


 
 
 

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตรี 
 
 

 
 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี
แถลงตอรัฐสภา 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ลงนโยบาย 

แถ 



สารบัญ 
 

หนา 
ประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ก 

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ข 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑ 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
แถลงตอรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก ๕ 
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ ๑๑ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ ๑๒ 
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ๒๖ 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๓๔ 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๓๗ 
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๓๘ 
๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๔๐ 

ภาคผนวก ๔๕ 
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
ของคณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด ๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ประกาศ 

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 โดยที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแลว 
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูตองพนจากตําแหนง และประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาวา สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

 จึงทรงพระราชดําริว า นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนผูที่สมควรไววาง
พระราชหฤทัยใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีบริหารราชการ
แผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  

เปนปที่ ๖๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท 

ประธานสภาผูแทนราษฎร 
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ประกาศ 

แตงตั้งรัฐมนตร ี
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
เปนนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แลว นั้น  

 บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเลือกสรรผูที่สมควรดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผนดินสืบไปแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรี ดังตอไปนี้ 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ  เปนรองนายกรัฐมนตรีและ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง  เปนรองนายกรัฐมนตร ี
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ  เปนรองนายกรฐัมนตร ี
นายกิตติรัตน ณ ระนอง  เปนรองนายกรัฐมนตรีและ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
นายชุมพล ศิลปอาชา  เปนรองนายกรัฐมนตรีและ 
 รัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
นายสุรวิทย คนสมบูรณ  เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ  เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
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นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงการคลัง 
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงการคลัง 
นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล  เปนรัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงการตางประเทศ 
นายสันติ พรอมพฒัน  เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนา

  สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
นายธีระ วงศสมุทร  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ 
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ  เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร 
 และสหกรณ 
พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 กระทรวงคมนาคม 
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 กระทรวงคมนาคม 
นายปรีชา เรงสมบูรณสขุ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายพิชัย นริพทะพันธุ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
นายภูมิ สาระผล  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 กระทรวงพาณิชย 
นายศิริวัฒน ขจรประศาสน  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 กระทรวงพาณิชย 
นายชูชาต ิหาญสวัสดิ์  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงมหาดไทย 
นายฐานิสร เทียนทอง  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงมหาดไทย 
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พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
นายเผดิมชัย สะสมทรพัย  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
นางสุกุมล คุณปล้ืม  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี  เปนรัฐมนตรีวาการ  

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นายวรวัจน เอื้ออภญิญกุล  เปนรัฐมนตรีวาการ  

  กระทรวงศึกษาธิการ 
นางบุญรื่น ศรีธเรศ  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงศึกษาธิการ 
นายสุรพงษ อึ้งอมัพรวิไล  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ  

  กระทรวงศึกษาธิการ 
นายวิทยา บุรณศิริ  เปนรัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
นายตอพงษ ไชยสาสน  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
นายวรรณรัตน ชาญนุกลู  เปนรัฐมนตรีวาการ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  

เปนปที่ ๖๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตร ี
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอรัฐสภา 
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

    
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดิฉันเปนนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแตงตั้ง
รัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นั้น 

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเรียบรอยแลว 
โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติในหมวด ๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาเพื่อใหทราบถึงเจตนารมณ ยุทธศาสตร และนโยบายของรัฐบาล ที่มุงมั่น
จะสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือกันในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนาเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
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ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี และมีการสะสมทางปญญามาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน แมวาจะตองเผชิญกับภาวะความทาทายและปญหาตาง ๆ แตก็สามารถผานพน
อุปสรรคไปไดทุกครั้ง เนื่องดวยภูมิปญญาของสังคมและคุณคาทางวัฒนธรรมไทยที่ยึดมั่น 
ในสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนเคารพและยึดมั่น  
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ความรักในอิสรภาพและความยุติธรรม  
ซึ่งตางลวนเปนพลังผลักดันใหสังคมไทยสามารถแสวงหาทางออกไดเสมอมาจนเปน 
ที่ยอมรับของนานาประเทศ  

ดวยตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราไดสะสมมาตั้งแตในอดีต ไดเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ 
ความเปนไปของโลก สามารถนําพาประเทศไปสูความสงบสุขและเจริญรุงเรืองดวยดีเสมอมา 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยอยูในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว แนวคิดในการบริหารบานเมืองจึงไมสามารถ 
ใชกรอบแนวคิดแบบเดิมที่เคยเปนมาในอดีตได ดังนั้น กรอบแนวคิดใหม ๆ จึงมีความจําเปน
ที่จะตองนํามาใชเพิ่มเติมรวมกับตนทุนดั้งเดิมของประเทศที่เรามี เพื่อรวบรวมพลังจาก 
ทุกภาคสวนมาชวยกันสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับประเทศของเราใหดีย่ิงข้ึน  

จากสถานการณและสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจโลกที่ เปล่ียนแปลง 
ไปอยางมีนัยสําคัญ ไดสงผลใหประเทศไทยในวันนี้อยูในชวงการเปลี่ยนผานเชิงโครงสราง 
ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ  

๑. การเปลี่ยนผานของเศรษฐกิจ ที่ผานมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูง
และยังไมสามารถกาวพนวิกฤตไดอยางย่ังยืน ดวยเหตุผลที่สําคัญ คือ 

 ๑.๑ วันนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความไมแนนอนสูง และอยูในกระบวนการ
เปล่ียนผานขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสูศูนยกลางใหมทางทวีปเอเชียในระยะยาว 
สหรัฐอเมริกายังมีการวางงานสูง อีกทั้งสถาบันการเงิน ครัวเรือน และรัฐบาลยังออนแอดวย
ภาระหนี้เกินตัว เศรษฐกิจยุโรปเผชิญปญหาการคลังและมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศ ทั้งกรีซ สเปน และอิตาลี รวมทั้งภาระอุมชูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปซึ่งกอใหเกิดความไมแนนอนของการถือครองทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ 



 
 

๓ 
 

ทั้งที่เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐและทรัพยสินอื่น ๆ ในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพ 
ในการขยายตัวของเศรษฐกิจและกลุมชนชั้นกลางที่มีกําลังซื้อสูงเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะ
บทบาทและความเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มมีมากขึ้นและแผขยายในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก โดยไดเปล่ียนผานจากการเปนโรงงานผลิตของโลกไปสูการบริหารและ 
ถือครองทรัพยสินและทรัพยากรพลังงานของโลกไดอยางสมบูรณแบบ 

 ๑.๒ โครงสรางเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการสงออกสินคาและการลงทุน
จากตางประเทศอยางมาก จึงมีความเสี่ยงสูงจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก และยังไมไดรับ
ผลตอบแทนอยางเต็มที่จากการผลิตและการใชทรัพยากรของประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
สัดสวนการพึ่งพาอุปสงคในประเทศลดลงจากรอยละ ๗๔.๘ ในป ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๖๗.๕ 
ในป ๒๕๕๓ จึงทําใหเศรษฐกิจไทยหดตัวเมื่อโลกมีวิกฤตเศรษฐกิจ (ติดลบรอยละ ๒.๓ ในป 
๒๕๕๒) และขยายตัวเมื่อโลกฟนตัว (ขยายตัวรอยละ ๗.๘ ในป ๒๕๕๓) เปนวงจรอยางนี้ 
ซ้ําแลวซ้ําเลา การขยายตัวดังกลาวมาจากภาคการสงออกที่ขยายตัวไดสูงถึงรอยละ ๒๘.๕ 
ซึ่งกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ เปนของบริษัทตางชาติที่ไทยเปนเพียง 
แหลงประกอบ สวนการสงออกสินคาเกษตรยังคงเปนการสงออกวัตถุดิบที่ราคาผันผวน
ข้ึนกับตลาดโลก ในขณะที่การทองเที่ยวขยายตัวจากการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวมากกวา
การเพิ่มมูลคาของบริการและขาดการบริหารจัดการที่จะทําใหเกิดความยั่งยืน 

 ๑.๓ ประเทศไทยยังคงนําเขาพลังงานจากตางประเทศสูง สัดสวน 
การนําเขาพลังงานสุทธิตอการใชรวมยังคงสูงถึงรอยละ ๕๕ โดยเฉพาะน้ํามันดิบ ซึ่งเปน
ตนทุนที่สําคัญของการขนสงและการผลิตสินคาที่มีผลกระทบตอคาครองชีพและตนทุน 
การผลิตที่ตองแขงขันกับตางประเทศ แมวาในภูมิภาคอาเซียนเองจะมีแหลงน้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติมากมาย แตการแสวงหาความรวมมือเพื่อการพัฒนาความมั่นคงของพลังงาน
ในภูมิภาคยังมีนอย และจะเปนปจจัยเสี่ยงตอประเทศไทยในระยะยาว 

