นโยบายรัฐบาล

1

ผนวก 3

รัฐบาลได้กาหนดนโยบายบริ หารราชการแผ่นดินที่สาคัญ โดยแบ่งการดาเนิ นการเป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการและมีกาหนดเวลาแล้วเสร็ จในปี แรก และระยะการบริ หารราชการ
3 ปี ของรัฐบาล ซึ่ งมีกาหนดเริ่ มต้นตั้งแต่ปีแรกเป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
1.1 การสร้ างความเชื่ อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นแก่
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
1.1.1 เสริมสร้ างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ ว
โดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ าย และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟื้ นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่ วมในการสร้างความสมานฉันท์
ภายใต้กรอบของบทบาทอานาจและหน้าที่ขององค์กร
1.1.2 จัดให้ มีสานักงานบริ หารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นองค์ กรถาวร เพื่อ
ทาหน้าที่แก้ไขปั ญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยยึดมัน่ หลักการสร้ างความสมานฉันท์และ
แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผูก้ ระทาผิดอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม
กาหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุ นแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่า สิ ทธิ พิเศษ
ด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุ นให้เป็ นเขตพัฒนาพิเศษที่ มี ค วามยืดหยุ่นและ
หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดาเนิ นการปฏิรูป
โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริ หารประเทศให้มีเสถียรภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และเป็ นไป
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
1.1.4 เร่ งสร้ างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ความสาคัญ
ต่อกรอบความร่ วมมืออาเซี ยนเป็ นลาดับแรก และร่ วมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุ มตั ิเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซี ยนจะต้องลงนามในช่วงของการประชุ มสุ ดยอด
ผูน้ าอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรี ยมความพร้อมเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุ ด
ยอดผูน้ าอาเซี ยนครั้งที่ 14 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นประธานอาเซียน
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1.1.5 ฟื้ นฟูเศรษฐกิจทีก่ าลังประสบปัญหาเป็ นการเร่ งด่ วน โดยจัดทาเป็ นแผนฟื้ นฟู
เศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การและการท่องเที่ยว
ภาคการส่ งออก ภาคอสังหาริ มทรัพย์ การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติและฟื้ นฟูทรัพยากรให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั้งจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ
และเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุ รกิจได้
1.1.6 เร่ งสร้ างความเชื่ อมั่นให้ แก่ นักท่ องเที่ยวต่ างชาติและเร่ งรั ดมาตรการกระตุ้ น
การท่ อ งเที่ยว โดยการดาเนิ นการร่ วมกันระหว่า งภาครั ฐและเอกชนในการประชาสัม พันธ์ ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่ วน
ราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแ่ ล้ว เพื่อใช้ในการจัดการฝึ กอบรม
และสัมมนาให้กระจายทัว่ ประเทศ รวมทั้งลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
1.1.7 เร่ งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่โครงการลงทุนที่มี
ความคุม้ ค่ามากที่สุด เพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบบริ การสุ ขภาพที่มุ่งสู่ การป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ การลงทุน
พัฒนาระบบขนส่ งมวลชน และการพัฒนาระบบบริ หารจัดการน้ าและการชลประทาน ให้สามารถเริ่ ม
ดาเนินโครงการได้ในปี 2552 โดยให้ความสาคัญแก่การมีส่วนร่ วมของประชาชน การรักษาสิ่ งแวดล้อม
การดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการรักษาวินยั การคลังของประเทศ รวมทั้งเร่ งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.2 การรักษาและเพิม่ รายได้ ของประชาชน
1.2.1 ร่ วมมือกับภาคเอกชนในการดาเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้ างและป้องกันการ
ขยายตัวของการเลิกจ้ างในภาคอุตสาหกรรมและบริ การ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม โดยใช้มาตรการจูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจ้างงาน
1.2.2 ดาเนินมาตรการเร่ งด่ วนเฉพาะหน้ า เพื่อรองรั บปั ญหาแรงงานว่างงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดโครงการฝึ กอบรมแรงงานที่วา่ งงานประมาณ 500,000 คน
ในระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนัดและศักยภาพและรองรับแรงงานกลับสู่ ภูมิลาเนา เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วสิ าหกิจและธุ รกิจชุมชน
1.2.3 เร่ งรัดดาเนินการช่ วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ถูกเลิกจ้ างและผู้ว่างงาน
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่พึงจะได้ตามกฎหมายโดยเร็ ว
การหางานใหม่ การส่ งเสริ มอาชี พอิสระการสร้างงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชี พ
รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จาเป็ น เช่น การเพิ่มวงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่

ถูกเลิกจ้าง และการดาเนิ นโครงการสานฝั นแรงงานคืนถิ่ น ซึ่ งรวมถึ งการสร้ างงานและจัดที่ทากิ น
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจ้างให้คืนสู่ ภาคเกษตร
1.2. 4 สร้ างหลักประกันด้ านรายได้ แก่ ผ้ ูสูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่ การยังชี พ
หรื อไม่สามารถประกอบอาชี พเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชี พแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่
แสดงความจานงโดยการขอขึ้ นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจาก
กองทุนผูส้ ู งอายุเป็ น 30,000 บาทต่อราย
1.2. 5 เพิม่ มาตรการด้ านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนและกระตุน้ ธุ รกิจ
ในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
1.2. 6 สร้ างรายได้ และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้จากวงเงินที่เคยจัดสรรให้เดิม เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่ งรัดและลดขั้นตอน
ของภาครัฐเพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ ว
1.2. 7 ดาเนินมาตรการรั กษาเสถียรภาพราคาสิ นค้ าเกษตรผ่ านกลไกและเครื่ องมือ
ของรัฐให้ มีประสิ ทธิภาพ และเร่ งสร้ างระบบประกันความเสี่ ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความ
เสี่ ย งราคาพื ช ผลผ่ า นกลไกตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า สิ น ค้า เกษตรและระบบประกัน ภัย พื ช ผลอัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
1.2. 8 เร่ งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสิ นค้ าของสิ นค้าเกษตรและสิ นค้า
ชุมชน เพื่อกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศ และการส่ งออก
1.2. 9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่ งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการเสนอนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็ นระบบ และมีระบบการคุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยัง่ ยืน
1.2.10 ส่ งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทัว่ ประเทศให้
ปฏิบัติงานเชิ งรุ ก ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลเด็ก ผูส้ ู งอายุ คนพิการ การดูแล
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และการเฝ้ าระวังโรคในชุมชน โดยจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่ อสม.
เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริ มให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 การลดภาระค่ าครองชีพของประชาชน
1.3.1 ให้ ทุกคนมีโอกาสได้ รับการศึ กษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุ นตาราในวิชาหลัก
ให้แก่ทุกโรงเรี ยน จัดให้มีชุดนักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนฟรี ให้ทนั ปี การศึกษา 2552 และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนเรี ยกเก็บจากผูป้ กครอง
1.3.2 กากับดูแลราคาสิ นค้ าอุปโภคบริโภคและบริการทีม่ ีความจาเป็ นต่ อการครองชี พ
ให้มีราคาที่เป็ นธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสมและไม่เป็ นการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค

