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รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

      1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  
            1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดย
การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           1.1.2 เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่
รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรง
ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
           1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ใน
การตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
สูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน 

        1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึด
หลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลัง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

         1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดย
ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการ
กระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ านาจรัฐในต าแหน่งส าคัญและต าแหน่งระดับสูง
อย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 

             1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกัน

                                                           
1 ค าแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 

ผนวก 4 



 

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการ
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช 
และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

 1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดย
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่ อ านวยความ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมี
การบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมทั้ง
ปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา
กระทบกระท่ังตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

 1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงิน
เฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่
การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน 
 1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน 
 1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลัง
ซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
 1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 
500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้งจัดท า
แผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน 



 

 1.8.2 ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้
แรงงานและบุคลากรสามารถด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-
69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 
90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
 1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

 1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปีพ.ศ. 2555 และลดลงเหลือ
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเป็นการดูแล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย 
 1.10.1 เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท 
 1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 
 1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้างอาชีพ ผนวก
กับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไก
ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามล าดับ
ขนาดของหมู่บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

 1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด
และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอ
เมื่อเทียบกับต้นทุน และน าระบบรับจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่
ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามล าดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหาย
ของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และ
การออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร 

 1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 
2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 

 1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 



 

 1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 
 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก 

 1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนา
เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดย
มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยที่ยึดหลัก
นิติธรรม และองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล 
 ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะ

ด าเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏดังต่อไปนี้ 

 2.1  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
       2.1.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
             2.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ ให้
มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้
กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัยส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถ
บูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในการผลิต



 

อาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่ก าลังพลของกองทัพเพ่ือให้เป็นทหารอาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถผนึกก าลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของก าลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
       2.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบ
สหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ทั้ง
จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนตามหลักฐานพ้ืนฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพื่อระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป 
        2.1.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์
เพ่ือรับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นท่ีมากขึ้น โดยมุ่งระดม
สรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับ
ปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 
         2.1.5 เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุง
ระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด 
ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ
ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความ
มั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
       2.2.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
               1) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สนับสนุนการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้าง
งานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ  
รวมถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึน 
                  2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็น
ช่องทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การด าเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
                  3) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่
และผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความ



 

ต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต่ าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงโดยการออกมาตรการที่จ าเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
                  4) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างฐานรายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและ
ที่มิใช่ภาษ ี
                  5) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดล าดับความส าคัญ
ของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต  
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลาง 
                  6) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูป
ระบบการก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
                  7) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ 
เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน ้ามันเชื้อเพลิงส ารองแห่งชาติ กองทุนความม่ันคงทางอาหาร 
          2.2.2 นโยบายสร้างรายได้ 
                 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี 
                  2) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และ
การจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว น้ าตาล มันส าปะหลัง และอ่ืน ๆ จะ
ท าให้เป้าหมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                  3) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศรวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดย
ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 
                  4) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้  ความช านาญ 



 

และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืน ๆ 
                  5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมี
ความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค 
                  6) ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ โดยปรับปรุง
กฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอ้ืออ านวยและดึงดูดนักลงทุน 
                  7) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้
สูงให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความช านาญ 
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาท่ีดี 
 8) ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัดมาตรการ
เตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน 
                    2.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
                  1) ภาคเกษตร 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
                  1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้
พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
                  1.3 เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก  เพ่ิม
สมรรถนะการควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และบ าบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพ 
                 1.4 พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท าประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ 
ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการประมงทะเลพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการท าประมงในน่านน้ าต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศที่น าเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ าลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าตามมาตรฐานสากล 
                 1.5 เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการ



 

ผลิตและการจ าหน่ายล่วงหน้าที่แม่นย า และประสานโครงสร้างพ้ืนฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 1.6 จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เพ่ือความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร  สร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุนการท างานของภาครัฐ 
ตลอดจนจัดให้มีรายการโทรทัศน์เพ่ือการเกษตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร
ทั่วไป 
 1.7 เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่
สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  เช่น ยางพาราและพืช
พลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง เพ่ือรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่
ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 1.8 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีก าไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหา
มูลค่าเพ่ิมสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาด
ต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้น า
ในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารในตลาดโลกส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุน
การลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ 
 1.9 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพ่ือเผชิญ
กับวิกฤตอาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และด าเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพ
ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 2) ภาคอุตสาหกรรม 
                          2.1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตรา
สินค้าไทย 
 2.2 ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีใช้ปัญญา 
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท าภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
อาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการออกแบบ  



 