 ๑.๔ ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจที่มีอยูสูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจ 
ที่ยังไมเขมแข็ง ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายไดนอยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได 
โดยสวนใหญอยูในสาขาเกษตร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ จึงไมมีโอกาสที่จะเติบโตเปนชนชั้นกลางที่จะเปนฐานการบริโภค 
และสรางสินคาและบริการที่มีคุณคาและเปนของตนเองได และในชวงที่เศรษฐกิจเขาสู 
ชวงภาวะเงินเฟอก็จะเปนกลุมคนที่เดือดรอนจากคาครองชีพและตนทนุการผลติมากกวาคนอืน่ 



 
 

๔ 
 

๒. การเปล่ียนผานทางดานการเมือง ความขัดแยงทางการเมืองในชวง 
ที่ผานมา แมจะมีผลตอความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แตเนื่องจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ผานมาผูกโยงกับภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนตางชาติมีพื้นฐานอยูบนความเชื่อที่วา สังคมไทยและคนไทยจะสามารถ 
หาขอสรุปที่นําไปสูความปรองดองสมานฉันทไดในที่สุด 

อยางไรก็ดี ความขัดแยงดังกลาวยอมมีผลกระทบกระเทือนตอการวาง
พื้นฐานเพื่ออนาคตระยะยาว และทําใหสูญเสียโอกาสในการเดินหนาเพื่อพัฒนาประเทศ
ในชวง ๕ ปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวไดเพียงเฉล่ียรอยละ ๓.๖ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพ 
ที่ควรจะเปน และสงผลตอความลาชาในการแกไขปญหาที่เปนพื้นฐานของคนสวนใหญ 
ในประเทศคือ ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได 

๓. การเปลี่ยนผานของโครงสรางประชากรและสังคมไทย โครงสราง
ประชากรที่เปล่ียนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุจะมีผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของคนไทย
ในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งปญหายาเสพติด และปญหาวัยรุนที่จะบั่นทอนคุณภาพของเยาวชนไทย ซึ่งมี 
ความจําเปนตองพัฒนาระบบการศึกษา การใหบริการสุขภาพและสรางสวัสดิการที่มั่นคง
ใหแกคนไทยทุกคน  นอกจากนี้  ประเทศไทยยั งตอง เผชิญตอการเปลี่ ยนแปลง 
ในภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่จะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนในอนาคต เชน ภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และกฎระเบียบของการแขงขันในตลาดโลก เปนตน  
 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหาร 
ที่มีความยืดหยุนที่คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ 
ตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะรายงานตอรัฐสภาเมื่อมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงนโยบายใหเกิดประโยชนตอประเทศใหมากที่สุด นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย  
๓ ประการ คือ 
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ประการที่หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสู โครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล  
มีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสราง
การเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัย  
ถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของเศรษฐกิจไทย 

ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและ
อยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
ตอประชาชนคนไทยทุกคน 

ประการที่สาม  เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง 

 
 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปดวย
แนวทางที่กลาวมา รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไวโดยแบง 
การดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะ 
การบริหารราชการ ๔ ปของรัฐบาล เพื่อใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และ 
มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก 

๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู
ประชาธิปไตย 
 ๑.๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิด 
ความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 ๑.๑.๒ เยียวยาและฟนฟูอยางตอเนื่องแกบุคคลทุกฝาย 
เชน ประชาชน เจาหนาที่รัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความเห็นที่แตกตาง และความรุนแรงที่กอตัวข้ึนตั้งแตชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ๑.๑.๓ สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับ 
ความรวมมือจากทุกฝายอยางเต็มที่ในการตรวจสอบและคนหาความจริงจากกรณีความรุนแรง
ทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรางกายและจิตใจ  
รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิน  

