเทศของไทย – พณ./อก.



             ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน

เร่งสร้างโอกาสจากอาเซียนก้าวสู่เวทโีลก (ต่อ)

การอาํนวยความสะดวกทางการค้า
• พฒันาระบบการชาํระเงินเพ่ือใหค้วามเช่ือมโยงระหวา่งกนัและเช่ือมโยงตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN Linkage) เพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นจุดเช่ือมโยงการลงทุนระดบัภูมิภาค – กค.

การพฒันาศักยภาพการแข่งขนั
• ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวของไทย เพ่ือรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวในอาเซียน – กก.

• ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม – กก.

• อาํนวยความสะดวกใหค้นต่างชาติในการเขา้มาใชบ้ริการในธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพของไทย (MICE บริการการ
สุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ) เช่น การออกวีซ่า – กค.

• เผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษีศุลกากร กฎถ่ินกาํเนิดสินคา้ มาตรฐานสินคา้นาํเขา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน – กค./พณ./
กษ./อก.



             ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน

เร่งสร้างโอกาสจากอาเซียนก้าวสู่เวทโีลก (ต่อ)

การอาํนวยความสะดวกทางการค้า
• พฒันาระบบการชาํระเงินเพ่ือใหค้วามเช่ือมโยงระหวา่งกนัและเช่ือมโยงตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN Linkage) เพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นจุดเช่ือมโยงการลงทุนระดบัภูมิภาค – กค.

การพฒันาศักยภาพการแข่งขนั
• ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวของไทย เพ่ือรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวในอาเซียน – กก.

• ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม – กก.

• อาํนวยความสะดวกใหค้นต่างชาติในการเขา้มาใชบ้ริการในธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพของไทย (MICE บริการการ
สุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ) เช่น การออกวีซ่า – กค.

• เผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษีศุลกากร กฎถ่ินกาํเนิดสินคา้ มาตรฐานสินคา้นาํเขา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน – กค./พณ./
กษ./อก.



เมืองหลวง
 วางแผนพฒันาเมอืงและส่ิงทางแวดล้อมทางกายภาพเพือ่ทาํให้กรุงเทพฯ สะอาด มพีืน้ทีสี่เขยีว มี

ความปลอดภัยในชีวติ/ทรัพย์ รวมทั้งคํานึงส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ

 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพโดยเฉพาะโครงข่ายขนส่งมวลชนทีส่ะดวก ทนัสมยั พฒันา 
ICT ให้ทนัสมยัเพือ่มุ่งสู่การเป็น

 Smart City

 พฒันาสถานทีโ่ดยออกแบบและสร้างขึน้ใหม่หรือฟ้ืนฟูสถานทีท่ีม่อียู่ในปัจจุบนั เพือ่ให้เป็น
สัญลกัษณ์ทีแ่สดงถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของประเทศไทย(Landmark) ในการเป็นแม่เหลก็
ดงึดูดความสนใจและเป็นทีรู้่จักในวงกว้างอย่างแพร่หลาย

 สร้างแรงจูงใจเพือ่ดงึดูดคนทีม่ีความรู้ความสามารถ(Skilled people) ให้เข้ามาอยู่อาศัยเพือ่การ
ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกจิ และดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาเมืองหลวง/เมืองหลกั



เมืองท่องเทีย่ว
จังหวดัที่มศัีกยภาพเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ได้แก่ กทม. ชลบุรี ภูเกต็ เชียงใหม่ นครราชสีมา และกาญจนบุรี

 ยกระดบัคุณภาพ/เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่รักษาเอกลกัษณ์/ความ
โดดเด่นให้เป็นทีนิ่ยมในตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง

 สร้างเส้นทางการท่องเทีย่วเช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน

 ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกบัศักยภาพของพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด
(การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และเชิงวฒันธรรม)

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายธุรกจิการท่องเทีย่วเช่ือมโยงกบัอาเซียน พร้อมทั้งศึกษาลู่ทางและโอกาศ
ทางการตลาดในการให้บริการจข้ามแดนและการลงทุนในต่างประเทศ

