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รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายบริหารราชการแผน่ดินท่ีส าคญั โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการและมีก าหนดเวลาแลว้เสร็จในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 
3 ปีของรัฐบาล ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมตน้ตั้งแต่ปีแรกเป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 

      1.1 การสร้างความเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
            1.1.1 เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 
โดยใชแ้นวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟ้ืนฟูระเบียบสังคมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนบัสนุนองคก์รตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉนัท ์
ภายใตก้รอบของบทบาทอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ร 
           1.1.2 จัดให้มีส านักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อ
ท าหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีชายแดนภาคใตโ้ดยยึดมัน่หลกัการสร้างความสมานฉนัทแ์ละ
แนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ใชก้ระบวนการยุติธรรมกบัผูก้ระท าผิดอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 
ก าหนดจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเขตพฒันาพิเศษท่ีมีการสนบัสนุนแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่า สิทธิพิเศษ
ด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพฒันาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 
           1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการปฏิรูป 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมี้เสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบต่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื และเป็นไป
ตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
             1.1.4 เร่งสร้างความเช่ือมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ความส าคญั
ต่อกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นล าดบัแรก และร่วมมือกบัรัฐสภาในการพิจารณาอนุมตัิเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตอ้งลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอด
ผูน้ าอาเซียนให้แลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพร้อมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุด
ยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 14 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 
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              1.1.5 ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีก่ าลงัประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจดัท าเป็นแผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระยะสั้นท่ีครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเท่ียว 
ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย ์ การสร้างงานและสร้างรายไดใ้นชนบท การพฒันาแหล่งน ้า
ธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากรใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั้งจดัท างบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเม็ดเงินของรัฐเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ
และเพื่อใหส้ามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได ้
             1.1.6 เร่งสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยว โดยการด าเนินการร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วน
ราชการท่ีไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแ่ลว้ เพื่อใชใ้นการจดัการฝึกอบรม
และสัมมนาใหก้ระจายทัว่ประเทศ รวมทั้งลดหยอ่นค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
เพื่อดึงดูดใหมี้การเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
            1.1.7 เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคญัแก่โครงการลงทุนที่มี
ความคุม้ค่ามากท่ีสุด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ การลงทุน
พฒันาระบบขนส่งมวลชน และการพฒันาระบบบริหารจดัการน ้ าและการชลประทาน ให้สามารถเร่ิม
ด าเนินโครงการไดใ้นปี 2552 โดยใหค้วามส าคญัแก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม
การด าเนินงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และการรักษาวินยัการคลงัของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

        1.2 การรักษาและเพิม่รายได้ของประชาชน 
               1.2.1 ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการ
ขยายตัวของการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดยอ่ม โดยใชม้าตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจา้งงาน 
              1.2.2 ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนกัศึกษาจบใหม่ โดยจดัโครงการฝึกอบรมแรงงานท่ีวา่งงานประมาณ 500,000 คน 
ในระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนดัและศกัยภาพและรองรับแรงงานกลบัสู่ภูมิล าเนา เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วสิาหกิจและธุรกิจชุมชน 
               1.2.3 เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลอืบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลกิจ้างและผู้ว่างงาน
อันเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะไดต้ามกฎหมายโดยเร็ว  
การหางานใหม่ การส่งเสริมอาชีพอิสระการสร้างงาน และการเพิ่มพูนทกัษะเพื่อปรับเปล่ียนอาชีพ 
รวมทั้งการจดัสวสัดิการท่ีจ าเป็น เช่น การเพิ่มวงเงินใหก้องทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเพื่อช่วยเหลือลูกจา้งท่ี



 

ถูกเลิกจา้ง และการด าเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการสร้างงานและจดัที่ท  ากิน 
ตลอดจนการเขา้ถึงแหล่งทุนส าหรับแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีถูกเลิกจา้งใหคื้นสู่ภาคเกษตร 
               1.2.  4 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตวัเองได ้ โดยจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ี
แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจาก
กองทุนผูสู้งอายเุป็น 30,000 บาทต่อราย 
                 1.2.  5 เพิม่มาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายไดข้องประชาชนและกระตุน้ธุรกิจ
ในสาขาท่ีไดรั้บผลกระทบ 
                  1.2.  6 สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกจิในระดับฐานราก โดยการจดัตั้งกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง และจดัสรรเงินเพิ่มเติมให้จากวงเงินท่ีเคยจดัสรรให้เดิม เพื่อพฒันาแหล่งน ้าและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติระดบัชุมชน ลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่งรัดและลดขั้นตอน
ของภาครัฐเพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
                 1.2.  7 ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเคร่ืองมือ
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเส่ียงทางการเกษตร ทั้งระบบประกนัความ
เส่ียงราคาพืชผลผ่านกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอัน
เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 
                1.2.  8 เร่งรัดและพฒันาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินคา้เกษตรและสินคา้
ชุมชน เพื่อกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 
                 1.2.  9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย
และวางแผนพฒันาการเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีระบบการคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกร รวมทั้งพฒันาความเขม้แขง็ของเกษตรกรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
                 1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทัว่ประเทศให้
ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพในทอ้งถ่ินและชุมชน การดูแลเด็ก ผูสู้งอาย ุคนพิการ การดูแล
ผูป่้วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวงัโรคในชุมชน โดยจดัให้มีสวสัดิการค่าตอบแทนให้แก่ อสม. 
เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

         1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
                 1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนบัสนุนต าราในวิชาหลกั
ใหแ้ก่ทุกโรงเรียน จดัให้มีชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา  2552 และสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผูป้กครอง 
                 1.3.2 ก ากบัดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการทีม่ีความจ าเป็นต่อการครองชีพ 
ใหมี้ราคาท่ีเป็นธรรม สะทอ้นตน้ทุนอยา่งเหมาะสมและไม่เป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 



 