1.3.3 ดาเนินมาตรการลดภาระค่ าครองชี พของประชาชนในส่ วนของการเดิ นทาง
ก๊าซหุ งต้ม และบริ การด้านสาธารณูปโภค โดยปรับปรุ งมาตรการที่มีอยูเ่ ดิมให้สอดคล้องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอยูบ่ นหลักการของการใช้และบริ โภคอย่างประหยัด
1.3.4 ใช้ กองทุนนา้ มันในการรั กษาเสถียรภาพของราคานา้ มันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ ามันอย่างประหยัด
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรั ฐมนตรี เศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน
เพื่อแก้ ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเร่ งรัดติดตามแก้ไขปั ญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิ และ
กาหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่ งด่วน
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล
ในส่ วนของนโยบายที่จะดาเนิ นการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของรัฐบาลชุ ดนี้ รัฐบาลจะ
ดาเนินนโยบายหลักในการบริ หารประเทศซึ่ งปรากฏดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1.1 ปกป้ องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ ห้มีความมัน่ คงในการเป็ นศูนย์รวม
จิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริ มสร้างจิตสานึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้ อง
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ รวมทั้งป้ องกันอย่างจริ งจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
2.1.2 เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษา
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งการคุม้ ครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรี ยม
ความพร้อมของกองทัพ การฝึ กกาลังพลให้เกิดความชานาญในการปฏิบตั ิภารกิจ และการจัดงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับภารกิ จของแต่ละเหล่าทัพ ตลอดจนจัดให้มีแผนการสารองอาวุธและพลังงานเพื่อ
ความมัน่ คง สนับสนุนและส่ งเสริ มการวิจยั และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง ปรับสิ ทธิ ประโยชน์กาลังพล เบี้ยเลี้ยง และค่า
เสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิ การของกาลังพลให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ พัฒนาความร่ วมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศอื่น ๆ และส่ งเสริ ม
บทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ
2.1.3 เสริ มสร้างสันติภาพของการอยูร่ ่ วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี ให้ความสาคัญกับการสารวจและการปั กปั นเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องตามข้อตกลงและสนธิ สัญญาประสานงานและร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่กระทบต่อความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเสริ มสร้างความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในบริ เวณชายแดน
2.1.4 แก้ไขปั ญหาผูห้ ลบหนี เข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมัน่ คง โดย
การปรับปรุ งระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง

การแก้ไขปั ญหาสถานะและสิ ทธิ ของบุคคลที่ชดั เจน บนความสมดุลระหว่างการดูแลสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของบุคคลกับการรักษาความมัน่ คงของชาติ
2.1.5 เสริ มสร้างศักยภาพในการจัดการกับปั ญหาภัยคุกคามข้ามชาติโดยให้ความสาคัญ
แก่การพัฒนาระบบและกลไกต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติทุกรู ปแบบ รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับนานาประเทศและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
2.2 นโยบายสั งคมและคุณภาพชี วติ
2.2.1 นโยบายการศึกษา
1) ปฏิ รูปการศึ กษาทั้ง ระบบ โดยปฏิ รูปโครงสร้ างและการบริ หารจัดการ
ปรับปรุ งกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาพัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสู ตร รวมทั้งปรับหลักสู ตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุ ง
สื่ อการเรี ยนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นสานักงาน
การศึกษาตลอดชี วิต และจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชี วิตเพื่อการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ตลอดจนส่ งเสริ มการกระจายอานาจให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู ้อย่างแท้จริ ง
2) ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึ กษาทั้ง ระบบ โดย
มุ่งเน้นในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ
3) พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครู ดี ครู เก่ง มี
คุณธรรม มีคุณภาพ และมีวทิ ยฐานะสู งขึ้น ลดภาระงานครู ที่ไม่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามโครงการ
คืนครู ให้นกั เรี ยน มีการดูแลคุณภาพชี วิตของครู ดว้ ยการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดตั้งกองทุนพัฒนา
คุณภาพชี วิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้ อหาสาระและ
บุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุม้ ค่า
4) จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุ บาลไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็ นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทั้งผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
ผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ผูบ้ กพร่ องทางร่ างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
5) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชี วศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่
ความเป็ นเลิศ โดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพปรับเงิ นเดื อนค่าตอบแทนของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยภาครัฐเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างของการใช้ทกั ษะอาชี วศึกษา