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน 
“วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และ 
ผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับ
การบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ 
ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับ
ตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  
ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อให 
การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน 
ตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการหามการกระทําที่เปน
การขัดกันแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผูใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนง
ระดับสูงอยางทั่วถึง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริตและถูกตองชอบธรรม 
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๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและ
เรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเรงใหมีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได รวมท้ังสนับสนุนภาคการเกษตร
ดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟนฟูการขุดลอก 
คูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูเดิม ขยายเขตการสูบน้ําดวยไฟฟา จัดสรางคลองสงน้ํา
ขนาดเล็กเขาสูไรนา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการผลิต 
สงเสริมการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลงน้ํา 
ในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง 

๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน  
ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือ
ในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาส 
ทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจ 
การปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัย 
กับสภาพความเปนจริงของปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ
อยางเปนธรรม 

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
รวมกัน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผานกระบวนการ
ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเรงดําเนินการตามขอผูกพัน
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 

 

 



 
 

๘ 
 

๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ
เนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
 ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
น้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพื่อใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสราง
ราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน  
 ๑.๗.๒ จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพ
รถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริง
ตอเดือน  
 ๑.๗.๓ ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต  
 ๑.๗.๔ แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและ
การมีรายไดเพื่อเพิ่มกําลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรง
และทางออม  

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือ
ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  

๑.๘.๑ พักหนี้ ค รั ว เ รื อนของ เกษตรกรรายย อยและ 
ผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยางนอย ๓ ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับ 
ผูที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสรางการผลิต
อยางครบวงจร เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคงและสามารถ
ใชหนี้คืน 

๑.๘.๒ ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 
๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท 
อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระ
แกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหแรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพไดอยาง 
มีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี  

๑.๘.๓ จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ป จะไดรับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ป จะไดรับ ๗๐๐ บาท 
อายุ ๘๐-๘๙ ป จะไดรับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปข้ึนไป จะไดรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๔ ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับ
สิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 



 
 

๙ 
 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ ๒๓ ในป  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือรอยละ ๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  สนับสนุน 
สินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึง
เพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเปนการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ
และประชาชน โดย 
 ๑.๑๐.๑ เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 
๑ ลานบาท   
 ๑.๑๐.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉล่ีย
จังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท  
 ๑.๑๐.๓ จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท 
ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบการรายยอย เพื่อให
สามารถกู ยืมเพื่อการสรางอาชีพ  ผนวกกับกลไกของ  “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ ”  
ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะเปนกลไกใหมในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ 
 ๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับขนาดของหมูบาน เพื่อใหหมูบานบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก 
โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดัน 
ใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับตนทุน และนําระบบ
รับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร เริ่มตนจาก 
การรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคา
เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยา 
ความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือน
เกษตรกรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 



 
 

๑๐ 
 

 ๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
โดยประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year) 
และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติเขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคล
ที่จะมีข้ึนในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อการสรางเอกลกัษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น  
 ๑.๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการ
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา เพื่อสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไร 
ใหสามารถพัฒนาเปนชางฝมือดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ  
 ๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ใหมีศักยภาพ ดวยการสนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
ผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ การเขาถึง
แหลงทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมใหมีศูนยกระจาย
และแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและเมืองทองเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวและ 
การสงออก  

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการ
อยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผูปวยที่พึงไดรับ
จากระบบประกันสุขภาพตาง ๆ บูรณาการแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของให
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
คุมคาตอการใหบริการมาใชใหแพรหลาย รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝาระวังโรคอุบัติใหม 
และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

 ๑.๑๕ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่ม
ทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ควบคูกับการเรงพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการในสถานศึกษาที่กําหนด
โดยไมเสียคาใชจาย 



 
 

๑๑ 
 

 ๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวม
อยางกวางขวาง โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวาง
กลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบ 
ตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ใหประชาชนเห็นชอบผานการออกเสียง
ประชามติ 
 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ ๔ ปของรัฐบาลชุดนี้
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ ๒ ถึง 
ขอที่ ๘ ดังตอไปนี้ 