                 1.3.3 ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของการเดินทาง 
ก๊าซหุงตม้ และบริการดา้นสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเ่ดิมให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอยูบ่นหลกัการของการใชแ้ละบริโภคอยา่งประหยดั 
                 1.3.4 ใช้กองทุนน า้มันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน า้มันอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและการใชน้ ้ามนัอยา่งประหยดั 

                    1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ  และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเร่งรัดติดตามแกไ้ขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบติั และ
ก าหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล 
 ในส่วนของนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาลชุดน้ี รัฐบาลจะ

ด าเนินนโยบายหลกัในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏดงัต่อไปน้ี 

 2.1 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
        2.1.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้มีความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วม
จิตใจและความรักสามคัคีของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างจิตส านึกใหมี้ความจงรักภกัดี เทิดทูน ปกป้อง
สถาบนัพระมหากษตัริย ์รวมทั้งป้องกนัอยา่งจริงจงัมิใหมี้การล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 
             2.1.2 เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศให้มีความพร้อมในการรักษา
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งการคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรียม
ความพร้อมของกองทพั การฝึกก าลงัพลให้เกิดความช านาญในการปฏิบติัภารกิจ และการจดังบประมาณ
ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของแต่ละเหล่าทพั ตลอดจนจดัให้มีแผนการส ารองอาวุธและพลงังานเพื่อ
ความมัน่คง สนบัสนุนและส่งเสริมการวจิยัและการพฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ไดเ้อง ปรับสิทธิประโยชน์ก าลงัพล เบ้ียเล้ียง และค่า
เสบียงสนามของทหารหลกัและทหารพราน รวมทั้งสวสัดิการของก าลงัพลให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ พฒันาความร่วมมือทางการทหารกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศอ่ืน ๆ และส่งเสริม
บทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตก้รอบสหประชาชาติ 
       2.1.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยูร่่วมกนักบัประเทศเพื่อนบา้นมุ่งเนน้การแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาโดยสันติวิธี ให้ความส าคญักบัการส ารวจและการปักปันเขตแดนกบั
ประเทศเพื่อนบา้นอยา่งถูกตอ้งตามขอ้ตกลงและสนธิสัญญาประสานงานและร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อความมัน่คงในพื้นท่ีชายแดน รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในบริเวณชายแดน 
        2.1.4 แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมัน่คง โดย
การปรับปรุงระบบการเขา้เมือง การจดัระเบียบชายแดน และการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว รวมทั้ง



 

การแกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลท่ีชดัเจน บนความสมดุลระหวา่งการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลกบัการรักษาความมัน่คงของชาติ 
         2.1.5 เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติโดยใหค้วามส าคญั
แก่การพฒันาระบบและกลไกต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ขา้มชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งพฒันากฎหมาย และบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบันานาประเทศและส่งเสริมการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่ง
ประเทศภายใตก้รอบสหประชาชาติ 

 2.2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
       2.2.1 นโยบายการศึกษา 
               1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจดัการ 
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจดัการ 
ศึกษาตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษาพฒันาครู พฒันาระบบการคดัเลือกเขา้สู่
มหาวิทยาลยั พฒันาหลกัสูตร รวมทั้งปรับหลกัสูตรวิชาแกนหลกัรวมถึงวิชาประวติัศาสตร์ ปรับปรุง
ส่ือการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส านกังาน
การศึกษาตลอดชีวิต และจดัให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้คุณธรรมน าความรู้อยา่งแทจ้ริง 
                  2) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ โดย
มุ่งเนน้ในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 
                  3) พฒันาครู อาจารย  ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ไดค้รูดี ครูเก่ง มี
คุณธรรม มีคุณภาพ และมีวทิยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนตามโครงการ
คืนครูให้นกัเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีและจดัตั้งกองทุนพฒันา
คุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเน้นการพฒันาเน้ือหาสาระและ
บุคลากรใหพ้ร้อมรองรับและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
                  4) จดัให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม รวมทั้งยกระดบั
การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 
                  5) ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยการจดักลุ่มสถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาใหสู้งข้ึน โดยภาครัฐเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งของการใชท้กัษะอาชีวศึกษา



 

เป็นเกณฑก์ าหนดค่าตอบแทนและความกา้วหนา้ในงาน ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรม
ดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา 
                  6) ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ให้มีการ
ประนอมและไกล่เกล่ียหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ในการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 
                  7) ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
                  8) เร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งบูรณาการในทุกระดบั
การศึกษาและในชุมชน โดยใชพ้ื้นที่และโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การ
ประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลกัในการยกระดบัคุณภาพ
โรงเรียนท่ีต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่การเป็นศูนยก์ลาง
ทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ในชุมชนโดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางศาสนา 
          2.2.2 นโยบายแรงงาน 
                 1) ด าเนินการใหแ้รงงานทั้งในและนอกระบบไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐาน
แรงงานไทย โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพการจา้งงาน โดยการส่งเสริมให้
สถานประกอบการผา่นการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจดัการปฏิบติัต่อแรงงานดา้น
สิทธิและคุม้ครองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 
                  2) ปฏิรูประบบประกนัสังคมให้มีความเขม้แขง็มัน่คง ใหมี้การบริหารจดัการ
ท่ีเป็นอิสระ โปร่งใส และขยายความคุม้ครองถึงบุตรและคู่สมรสของผูป้ระกนัตนในเร่ืองการเจบ็ป่วย 
รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผูป้ระกนัตน 
                  3) พฒันาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดบัใหมี้ความรู้และทกัษะฝีมือท่ีมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบนัและศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศใหมี้ศกัยภาพเพิ่มข้ึน
ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานดว้ยการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลกัษณะโรงเรียนในโรงงาน 
และการบูรณาการกบัสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาฝีมือแรงงาน 
                  4) ส่งเสริมใหแ้รงงานไทยไปท างานต่างประเทศอยา่งมีศกัด์ิศรีและมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี โดยการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือการไปท างานในต่างประเทศการฝึกอบรมทกัษะฝีมือและทกัษะ
การใชภ้าษา การสร้างหลกัประกนั การคุม้ครองดูแลการจดัส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศ และ
การติดตามดูแลมิใหถู้กเอารัดเอาเปรียบระหวา่งการท างานในต่างประเทศ 
                  5) สนบัสนุนสวสัดิการดา้นแรงงาน โดยจดัตั้งสถาบนัความปลอดภยัในการ
ท างาน จดัใหมี้สถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศกัยภาพกองทุนเงินทดแทนในการ
ดูแลลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างานรวมทั้งจดัระบบดูแลดา้นสวสัดิการแรงงานของกลุ่ม



