
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 25๘๐)  

 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ การกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐ                        
ทุกภาคส่วนต้องทำตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี 2580 ตามสโลแกนว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยรัฐบาล 
คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการทุกแห่งในอนาคตจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
งบประมาณประจำปี และแผนต่างๆ โดย พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 กำหนดอย่างชัดเจน                       
ในมาตรา 5 ว่า “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ ดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้                         
ในยุทธศาสตร์ชาติการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที ่จะเข้าบริหาร                   
ราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติและแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแล และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ดำเนินการ” ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

 

 

 



โดยมีทั้งหมด ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การกำหนดยุทธศาสตร์ความม่ันคงมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงใน
ทุก                  ระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เป็นภัย
คุกคามแบบดั้งเดิม            และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้เกิดความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ความ
มั่นคงทางการทหาร ความมั่นคง    แนวชายแดน และเกิดความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม และภัยพิบัติใน
รูปแบบใหม่ๆ 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การกำหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น หัวใจสำคัญ 
คือ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพื้นฐานของการพัฒนา และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น (Value 
creation) โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถ
ยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรม และการบริการแห่งอนาคตที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนตา่งๆ 
ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายการคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน 
บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก 
20 ปี ข้างหน้า โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู ่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรรมนักคิด และ
ผู้ประกอบการบนฐานของการรู้                 คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี 

  
 
 
 
 



 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สิ่งสำคัญท่ีจะก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาส
จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้ง
ใคร               ไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนทุกกลุ่มใน
สังคม ซึ่งเป็น                          ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลให้ได้รับการตอบสนอง โดยการมี
หลักประกันทางสังคมที่จำเป็น                       ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ                    รวมทั้งการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มผู้
พิการ และมีการกระจายทรัพยากรให้ทุกคนสามารถเข้าถึง                 อย่างเป็นธรรมควบคู่กับการสร้าง
โอกาสที่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรี                  
 
ความเป็นมนุษย ์โดยเฉพาะการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในฐานะของสมาชิกในสังคมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และความสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง และมีการบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายที่สำคัญ
คือ               การบริโภคท่ียั่งยืน และการผลิตที่ยั่งยืน การดำเนินการที่สำคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภค
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสีย
อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีแนวยุทธศาสตร์ที่
สำคัญประกอบด้วยการวางระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่การจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับ และมีเป้าหมายร่วมเป็นหลักรวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ และพ้ืนที่ 

ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 โดยจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ ทพส.-ทร. สรุปได้โดยสังเขปดังนี้  

 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย                         
ในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก                    



และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดด้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพิ่ม มูลค่าจากการเป็นศูนย์กลาง                     
ทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริม การสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์          
ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ฃองโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการ
ผลิตชั้นส่วน อากาศยาน และซ่อมแซมอากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน 
ตลอดจนพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับการบินและอวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่ งรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย      ในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนา
บุคลากรที่มีทักษะ  
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ              
เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยการต่อยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมความม่ันคงต้านต่างๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศท่ีไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว รวมทั้งส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต้านต่างๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในบริบท                 
ด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางต้าน วิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิต          
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ                   
ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับ ภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่าง  และหลัง
เกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือลดผลกระทบจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
จากการทำธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหา พลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคงต้านพลังงานของ
ประเทศ พร้อมไปกับการเพิ่มลัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกให้มีความสมดุลและเกิด
ความมั่นคง                   สามารถพ่ึงพาตนเองทาง ต้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมต้านพลังงานที่
มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี ่ยวเนื่อง การพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหารไปพร้อมกับอุตสาหกรรม
ที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง                         และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้าน           การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและ                ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และความ
หลากหลายของการท่องเที ่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความ
ปลอดภัยและ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และสร้างแหล่ง



ท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะ
ยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึง             และ
ยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ  
 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ของการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจากไทยมีความ
ได้เปรียบ           เชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ และการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความ
พร้อมด้านการบริการ               ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบ
ขนส่ง ระบบดิจิทัลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ืออำนวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพ่ือการประชุม และ
การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัด
ประชุมและนิทรรศการ และการพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึง
สร้างพื้นที่หรือช่องทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบ               ต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและใน
รูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุม         เป็นการจูงใจและต่อยอดการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยว                 ที่ยั่งยืนและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจน การสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นท่ีไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยง 
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เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบ และจูง
ใจการเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจ และการท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุน
ต่างๆ พร้อมทั้งการสร้างความพร้อมของธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่ธุรกิจ 
 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสำราญทางทะเล และชายฝั่ง             
และเปน็แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำที่มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทาง
น้ำที่สวยงาม และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติ 
การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งเรือสำราญและ
เรือยอร์ซ      ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ำ
ลำคลองนำไป                 สู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ โดยการปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก               การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคของท่าเรือมารีน่า 
และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการท่าเรือทั้ง ในเรื่องความสะอาดและการจัดการความ
ปลอดภัยของท่าเรือและมารีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยวตามแม่น้ำลำคลอง            ที่สำคัญ และมีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง 
รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทาง
น้ำให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบก และทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและ



แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้ำนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน
ให้มีความพร้อม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึง
ความยั่งยืนของพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
 ท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงภูมิภาคใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื ่อมโยง การท่องเที่ยว                     
กับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน                
และโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู ่เมืองรอง เพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยวไทยกับอาเซียน                 
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ ดังเช่นเส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยง                  และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
เส้นทางทางบก ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะทำ
ให้เกิดการท่องเที่ยว                     ที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการทำการตลาดร่วมกันในเส้นทาง
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับ กับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่                 ในประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพ และบริบทของ
แต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว              กับต่างประเทศ และพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งป้องกันและแก่ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรม และบรกิารต่อเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสร้าง
รายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพ่ิมจากการท่องเที่ยวของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจและการทำตลาด
ท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่สอดรับ            กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
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โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยในการ
ก้าว                 สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ               ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออก
ถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย          
เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสอดรับ       
กับการพัฒนาการเชื ่อมโยงกับกลุ ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ          



โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่ง และโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน   
ของภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการขนส่งทางน้ำ และระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการ      
การใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลาง และท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย                 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของ
ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจำนวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน และการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยง
กัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิ
สติกส์                       ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่าย และสะดวกมากท่ีสุด 
 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ                
สู ่ภ ูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีว ิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั ่นคงบริเวณชายแดน                       
โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ไทยเป็น
ศูนย์กลาง      ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และนวัตกรรมพัฒนา
เมือง และส่งเสริม             การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตกเพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนา
ภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่น       ของแต่ละพ้ืนที ่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง             การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอำนวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย          ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมี
มูลคา่เพ่ิมสูงโดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
 โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนั้น เงินทุนฯ ต้องเตรียมการในการ
รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ภายใต้ไทย
แลนด์ ๔.๐ ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Seaboard) ซ่ึงดำเนนิการมาตลอดกวา่ ๓๐ ปท่ีีผา่นมา โดยเปน็การรองรับการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นสัดส่วนมากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศ                     
และภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และ                   
โลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต อีกทั้งยังรองรับการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร และรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ การแพทย์ครบวงจร ปิโตรเลียม อากาศยาน และเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EECI)  

 


