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รัฐบาลไดกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดินที่สําคญั โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ 

คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการและมกีําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรก และระยะการบริหารราชการ 
3 ปของรัฐบาล ซ่ึงมีกําหนดเริ่มตนตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี ้

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

      1.1 การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
            1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว 
โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเหน็จากทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและ
เปนธรรมแกทกุฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท 
ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจและหนาที่ขององคกร 
           1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อ
ทําหนาที่แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใตโดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและ
แนวทาง “เขาใจ เขาถึง พฒันา” ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม 
กําหนดจังหวดัชายแดนภาคใตเปนเขตพฒันาพิเศษที่มกีารสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษ
ดานภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 
           1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป 
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถยีรภาพและประสิทธิภาพ 
ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข และมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปนไป
ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
             1.1.4 เรงสรางความเชื่อม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญ
ตอกรอบความรวมมืออาเซียนเปนลําดับแรก และรวมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่
เกี่ยวของที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนใหแลวเสรจ็ภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจดัการประชมุสุด
ยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียน 
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              1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจท่ีกําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจดัทําเปนแผนฟนฟู
เศรษฐกิจระยะส้ันที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยว 
ภาคการสงออก ภาคอสังหาริมทรัพยการสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ํา
ธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากรใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พรอมทั้งจัดทํางบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีวตัถุประสงคเพื่อนําเมด็เงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจ
และเพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจได 
             1.1.6 เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุน
การทองเที่ยว โดยการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของสวน
ราชการทีไ่ดรับงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแลว เพื่อใชในการจัดการฝกอบรม
และสัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เพื่อดึงดูดใหมกีารเดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึน้ 
            1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มี
ความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุน
พัฒนาระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่ม
ดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรกัษาวนิัยการคลังของประเทศ รวมทั้งเรงรัดการ
เบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ 

        1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
               1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการ
ขยายตัวของการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน 
              1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักศกึษาจบใหม โดยจัดโครงการฝกอบรมแรงงานที่วางงานประมาณ 500,000 คน 
ในระยะเวลา 1 ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพและรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขนัและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกจิและธุรกิจชุมชน 
               1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงาน
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะไดตามกฎหมายโดยเร็ว 
การหางานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระการสรางงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน เชน การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางที่



 

ถูกเลิกจาง และการดําเนินโครงการสานฝนแรงงานคืนถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการสรางงานและจัดที่ทํากิน 
ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุนสําหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร 
               1.2.  4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ
หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห รวมทั้งขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุน
ผูสูงอายุเปน 30,000 บาทตอราย 
                 1.2.  5 เพิ่มมาตรการดานการคลงั เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจ
ในสาขาที่ไดรับผลกระทบ 
                  1.2.  6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจดัตั้งกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิม่เตมิใหจากวงเงินทีเ่คยจดัสรรใหเดิม เพื่อพฒันาแหลงน้ําและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชมุชน ลดตนทุนปจจยัการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอน
ของภาครัฐเพือ่ใหทองถ่ินสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว 
                 1.2.  7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของ
รัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยง
ราคาพืชผลผานกลไกตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ 
                1.2.  8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสนิคาเกษตรและสินคา
ชุมชน เพื่อกระตุนการบริโภคภายในประเทศ และการสงออก 
                 1.2.  9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาต ิ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการเกษตรอยางเปนระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน 
                 1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ัวประเทศให
ปฏิบตัิงานเชงิรุก ในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแล
ผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหแก อสม. 
เพื่อสรางแรงจงูใจหนุนเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

         1.3 การลดภาระคาครองชพีของประชาชน 
                 1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลัก
ใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรยีนและอุปกรณการเรยีนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และสนับสนุน
คาใชจายอ่ืน ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง 
                 1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอปุโภคบริโภคและบรกิารที่มีความจําเปนตอการครองชีพ 
ใหมีราคาที่เปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสมและไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 



 

                 1.3.3 ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนในสวนของการเดินทาง 
กาซหุงตม และบริการดานสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอยูบนหลกัการของการใชและบริโภคอยางประหยัด 
                 1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนประโยชนตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชน้าํมันอยางประหยัด 

                    1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเรงรัดติดตามแกไขปญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และ
กําหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวน 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ป ของรัฐบาล 
 ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 3 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะ

ดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏดังตอไปนี ้

 2.1 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
        2.1.1 ปกปองและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมัน่คงในการเปนศูนยรวม
จิตใจและความรักสามัคคขีองคนในชาต ิโดยการเสริมสรางจิตสํานกึใหมคีวามจงรักภกัดี เทิดทนู ปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งปองกันอยางจริงจังมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 
             2.1.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษา
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดนิแดน รวมทั้งการคุมครองผลประโยชนของชาติ โดยการเตรียม
ความพรอมของกองทัพ การฝกกําลังพลใหเกดิความชาํนาญในการปฏิบตัิภารกจิ และการจัดงบประมาณ
ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละเหลาทัพ ตลอดจนจัดใหมีแผนการสํารองอาวุธและพลังงานเพื่อ
ความมั่นคง สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและการพฒันาอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพือ่ใหสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง ปรับสิทธิประโยชนกําลังพล เบี้ยเล้ียง และคา
เสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิการของกําลังพลใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจ พัฒนาความรวมมอืทางการทหารกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศอื่น ๆ และสงเสริม
บทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ 
       2.1.3 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานมุงเนนการแกไข
ปญหาความขดัแยงดวยการเจรจาโดยสันตวิิธี ใหความสําคัญกับการสํารวจและการปกปนเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานอยางถูกตองตามขอตกลงและสนธิสัญญาประสานงานและรวมมือกบัประเทศเพื่อนบาน
ในการปองกนัและแกไขปญหาที่กระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในบรเิวณชายแดน 
        2.1.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมอืงทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง โดย
การปรับปรุงระบบการเขาเมอืง การจัดระเบียบชายแดน และการจดัระเบียบแรงงานตางดาว รวมทั้ง



 

การแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน บนความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 
         2.1.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคกุคามขามชาติโดยใหความสําคัญ
แกการพัฒนาระบบและกลไกตาง ๆ ใหพรอมที่จะปองกนัและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศและสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศภายใตกรอบสหประชาชาต ิ

 2.2 นโยบายสังคมและคุณภาพชวิีต 
       2.2.1 นโยบายการศึกษา 
               1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานจนถงึระดับอุดมศกึษาพัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสู
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุง
ส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคดิวเิคราะห ปรับบทบาทการศกึษานอกโรงเรียนเปนสํานกังาน
การศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาเพือ่นําไปสูเปาหมาย
คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจรงิ 
                  2) สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดย
มุงเนนในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 
                  3) พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มี
คุณธรรม มีคุณภาพ และมีวทิยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการ
คืนครูใหนักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับโครงสรางหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตครู ควบคูไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและ
บุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 
                  4) จัดใหทุกคนมโีอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความ
เปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับ
การพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชมุชน 
                  5) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู
ความเปนเลิศ โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษา



 

เปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในงาน ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
ดวยการเพิ่มขดีความสามารถดานการวจิัยและพัฒนา 
                  6) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการ
ประนอมและไกลเกลี่ยหนี ้ รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใหประชาชนมีโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 
                  7) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู 
                  8) เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนที่ต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลาง
ทางการศึกษาและวจิัยพฒันาในภูมภิาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ในชุมชนโดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 
          2.2.2 นโยบายแรงงาน 
                 1) ดําเนินการใหแรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการคุมครองตามมาตรฐาน
แรงงานไทย โดยเฉพาะในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจางงาน โดยการสงเสริมให
สถานประกอบการผานการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติตอแรงงานดาน
สิทธิและคุมครองใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 
                  2) ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งมั่นคง ใหมีการบริหารจดัการ
ที่เปนอิสระ โปรงใส และขยายความคุมครองถึงบุตรและคูสมรสของผูประกันตนในเรื่องการเจ็บปวย 
รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมใหแกผูประกันตน 
                  3) พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมคีวามรูและทักษะฝมือที่มีมาตรฐาน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ในการฝกอบรมฝมือแรงงานดวยการระดมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน 
และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาฝมือแรงงาน 
                  4) สงเสริมใหแรงงานไทยไปทาํงานตางประเทศอยางมีศักดิศ์รีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี โดยการสนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานในตางประเทศการฝกอบรมทักษะฝมือและทักษะ
การใชภาษา การสรางหลักประกัน การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศ และ
การติดตามดแูลมิใหถูกเอารดัเอาเปรียบระหวางการทาํงานในตางประเทศ 
                  5) สนับสนุนสวสัดิการดานแรงงาน โดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการ
ทํางาน จัดใหมีสถานดูแลเดก็ออนในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการ
ดูแลลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานรวมทั้งจัดระบบดูแลดานสวัสดิการแรงงานของกลุม



 

แรงงานนอกระบบ และสงเสริมระบบแรงงานสัมพันธในระบบไตรภาคี เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางลูกจาง นายจาง และภาครัฐ 
                  6) จัดระบบการจางงานแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคการผลิต ไมกระทบตอการจางแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการจัดจําแนกประเภท
งานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทํา และการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมาย และการจัดทาํทะเบียนแรงงานตางดาวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกตอการ
ควบคุม 
                  7) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการกําหนดใหมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุและคนพิการอาทิ การทํางานแบบบางเวลา การ
ทํางานชั่วคราว การทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมท้ังการขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุที่มี
ความชํานาญเฉพาะดาน 
                    2.2.3 นโยบายดานสาธารณสุข 
                  1) สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ โดย
เรงดาํเนินมาตรการสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเร้ือรัง โดย
ประสานความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคีพัฒนาในสาขาตาง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ 
รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงเสริมบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดย
จัดสรรทุนใหเพื่อกลับมาทํางานในทองถ่ิน 
                  2) สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรควินิจฉัย และ
ดูแลรักษาพยาบาลอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทุกสาขาที่เกี่ยวของ เพือ่ปองกันปญหาการ
ปวยและตายดวยโรคอุบัตใิหมที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพนัธุเปนสายพนัธุใหม และโรคระบาดซ้ําในคน 
อยางทันตอสถานการณ 
                  3) ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกันทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใหระบบหลักประกนัสุขภาพมีคุณภาพอยางเพยีงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลาย
รูปแบบ และครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ 
                 4) ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับ
การสรางขวัญกําลังใจใหมีความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหมีรายไดจาก
เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เปนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบอาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับ



 

ความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา 
                 5) ผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมียทุธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของ 
         2.2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
                 1) สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาไทย ใหมีความกาวหนา มีการคนควาวิจัย ฟนฟู และพัฒนา 
พรอมทั้งฟนฟตูอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 
 2) เสริมสรางบทบาทของสถาบนัครอบครวัรวมกับสถาบนัทางศาสนา สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือ
สรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม และเปดพืน้ที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน 
                3) สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทยเพื่อการศึกษาเรียนรูและเผยแพรสู
สังคมโลก ตลอดจนใชประโยชนเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศ 
                4) สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนา เพื่อใหการ
บริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความ
เขาใจอันดแีละสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 
          2.2.5 นโยบายสวัสดกิารสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
                   1) แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินใหแกผูมีรายไดนอย 
สงเสริมอาชีพและสรางรายได เชน การปลูกปา สรางความเขมแข็งของกองทุนหมูบานและแหลง
เงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไกที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและใหชุมชนสามารถตัดสินใจและ
นําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนได 
                   2) ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน เพื่อนําไปสูการลดหนี้หรือยืดเวลาชําระ
หนี ้หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชําระดอกเบี้ย 
                    3) เรงรัดปรับปรุงแกไขปญหาคณุภาพการอยูอาศัยคุณภาพชวีติ และส่ิงแวดลอม
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการใหบริการ
สาธารณูปโภคใหทั่วถึง ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานการเคหะและการอยูอาศัยของผูมี



 

รายไดนอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองคกรในลักษณะดังกลาว
เพิ่มเติมเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอมของชุมชนผูมีรายไดนอยใหดยีิง่ขึ้น 
                   4) สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอาย ุ โดยเนนบทบาท
ของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอาย ุรวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศ การถายทอดความรู
ภูมิปญญาสูสังคม สงเสริมการออม และสรางระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัย
สูงอายุอยางมัน่คง 
                   5) ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงคสราง
ความรูความเขาใจ จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภค บังคับใชมาตรการทางกฎหมายทีใ่หการคุมครองดูแล
ผูบริโภคโดยเครงครัด รวมทั้งการใชกลไกทางกฎหมายในการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภคในดาน
อ่ืน ๆ เชน การโฆษณาเกนิเวลา การโฆษณาแฝงหรือการใชส่ือเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน 
                   6) สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง ขจัดการกระทาํความรุนแรง และ
การเลือกปฏิบัติตอเด็ก สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม
แกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่อยูในภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได 
                   7) เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งดานการปองกัน 
การปราบปราม การบําบัดรกัษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ควบคูกับการปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกับสถานการณ และมีการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด รวมทั้งขยายความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานาชาติในการแกไขปญหายาเสพติด 
                   8) เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
โดยสงเสริมใหมีระบบติดตามและเฝาระวงัปญหาอาชญากรรมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการ
พัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร การเตือนภัย และสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในพืน้ที่ตาง ๆ ในการ
ปองกันปญหารวมกับเจาหนาที่ของรัฐ และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธใหมีความเขมแข็ง 
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 
 2.2.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
                  1) เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา โดย
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและ
เลนกีฬาอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
                   2) พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมทั้งนํา
วิทยาศาสตรการกีฬามาใช จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และ
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 
                   3) สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจาก
สากลยิ่งขึ้น 



 

                   4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกฬีา โดยสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมบีทบาทและมสีวนรวมในการบริหารจดัการดานการกฬีาจัดกจิกรรมและสถานกฬีา รวมทัง้
จัดสรางลานกฬีาในทกุหมูบานและชุมชน 
                   5) ปรับปรุงกฎหมายการกฬีาและที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมกีฎหมายกฬีาอาชีพ 
กฎหมายเกีย่วกับสวัสดิการนักกฬีา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกฬีาให
มีประสิทธิภาพ 