 

แรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบแรงงานสัมพนัธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งลูกจา้ง นายจา้ง และภาครัฐ 
                  6) จดัระบบการจา้งงานแรงงานต่างดา้วให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภาคการผลิต ไม่กระทบต่อการจา้งแรงงานไทย และความมัน่คงของประเทศ โดยการจดัจ าแนกประเภท
งานท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วท า และการจดัระบบการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว การขจดัปัญหาแรงงาน
ต่างดา้วผิดกฎหมาย และการจดัท าทะเบียนแรงงานต่างดา้วและระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการ
ควบคุม 
                  7) ส่งเสริมการมีงานท าของผูสู้งอายแุละคนพิการ โดยการก าหนดให้มีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผูสู้งอายแุละคนพิการอาทิ การท างานแบบบางเวลา การ
ท างานชัว่คราว การท างานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการท างานของผูสู้งอายุที่มี
ความช านาญเฉพาะดา้น 
                    2.2.3 นโยบายด้านสาธารณสุข 
                  1) สนบัสนุนการด าเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดย
เร่งด าเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเร้ือรัง โดย
ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพฒันาในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ สร้างแรงจูงใจ 
รณรงค์ให้เกิดการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั รวมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข โดย
จดัสรรทุนใหเ้พื่อกลบัมาท างานในทอ้งถ่ิน 
                  2) สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรควนิิจฉยั และ
ดูแลรักษาพยาบาลอยา่งเป็นระบบ เช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วน ทุกสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัปัญหาการ
ป่วยและตายดว้ยโรคอุบติัใหม่ท่ีรวมถึงโรคท่ีมีการกลายพนัธ์ุเป็นสายพนัธ์ุใหม่ และโรคระบาดซ ้ าในคน 
อยา่งทนัต่อสถานการณ์ 
                  3) ปรับปรุงระบบบริการดา้นสาธารณสุข โดยลงทุนพฒันาระบบบริการสุขภาพ
ของภาครัฐในทุกระดบัใหไ้ดม้าตรฐาน ยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล และพฒันาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกนัทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง มีทางเลือกหลากหลาย
รูปแบบ และครอบคลุมไดถึ้งการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
                 4) ลงทุนผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ควบคู่กบั
การสร้างขวญัก าลงัใจให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จาก
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพดา้นการแพทย ์มีการกระจายบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งสอดคลอ้งกบั



 

ความตอ้งการของพื้นท่ี ตลอดจนการลงทุนพฒันาและเช่ือมโยงระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดา้นสุขภาพใหท้นัสมยั มีมาตรฐานสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
                 5) ผลกัดนัการขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดบันานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม มีการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง มีการใชท้รัพยากรทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2.2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
                 1) ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวฒันธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้ง
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย ให้มีความกา้วหน้า มีการคน้ควา้วิจยั ฟ้ืนฟู และพฒันา 
พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 
 2) เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวร่วมกบัสถาบนัทางศาสนา สถาบนั 
การศึกษา และสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีและการเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือ
สร้างสรรค ์สร้างกระแสเชิงบวกใหแ้ก่สังคม และเปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
                3) สนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ
วฒันธรรมไทยทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่
สังคมโลก ตลอดจนใชป้ระโยชน์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ใหก้บัประเทศ 
                4) ส่งเสริมการปรับปรุงองคก์รและกลไกท่ีรับผดิชอบดา้นศาสนา เพื่อใหก้าร
บริหารจดัการ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีและสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการด ารงชีวติมากข้ึน 
          2.2.5 นโยบายสวสัดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 
                   1) แกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการจดัหาท่ีดินท ากินให้แก่ผูมี้รายไดน้้อย 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได ้ เช่น การปลูกป่า สร้างความเขม้แข็งของกองทุนหมู่บา้นและแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระดบัชุมชน ใหมี้กลไกท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตดัสินใจและ
น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนได ้
                   2) ปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การลดหน้ีหรือยดืเวลาช าระ
หน้ี หรือลดอตัราดอกเบ้ีย หรือพกัช าระดอกเบ้ีย 
                    3) เร่งรัดปรับปรุงแกไ้ขปัญหาคุณภาพการอยูอ่าศยัคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมี้รายได้น้อยให้ดียิ่งข้ึน โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการ
สาธารณูปโภคใหท้ัว่ถึง ปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รภาครัฐดา้นการเคหะและการอยูอ่าศยัของผูมี้



 

รายไดน้อ้ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร รวมถึงพิจารณาจดัตั้งองคก์รในลกัษณะดงักล่าว
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยใหดี้ยิง่ข้ึน 
                   4) สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผูสู้งอาย ุ โดยเนน้บทบาท
ของสถาบนัทางสังคม ชุมชน และเป็นเครือข่ายในการคุม้ครองทางสังคมและการจดัสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูสู้งอายุ รวมทั้งส่งเสริมการน าศกัยภาพผูสู้งอายมุาใชใ้นการพฒันาประเทศ การถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการออม และสร้างระบบประกนัชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยั
สูงอายอุยา่งมัน่คง 
                   5) ให้ความส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในทุกมิติ  โดยการรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ จดัตั้งองคก์รอิสระผูบ้ริโภค บงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีให้การคุม้ครองดูแล
ผูบ้ริโภคโดยเคร่งครัด รวมทั้งการใชก้ลไกทางกฎหมายในการป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในดา้น
อ่ืน ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝงหรือการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ 
                   6) ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งชายหญิง ขจดัการกระท าความรุนแรง และ
การเลือกปฏิบติัต่อเด็ก สตรี และผูพ้ิการ ให้การคุม้ครองและส่งเสริมการจดัสวสัดิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมแก่ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูท่ี้อยูใ่นภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
พึ่งตนเองได ้
                   7) เร่งรัดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้งดา้นการป้องกนั 
การปราบปราม การบ าบดัรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ควบคู่กบัการปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขยายความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบา้นและนานาชาติในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
                   8) เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
โดยส่งเสริมให้มีระบบติดตามและเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยเนน้การ
พฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสาร การเตือนภยั และสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรชุมชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ในการ
ป้องกนัปัญหาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ให้มีความเขม้แข็ง 
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชน 
 2.2.6 นโยบายการกฬีาและนันทนาการ 
                  1) เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬา โดย
ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการพฒันากีฬา จดัหาสถานท่ีจดักิจกรรมการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
                   2) พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจดัตั้งศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ จดัให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึกสอนดา้นการกีฬาให้มีคุณภาพ และ
สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 



