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การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื�อการฟ��นตัว

ของเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสร้าง
พื�นฐานเพื�อ

การพัฒนาที�ยั�งยืน

การเสริมสร้างความ
ร่วมมือร่วมกับภาคี

ภายนอก

ผา่นการสอดประสานกับยุทธศาสตรด์า้นความเชื�อมโยง
อื�น ๆ ในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิ�ก

MPAC 2025

1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน

2. ส่งเสริมการท่องเที�ยวระหว่าง
   ประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. ขยายโอกาสทางการค้า 
   และการส่งออก

4. ยกระดับความเป�นอยู่ของ
   ประชาชนในประเทศ

5. เพิ�มอํานาจการต่อรองของ
   ไทยในเวทีการค้าโลก

ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยความเชื�อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน ฉบับที� 2 

 (MPAC 2025)
            ซึ�งกําหนดยุทธศาสตร์                        

ในการดําเนินงาน 5 ด้าน

1. โครงสรา้งพื�นฐานที�ยั�งยนื: โดยคํานงึถึงการเป�นมติรต่อ
    สิ�งแวดล้อม ผา่นการจดัตั�งกองทนุที�ใหก้ารสนบัสนนุดา้นเงินกู้แก่       
    โครงการที�เกี�ยวขอ้งกับพลังงานหมุนเวยีน การบรหิารจดัการนํ�า                     
    และการเกษตรยุคใหม ่ซึ�งสามารถสรา้งเงินลงทนุไดถึ้ง 35.9               
    พนัล้านเหรยีญสหรฐั

(ASEAN CONNECTIVITY)(ASEAN CONNECTIVITY)  

การขับเคลื�อนความเชื�อมโยงหลัง COVID-19

มุ่งเน้นมุ่งเน้น

2. นวตักรรมดิจทัิล: โดยการเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยแีละ         
    นวตักรรมใหม ่ๆ กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม MSMEs ในภมูภิาค 
    ผา่นการพฒันาการบรหิารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ ซึ�งจะชว่ยสนบัสนุน              
    การสง่ออกไดถึ้ง 1 แสนล้านดอลลารส์หรฐั ภายในป� ค.ศ. 2030                                                                

3. โลจสิติกสไ์รร้อยต่อ: ผา่นการบรหิารจดัการพรมแดน       
    และการจดัการการเคลื�อนยา้ยขา้มพรมแดนของประชาชน 
    และสนิค้าต่าง ๆ  เพื�อพฒันาใหเ้กิดความรวดเรว็และชว่ยลด
    ต้นทนุในการขนสง่ ซึ�งจะขยาย GDP ได้ถึงรอ้ยละ 0.05         
    ภายในป� ค.ศ. 2025

5. การเคลื�อนยา้ยของประชาชน: ผา่นการ
    พฒันาระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส ์
          (e-visa) ซึ�งจะสง่ผลใหจ้าํนวน                                
          ผูเ้ดนิทางมาเยอืนเพิ�มขึ�นเฉลี�ย              
             ประมาณป�ละ 15.5 ล้านคน                         
                   ภายในป� ค.ศ. 2025

4. ความเป�นเลิศด้านกฎระเบยีบ：ผา่นการยอมรบัรว่มกัน
    ในมาตรฐาน ความสอดคล้อง และกฎระเบยีบขอ้บงัคับ
    ทางเทคนคิ ตลอดจนเพิ�มความโปรง่ใสและความเขม้แขง็
    ภายในองค์กร ซึ�งจะสง่ผลใหร้าคาสนิค้าเกษตรลดลง                    
    ถึงรอ้ยละ 2.5-4 และสนิค้าอุตสาหกรรมลดลงถึง                       
    รอ้ยละ 0.5-1.5
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4. ความเป�นเลิศด้านกฎระเบยีบ：ผา่นการยอมรบั
รว่มกันในมาตรฐาน ความสอดคล้อง และกฎระเบยีบ
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