เป็ นเกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน ควบคู่กบั การพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรม
ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจยั และพัฒนา
6) ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ให้มีการ
ประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริ ญญาตรี เพิ่มขึ้น
7) ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู้
8) เร่ งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่และโรงเรี ยนเป็ นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การ
ประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นหลักในการยกระดับคุณภาพ
โรงเรี ยนที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่ งเสริ มความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็ นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาและวิจยั พัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริ มสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ในชุมชนโดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา
2.2.2 นโยบายแรงงาน
1) ดาเนิ นการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐาน
แรงงานไทย โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจ้างงาน โดยการส่ งเสริ มให้
สถานประกอบการผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบตั ิต่อแรงงานด้าน
สิ ทธิและคุม้ ครองให้เป็ นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
2) ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมัน่ คง ให้มีการบริ หารจัดการ
ที่เป็ นอิสระ โปร่ งใส และขยายความคุม้ ครองถึงบุตรและคู่สมรสของผูป้ ระกันตนในเรื่ องการเจ็บป่ วย
รวมทั้งเพิม่ สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ เพิม่ เติมให้แก่ผปู ้ ระกันตน
3) พัฒนาและฝึ กอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝี มือที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานที่มีอยูท่ วั่ ประเทศให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
ในการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานด้วยการระดมการมีส่วนร่ วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรี ยนในโรงงาน
และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝี มือแรงงาน
4) ส่ งเสริ มให้แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศอย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี โดยการสนับสนุนด้านสิ นเชื่อการไปทางานในต่างประเทศการฝึ กอบรมทักษะฝี มือและทักษะ
การใช้ภาษา การสร้างหลักประกัน การคุม้ ครองดูแลการจัดส่ งแรงงานไปทางานในต่างประเทศ และ
การติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบระหว่างการทางานในต่างประเทศ
5) สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการ
ทางาน จัดให้มีสถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการ
ดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่ องจากการทางานรวมทั้งจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ และส่ งเสริ มระบบแรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ
6) จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคการผลิต ไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย และความมัน่ คงของประเทศ โดยการจัดจาแนกประเภท
งานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทา และการจัดระบบการนาเข้าแรงงานต่างด้าว การขจัดปั ญหาแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดทาทะเบียนแรงงานต่างด้าวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการ
ควบคุม
7) ส่ งเสริ มการมีงานทาของผูส้ ู งอายุและคนพิการ โดยการกาหนดให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผูส้ ู งอายุและคนพิการอาทิ การทางานแบบบางเวลา การ
ทางานชัว่ คราว การทางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทางานของผูส้ ู งอายุที่มี
ความชานาญเฉพาะด้าน
2.2.3 นโยบายด้ านสาธารณสุ ข
1) สนับสนุ นการดาเนิ นการตามแนวทางของกฎหมายสุ ขภาพแห่ งชาติ โดย
เร่ งดาเนิ นมาตรการสร้างเสริ มสุ ขภาพและลดปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง โดย
ประสานความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมจากภาคีพฒั นาในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุ ข ร่ วมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ
รณรงค์ให้เกิ ดการพัฒนาและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอนามัย รวมทั้งส่ งเสริ มบทบาทองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข โดย
จัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาทางานในท้องถิ่น
2) สร้างขีดความสามารถในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรควินิจฉัย และ
ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็ นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่ วน ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันปั ญหาการ
ป่ วยและตายด้วยโรคอุบตั ิใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็ นสายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้ าในคน
อย่างทันต่อสถานการณ์
3) ปรับปรุ งระบบบริ การด้านสาธารณสุ ข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
ของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจา
ตาบล และพัฒนาระบบเครื อข่ายการส่ งต่อในทุกระดับให้มีประสิ ทธิ ภาพ เชื่ อมโยงกันทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุ ขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง มีทางเลือกหลากหลาย
รู ปแบบ และครอบคลุมได้ถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่ วมโครงการ
4) ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ควบคู่กบั
การสร้ างขวัญกาลังใจให้มีความก้าวหน้าในอาชี พ มีการปรับปรุ งกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จาก
เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็ นธรรม รวมทั้งปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีการกระจายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขอย่างสอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่ อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสุ ขภาพให้ทนั สมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุม้ ค่า
5) ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วม มีการประสาน
ความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งปรับปรุ งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) ส่ ง เสริ ม การทานุ บารุ ง และรั ก ษาศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยทุ ก ด้า น รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ นและภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า มีการค้นคว้าวิจยั ฟื้ นฟู และพัฒนา
พร้อมทั้งฟื้ นฟูต่อยอดแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน
2) เสริ มสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่ วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบัน
การศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝั งค่านิ ยมและจิตสานึ กที่ดีและการเฝ้ าระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุ นการผลิตสื่ อ
สร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิ ดพื้นที่สาธารณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
3) สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็ นวิถีชีวิต ค่านิ ยมที่ดีงาม และความเป็ นไทยเพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้และเผยแพร่ สู่
สังคมโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศ
4) ส่ งเสริ มการปรับปรุ งองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา เพื่อให้การ
บริ หารจัดการ ส่ งเสริ ม ทานุบารุ งศาสนา มีความเป็ นเอกภาพและประสิ ทธิภาพ รวมทั้งส่ งเสริ มความ
เข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดารงชีวติ มากขึ้น
2.2.5 นโยบายสวัสดิการสั งคม และความมั่นคงของมนุษย์
1) แก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทากิ นให้แก่ผมู ้ ีรายได้น้อย
ส่ งเสริ มอาชี พและสร้ างรายได้ เช่ น การปลูกป่ า สร้ างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บา้ นและแหล่ง
เงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ให้มีกลไกที่โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสิ นใจและ
นาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนได้
2) ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน เพื่อนาไปสู่ การลดหนี้ หรื อยืดเวลาชาระ
หนี้ หรื อลดอัตราดอกเบี้ย หรื อพักชาระดอกเบี้ย
3) เร่ งรัดปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาคุณภาพการอยูอ่ าศัยคุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้อม
ชุ มชน โดยเฉพาะชุ มชนผูม้ ี รายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้ น โดยปรั บปรุ งคุ ณภาพและขยายการให้บริ การ
สาธารณูปโภคให้ทวั่ ถึง ปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรภาครัฐด้านการเคหะและการอยูอ่ าศัยของผูม้ ี

รายได้นอ้ ยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กร รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าว
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้ดียงิ่ ขึ้น
4) สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผูส้ ู งอายุ โดยเน้นบทบาท
ของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเป็ นเครื อข่ายในการคุม้ ครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับผูส้ ู งอายุ รวมทั้งส่ งเสริ มการนาศักยภาพผูส้ ู งอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การถ่ายทอดความรู ้
ภูมิปัญญาสู่ สังคม ส่ งเสริ มการออม และสร้างระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ วยั
สู งอายุอย่างมัน่ คง
5) ให้ความสาคัญในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในทุกมิติ โดยการรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ จัดตั้งองค์กรอิสระผูบ้ ริ โภค บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุม้ ครองดูแล
ผูบ้ ริ โภคโดยเคร่ งครัด รวมทั้งการใช้กลไกทางกฎหมายในการป้ องกันการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคในด้าน
อื่น ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝงหรื อการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นต้น
6) ส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระทาความรุ นแรง และ
การเลือกปฏิบตั ิต่อเด็ก สตรี และผูพ้ ิการ ให้การคุม้ ครองและส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมแก่ผยู ้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
พึ่งตนเองได้
7) เร่ งรัดการแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทั้งด้านการป้ องกัน
การปราบปราม การบาบัดรักษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ควบคู่กบั การปรับปรุ งกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่ งครัด รวมทั้งขยายความร่ วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
8) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแก้ไขปั ญหาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พ ย์สิ น
โดยส่ งเสริ มให้มีระบบติดตามและเฝ้ าระวังปั ญหาอาชญากรรมที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการ
พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัย และสร้างเครื อข่ายอาสาสมัครชุ มชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการ
ป้ องกันปั ญหาร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปรับปรุ งระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน
2.2.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
1) เสริ มสร้ างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกี ฬา โดย
ประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุ รกิจเอกชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จดั กิจกรรมการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งส่ งเสริ มให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
2) พัฒนากี ฬาสู่ ความเป็ นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกี ฬาแห่ งชาติ พร้ อมทั้งนา
วิทยาศาสตร์ การกีฬามาใช้ จัดให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึ กสอนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ และ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