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวง 
ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมเพื่อใหประชาชน 
ในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคม 
แหงการรูรักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบ
ปองกันประเทศ ใหมีความพรอมในการพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และ
ผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนใหกองทัพมีโครงสรางที่เหมาะสมและมีความทันสมัย 
สงเสริมกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถของ
ภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ นําไปสูการพึ่งพาตนเองไดในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง 
สนับสนุนสิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทัพเพื่อใหเปนทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตย 
และสามารถผนึกกําลังกับประชาชนใหมีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งกําหนดเปนบทบาทของทหารในการชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
กรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับใหมี
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 



 
 

๑๒ 
 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
สงเสริมใหกองทัพพัฒนาความสัมพันธทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอม 
ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธของหนวยงาน
ดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบาน 
บนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญา 
ที่มีอยูเพื่อมิใหเปนเงื่อนไขของความขัดแยง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อระงับยับย้ังและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและยาเสพติดใหหมดไป  

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหาร
วิกฤตการณเพื่อรับมือภัยคุกคามดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย 
สรางขึ้นที่มากขึ้น โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติ 
ที่เกิดจากภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคง
ในรูปแบบใหมในทุกดาน ไดแก ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย 
อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อใหมีความพรอมรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดานความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน 

๒.๕ เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม 
การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมี
สถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปองกันและบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังกฎหมาย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางเขมงวด ดูแลใหความเปนธรรมและเฝาระวัง
ไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคูไปกับ 
การจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใตความสมดุลระหวางการรักษา 
ความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐาน 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกจิมหภาค  

 ๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแก
คนสวนใหญของประเทศ และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ  
โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายไดที่เปนธรรม และกอใหเกิด 



 
 

๑๓ 
 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน มีการจางงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ 
ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  
โดยการสรางความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึง
การสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น 
 ๓.๑.๒ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยใหเปนทั้งแหลง
เงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุม 
ผูมีรายไดนอย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคกรทางการเงิน
ชุมชน กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตาง ๆ กลุมวิสาหกิจชุมชน และสหกรณทุกระดับ พรอมกับ
การพัฒนาความรูพื้นฐานทางการเงินแกประชาชน 
 ๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบ
ตอคนสวนใหญและผูดอยโอกาส สามารถใหบริการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมการเงินและความตองการที่ เป ล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  
ดวยคาบริการที่ต่ําและการบริการที่มีประสิทธิภาพ การสรางเสถียรภาพและความมั่นคง 
โดยการออกมาตรการที่จําเปน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงสงเสริม 
หลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลใหไดมาตรฐานสากล เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 ๓.๑.๔ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริม
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางฐานรายไดภาษีที่ย่ังยืนในระยะยาว รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษีและที่มิใชภาษี  
 ๓.๑.๕ สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง  โดยปรับปรุง
องคประกอบและโครงสรางงบประมาณใหเหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลัง 
ที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับทิศทาง 
การพัฒนาและใหเปนพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
รวมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายไดในทองถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน 
จากสวนกลาง 
 ๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนน
ประสิทธิภาพการใหบริการ การบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด และเรงฟนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน รวมท้ังปฏิรูประบบการกํากับดูแลการลงทุนและ 



 
 

๑๔ 
 

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเปนบริษัทมหาชน เพื่อให
รัฐวิสาหกิจเปนกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุน
ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความเปลี่ยนแปลง 
 ๓.๑.๗ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถิ่นที่รวมถึง 
ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช 
ในการบริหารสินทรัพยของชาติใหเปนประโยชน เชน กองทุนมั่งคั่งแหงชาติ กองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 

๓.๒ นโยบายสรางรายได  
 ๓.๒.๑ ส ง เสริ มการท อ ง เที่ ย วจากทั้ งภายนอกและ
ภายในประเทศ จัดใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว รวมท้ังหลักประกัน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลคาเพิ่มสูง ใหมีรายไดจากนักทองเที่ยว
เพิ่มข้ึน ๒ เทาตัวในเวลา ๕ ป 
 ๓.๒.๒ ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเปน
แหลงรายไดและการจางงานในประเทศมาเปนเวลานานใหกาวขามไปสูการเปนศูนยกลาง
การผลิตและการคาอาหารคุณภาพสูง เปนที่ตองการของผูบริโภคที่มีฐานะและรสนิยม
เฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรและ
อาหาร เชน ขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง และอื่น ๆ จะทําใหเปาหมายการเปนครัวที่มีคุณภาพ
ของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 ๓.๒.๓ สง เสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงาน 
ปโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสรางรายไดจากความตองการภายในประเทศ 
รวมทั้งสรางการจางงานใหแกประเทศโดยถือเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหม  
 ๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยาย
ชองทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 
ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณคาและคุณภาพสูง  
ซึ่งจะตองสรางคนที่มีฐานความรู ความชํานาญ และความคิดสรางสรรค ตอยอดความรู 
สูการสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สรางตราสินคาใหมจากภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑชุมชน อัญมณี และอื่น ๆ 