 

                   3) ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางและได้รับการยอมรับจาก
สากลยิง่ข้ึน 
                   4) ปรับปรุงระบบบริหารจดัการดา้นการกีฬา โดยส่งเสริมให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการกีฬาจดักิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้ง
จดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นและชุมชน 
                   5) ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพ 
กฎหมายเก่ียวกบัสวสัดิการนกักีฬา และกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการดา้นกีฬาให้
มีประสิทธิภาพ 

 2.3 นโยบายเศรษฐกจิ 
         2.3.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกจิมหภาค 
                   1) สนบัสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ โดยประสาน
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพื่อให้มีความสมดุลระหวา่งอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพของระดบัราคา และการจา้งงาน 
                   2) สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงินในประเทศ 
บริหารสภาพคล่องทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคล่ือนยา้ยทุนระหวา่งประเทศ โดยติดตาม
ความเคล่ือนไหวของธุรกรรมทางการเงินของสถาบนัการเงินอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการเงินภายใต้
กรอบการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีเกิด
วกิฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค 
                               3) พฒันาตลาดทุนและระบบสถาบนัการเงินให้เขม้แข็งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนบัสนุนการลงทุนและการด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง โดยการแกไ้ขกฎ ระเบียบ และวางระบบการก ากบัดูแลให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
นวตักรรมทางการเงิน และส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 
                   4) ส่งเสริมและรักษาวนิยัการคลงั โดยปรับปรุงแนวทางการจดัสรรงบประมาณ
ของประเทศให้สอดคลอ้งกบัก าลงัเงินของแผ่นดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลงัของรัฐ
เพื่อใหเ้ป็นกลไกในการก ากบัและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี 
                   5) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจดัเก็บภาษี เพื่อใหมี้ความเป็นธรรม โปร่งใส 
และสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนุน
การประหยดัพลงังาน และพลงังานทางเลือก 
                   6) ก าหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มี
ความชดัเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง



 

พฒันาเคร่ืองมือและกลไกการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงวินยั
การคลงั และภาระงบประมาณของภาครัฐ 
                   7) ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นการ
พฒันาการให้บริการ การใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดตน้ทุนด าเนินงาน การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และมีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี รวมทั้งการฟ้ืนฟู
รัฐวสิาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
            2.3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 
                    1) ภาคเกษตร 
                                1.  1) เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพฒันาระบบ 
โลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดา้นการเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคญั
ให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุ จดัหาปัจจยัการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความจ าเป็นพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร
เพื่อลดตน้ทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจดัพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานให้เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับพืชพลงังาน เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร 
                                1.  2) ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท าประมงโดยพฒันาการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า ประมงชายฝ่ัง และประมงน ้าจืด ทั้งในระดบัพื้นบา้นและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดบัราคาสินคา้
ประมงโดยทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจบัสัตวน์ ้ าให้ชดัเจนระหวา่งประมงเพื่อการ
พาณิชยแ์ละประมงชายฝ่ัง และบงัคบัใชโ้ดยเคร่งครัด รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน์ ้ า 
ควบคู่กบัการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือดา้นการประมงกบัต่างประเทศในการท าประมงนอกและใน
น่านน ้าสากล และส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้งจดัตั้งองคก์รระดบัชาติเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพฒันาการประมงของประเทศ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์ ้ า และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองดา้นการประมง 
                                1.  3) พฒันาศกัยภาพสินคา้ปศุสัตว  ์ โดยปรับปรุงและอนุรักษพ์นัธุ์สัตว์
เศรษฐกิจส าคญั อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพฒันาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภยั
ตามมาตรฐานสากล พฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดในสัตว ์พฒันาศกัยภาพการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์และขยายการส่งออกสินคา้ปศุสัตวใ์นตลาดโลก รวมทั้ง
ส่งเสริมการท าปศุสัตวอิ์นทรียค์รัวเรือนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                1.  4) ดูแลเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรและการตลาดสินคา้เกษตร โดยจดั
ให้มีระบบประกนัความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร พฒันาตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าให้มีความ
เขม้แข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการคา้ส่งและคา้ปลีกสินคา้เกษตรในทุกภูมิภาค ผลกัดนัให้มีการเปิด
ตลาดสินคา้เกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทัว่โลกและส่งเสริมระบบเกษตรพนัธะสัญญา รวมทั้งใช้
ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตร 



 