 2.3 นโยบายเศรษฐกิจ 
         2.3.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
                   1) สนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยประสาน
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อใหมีความสมดุลระหวางอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพของระดับราคา และการจางงาน 
                   2) สรางเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหาร
สภาพคลองทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ โดยติดตามความ
เคล่ือนไหวของธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินอยางใกลชิด เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกดิขึ้น
จากการเคลื่อนยายเงินทุนอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเพิ่มความรวมมือทางดานการเงินภายใตกรอบการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเพือ่ใหสามารถชวยเหลือและรวมกันแกไขปญหาในกรณีที่เกดิวกิฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในภูมภิาค 
                               3) พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถสนับสนุนการลงทุนและการดําเนิน
ธุรกิจไดอยางมั่นคง โดยการแกไขกฎ ระเบียบ และวางระบบการกํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางการเงิน และสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อเปนฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 
                   4) สงเสริมและรกัษาวนิยัการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน รวมทั้งเรงออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ
เพื่อใหเปนกลไกในการกํากบัและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
                   5) ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษ ีเพื่อใหมีความเปนธรรม โปรงใส 
และสนับสนนุการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก 
                   6) กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มี
ความชัดเจนของแหลงเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนทีเ่หมาะสม รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมอืและกลไกการระดมทุนที่มปีระสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวนิัย
การคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 



 

                   7) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุงเนนการ
พัฒนาการใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุนดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกํากับดแูลที่ด ี รวมทั้งการฟนฟู
รัฐวิสาหกจิทีม่ีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัดการเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 
            2.3.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
                    1) ภาคเกษตร 
                                1.  1) เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบ 
โลจิสติกสทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตรโดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกจิสําคัญ
ใหเหมาะสมกบัสภาพพื้นที ่ สงเสริมการวิจยัและพัฒนาพนัธุ จัดหาปจจยัการผลิตและโครงสรางพื้นฐาน
การผลิตที่มีคณุภาพและมีความจําเปนพัฒนาเทคโนโลยกีารเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทางการเกษตร
เพื่อลดตนทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับพืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคงดานรายได
ใหแกเกษตรกร 
                                1.  2) สงเสริมอาชพีและขยายโอกาสการทาํประมงโดยพฒันาการเพาะเลีย้ง
สัตวน้ํา ประมงชายฝง และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพื้นบานและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคา
ประมงโดยทองถ่ินมีสวนรวม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมงเพือ่การ
พาณิชยและประมงชายฝง และบังคับใชโดยเครงครัด รวมทั้งพัฒนาศกัยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
ควบคูกับการเจรจาสงเสริมความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศในการทาํประมงนอกและใน
นานน้ําสากล และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกจิการประมง รวมทั้งจัดตั้งองคกรระดับชาตเิพื่อ
แกไขปญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมง 
                                1.  3) พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว โดยปรับปรุงและอนุรักษพันธุสัตว
เศรษฐกิจสําคญั อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนใหมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว พัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และขยายการสงออกสินคาปศุสัตวในตลาดโลก รวมทั้ง
สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียครัวเรือนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                1.  4) ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคาเกษตร โดยจัด
ใหมีระบบประกันความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร พัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีความเขมแข็ง 
สรางตลาดกลางเพื่อการคาสงและคาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมภิาค ผลักดันใหมกีารเปดตลาดสินคา
เกษตรแหงใหมใหครอบคลุมทั่วโลกและสงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใชระบบไตรภาคี
ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร 
                                1.  5) สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยดานสินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน 



 

และมีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร
ที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากลสงเสริมความแข็งแกรงของตราสินคา จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางครบวงจร รวมทัง้เรงรัดการเจรจาระหวางประเทศที่เกีย่วของกับมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนสนบัสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจกัร
เพื่อแปรรูปขั้นตนของสินคาเกษตร 
                                1.  6) สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน และ
ธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ และสนบัสนนุการทําเกษตรอนิทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 
ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมีและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมท้ัง
สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความมัน่คงทางดานอาหาร 
                                1.  7) เรงรัดการจัดหาแหลงน้ําใหทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเนนการเพิ่มสระน้าํในไรนาและขุดลอกคูคลองเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยและภัยแลง สงเสริมการใชประโยชนจากน้ําใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิด
พืช เพิ่มพื้นทีช่ลประทานทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ํา
ในพื้นที่ชลประทานใหใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
                                1.  8) คุมครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ไดมี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานชลประทานแลว เพื่อเปนฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว 
ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาทีด่นิทํากินใหแกเกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออก
เอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของ
โฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนนุการพัฒนาการเกษตรในรปูของนิคมการเกษตร 
                                1.  9) พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งโดยสรางและพัฒนาคุณภาพ
เกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบ
ตาง ๆ ดวยองคความรูจากนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผานระบบการเรียนรู
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภาคเกษตรและสังคมไทย 
                                1.10) แกไขปญหาหนี้สินฟนฟูอาชีพและความเปนอยูของเกษตรกร โดย
เรงดําเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดอืดรอน และรักษา
ที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 
                    2) ภาคอุตสาหกรรม 
                                 2.1) สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
ใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา 
โดยรวมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของ
ผูประกอบการ พัฒนาทักษะฝมือแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคา



 

และผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผาน
การเจรจาระหวางประเทศ 
                                 2.2) กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณ ี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนดานภาษแีละที่มิใชภาษใีหสามารถจูงใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศ
ในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 
                                 2.3) รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานสินคาให
ทัดเทียมและล้ําหนาในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมกีลไกการระดมทนุและประกันความเสี่ยงใหกับ
ภาคเอกชนเพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งใหการ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณไทย 
                                 2.4) เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มคาตอบแทนใหใกลเคียงกับปริญญาตรีและกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอด
ในระดับปริญญาได 
                                 2.5) สรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยรัฐอาํนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือขายรวมกลุม และปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อ 
ขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อ และประกันสินเชื่อ โดยใชเครือขายธนาคารและสถาบันการเงิน
ของรัฐ เพื่อใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดังกลาวได 
                                 2.6) จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม
ที่มีความสอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที ่ เชน การพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลภาคใต การจัดตัง้เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการอยูรวมกนัอยางยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที ่
                                 2.7) สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในดานคุณภาพ
และมาตรฐานสินคาและบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม 
                    3) ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
                                  3.1) ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ม
ความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมลูคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้ง
ในดานคณุภาพและความรูดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกจิภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกนั
ใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
                                  3.2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวที่มนษุยสรางขึ้น โดยเชื่อมโยงกบัวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการ



 

ทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลงทองเที่ยวของแตละภาคและกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสม
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เชน กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห ภาคใตเปนศูนยกลางทองเทีย่วทางทะเลระดับ
โลก ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยธรรมลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร 
โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเปนศูนยกลางทองเที่ยวอารยธรรม มรดกโลกและมรดก
ธรรมชาติ เปนตน 
                                 3.3) พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยวโดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเทีย่วมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนาย
สินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรมพนักงานบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงานรถ
นําเที่ยว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
ทั้งในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และคาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ 
                                  3.4) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพนัธการทองเทีย่ว โดยสนับสนนุ
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และกําหนดกลยุทธ
การประชาสัมพันธเพือ่สนับสนุนจดุขายทีม่ีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดบัโลก โดยเฉพาะ
ความพรอมของการใหบริการทางดานศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาระหวางประเทศ และ
ศูนยกลางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามี
สวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อยกระดบัแหลงทองเทีย่วใหเปนที่รูจกัทั่วโลก 
                                  3.5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมี
ความทันสมัยและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดาน
ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม 
                     4) การตลาด การคา และการลงทุน 
                                  4.1) สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดยมีภาคเอกชนเปนผูนํา
ทางธุรกิจ รัฐเปนผูสงเสริม สนับสนุน และดูแล และใหมีการบังคับใชกฎหมายแขงขนัทางการคาและ
กฎหมายคุมครองผูบริโภคอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ปองกนัการ
ผูกขาดตัดตอน ปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค และใหความคุมครองผูบริโภค รวมทั้งออกกฎหมาย
คาปลีกเพื่อกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกอยางเปนระบบโดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยูรวมกันไดอยาง
เกื้อกูลและยั่งยืน 
                                 4.2) ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของไทยโดยกาํหนดกลยุทธ
ดานการตลาดรวมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาดที่มีอยูแลว และขยายฐานการตลาดไปสู
ประเทศใหม ๆ เชน ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชีย เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบการ
กระจายสินคาใหรวดเร็วโดยใชความไดเปรียบในเชิงแหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรและศักยภาพการขนสง
ของไทย 



 

                                 4.3) ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาค ี ควบคูไปกับการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีปญหา ทั้งที่อยูระหวางการเจรจา และที่ไดมี
การเจรจาไปแลว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศโดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเปนระบบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
                                    4.4) ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขา เพื่อปองกันการคาที่ไมเปนธรรม 
การทุมตลาด และสินคาที่ไมไดมาตรฐานทางดานคุณภาพและความปลอดภัย 
                                    4.5) สง เ ส ริม ผูป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย ใ หมีก า รขึ้นทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาให
ถูกตอง และปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทยในตางประเทศ 
                                    4.6) สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะสินคาอาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตรสินคาและบริการที่ใช
นวัตกรรมและภูมิปญญา การลงทุนที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
ตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และสรางเครือขายเช่ือมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
                                    4.7) ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอํานวยความสะดวกทาง
การคาและการลงทุนชายแดน โดยนาํระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชที่สําคัญไดแก ศูนยบริการครบวงจร 
ระบบอํานวยความสะดวกชองทางเดียว ระบบการตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
                                    4.8) ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณเร่ืองภาษี โดยยกระดับ
หนวยงานพิจารณาเรื่องอุทธรณจากระดับกรมขึ้นมาอยูในระดับกระทรวง และใหตัวแทนภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินอุทธรณเชนเดียวกับผูพิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศ
กําหนดเวลาแนนอนในการวินิจฉยัคําอุทธรณ 
              2.3.3 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
                         1) ขยายการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดํารง 
ชีวิตของประชาชนใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน้ําสะอาด 
ไฟฟา ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และที่อยูอาศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไรฝุน โดยยกระดับมาตรฐาน
ทางในชนบทเปนถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 
                         2) พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งในดาน
การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ การสงเสริมธุรกิจ
การใหบริการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาดานโลจิสติกสอยางจริงจัง 