 จัดตั้งสถาบนัพฒันาบุคคลากรการท่องเทีย่วประจําภูมภิาค เพือ่พฒันาบุคลากรภายในภูมภิาคและ
รองรับการเคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาเมืองหลวง/เมืองหลกั



เมืองการศึกษานานาชาติ
จังหวดัที่มศัีกยภาพเป็นเมอืงการศึกษานานาชาติ ได้แก่ กทม.  ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา

 เสริมสร้างศักยภาพของสถาบนัการศึกษาไทยให้มช่ืีอเสียงและเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล

 พฒันาหลกัสูตรการศึกษาทีไ่ทยมคีวามโดดเด่น (อาทิ การจัดการโรงแรม การทาํอาหารไทย นวด
แผนไทยและสปาแพทย์แผนไทย เทคโนโลยกีารเกษตร)

 จัดตั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับประชาชนอาเซียนทีส่นใจให้กระจายในทุกภาค

 ส่งเสริมให้สถาบนัการศึกษาทีม่ช่ืีอเสียงระดบัโลกเข้ามาเปิดวทิยาเขตประจาํภูมภิาค (Regional 
Campus)

 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการศึกษานานาชาตเิพือ่ให้ดงึดูดผู้ที่สนใจจากทั้ง
ภายในและภายนอกภูมภิาค

 สนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเดนิทางเข้าประเทศเพือ่การศึกษานานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาเมืองหลวง/เมืองหลกั



เมืองบริการการสุขภาพ
 จังหวดัที่มศัีกยภาพเป็นเมอืงบริการสุขภาพ ได้แก่ กทม. ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา ภูเกต็ 

ประจวบครีีขนัธ์ และปราจีนบุรี

 ส่งเสริมการลงทุนธุรกจิบริการที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะถิ่นและมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกจิ
สปา longstay การดูแลผู้สูงอายุ ผลติภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริม ธุรกจิเสริมความงาม และการ
ผ่าตัดเปลีย่นข้อ เป็นต้น

 เร่งผลติบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบับริการสุขภาพ แพทย์แผนไทย 
ผลติภัณฑ์สุขภาพ ให้มอีงค์ความรู้และปริมาณเพยีงพอกบัการขยายตัวของธุรกจิ

 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัธุรกจิท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพในเมอืงท่องเทีย่ว

 ประชาสัมพนัธ์เพือ่ส่งเสริมตลาดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาเมืองหลวง/เมืองหลกั



เมืองชายแดนเพือ่การค้าและการลงทุน
 จงัหวดัที่มีศักยภาพเป็นเมืองชายแดนเพือ่การค้าและการลงทุน ได้แก่ สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี สงขลา นราธิวาส 

เชียงราย ตาก หนองคาย และมุกดาหาร

 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน อาท ิศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop 

services) container yard หรือ inland container depot และพฒันาระบบ logistic ทีม่ปีระสิทธิภาพ เพือ่ขนถ่าย

สินค้าสู่ภาคอืน่และประเทศเพือ่นบ้าน และพฒันาโครงสร้างสาธารนูปโภคเพือ่รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

 ดาํเนินการจดัตั้งสํานักงาน CIQ  เพือ่อาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบลกัษณะเบ็ดเสร็จ (one stop service)

ภายใต้หลกัการ CBTA

 เร่งพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง โดยเฉพาะเช่ือมโยงชายแดนสะเดา (สงขลา) และเมอืงหาดใหญ่ เพือ่เช่ือมการ

ขนส่งสินค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย และเช่ือมไปยงัสิงคโปร์

 จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกจิชายแดน เพือ่ใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกบัโครงการท่าเรือนํา้ลกึและ

นิคมอุตสาหกรรมทวาย

 เร่งพฒันาระบบ CIQ และบุคลากรประจาํด่านพรมแดนทีบ้่านพุนํา้ร้อน

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาเมืองหลวง/เมืองหลกั
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