                                1.  5) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร โดยส่งเสริมการวิจยัและพฒันา
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภยัดา้นสินคา้เกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดบัชุมชน 
และมีการเช่ือมโยงการผลิตทางการเกษตรกบัอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตร
ท่ีไดคุ้ณภาพและมาตรฐานสากลส่งเสริมความแขง็แกร่งของตราสินคา้ จดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรอยา่งครบวงจร รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหาร และให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนสนบัสนุนเงินทุนพฒันาเคร่ืองจกัร
เพื่อแปรรูปขั้นตน้ของสินคา้เกษตร 
                                1.  6) สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร โดยส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนว
พระราชด าริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวนั และ
ธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชด าริ และสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร รวมทั้ง
สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทางดา้นอาหาร 
                                1.  7) เร่งรัดการจัดหาแหล่งน ้ าให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้ งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรน ้ าเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเนน้การเพิ่มสระน ้ าในไร่นาและขุด
ลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภยัและภยัแลง้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน ้ าให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัชนิดพืช เพิ่มพื้นท่ีชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยาย
ระบบการกระจายน ้าในพื้นท่ีชลประทานใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
                                1.  8) คุม้ครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรมที่ได้มี
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นชลประทานแลว้ เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว  
ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน จดัหาท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารท่ีดิน และเร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิใหแ้ก่เกษตรกรยากจนและชุมชนท่ีท ากินอยูใ่นท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสภาพป่าแลว้ในรูปของ
โฉนดชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร 
                                1.  9) พฒันาภาคเกษตรให้มีความเขม้แข็งโดยสร้างและพฒันาคุณภาพ
เกษตรกรรุ่นใหม่ใหมี้ความสามารถในการบริหารจดัการผลผลิตและการบริหารองคก์รเกษตรกรรูปแบบ
ต่าง ๆ ดว้ยองคค์วามรู้จากนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผา่นระบบการเรียนรู้
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงภาคเกษตรและสังคมไทย 
                                1.10) แกไ้ขปัญหาหน้ีสินฟ้ืนฟูอาชีพและความเป็นอยูข่องเกษตรกร โดย
เร่งด าเนินการจดัการหน้ีสินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษา
ท่ีดินท ากินใหแ้ก่เกษตรกร 
                    2) ภาคอุตสาหกรรม 
                                 2.1) สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก
ให้กบัอุตสาหกรรมไทยดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้ 
โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน สถาบนัวิจยั และสถาบนัการศึกษา ในการพฒันาความสามารถของ



 

ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร พฒันาการออกแบบสินคา้
และผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคา้เชิงลูกโซ่ผ่าน
การเจรจาระหวา่งประเทศ 
                                 2.2) ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจกัรภายในประเทศ  อุตสาหกรรม
ยานยนต ์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอญัมณี เป็นตน้ โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนดา้นภาษีและท่ีมิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนกัลงทุนได ้และส่งเสริมการร่วมทุนกบับริษทัต่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง 
                                 2.3) ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ให้
ทดัเทียมและล ้าหนา้ในระดบัสากล โดยสนบัสนุนใหมี้กลไกการระดมทุนและประกนัความเส่ียงให้กบั
ภาคเอกชนเพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนลงทุนทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีมากข้ึน รวมทั้งให้การ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับสินคา้ท่ีผลิตในประเทศและมีตราสัญลกัษณ์ไทย 
                                 2.4) เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัปริญญาตรีและก าหนดหลกัสูตรใหส้ามารถต่อยอด
ในระดบัปริญญาได ้
                                 2.5) สร้างความเขม้แข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยรัฐอ านวยความสะดวกในการจดัตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเช่ือ 
ขยายขอบเขตการด าเนินการให้สินเช่ือ และประกนัสินเช่ือ โดยใชเ้ครือข่ายธนาคารและสถาบนัการเงิน
ของรัฐ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวได ้
                                 2.6) จัดตั้ ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเพื่อส่ง เสริมการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นตน้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนของชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
                                 2.7) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานสินคา้และบริการ และมาตรฐานความปลอดภยัในสถานประกอบการและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
                    3) ภาคการท่องเทีย่วและบริการ 
                                  3.1) ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ  โดยเพิ่ม
ความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั พฒันาแรงงานฝีมือทั้ง
ในดา้นคุณภาพและความรู้ดา้นภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขา้ดว้ยกนั
ให้เป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทั้งสินคา้บริการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 



 

                                  3.2) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติของชุมชน รวมทั้งจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดา้นการ
ท่องเท่ียวและก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละภาคและกลุ่มจงัหวดัให้มีความเหมาะสม
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั เช่น กรุงเทพมหานครท่ีทรงเสน่ห์ ภาคใตเ้ป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวทางทะเลระดบั
โลก ภาคเหนือเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมลา้นนา ภาคอีสานเป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี วฒันธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวอารยธรรม มรดกโลกและมรดก
ธรรมชาติ เป็นตน้ 
                                 3.3) พฒันามาตรฐานบริการดา้นการท่องเท่ียวโดยจดัใหมี้มาตรฐานธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น มาตรฐานธุรกิจน าเท่ียวมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้านจ าหน่าย
สินคา้ท่ีระลึก มาตรฐานท่ีพกัและโรงแรม เป็นตน้ รวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว เช่น พนกังานโรงแรมพนกังานบริษทัน าเท่ียว มคัคุเทศก ์พนกังานร้านอาหาร พนกังานรถ
น าเท่ียว เป็นตน้ และปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ทั้งในดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ 
                                  3.4) พฒันาดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว โดยสนบัสนุน
ให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ดา้นการตลาด และก าหนดกลยุทธ์
การประชาสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนจุดขายท่ีมีความโดดเด่นของไทยให้เป็นศูนยก์ลางระดบัโลก โดยเฉพาะ
ความพร้อมของการให้บริการทางดา้นศูนยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้ระหว่างประเทศ และ
ศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์เพื่อยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก 
                                  3.5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวทั้งหมดให้มี
ความทนัสมยัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายทางดา้น
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
                     4) การตลาด การค้า และการลงทุน 
                                  4.1) ส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผูน้ า
ทางธุรกิจ รัฐเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน และดูแล และให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้และ
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ป้องกนัการ
ผกูขาดตดัตอน ป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภค และให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งออกกฎหมาย
คา้ปลีกเพื่อก ากบัดูแลธุรกิจคา้ปลีกอยา่งเป็นระบบโดยใหธุ้รกิจรายใหญ่และรายยอ่ยอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
เก้ือกลูและย ัง่ยนื 
                                 4.2) ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทยโดยก าหนดกลยุทธ์
ดา้นการตลาดร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่แลว้ และขยายฐานการตลาดไปสู่
ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เป็นตน้ รวมทั้งพฒันาระบบการ