 

                          3) พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนสงทาง
ถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศอยางเปนระบบ พรอมทั้งพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ขนสง เชน สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง ศูนยรวบรวมและกระจายสนิคาในภูมิภาคเปนตน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส 
                          4) พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมีความสมบูรณ และรถไฟชานเมืองใหสามารถเชื่อมตอการเดินทางกับโครงขายระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่
เหมาะสม รวมทั้งขยายการพัฒนาระบบขนสงมวลชนไปยังเมืองหลักในภูมภิาค 
                          5) พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเสนทางที่มีปริมาณ
การขนสงหนาแนน และพฒันาเสนทางเชื่อมโยงฐานการผลิตในภูมภิาคและระหวางประเทศ ปรับปรุง
บูรณะทาง รวมทั้งพัฒนาการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และลดตนทุนการขนสง 
                          6) พัฒนาโครงขายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงขายทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ใหเชือ่มโยงเมืองหลักในภูมภิาคและเสนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และสอดคลอง
กับการพัฒนาโครงขายการขนสงรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงขายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวง
และมีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการเดนิทางและการขนสงสินคา 
                         7) พัฒนากิจการพาณิชยนาว ีและโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางน้ํา โดยเฉพาะ
การพัฒนาการใหบริการของทาเรือแหลมฉบังใหมีมาตรฐานเปนทาเรือที่ทันสมัยระดบัโลก พัฒนาการ
ขนสงชายฝง และการขนสงทางน้ําภายในประเทศและระหวางประเทศใหเชื่อมโยงกับระบบขนสงอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดสวนการขนสงทางน้ําใหมากขึน้ 
                          8) พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมแิละทาอากาศยาน
หลักในภูมิภาค ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอในอนาคต พัฒนาทา
อากาศยานดอนเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เชน ศูนยซอมบํารุง
อากาศยาน และธุรกิจเกีย่วเนือ่งเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศนูยกลางการบิน การทองเที่ยว และ
การขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชีย 
                           9) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของดานการขนสง 
เชน การตอเรือ การตอตูรถไฟและรถไฟฟา เปนตน โดยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีทัง้ดานการผลิตและ
การบริหารจัดการอยางตอเนือ่งและจริงจัง 
                         10) เรงแกไขปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการขนาด
ใหญอยางจริงจัง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และปรับโครงสรางการบริหารจัดการ และ
การกํากับดแูลการพัฒนาและการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อคุมครองผูบริโภค และมีการแขงขัน
ที่เปนธรรม 



 

                         11) พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงขาย
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต แนว
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอาวไทยและอันดามัน และโครงขาย
คมนาคมเชื่อมโยงอินโดนีเซยี-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและ
การขนสงสินคาขามแดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่สําคัญ คือ ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร 
สระแกว ดานสิงขร และชองเม็ก เปนตน 
               2.3.4 นโยบายพลังงาน 
                        1) พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นโดยจัดหา
พลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพ ดวยการเรงสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานประเภทตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ และเรงใหมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบานในระดับรัฐบาลเพื่อรวม
พัฒนาแหลงพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช เพื่อลดความเสี่ยง
ดานการจดัหา ความผันผวนทางดานราคา และลดตนทุนการผลิต สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มศีักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 
                        2) ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาต ิโดยสนับสนุน
การผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เชน แกสโซฮอล 
(อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 
ลดภาวะมลพษิ และเพื่อประโยชนของเกษตรกรโดยสนับสนุนใหมกีารผลิตและใชพลังงานหมนุเวยีน
ในระดับชุมชน หมูบาน ภายใตมาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซ
ธรรมชาติในภาคขนสงใหมากขึ้นโดยขยายระบบขนสงกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
ตลอดจนสงเสริมและวิจยัพฒันาพลังงานทดแทนทกุรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง 
                         3) กํากับดแูลราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพ และเปน
ธรรมตอประชาชน โดยกําหนดโครงสรางราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อตอการพัฒนาพืชพลังงาน 
รวมทั้งสะทอนตนทุนทีแ่ทจริงมากที่สุด และบริหารจัดการผานกลไกตลาดและกองทุนน้ํามัน เพื่อใหมี
การใชพลังงานอยางประหยดั และสงเสริมการแขงขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการใหบริการและความปลอดภยั 
                         4) สงเสริมการอนุรักษและประหยดัพลังงาน ทั้งในภาคครวัเรือน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนสง โดยรณรงคใหเกดิวินยัและสรางจิตสํานึกในการประหยดัพลังงาน และสนับสนุน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยน
อุปกรณประหยัดพลังงาน และมาตรการสนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวงการใชไฟฟา
สูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและกําหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการขนสงระบบราง เพื่อใหมีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดานการจัดหาพลังงานของประเทศ 



 

                        5) สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม 
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐานดานตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
โครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก 
               2.3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       1) พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และ
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชนชุมชน และองคกรตาง ๆ 
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ไปสูเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาคธุรกิจ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการใหบริการภาครัฐ บริการศึกษา บริการสาธารณสุข 
และโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
                       2) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในดาน
ซอฟตแวรและฮารดแวร โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมภิาค 

 2.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
       2.4.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรธรณ ี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทัง้ฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ เรงจัดทํา
แนวเขตการใชประโยชนทีด่ิน โดยจดัแบงประเภททีด่นิระหวางที่ดนิของรัฐและเอกชนใหชัดเจน เรง
ประกาศพื้นทีป่าอนุรักษ กาํหนดเขตและสงเสริมการปลูกปา ปาชุมชน เพิ่มฝายตนน้ําลําธารและฝาย
ชะลอน้ําตามแนวพระราชดาํริ สงเสริมปาเศรษฐกจิในพืน้ที่ที่เหมาะสม ปองกนัการเกดิไฟปา ปราบปราม
การบุกรุกทําลายปาอยางจริงจัง สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ลดการใช
สารเคมแีละฟนฟูดนิในบริเวณพืน้ที่ที่ดนิมปีญหา รวมทั้งจัดใหมีระบบบริหารจัดการน้ําในระดบัประเทศ
ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดนิ เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจและการอปุโภคบริโภค 
       2.4.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูล อนรัุกษพัฒนา และใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารพลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินที่มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้ง
ใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
       2.4.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ โดยนําระบบขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชกําหนดพื้นทีเ่สี่ยงภัยหรือเตือนภยัพิบัติ 
พัฒนาระบบฐานขอมูล และติดตั้งระบบเตือนภยั และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานอนัจําเปนที่เกี่ยวของ 
ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือเส่ียงตอภัยพิบัติอันเกดิจากภาวะโลกรอน เชน น้ําทวม แผนดนิหรือ



 

โคลนถลม น้ําแลง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคล่ืนยกัษในทะเล เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุก
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
       2.4.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน้ําเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกดิการใชซํ้าหรอืหมุนเวียนกลับมาใชใหมสงเสริมการปองกันมลพิษตัง้แตจดุ
กําเนิด เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบาํบัดน้ําเสีย กําจัด
ขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมศีูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวดั มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่
วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการ
แกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 
         2.4.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวม และที่ภาคเอกชน
สามารถนําไปใช รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
ประหยดั และชวยลดมลพษิ 
          2.4.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน 
และภาคีที่เกี่ยวของ ในรูปของสมัชชาส่ิงแวดลอมมีสวนรวมบริหารจัดการ และจัดใหมีการใชระบบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ เพื่อเปนกลไกกํากับใหเกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืน รวมทั้งสนอง
โครงการพระราชดําริดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจงั 

 2.5 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 2.5.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจยัขั้นพื้นฐาน และงานวิจยัประยุกต เพื่อนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีี่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวติและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสําหรับผูพิการ 
เทคโนโลยีอวกาศ  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง 
 2.5.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัย
ใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
และมีหนวยงานวจิัยทีส่ามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพยีงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศและอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
         2.5.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐ
และเอกชนที่รัฐลงทนุรอยละ 50 และจดัหาสินเชื่อดอกเบีย้ต่ําใหกับภาคเอกชนทีเ่ขารวมงานวจิยั เพิม่เติม
งบประมาณดานการวจิัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจยัพืน้ฐาน และการวิจัย
และพัฒนาแบบครบวงจรทีใ่หผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพิม่มูลคาสนิคา 



 

ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทาง
การแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เครือขายวิสาหกิจ 

 2.6 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
          2.6.1 พัฒนาความสมัพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิตแิละทุกระดับ เพื่อสงเสริม
ความเขาใจอนัดีและการเคารพซึ่งกันและกนั เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุงเรอืง
รวมกนัของภูมภิาค โดยสงเสริมความรวมมอืในทุกสาขากบัประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญา
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
          2.6.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยใหอาเซียน
เปนองคกรที่มปีระชาชนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิมนุษยชน และ
ผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทหนาที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศ
ในเอเชยีอ่ืน ๆ ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในภูมภิาคเอเชีย และระหวางเอเชยีกับภูมิภาคอืน่ 
          2.6.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย 
          2.6.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศทีม่ีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมภิาคตาง ๆ เพื่อรักษาและขยายความรวมมือทางการเมือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุนและการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม เพื่อ
พัฒนาความรวมมือดานทรพัยากร วัตถุดบิวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและองคความรูใหม 
          2.6.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศโดยเฉพาะเรือ่งการคาสินคาเกษตร และกฎระเบยีบดานทรัพยสินทางปญญา การปกปอง
รักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตลอดจนรวมมือในการ
แกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมใหไทย
เปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ
กําลังพัฒนาเพิม่ขึ้น 
          2.6.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวภิาคีและพหภุาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไขขอตกลง
ที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม 