3) ส่ งเสริ มกี ฬาไทยให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจาก
สากลยิง่ ขึ้น
4) ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการด้านการกีฬา โดยส่ งเสริ มให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านการกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้ง
จัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้ นและชุมชน
5) ปรับปรุ งกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชี พ
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการด้านกีฬาให้
มีประสิ ทธิภาพ
2.3 นโยบายเศรษฐกิจ
2.3.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
1) สนับสนุ นให้เศรษฐกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยประสาน
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างอัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพของระดับราคา และการจ้างงาน
2) สร้ า งเสถี ย รภาพและความมัน่ คงของระบบสถาบันการเงิ นในประเทศ
บริ หารสภาพคล่องทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ โดยติดตาม
ความเคลื่อนไหวของธุ รกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันผลกระทบที่จะ
เกิ ดขึ้ นจากการเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ นอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งการเพิ่มความร่ วมมือทางด้านการเงิ นภายใต้
กรอบการประชุ มสุ ดยอดผูน้ าอาเซี ยนเพื่อให้สามารถช่ วยเหลื อและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่เกิ ด
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค
3) พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงิน ให้เข้มแข็งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการดาเนิน
ธุ รกิจได้อย่างมัน่ คง โดยการแก้ไขกฎ ระเบียบ และวางระบบการกากับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางการเงิน และส่ งเสริ มการออมระยะยาวเพื่อเป็ นฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต
4) ส่ งเสริ มและรักษาวินยั การคลัง โดยปรับปรุ งแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศให้สอดคล้องกับกาลังเงิ นของแผ่นดิ น รวมทั้งเร่ งออกกฎหมายการเงิ นการคลังของรัฐ
เพื่อให้เป็ นกลไกในการกากับและเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดี
5) ปรับปรุ งโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็ นธรรม โปร่ งใส
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก
6) กาหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มี
ความชัดเจนของแหล่งเงิน รู ปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้ง

พัฒนาเครื่ องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงวินยั
การคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ
7) ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ นงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมุ่ ง เน้นการ
พัฒนาการให้บริ การ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การลดต้นทุนดาเนินงาน การบริ หาร
ความเสี่ ยง การบริ หารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้ นฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่ งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2.3.2 นโยบายปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ
1) ภาคเกษตร
1. 1) เร่ งรัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตรโดยส่ งเสริ มการผลิตพืชเศรษฐกิจสาคัญ
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ จัดหาปั จจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิตที่มีคุณภาพและมีความจาเป็ นพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส์ ทางการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิ ตพืชอาหารและพืชพลังงานให้เหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมสาหรับพืชพลังงาน เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านรายได้
ให้แก่เกษตรกร
1. 2) ส่ งเสริ มอาชี พและขยายโอกาสการทาประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ประมงชายฝั่ง และประมงน้ าจืด ทั้งในระดับพื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสิ นค้า
ประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่ วม ปรับปรุ งกฎหมายและเขตจับสัตว์น้ าให้ชดั เจนระหว่างประมงเพื่อการ
พาณิ ชย์และประมงชายฝั่ง และบังคับใช้โดยเคร่ งครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้ า
ควบคู่กบั การเจรจาส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศในการทาประมงนอกและใน
น่านน้ าสากล และส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อ
แก้ไ ขปั ญ หาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้ง ในด้า นการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรสัต ว์น้ า และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง
1. 3) พัฒนาศักยภาพสิ นค้าปศุสัตว์ โดยปรับปรุ งและอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์
เศรษฐกิจสาคัญ อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพในการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์ และขยายการส่ งออกสิ นค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก รวมทั้ง
ส่ งเสริ มการทาปศุสัตว์อินทรี ยค์ รัวเรื อนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. 4) ดูแลเสถียรภาพราคาสิ นค้าเกษตรและการตลาดสิ นค้าเกษตร โดยจัด
ให้มีระบบประกันความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าเกษตร พัฒนาตลาดสิ นค้าเกษตรล่ วงหน้าให้มีความ
เข้มแข็ง สร้ างตลาดกลางเพื่อการค้าส่ งและค้าปลี กสิ นค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิ ด
ตลาดสิ นค้าเกษตรแห่ งใหม่ให้ครอบคลุ มทัว่ โลกและส่ งเสริ มระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใช้
ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตร

1. 5) ส่ งเสริ มการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร โดยส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน
และมีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร ส่ งเสริ มการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลส่ งเสริ มความแข็งแกร่ งของตราสิ นค้า จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรอย่างครบวงจร รวมทั้งเร่ งรัดการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรและอาหาร และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุ นเงินทุนพัฒนาเครื่ องจักร
เพื่อแปรรู ปขั้นต้นของสิ นค้าเกษตร
1. 6) สร้างความมัน่ คงด้านอาหาร โดยส่ งเสริ มการทาการเกษตรตามแนว
พระราชดาริ ขยายกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และ
ธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดาริ และสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร รวมทั้ง
สนับสนุนความร่ วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความมัน่ คงทางด้านอาหาร
1. 7) เร่ ง รั ด การจัด หาแหล่ ง น้ า ให้ ท ั่ว ถึ ง และเพี ย งพอ รวมทั้ง เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มสระน้ าในไร่ นาและขุด
ลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากน้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับชนิ ดพืช เพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยาย
ระบบการกระจายน้ าในพื้นที่ชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
1. 8) คุ ม้ ครองและรั กษาพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการทาเกษตรกรรมที่ ไ ด้มี
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านชลประทานแล้ว เพื่อเป็ นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว
ฟื้ นฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรู ปของธนาคารที่ดิน และเร่ งรัดการออก
เอกสารสิ ทธิ ให้แก่เกษตรกรยากจนและชุ มชนที่ทากินอยูใ่ นที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่ าแล้วในรู ปของ
โฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรู ปของนิคมการเกษตร
1. 9) พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้ างและพัฒนาคุ ณภาพ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ให้มีความสามารถในการบริ หารจัดการผลผลิตและการบริ หารองค์กรเกษตรกรรู ปแบบ
ต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรี ยนรู ้
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงภาคเกษตรและสังคมไทย
1.10) แก้ไขปั ญหาหนี้ สินฟื้ นฟูอาชี พและความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร โดย
เร่ งดาเนิ นการจัดการหนี้ สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษา
ที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
2) ภาคอุตสาหกรรม
2.1) สร้างความแข็งแกร่ งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ให้กบั อุตสาหกรรมไทยด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
โดยร่ วมมื อกับ ภาคเอกชน สถาบันวิจยั และสถาบันการศึก ษา ในการพัฒนาความสามารถของ