 

กระจายสินคา้ใหร้วดเร็วโดยใชค้วามไดเ้ปรียบในเชิงแหล่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และศกัยภาพการขนส่ง
ของไทย 
                                 4.3) ใช้ประโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีทั้งในระดบัทวิภาคีและ
พหุภาคี ควบคู่ไปกบัการเจรจาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีท่ีมีปัญหา ทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา และท่ีไดมี้
การเจรจาไปแลว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นระบบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
                                    4.4) ปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเขา้ เพื่อป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
การทุ่มตลาด และสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 
                                    4.5) ส่ง เ ส ริม ผูป้ ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ใ หมี้ก า รข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาให้
ถูกตอ้ง และปกป้องคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และผลิตภณัฑไ์ทยในต่างประเทศ 
                                    4.6) ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมี
ศกัยภาพ โดยเฉพาะสินคา้อาหารและบริการฮาลาล  อุตสาหกรรมภาพยนตร์สินคา้และบริการที่ใช้
นวตักรรมและภูมิปัญญา การลงทุนที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
ต่างประเทศในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
                                    4.7) ปรับปรุงประสิทธิภาพและจดัระบบการอ านวยความสะดวกทาง
การคา้และการลงทุนชายแดน โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชที้่ส าคญัไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการครบวงจร 
ระบบอ านวยความสะดวกช่องทางเดียว ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
                                    4.8) ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เร่ืองภาษี โดยยกระดบั
หน่วยงานพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์จากระดบักรมข้ึนมาอยูใ่นระดบักระทรวง และให้ตวัแทนภาคเอกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินอุทธรณ์เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศ
ก าหนดเวลาแน่นอนในการวนิิจฉยัค าอุทธรณ์ 
              2.3.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                         1) ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารง 
ชีวิตของประชาชนให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน ้ าสะอาด 
ไฟฟ้า ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และที่อยูอ่าศยั รวมทั้งพฒันาถนนไร้ฝุ่ น โดยยกระดบัมาตรฐาน
ทางในชนบทเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
                         2) พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อยา่งบูรณาการ ทั้งในดา้น
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมธุรกิจ



 

การให้บริการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการคา้ และการพฒันาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้ง
จดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นโลจิสติกส์อยา่งจริงจงั 
                          3) พฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยเช่ือมโยงการขนส่งทาง
ถนน ทางราง ทางน ้ า และทางอากาศอยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ในภูมิภาคเป็นตน้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกส์ 
                          4) พฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเช่ือมต่อการเดินทางกบัโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาท่ี
เหมาะสม รวมทั้งขยายการพฒันาระบบขนส่งมวลชนไปยงัเมืองหลกัในภูมิภาค 
                          5) พฒันาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางท่ีมีปริมาณ
การขนส่งหนาแน่น และพฒันาเส้นทางเช่ือมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหวา่งประเทศ ปรับปรุง
บูรณะทาง รวมทั้งพฒันาการใหบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั และลดตน้ทุนการขนส่ง 
                          6) พฒันาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลกั และโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหวา่งเมือง ใหเ้ช่ือมโยงเมืองหลกัในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวง
และมีมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลดอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน  เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยั
ในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ 
                         7) พฒันากิจการพาณิชยนาว ีและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน ้า โดยเฉพาะ
การพฒันาการใหบ้ริการของท่าเรือแหลมฉบงัใหมี้มาตรฐานเป็นท่าเรือท่ีทนัสมยัระดบัโลก พฒันาการ
ขนส่งชายฝ่ัง และการขนส่งทางน ้าภายในประเทศและระหวา่งประเทศให้เช่ือมโยงกบัระบบขนส่งอ่ืน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน ้าใหม้ากข้ึน 
                          8) พฒันาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
หลกัในภูมิภาค ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอ้ยา่งเพียงพอในอนาคต พฒันาท่า
อากาศยานดอนเมืองใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนยซ่์อมบ ารุง
อากาศยาน และธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพื่อสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบิน การท่องเท่ียว และ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศชั้นน าของเอเชีย 
                           9) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการขนส่ง 
เช่น การต่อเรือ การต่อตูร้ถไฟและรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งดา้นการผลิตและ
การบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
                         10) เร่งแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
อยา่งจริงจงั ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ และการ



 

ก ากบัดูแลการพฒันาและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม 
                         11) พฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเช่ือมโยงกบัโครงข่าย
คมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้แนว
เศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก โครงการสะพานเศรษฐกิจเช่ือมอ่าวไทยและอนัดามนั และโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้และ
การขนส่งสินคา้ขา้มแดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่ส าคญั คือ ด่านหนองคาย แม่สอด มุกดาหาร 
สระแกว้ ด่านสิงขร และช่องเมก็ เป็นตน้ 
               2.3.4 นโยบายพลงังาน 
                        1) พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึนโดยจดัหา
พลงังานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัรัฐบาลเพื่อร่วม
พฒันาแหล่งพลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช ้เพื่อลดความเส่ียง
ดา้นการจดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีนท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า 
                        2) ด าเนินการใหน้โยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนบัสนุน
การผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์
(อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลด
ภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนบัสนุนให้มีการผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวียนใน
ระดบัชุมชน หมู่บา้น ภายใตม้าตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม  รวมทั้งสนบัสนุนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากข้ึนโดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมและวจิยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
                         3) ก ากบัดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็น
ธรรมต่อประชาชน โดยก าหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการพฒันาพืชพลงังาน 
รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการผา่นกลไกตลาดและกองทุนน ้ามนั เพื่อใหมี้
การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และส่งเสริมการแข่งขนัและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน รวมทั้งพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 
                         4) ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง โดยรณรงคใ์ห้เกิดวินยัและสร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุน
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และมาตรการสนบัสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด รวมทั้งการวจิยัพฒันาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดัพลงังาน 



 

ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อให้มีการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังานของประเทศ 
                        5) ส่งเสริมการจดัหาและการใช้พลงังานที่ให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดล้อม 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานดา้นต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิด
โครงการกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก 
               2.3.5 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
                       1) พฒันาโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ และ
สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการส่ือสารอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อให้ประชาชนชุมชน และองคก์รต่าง ๆ 
สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและความรู้ไดอ้ย่างทัว่ถึง และสนบัสนุนการพฒันาประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งพฒันาบริการส่ือสารท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับความตอ้งการของภาคธุรกิจ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการให้บริการภาครัฐ  บริการศึกษา บริการสาธารณสุข 
และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
                       2) พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งในด้าน
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ โดยสนบัสนุนใหมี้การวิจยัและพฒันา รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค 

 2.4 นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       2.4.1 คุม้ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้า 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอยา่งเป็นระบบ เร่งจดัท า
แนวเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยจดัแบ่งประเภทท่ีดินระหวา่งท่ีดินของรัฐและเอกชนใหช้ดัเจน เร่ง
ประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ ก าหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายตน้น ้าล าธารและฝาย
ชะลอน ้าตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ป้องกนัการเกิดไฟป่า ปราบปราม
การบุกรุกท าลายป่าอยา่งจริงจงั ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพงัทลายของดิน ลดการใช้
สารเคมีและฟ้ืนฟูดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหา รวมทั้งจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการน ้ าในระดบัประเทศ
ทั้งน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 
       2.4.2 คุม้ครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความส าคญัเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส ารวจ จดัท าระบบฐานขอ้มูล อนุรักษพ์ฒันา และใชป้ระโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารพลงังาน สุขภาพ และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม รวมทั้ง
ใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 
       2.4.3 จดัให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภยัและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยน าระบบขอ้มูลภูมิสารสนเทศมาใชก้ าหนดพื้นท่ีเส่ียงภยัหรือเตือนภยัพิบติั 



 

พฒันาระบบฐานขอ้มูล และติดตั้งระบบเตือนภยั และจดัใหมี้โครงสร้างพื้นฐานอนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือเส่ียงต่อภยัพิบติัอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น ้าท่วม แผน่ดินหรือ
โคลนถล่ม น ้าแลง้ ตลอดจนธรณีพิบติัและการเกิดคล่ืนยกัษใ์นทะเล เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทุก
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
       2.4.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอนัตราย 
มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน ้ าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดการใชซ้ ้ าหรือหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ส่งเสริมการป้องกนัมลพิษตั้งแต่จุด
ก าเนิด เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบ าบดัน ้ าเสีย ก าจดั
ขยะชุมชน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการจดัให้มีศูนยก์  าจดัขยะชุมชนกลางในทุกจงัหวดั มีการ
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัส าหรับผูก้่อมลพิษที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นที่ท่ี
วกิฤตซ ้ าซาก รวมทั้งสนบัสนุนมาตรการจูงใจดา้นภาษีและสิทธิต่าง ๆ กบัผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการ
แกไ้ขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ 
         2.4.5 พฒันาองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาท่ีชุมชนและนกัวิชาการในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และที่ภาคเอกชน
สามารถน าไปใช้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่าง
ประหยดั และช่วยลดมลพิษ 
          2.4.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชน 
และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปของสมชัชาส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมบริหารจดัการ และจดัให้มีการใชร้ะบบ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยทุธ์ เพื่อเป็นกลไกก ากบัใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งสนอง
โครงการพระราชด าริดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกโครงการอยา่งจริงจงั 

 2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิย และนวตักรรม 
 2.5.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการวิจยัตามแนวพระราชด าริการวิจยัและพฒันา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจยัขั้นพื้นฐาน และงานวิจยัประยุกต์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในเชิงพาณิชยแ์ละพฒันาอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่งรัดการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีส าหรับผูพ้ิการ 
เทคโนโลยอีวกาศ  เทคโนโลยพีลงังานทดแทน  และเทคโนโลยเีพื่อความมัน่คง 
 2.5.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรดา้นการวิจยั
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิต  โดยพฒันาเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
และมีหน่วยงานวจิยัท่ีสามารถรองรับบุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอ เช่น ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศและอุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
         2.5.3 ปฏิรูประบบการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยจดัให้มีกองทุนวิจยัร่วมภาครัฐ
และเอกชนท่ีรัฐลงทุนร้อยละ 50 และจดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าให้กบัภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั เพิ่มเติม



 

งบประมาณดา้นการวจิยัของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจยัพื้นฐาน และการวิจยั
และพฒันาแบบครบวงจรท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดแ้ละการจา้งงาน และการเพิ่มมูลค่าสินคา้ 
ทั้งน้ีให้มีโครงการวิจยัที่ก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์และสินคา้เกษตร โดยเช่ือมโยงระหวา่งภาคเอกชน สถาบนัวิจยั และมหาวิทยาลยั ตลอดจน
เครือข่ายวสิาหกิจ 

 2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
          2.6.1 พฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั เพื่อส่งเสริม
ความเขา้ใจอนัดีและการเคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพความมัน่คง และความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกนัของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากบัประเทศเพื่อนบา้นภายใตก้รอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแกไ้ขปัญหากบัประเทศเพื่อนบา้นโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญา
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
          2.6.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระท่ีไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียน และบรรลุการจดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน โดยให้อาเซียน
เป็นองคก์รท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยชน และ
ผลกัดนัใหอ้าเซียนมีบทบาทหนา้ท่ีสร้างสรรคใ์นเวทีระหวา่งประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือกบัประเทศ
ในเอเชียอ่ืน ๆ ภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหวา่งเอเชียกบัภูมิภาคอ่ืน 
          2.6.3 ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รมุสลิมระหวา่ง
ประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสนบัสนุนแนวทางการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของไทย 
          2.6.4 กระชบัความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัของโลกและประเทศคู่คา้ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง 
ความมัน่คง เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุนและการท่องเท่ียว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อ
พฒันาความร่วมมือดา้นทรัพยากร วตัถุดิบวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองคค์วามรู้ใหม่ 
          2.6.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลก ในเร่ืองการก าหนดบรรทดัฐาน
ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะเร่ืองการคา้สินคา้เกษตร และกฎระเบียบดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การปกป้อง
รักษาและฟ้ืนฟูสันติภาพและความมัน่คง การส่งเสริมและคุม้ครองค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ตลอดจนร่วมมือในการ
แกไ้ขประเด็นปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์รวมทั้งส่งเสริมให้ไทย
เป็นท่ีตั้งของส านกังานสาขาขององคก์ารระหวา่งประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศ
ก าลงัพฒันาเพิ่มข้ึน 
          2.6.6 สนบัสนุนการเขา้ร่วมในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบนัในขอ้ตกลงท่ีไดล้งนามไวแ้ลว้และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ตกลง
ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม 