 

          2.6.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่มีผลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ 
          2.6.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน 
โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ 
เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและ
ประชาชนไทย 
          2.6.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยแรงงานไทย และภาค
ธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

 2.7 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
          2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
                   1) สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถ่ินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น โดยมีการปรับปรุง
กฎหมายเพิ่มอํานาจใหทองถ่ินจัดเก็บรายไดจากภาษีอากรและคาธรรมเนียมไดมากขึน้ เพื่อใหทองถ่ิน
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยคาํนึงถึง
ความจําเปนและเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน 
 2) สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ความรับผิดชอบตอชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และมี
สวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทาํงานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ิน 
                   3) ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง 
สวนภูมภิาค และสวนทองถ่ินใหชัดเจน ไมซํ้าซอน เพื่อสามารถดําเนินภารกจิที่สนบัสนุนเชื่อมโยงกัน 
และประสานการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการเรงรัดการดําเนินการถายโอนภารกจิและ
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง 
                   4) บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสู
ทองถ่ินโดยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติและระดับภาค 
ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนชมุชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 



 

                   5) สนับสนุนใหมีการบริหารทองถ่ินรูปแบบพิเศษใหสอดรับกับระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนใหทองถ่ินที่มีศักยภาพและความพรอมจัดตั้งเปน
มหานคร 
                   6) สรางมาตรฐานดานคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการ
และเจาหนาทีข่องรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปน
ที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรมและสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
                   7) จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพฒันาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ 
พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกาํลังสําคัญของภาคราชการ
ในอนาคต 
                   8) ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหเหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจ
แตกตางกันตามพื้นที่ ตามการแขงขันของการจางงานในแตละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความ
จําเปนเพื่อรักษาคนเกง คนดีไวในราชการ รวมทั้งการสรางความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจทีจ่ะปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 
           2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
                   1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบหรือทาํใหเกิดประโยชนทับซอน รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางจริงจัง และสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐมากขึ้น สงเสริมคุณธรรมคูความรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทย
ตองไมโกง” 
                   2) พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอทุกกลุม โดยสงเสริมใหมีการนาํหลักความยุตธิรรมเชิงสมานฉันท
และหลักการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกร
ประนอมขอพพิาท มีกระบวนการชะลอการฟองสําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษ
จําคุกไมเกิน 3 ปเปนอยางนอย มีระบบ หรือกระบวนการใหสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปน
ธรรมมากขึ้น 



 

                  3) พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ
อยางทั่วถึงและเทาเทยีม ทั้งนี้ จะเรงดําเนนิการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพือ่การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงานของรัฐในการใหความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมาย
ของรัฐใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม 
                  4) สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น 
ภายใตการใชอาสาสมัครเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแตช้ันปองกัน
อาชญากรรม การไกลเกลี่ยขอพิพาท การตรวจสอบการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ภาครัฐ สงเสริมใหผูกระทําความผิดทีพ่นโทษสามารถกลับสูชุมชนมาใชชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข 
ตลอดจนจัดใหมีบริการดานทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอย 
                  5) พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่เปนเด็ก
หรือเยาวชนและผูใหญใหมคีวามหลากหลายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย เพือ่ใหผูกระทําความผิด
ไดรับโอกาสในการแกไข ฟนฟ ูและสามารถกลับตนเปนพลเมืองด ีไมหวนกลับไปกระทําความผดิซ้ําอีก 
บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ 
                   6) สนับสนุนและพัฒนาตํารวจใหมีประสิทธิภาพมีความโปรงใส และเปน
ตํารวจมืออาชพีที่มีเกียรตแิละศักดิ์ศรี รวมทั้งดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจของตํารวจทั้งในสวนที่
ไมใชภารกิจหลักและกระจายอํานาจการบริหารไปยังสวนภูมภิาค 
                   7) เปดโอกาสใหป ร ะ ช า ช น เ ขาถึงขอ มูลขา ว ส า รกระบวนการยุติธรรม เพื่อให
เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ติดตาม ประเมนิผลการทํางานของตํารวจ อัยการและผูใชอํานาจรัฐอื่น ๆ 
             2.7.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 
                      1) สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ
จากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทกุมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                     2) ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะ
และสรางความสมานฉันทในชาติ 
                      3) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารขอมูลที่
เปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต่ําโดยไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
                      4) จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบวิชาชีพส่ือเพื่อใหส่ือมีเสรี 
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขดัตอ
สิทธิเสรีภาพขอประชาชน และส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 