 2.3 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 2.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง  ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
 2.5 ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น เพ่ือป้องกันสินค้าน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมส าหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐาน
และคุณภาพสินค้าร่วมกันในกลุ่มอาเซียน 
 2.6 พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ  และพัฒนาเส้นทาง
การขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด 
รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยส าหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อ
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 2.7 เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ิม
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 2.8 ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เก่ียวข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและ
สะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น 
 2.9 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ความเพียงพอของ
แหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการ
ผลิตที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 
 2.10 เร่งรัดส ารวจและแสวงหาแหล่งแร่ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 3) ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
  3.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 



 

 1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงถึง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 2) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้
การประกอบการและด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจาก
ต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ด้าน
การค้าการลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย 
 5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างชาติในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ
ขนาดใหญ ่
 6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับ
ความต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
 7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ด้าน
การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
 3.2 การพัฒนาภาคบริการ 
 1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ 
เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน มาตรฐานธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย 



 

 2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมความหลากหลาย มูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
ออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3.3 การพัฒนาการกีฬา 
 1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและ
ของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่ส าคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เป็น “ทีมไทยแลนด์” 
 2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและ
อาสาสมัครการกีฬาประจ าศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
การบริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้นับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
 4) พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับ
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการ
แข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
 4) การตลาด การค้า และการลงทุน 
 4.1 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพ่ือป้องกัน
การผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ
และเอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ 
 4.2 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเข้าเพ่ือป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การ
ทุ่มตลาด และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต 



 

 4.3 สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การท าสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เปิดร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 
 4.4 ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.5 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ 
ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลัก
ไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จ าเป็นในการ
แข่งขันระดับโลกเพ่ือการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและ
บริการของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ 
 4.6 พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การ
ผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ท่ีใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยค านึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสใน
การส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ 
โดยให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิต
และส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
 4.7 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ก าหนดมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ 
 4.8 เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
โดยให้ความส าคัญต่อจังหวัดชายแดน เพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาดการลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเปน็การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน 
 2.2.4 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการกระจาย
รายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งก ากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2) ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ าสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 



 

 3) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
 4) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการ
บริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง 
และระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 
 4.1 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทาง
ที่มีความส าคัญ 
 4.2 ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่
กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอ่ืนเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4.3 ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 
 5) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่า
ถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
 6) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่ง
ทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและสะพานเศรษฐกิจ
เชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ 
 7) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรม
การบินของไทย รวมทั้งเพ่ิมความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ 45 ล้านคน 
เป็นปีละ 65 ล้านคนข้ึนไป เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ทางอากาศชั้นน าของเอเชียและโลก 
 2.2.5 นโยบายพลังงาน 
 1) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
 2) สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่ง
พลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงาน
ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 
 3) ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการ
ชดเชยราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนส่ง 
และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
 4) ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 
10 ป ีทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
 5) ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้



 

อุปกรณ์และอาคารสถานที่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ
มีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 
 2.2.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค ์ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 2) ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มี
การใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการ
ให้บริการในพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่ก าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือก าหนด
เป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 3) ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของ
ประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 
 4) ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ  โดยผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 

2.3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.3.1 นโยบายการศึกษา 
 1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล  จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุ
ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอ
ในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่



 

ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก  
รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้
เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก  สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัด
ให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา 
 นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้
เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้
เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
กระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
 4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม  และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการ
สร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมการศึกษาใน
สายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
 5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให้มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็น



 

แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา  ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่ง
ด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
 6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการ
วิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี
เพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับ
สาขาวิชาที่จ าเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 7) เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัด
การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 2.3.2 นโยบายแรงงาน 
 1) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
สามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท าได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอก
ระบบสามารถเลือกและมีงานท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ 
 2) ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการท างานแก่ผู้ใช้
แรงงาน 
 3) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 4) เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากข้ึนเพ่ือผู้ประกันตนสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 
 5) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ
ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะท างานร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีใช้แรงงานมีฝีมือท้ังระบบ 
 6) เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอ านวย
ความสะดวก และมาตรการการก ากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพ่ือดึงดูดแรงงาน
ที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ 
 7) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท างานของ
แรงงานต่างด้าว โดยค านึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ 



 

 2.3.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ
ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ี
กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 
 2) ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยก าหนดแผนงานแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจ านวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการ
เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิมในชนบท พร้อมกับ
การสร้างขวัญก าลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 3) จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย 
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้
ป้องกันโรคเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 4) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้ เป็นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนน าสุขภาพครอบครัวและ
การสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัย
เจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้
ความช่วยเหลือ แนะน า ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ให้
ความรู้และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้
มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อ
แขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 6) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 
 7) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย 