 

          2.6.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในโลก
ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ 
          2.6.8 สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบัประชาชน 
โดยส่งเสริมความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย และสนบัสนุนการเขา้ถึงในระดบัประชาชนกบัประเทศต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประเทศและ
ประชาชนไทย 
          2.6.9 คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยแรงงานไทย และภาค
ธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

 2.7 นโยบายการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
          2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
                   1) สนบัสนุนการกระจายอ านาจทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน โดยมีการปรับปรุง
กฎหมายเพิ่มอ านาจใหท้อ้งถ่ินจดัเก็บรายไดจ้ากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมไดม้ากข้ึน เพื่อให้ทอ้งถ่ิน
สามารถจดับริการสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 
 2) สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน โดยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างานตลอดจนการจดับริการสาธารณะร่วมกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของทอ้งถ่ิน 
                   3) ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินใหช้ดัเจน ไม่ซ ้ าซอ้น เพื่อสามารถด าเนินภารกิจท่ีสนบัสนุนเช่ือมโยงกนั 
และประสานการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเร่งรัดการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและ
งบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหมี้การติดตามประเมินผลและรายงานผลอยา่งต่อเน่ือง 
                   4) บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่
ทอ้งถ่ินโดยสนบัสนุนการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผา่นกระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติและระดบัภาค 
ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนชุมชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน 



 

                   5) สนบัสนุนให้มีการบริหารทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษให้สอดรับกบัระดบัการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ี โดยสนบัสนุนให้ทอ้งถ่ินที่มีศกัยภาพและความพร้อมจดัตั้งเป็น
มหานคร 
                   6) สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ราชการ
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พร้อมทั้งพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็น
ที่เช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมัน่
ในความซ่ือสัตยสุ์จริตและถูกตอ้งชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
                   7) จดัระบบงานให้มีความยืดหยุน่ คล่องตวั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้และส่งเสริมพฒันาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ 
พร้อมทั้งการพฒันาขา้ราชการ โดยเฉพาะขา้ราชการรุ่นใหม่ท่ีจะตอ้งเป็นก าลงัส าคญัของภาคราชการ
ในอนาคต 
                   8) ปรับเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีของรัฐให้เหมาะสมกบัความสามารถ และประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะที่อาจ
แตกต่างกนัตามพื้นที่ ตามการแข่งขนัของการจา้งงานในแต่ละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความ
จ าเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไวใ้นราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ดีข้ึน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีขวญัก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
           2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
                   1) ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีลา้สมยัและเปิดช่องให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบหรือท าให้เกิดประโยชน์ทบัซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดบัอยา่งจริงจงั และสนบัสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐมากข้ึน ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คนไทย
ตอ้งไม่โกง” 
                   2) พฒันากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอ านวยความยุติธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมใหมี้การน าหลกัความยติุธรรมเชิงสมานฉนัท์
และหลกัการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท ใหมี้การจดัตั้งองคก์ร
ประนอมขอ้พิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้องส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีท่ีมีอตัราโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย มีระบบ หรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีไดร้วดเร็วและเป็น
ธรรมมากข้ึน 



 

                  3) พฒันากฎหมายให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุม้ครอง
สิทธิส่วนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนไดรั้บความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ
อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ทั้งน้ี จะเร่งด าเนินการจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคก์รเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมทั้งสนบัสนุน
การด าเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมาย
ของรัฐใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม 
                  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากข้ึน 
ภายใตก้ารใช้อาสาสมคัรเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ชั้นป้องกนั
อาชญากรรม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การตรวจสอบการใชอ้ านาจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ ส่งเสริมให้ผูก้ระท าความผิดท่ีพน้โทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใชชี้วิตร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 
ตลอดจนจดัใหมี้บริการดา้นทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 
                  5) พฒันาระบบและวธีิการปฏิบติัในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนและผูใ้หญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บโอกาสในการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าอีก 
บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท่ีผูก้ระท าความผดิพึงไดรั้บ 
                   6) สนบัสนุนและพฒันาต ารวจให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และเป็น
ต ารวจมืออาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี รวมทั้งด าเนินการใหมี้การกระจายอ านาจของต ารวจทั้งในส่วนท่ี
ไม่ใช่ภารกิจหลกัและกระจายอ านาจการบริหารไปยงัส่วนภูมิภาค 
                   7) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การติดตาม ประเมินผลการท างานของต ารวจ อยัการและผูใ้ชอ้  านาจรัฐอ่ืน ๆ 
             2.7.3 ส่ือและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
                      1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ
จากทางราชการ และส่ือสาธารณะอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหก้ลไกภาครัฐ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
                     2) ปรับปรุงกลไกการส่ือสารภาครัฐใหด้ ารงบทบาทส่ือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และสร้างความสมานฉนัทใ์นชาติ 
                      3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต์  ่าโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
กองทุนพฒันากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
                      4) จดัให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือเพื่อให้ส่ือมีเสรี 
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายท่ีขดัต่อ
สิทธิเสรีภาพขอประชาชน และส่ือมวลชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 