 
 

๑๕ 
 

 ๓.๒.๕ สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศ
เพื่อนบานซึ่งมีความพรอมทางดานแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศและภูมิภาค  
 ๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาที่เปนการผลิต
สินคาและบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลคาสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกคนไทย รวมถึงการลงทุนในการสรางเมืองใหมในพื้นที่ที่เหมาะสม และ
โครงสรางพื้นฐานสาธารณะ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และสภาวะแวดลอมของการลงทุน 
ใหเอื้ออํานวยและดึงดูดนักลงทุน 
 ๓.๒.๗ เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ  สรางงาน 
ที่มีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชนอยางทั่วถึง เปนระบบ ในทุกระดับชั้นความรู และ
สงเสริมใหเกิดความรู ความชํานาญ และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง 
แหลงเงินกูและเงินรวมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิด 
การผลิต การแปรรูป และการคาอยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสินคาและบริการ 
ที่มีคุณภาพ สามารถขายไดในราคาที่ดี 
 ๓.๒.๘ สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน และการเงิน ภายใตประโยชนรวมกันของกรอบความรวมมือและขอตกลง
ทางการคาหลายฝาย โดยจัดมาตรการเตรียมพรอมและใหธุรกิจและประชาชนไทยสามารถ
ปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหมและมีความพรอมรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในทุกภาคสวน 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 ๓.๓.๑ ภาคเกษตร 

๑) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติ
เปนกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเอง  
ตามเจตนารมณของกฎหมาย 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัย
และพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง ตานทานตอโรคและ 
แมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถายทอด 
องคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพื่อใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุน 
การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  



 
 

๑๖ 
 

๓) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตว 
ใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพียงพอกับความตองการภายในประเทศ
และการสงออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม ปองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดตอระหวาง
สัตวสูคน การพัฒนาเทคโนโลยีดานชีวภัณฑสัตว และการตรวจสอบคุณภาพ 

๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและ 
ในแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการฟนฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงใหสมดุล
กับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่อนุรักษเพื่อการประมงทะเลพื้นบาน สงเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แสวงหาลูทางการทําประมง 
ในนานน้ําตางประเทศที่ไมขัดตอระเบียบขององคการระหวางประเทศและประเทศที่นําเขา 
โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาสินคา
ประมงใหมีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําตามมาตรฐานสากล  

๕) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกร 
ใหเขมแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิต
ที่เปนขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจําหนายลวงหนาที่แมนยํา และประสาน
โครงสรางพื้นฐานของทางราชการและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางกระบวนการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีและภูมิปญญาชาวบาน  

๖) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร  
ที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 
และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุนชวยเหลือและพัฒนา
เกษตรกร สรางหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร จัดใหมี
อาสาสมัครเกษตรหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดใหมีรายการโทรทัศน
เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพรความรูดานการผลิตและการตลาดแกเกษตรกรทั่วไป  

๗) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรในดานธุรกิจ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได รวมมือ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการ 
ใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาที่สนับสนุนการสงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบ
การจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ และการตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิต 
เรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชน ยางพาราและพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย 
มันสําปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานโลก สงเสริมการผลิตสินคาใหมที่ใหผลตอบแทนสูง 
โดยมีเปาหมายเพิ่มมูลคาภาคการเกษตรตอผลผลิตมวลรวมของประเทศอยางตอเนื่อง 



 
 