ผูป้ ระกอบการ พัฒนาทักษะฝี มือแรงงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักร พัฒนาการออกแบบสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความร่ วมมือในภูมิภาคในการผลิ ตสิ นค้าเชิ งลูกโซ่ ผ่าน
การเจรจาระหว่างประเทศ
2.2) กาหนดมาตรการแก้ไขปั ญหาของแต่ละอุ ตสาหกรรมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณี เป็ นต้น โดยปรับปรุ งมาตรการส่ งเสริ มการ
ลงทุนด้านภาษีและที่มิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนักลงทุนได้ และส่ งเสริ มการร่ วมทุนกับบริ ษทั ต่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ นั สู ง
2.3) ร่ วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าให้
ทัดเทียมและล้ าหน้าในระดับสากล โดยสนับสนุนให้มีกลไกการระดมทุนและประกันความเสี่ ยงให้กบั
ภาคเอกชนเพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชนลงทุนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งให้การ
คุม้ ครองสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับสิ นค้าที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณ์ไทย
2.4) เร่ งผลิ ตบุ คลากรด้านอาชี วะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับปริ ญญาตรี และกาหนดหลักสู ตรให้สามารถต่อยอด
ในระดับปริ ญญาได้
2.5) สร้ างความเข้มแข็งให้แก่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยรัฐอานวยความสะดวกในการจัดตั้งเครื อข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุ งมาตรฐานการปล่อยสิ นเชื่ อ
ขยายขอบเขตการดาเนินการให้สินเชื่อ และประกันสิ นเชื่ อ โดยใช้เครื อข่ายธนาคารและสถาบันการเงิน
ของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้
2.6) จั ด ตั้ ง เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ ส่ งเสริ มการลงทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็ นต้น ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืนของชุ มชน
และสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
2.7) ส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรมมี ความรั บผิดชอบต่อสั งคม ทั้งในด้า น
คุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและบริ การ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและ
สิ่ งแวดล้อม
3) ภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
3.1) ขยายฐานภาคบริ การในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ม
ความหลากหลายของธุ รกิจบริ การ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานฝี มือทั้ง
ในด้านคุณภาพและความรู้ดา้ นภาษา และเชื่ อมโยงธุ รกิจภาคบริ การ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกัน
ให้เป็ นกลุ่มสิ นค้า เช่ น ธุ รกิ จสุ ขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ นค้าบริ การที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.2) พัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวทั้งของรั ฐและเอกชนโดยรั กษาและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ของชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการ
ท่องเที่ยวและกาหนดจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เช่น กรุ งเทพมหานครที่ทรงเสน่ห์ ภาคใต้เป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
โลก ภาคเหนือเป็ นศูนย์กลางอารยธรรมล้านนา ภาคอีสานเป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์
โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวอารยธรรม มรดกโลกและมรดก
ธรรมชาติ เป็ นต้น
3.3) พัฒนามาตรฐานบริ การด้านการท่องเที่ยวโดยจัดให้มีมาตรฐานธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานธุ รกิจนาเที่ยวมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้านจาหน่าย
สิ นค้าที่ระลึก มาตรฐานที่พกั และโรงแรม เป็ นต้น รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรมพนักงานบริ ษทั นาเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานรถ
นาเที่ยว เป็ นต้น และปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ การของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การของรัฐ
3.4) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการตลาด และกาหนดกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนจุดขายที่มีความโดดเด่นของไทยให้เป็ นศูนย์กลางระดับโลก โดยเฉพาะ
ความพร้อมของการให้บริ การทางด้านศูนย์กลางการประชุ มและแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ และ
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ รวมทั้งส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก
3.5) ปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การท่องเที่ ย วทั้ง หมดให้มี
ความทันสมัยและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบังคับใช้กฎหมายทางด้าน
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
4) การตลาด การค้ า และการลงทุน
4.1) ส่ งเสริ มระบบการค้าเสรี และเป็ นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็ นผูน้ า
ทางธุ รกิจ รัฐเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุน และดูแล และให้มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าและ
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัดเพื่อป้ องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ป้ องกันการ
ผูกขาดตัดตอน ป้ องกันการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค และให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมทั้งออกกฎหมาย
ค้าปลีกเพื่อกากับดูแลธุ รกิจค้าปลีกอย่างเป็ นระบบโดยให้ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยอยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
เกื้อกูลและยัง่ ยืน
4.2) ขยายตลาดสิ นค้าและบริ การส่ งออกของไทยโดยกาหนดกลยุท ธ์
ด้านการตลาดร่ วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่แล้ว และขยายฐานการตลาดไปสู่
ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็ นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบการ

กระจายสิ นค้าให้รวดเร็ วโดยใช้ความได้เปรี ยบในเชิ งแหล่งที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และศักยภาพการขนส่ ง
ของไทย
4.3) ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้า เสรี ท้ งั ในระดับ ทวิภาคี และ
พหุ ภาคี ควบคู่ไปกับการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่มีปัญหา ทั้งที่อยูร่ ะหว่างการเจรจา และที่ได้มี
การเจรจาไปแล้ว เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งกาหนดมาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบอย่างเป็ นระบบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
4.4) ปรับปรุ งมาตรการบริ หารการนาเข้า เพื่อป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
การทุ่มตลาด และสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
4.5) ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทยให้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาให้
ถูกต้อง และปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ
4.6) ส่ งเสริ มการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริ การที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะสิ นค้าอาหารและบริ การฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินค้าและบริ การที่ใช้
นวัตกรรมและภูมิ ปั ญญา การลงทุ นที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อม พร้ อมทั้ง สนับ สนุ นการลงทุนใน
ต่างประเทศในสาขาที่ผปู ้ ระกอบการไทยมีศกั ยภาพ และสร้างเครื อข่ายเชื่ อมโยงทางธุ รกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4.7) ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและจัดระบบการอานวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุนชายแดน โดยนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ที่สาคัญได้แก่ ศูนย์บริ การครบวงจร
ระบบอานวยความสะดวกช่องทางเดียว ระบบการตรวจร่ วมจุดเดียว ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
4.8) ปรับปรุ งและเร่ งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เรื่ องภาษี โดยยกระดับ
หน่วยงานพิจารณาเรื่ องอุทธรณ์จากระดับกรมขึ้นมาอยูใ่ นระดับกระทรวง และให้ตวั แทนภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาตัดสิ นอุทธรณ์ เช่ นเดี ยวกับผูพ้ ิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศ
กาหนดเวลาแน่นอนในการวินิจฉัยคาอุทธรณ์
2.3.3 นโยบายการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุ ณภาพชี วิต และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
1) ขยายการให้บริ การสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็ นต่อการดารง
ชี วิตของประชาชนให้กระจายไปสู่ ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริ การน้ าสะอาด
ไฟฟ้ า สื่ อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และที่อยูอ่ าศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไร้ฝุ่น โดยยกระดับมาตรฐาน
ทางในชนบทเป็ นถนนคอนกรี ตหรื อลาดยาง
2) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ ทั้งในด้าน
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน การปรับปรุ งพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส่ งเสริ มธุ รกิ จ

การให้บริ การโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริ งจัง
3) พัฒนาระบบการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ โดยเชื่ อมโยงการขนส่ งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ขนส่ ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าในภูมิภาคเป็ นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์
4) พัฒนาโครงข่า ยระบบรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลให้มีความสมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเชื่ อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนและระบบขนส่ งสาธารณะอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกรวดเร็ ว ในราคาที่
เหมาะสม รวมทั้งขยายการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนไปยังเมืองหลักในภูมิภาค
5) พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทวั่ ประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีปริ มาณ
การขนส่ งหนาแน่น และพัฒนาเส้นทางเชื่ อมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ปรับปรุ ง
บูรณะทาง รวมทั้งพัฒนาการให้บริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ ว ปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ ง
6) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ให้เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสอดคล้อง
กับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ งรู ปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุ งทางหลวง
และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส่ งสิ นค้า
7) พัฒนากิจการพาณิ ชยนาวี และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ งทางน้ า โดยเฉพาะ
การพัฒนาการให้บริ การของท่าเรื อแหลมฉบังให้มีมาตรฐานเป็ นท่าเรื อที่ทนั สมัยระดับโลก พัฒนาการ
ขนส่ งชายฝั่ง และการขนส่ งทางน้ าภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่ งอื่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่ วนการขนส่ งทางน้ าให้มากขึ้น
8) พัฒนาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยาน
หลักในภูมิภาค ให้สามารถรองรับปริ มาณการจราจรทางอากาศได้อย่างเพียงพอในอนาคต พัฒนาท่า
อากาศยานดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์ซ่อมบารุ ง
อากาศยาน และธุ รกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุ นให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และ
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศชั้นนาของเอเชีย
9) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ ง
เช่น การต่อเรื อ การต่อตูร้ ถไฟและรถไฟฟ้ า เป็ นต้น โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ งั ด้านการผลิตและ
การบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
10) เร่ งแก้ไขปั ญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนิ นโครงการขนาดใหญ่
อย่างจริ งจัง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการ และการ

กากับดูแลการพัฒนาและการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และมีการแข่งขันที่
เป็ นธรรม
11) พัฒนาระบบขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ในภูมิภาคและเชื่ อมโยงกับโครงข่า ย
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ งตามแนวเศรษฐกิจเหนื อ-ใต้ แนว
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่ อมอ่าวไทยและอันดามัน และโครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งปรับปรุ งระบบอานวยความสะดวกทางการค้าและ
การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในพื้นที่บริ เวณชายแดนที่สาคัญ คือ ด่านหนองคาย แม่สอด มุกดาหาร
สระแก้ว ด่านสิ งขร และช่องเม็ก เป็ นต้น
2.3.4 นโยบายพลังงาน
1) พัฒนาพลัง งานให้ป ระเทศไทยสามารถพึ่ ง ตนเองได้ม ากขึ้ นโดยจัดหา
พลังงานให้เพียงพอ มีเสถี ย รภาพ ด้วยการเร่ ง สารวจและพัฒนาแหล่ ง พลัง งานประเภทต่า ง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่ งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่ วม
พัฒนาแหล่งพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟ้ าให้มีการกระจายชนิ ดของเชื้ อเพลิงที่ใช้ เพื่อลดความเสี่ ยง
ด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต ส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศกั ยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้ า
2) ดาเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยสนับสนุน
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้ อเพลิงชี วภาพและชี วมวล เช่น แก๊สโซฮอล์
(อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็ นต้น เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน ลด
ภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนใน
ระดับ ชุ ม ชน หมู่บา้ น ภายใต้ม าตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง สนับสนุ นการใช้ก๊า ซ
ธรรมชาติในภาคขนส่ งให้มากขึ้นโดยขยายระบบขนส่ งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
ตลอดจนส่ งเสริ มและวิจยั พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรู ปแบบอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
3) กากับดูแลราคาพลังงานให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็ น
ธรรมต่อประชาชน โดยกาหนดโครงสร้างราคาเชื้ อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงาน
รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริ งมากที่สุด และบริ หารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ ามัน เพื่อให้มี
การใช้พลังงานอย่างประหยัด และส่ งเสริ มการแข่งขันและการลงทุนในธุ รกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การและความปลอดภัย
4) ส่ งเสริ มการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรื อน อุตสาหกรรม
บริ การ และขนส่ ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินยั และสร้างจิตสานึ กในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และมาตรการสนับสนุ นให้ครัวเรื อนลดการใช้ไฟฟ้ าในช่ วงการใช้ไฟฟ้ า
สู งสุ ด รวมทั้งการวิจยั พัฒนาและกาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้ าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน

ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชน และการขนส่ งระบบราง เพื่อให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ
5) ส่ งเสริ มการจัดหาและการใช้พลังงานที่ ให้ความสาคัญต่ อสิ่ ง แวดล้อม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยกาหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิด
โครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน และลดปริ มาณ
ก๊าซเรื อนกระจก
2.3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1) พัฒนาโครงข่ายสื่ อสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การสื่ อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
สามารถเข้าถึ งแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ได้อย่างทัว่ ถึ ง และสนับสนุ นการพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ เศรษฐกิจฐานความรู ้ รวมทั้งพัฒนาบริ การสื่ อสารที่ทนั สมัย เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุ รกิจ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริ การภาครัฐ บริ การศึกษา บริ การสาธารณสุ ข
และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) พัฒนาอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารทั้ง ในด้า น
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ โดยสนับสนุนให้มีการวิจยั และพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในภูมิภาค
2.4 นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.4.1 คุม้ ครองและอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้ นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็ นระบบ เร่ งจัดทา
แนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชดั เจน เร่ ง
ประกาศพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ กาหนดเขตและส่ งเสริ มการปลูกป่ า ป่ าชุมชน เพิ่มฝายต้นน้ าลาธารและฝาย
ชะลอน้ าตามแนวพระราชดาริ ส่ งเสริ มป่ าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ป้ องกันการเกิดไฟป่ า ปราบปราม
การบุกรุ กทาลายป่ าอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ มการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดการใช้
สารเคมีและฟื้ นฟูดินในบริ เวณพื้นที่ที่ดินมีปัญหา รวมทั้งจัดให้มีระบบบริ หารจัดการน้ าในระดับประเทศ
ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริ โภค
2.4.2 คุม้ ครองและฟื้ นฟูพ้ืนที่อนุ รักษ์ที่มีความสาคัญเชิ งระบบนิ เวศเพื่อการอนุ รักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสารวจ จัดทาระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พฒั นา และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านอาหารพลังงาน สุ ขภาพ และสร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม รวมทั้ง
ให้การคุม้ ครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.4.3 จัดให้มี ระบบการป้ องกัน รวมทั้ง เตื อนภัยและบรรเทาความเดื อดร้ อนแก่
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ โดยนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้กาหนดพื้นที่เสี่ ยงภัยหรื อเตือนภัยพิบตั ิ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล และติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอันจาเป็ นที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรื อเสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิอนั เกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินหรื อ
โคลนถล่ม น้ าแล้ง ตลอดจนธรณี พิบตั ิและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทุก
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
2.4.4 ควบคุมและลดปริ มาณของเสี ยที่กลายมาเป็ นมลพิษทั้งในรู ปขยะ ขยะอันตราย
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสี ยง และน้ าเสี ย โดยส่ งเสริ มการผลิตและบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ าหรื อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่งเสริ มการป้ องกันมลพิษตั้งแต่จุด
กาเนิ ด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการบาบัดน้ าเสี ย กาจัด
ขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กาจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังสาหรับผูก้ ่อมลพิษที่ฝ่าฝื นกฎหมาย เร่ งแก้ไขปั ญหามลพิษในพื้นที่ที่
วิกฤตซ้ าซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษีและสิ ทธิ ต่าง ๆ กับผูป้ ระกอบการที่ร่วมโครงการ
แก้ไขปั ญหาโลกร้อนและลดมลพิษ
2.4.5 พัฒนาองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในท้องถิ่ นมีส่วนร่ วม และที่ภาคเอกชน
สามารถนาไปใช้ รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัด และช่วยลดมลพิษ
2.4.6 ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในรู ปของสมัชชาสิ่ งแวดล้อมมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการ และจัดให้มีการใช้ระบบ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็ นกลไกกากับให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมทั้งสนอง
โครงการพระราชดาริ ดา้ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทุกโครงการอย่างจริ งจัง
2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2.5.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการวิจยั ตามแนวพระราชดาริ การวิจยั และพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท้ งั งานวิจยั ขั้นพื้นฐาน และงานวิจยั ประยุกต์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิ ชย์และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่ งรัดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสาหรับผูพ้ ิการ
เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมัน่ คง
2.5.2 เร่ งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจยั
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชี พ
และมีหน่วยงานวิจยั ที่สามารถรองรับบุคลากรได้อย่างเพียงพอ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศและอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น
2.5.3 ปฏิรูประบบการวิจยั และพัฒนาของประเทศ โดยจัดให้มีกองทุนวิจยั ร่ วมภาครัฐ
และเอกชนที่รัฐลงทุนร้อยละ 50 และจัดหาสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าให้กบั ภาคเอกชนที่เข้าร่ วมงานวิจยั เพิ่มเติม

งบประมาณด้านการวิจยั ของประเทศ ปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจยั พื้นฐาน และการวิจยั
และพัฒนาแบบครบวงจรที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้และการจ้างงาน และการเพิ่มมูลค่าสิ นค้า
ทั้ง นี้ ใ ห้มี โครงการวิจยั ที่ ก่ อให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็ นรู ป ธรรม เช่ น ยา เคมีภณ
ั ฑ์ วัส ดุ อุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ และสิ นค้าเกษตร โดยเชื่ อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เครื อข่ายวิสาหกิจ
2.6 นโยบายการต่ างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.6.1 พัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่ งเสริ ม
ความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมัน่ คง และความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ร่ วมกันของภูมิภาค โดยส่ งเสริ มความร่ วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่ วมมือ
อนุ ภูมิภาคต่าง ๆ และเร่ งแก้ไขปั ญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิ สัญญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.6.2 ส่ งเสริ มความร่ วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งของอาเซี ยนในวาระที่ไทยดารง
ตาแหน่งประธานอาเซี ยน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนตามกฎบัตรอาเซี ยน โดยให้อาเซี ยน
เป็ นองค์กรที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มให้ประเทศสมาชิ กร่ วมกันเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน และ
ผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่ วมมือกับประเทศ
ในเอเชียอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่ วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกับภูมิภาคอื่น
2.6.3 ส่ งเสริ มความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย
2.6.4 กระชับความร่ วมมือและความเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ กบั ประเทศที่มีบทบาท
สาคัญของโลกและประเทศคู่คา้ ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่ วมมือทางการเมือง
ความมัน่ คง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อ
พัฒนาความร่ วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู ้ใหม่
2.6.5 ส่ งเสริ มการมีบทบาทร่ วมกับประชาคมโลก ในเรื่ องการกาหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่ องการค้าสิ นค้าเกษตร และกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปั ญญา การปกป้ อง
รั ก ษาและฟื้ นฟูสันติภาพและความมัน่ คง การส่ ง เสริ ม และคุ ม้ ครองค่า นิ ย มประชาธิ ป ไตย สิ ทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม การอนุ รักษ์และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนร่ วมมือในการ
แก้ไขประเด็นปั ญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของมนุ ษย์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ไทย
เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานสาขาขององค์การระหว่างประเทศ และมีความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กาลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.6.6 สนับสนุนการเข้าร่ วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุ ภาคีที่เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศ เร่ งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้แล้วและปรับปรุ งแก้ไขข้อตกลง
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม

2.6.7 ส่ งเสริ มการรับรู ้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่ มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่ อให้เกิ ดฉันทามติ ใ นการกาหนดนโยบายและดาเนิ นนโยบาย
ต่างประเทศ
2.6.8 สร้างความเชื่อมัน่ ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน
โดยส่ งเสริ มความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่ อมัน่ ของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุ นการเข้าถึงในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ
เพื่อให้ป ระชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่า งประเทศมี ท ศั นคติ ใ นทางบวกต่อประเทศและ
ประชาชนไทย
2.6.9 คุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์ของคนไทยแรงงานไทย และภาค
ธุ รกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
2.7 นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
2.7.1 ประสิ ทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
1) สนับสนุนการกระจายอานาจทางการคลังสู่ ทอ้ งถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความเป็ นอิสระขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุ ง
กฎหมายเพิ่มอานาจให้ทอ้ งถิ่นจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนี ยมได้มากขึ้น เพื่อให้ทอ้ งถิ่น
สามารถจัดบริ การสาธารณะที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นและเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น
2) สนับ สนุ นการดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นให้ยึด หลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ความรับผิดชอบต่อชุ มชน และมีความโปร่ งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการวางแผนและการทางานตลอดจนการจัดบริ การสาธารณะร่ วมกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และร่ วมติดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานของท้องถิ่น
3) ปรั บบทบาทและภารกิ จการบริ หารราชการระหว่างราชการส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่นให้ชดั เจน ไม่ซ้ าซ้อน เพื่อสามารถดาเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน
และประสานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเร่ งรัดการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจและ
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
4) บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคสู่
ท้องถิ่นโดยสนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติและระดับภาค
ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคานึ งถึงการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในทุกขั้นตอนของการจัดทาแผน

5) สนับสนุ นให้มีการบริ หารท้องถิ่ นรู ปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุ นให้ทอ้ งถิ่นที่มีศกั ยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็ น
มหานคร
6) สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็ น
ที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุ นการสร้างค่านิ ยมของสังคมให้ยึดมัน่
ในความซื่ อสัตย์สุจริ ตและถูกต้องชอบธรรมและส่ งเสริ มเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
7) จัดระบบงานให้มีความยืดหยุน่ คล่องตัว รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ และส่ งเสริ มพัฒนาระบบบริ หารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐทุ กระดับอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ
พร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการรุ่ นใหม่ที่จะต้องเป็ นกาลังสาคัญของภาคราชการ
ในอนาคต
8) ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ และประสิ ทธิ ภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานในลักษณะที่อาจ
แตกต่างกันตามพื้นที่ ตามการแข่งขันของการจ้างงานในแต่ละสายอาชี พที่เหมาะสม และตามความ
จาเป็ นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชี วิตข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีข้ ึน เพื่อให้สามารถดารงชี วิตได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม
1) ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลา้ สมัยและเปิ ดช่ องให้เกิ ดการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบหรื อทาให้เกิดประโยชน์ทบั ซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้ องกันการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริ ต ปราบปรามการ
ทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างจริ งจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐมากขึ้น ส่ งเสริ มคุ ณธรรมคู่ความรู ้ ท้ งั ในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝั งค่านิ ยม “คนไทย
ต้องไม่โกง”
2) พัฒ นากระบวนการยุติ ธ รรมให้มี ร ะบบการอานวยความยุติ ธ รรมที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่ งเสริ มให้มีการนาหลักความยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์
และหลักการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้มีการจัดตั้งองค์กร
ประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้ องสาหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอตั ราโทษ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี เป็ นอย่างน้อย มีระบบ หรื อกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็ วและเป็ น
ธรรมมากขึ้น

3) พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิ จ สังคมและการคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ ส่วนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและสิ ทธิ เสรี ภาพ
อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ จะเร่ งดาเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุ น
การดาเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความเห็น หรื อตรวจสอบการตรากฎหมาย
ของรัฐให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม
4) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น
ภายใต้ก ารใช้อาสาสมัค รเพื่อให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการยุติธ รรม ตั้ง แต่ช้ ัน ป้ องกัน
อาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การตรวจสอบการใช้อานาจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ส่ งเสริ มให้ผกู ้ ระทาความผิดที่พน้ โทษสามารถกลับสู่ ชุมชนมาใช้ชีวิตร่ วมกันได้อย่างปกติสุข
ตลอดจนจัดให้มีบริ การด้านทนายและการปรึ กษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย
5) พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบตั ิในการแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาความผิดที่เป็ นเด็ก
หรื อเยาวชนและผูใ้ หญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ผกู้ ระทาความผิด
ได้รับโอกาสในการแก้ไข ฟื้ นฟู และสามารถกลับตนเป็ นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทาความผิดซ้ าอีก
บนพื้นฐานของสิ ทธิ และเสรี ภาพที่ผกู ้ ระทาความผิดพึงได้รับ
6) สนับสนุ นและพัฒนาตารวจให้มีประสิ ทธิ ภาพมีความโปร่ งใส และเป็ น
ตารวจมืออาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งดาเนินการให้มีการกระจายอานาจของตารวจทั้งในส่ วนที่
ไม่ใช่ภารกิจหลักและกระจายอานาจการบริ หารไปยังส่ วนภูมิภาค
7) เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การติดตาม ประเมินผลการทางานของตารวจ อัยการและผูใ้ ช้อานาจรัฐอื่น ๆ
2.7.3 สื่ อและการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
จากทางราชการ และสื่ อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง เป็ นธรรม และรวดเร็ ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2) ปรับปรุ งกลไกการสื่ อสารภาครัฐให้ดารงบทบาทสื่ อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และสร้างความสมานฉันท์ในชาติ
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิ ชย์ต่าโดยได้รับการสนับสนุ นจาก
กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
4) จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองผูป้ ระกอบวิชาชี พสื่ อเพื่อให้สื่อมีเสรี
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุ งกฎหมายที่ขดั ต่อ
สิ ทธิเสรี ภาพขอประชาชน และสื่ อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