 

สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟ้ืนผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มีการใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน 
 2.3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 1) เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วม
เทิดทนูสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย 
โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย  และน้อมน า
พระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษา
ชาติ” มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคน
ในชาติ 
 2) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กร
และกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพ่ือให้การบริหารจัดการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพ
และประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือ
น าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรม
ในการด ารงชีวิตมากข้ึน 
 3) อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งท่ีเป็นมรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป 
โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพ่ิมพ้ืนที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถ
จัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพ่ือสืบสานและสืบทอด
การแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอด
สู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
 4) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้ 
 4.1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ือเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็น
แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป 
 4.2 ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดกีับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ 
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย 
 5) น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และ
น ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร
ที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 
 6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้
วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และเกิดการ
เรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 



 

 7) ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 2.3.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 1) ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดย
เพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันเพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้น าทางศาสนาให้สามารถเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพ่ือเชื่อมประสานระหว่างบ้าน  ศาสนา โรงเรียน เพ่ือ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่นม่ันคง 
 นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว 
และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการท างาน
แบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาค
ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ชีวิตคนไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 2) สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น
ไป ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจน
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูก
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือ
มีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มี
ความรู้คู่จริยธรรม ให้ความส าคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับ
เด็กและเยาวชนของชาติ 
 4) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เสมอภาค ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 
และดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีรายได้ มีหลักประกันในการด ารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ท างานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับ
ชุมชน การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พ่ึงได้เพ่ือช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่
อบอุ่นม่ันคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่ 



 

 5) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อม
ในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ 
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมภายใต้หลักคิดท่ีว่า ผูสู้งอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง 
 6) ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหาจราจร
ตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องด าเนินการอย่าง
เข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

 2.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่า
เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งส ารวจและจัดท าแนวเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท าให้คนมีภารกิจ
ดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด าริ เพ่ิมความชุ่มชื้น
ของป่าโดยฝายต้นน้ าล าธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่า
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 2.4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย 
จัดสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งใน
พ้ืนที่ระบบนิเวศส าคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการท าประมง
ชายฝั่ง จ ากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความ
มัน่คงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 
 2.4.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะ
เร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ า และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 



 

 2.4.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดกั้น
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ า ป่าไม ้
และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการด าเนินคดี
โลกร้อนกับคนจน 
 2.4.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญ
แก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.4.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการ
บริหารจัดการน้ าในระดับประเทศทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงศักยภาพของ
ลุ่มน้ า จัดหาและจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ าในประเทศทั้ง 25 
ลุ่มน้ า สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นาพร้อมการผันน้ าจากลุ่มน้ าอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค 
 2.4.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี จัดท ายุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัติระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัย
และการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไก
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ด าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความ
จ าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือป้องกันกรุงเทพฯ  และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ าทะเล และจากการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดขึ้น 
 2.4.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด
และช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคี
อ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและ
การป้องกันการชะล้างท าลายดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจ และก าหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 



 

 2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 2.5.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดย
พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ 
และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกระดับ 
 2.5.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐ
และเอกชน 
 2.5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.5.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพ จัดท าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัย
ให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่
คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
 2.5.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 2.6.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริม
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความ
ใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน 
 2.6.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความม่ันคง 
 2.6.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติใน
องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือรักษา
สันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม 



 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.6.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 
 2.6.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล 
และประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 
 2.6.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง
พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการ
ก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
 2.6.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ 
ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย 
 2.6.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
 2.6.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทาง
นโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
 2.6.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความส าคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 2.7 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 1) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพ้ืนที่การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ปกติ และ
การปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการ
บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง 
และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น 
และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 



 

 3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความ
มั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด 
และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 4) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอแก่การด ารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากร
ภาครัฐ 
 5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
และชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งระดับสูงและต าแหน่งที่มีอ านาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อ
สาธารณชน เพ่ือความโปร่งใสของผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพ่ิมขึ้น พัฒนาและน ามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม 
 6) สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่ง ร่วมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ ควรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันท า โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ
กับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ
ติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 



 

 8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 9) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบ
การตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
 1) ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักนิติธรรมและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอ านวยความยุติธรรม
เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม ่
 2) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรม การน ามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด าเนินการ
ต่อผู้กระท าผิด ดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟูพัฒนาผู้กระท าความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพ่ือป้องปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้



 

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องสนับสนุนในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 
 2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 
 2) ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิวัฒนาการสมัยใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิม
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม 
การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 3) ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร 
 