๑๗ 
 

๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก โดยการสงเสริมการผลิตสินคาใหมที่มีกําไรสูง มีการแปรรูป
อยางครบวงจรเพื่อแสวงหามูลคาเพิ่มสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิต 
ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ สรางกลุมธุรกิจรายสินคาระดับภูมิภาค
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสรางโอกาสชี้นําในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดขาว 
เรงรัดการเจรจาขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารในตลาดโลก 
สงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวโลกทั้งในแงสินคาเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุน
ภาคเกษตรในตางประเทศ 

๙) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัย
และพัฒนาพันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและสราง
ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สรางความสมดุลระหวางพืชอาหาร 
และพืชพลังงาน สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรทางเลือก ปรับโครงสรางและจัดหาที่ทํากิน
ใหแกเกษตรกรผูยากไรและดําเนินการฟนฟูคุณภาพดินใหคงความอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน 
ตลอดจนการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม  

๑) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปน 
ท่ียอมรับในระดับสากล รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชิงพาณิชยทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑตรงตามความตองการ
ของผูซื้อและสอดคลองกับความตองการของตลาด ตลอดจนสงเสริมใหมีการสรางตราสินคาไทย 

๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรม
สรางสรรคที่ใชปญญา ใชเทคโนโลยี และใชภูมิปญญาทองถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรม 
ที่ใชแรงงานเปนหลัก โดยสงเสริมการสรางนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได
เขาประเทศ เชน อุตสาหกรรมถายทําภาพยนตร อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ เปนตน  

๓) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
บนฐานความรู ความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและ
ยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด 
เชน สินคาเกษตรอินทรีย อาหารฮาลาล เปนตน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 



 
 

๑๘ 
 

๔) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยสนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงสินเชื่อผานสถาบันการเงินตาง ๆ 
สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูและทดสอบผลิตภัณฑ สงเสริม 
การรวมกลุมอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และ
ปรับปรุงหลักเกณฑสงเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเอื้ออํานวย
ตอการลงทุนมากยิ่งข้ึน  

๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐาน 
ของสินคาอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปดเสรีการคามากขึ้น เพื่อปองกันสินคานําเขาที่ไมได
คุณภาพซึ่งอาจกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินและกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งใหมีการบังคับใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ
อยางจริงจัง และสงเสริมใหเกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินคารวมกันในกลุมอาเซียน  

๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
ที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการขนสงเชื่อมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมดังกลาว 
กับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวาง
ฝงอันดามันและฝงอาวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

๗) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และอยูรวมกับชุมชนได โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
ลดการใชทรัพยากรและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ดวยหลักการการลดการใช 
การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม เพิ่มปริมาณการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการสรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอน 
รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาและตรวจสอบสภาวะแวดลอม 
และพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคลองกับแนวทางดังกลาวเพื่อนําไปสู
สังคมคารบอนต่ํา  

๘) สงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและ
มาตรการอื่นที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน การใช
พลังงานทดแทน และการใชพลังงานจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนตประหยัดพลังงาน 
อุตสาหกรรมรถยนตที่ใชพลังงานทดแทนและสะอาด ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล และ 
กาซธรรมชาติ (NGV) 



 
 

๑๙ 
 

๙) สนับสนุนให ผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ทุกสาขาการผลิตเขาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพรอมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของแหลงพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการ
มลพิษเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

๑๐) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ  
เพื่อนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  
โดยใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบสิ่งแวดลอมและชุมชน  
 ๓.๓.๓ ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
 ๑) การพัฒนาการทองเที่ยว 
 ๑.๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเขาถึงแหลงทองเที่ยวของผูพิการและ
ผูสูงอายุ  
 ๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
ในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวที่เปนกรอบแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของประเทศ 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงทุนพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
 ๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการ
ดานการทองเที่ยวเพื่อใหการประกอบการและดําเนินธุรกิจเปนไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐเพื่อใหสามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ๑.๔) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยว
คุณภาพทั้งจากตางประเทศและในประเทศ โดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุกในกลุมตาง ๆ  
ทั้งระดับภายในประเทศและระหวางประเทศเพื่อใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวระดับโลก 
ศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา



 
 

๒๐ 
 

ใหแกนักทองเที่ยวที่อยูในกรอบการคาเสรี หรือมีความสัมพันธดานการคาการลงทุนรวมกับ
ประเทศไทย และการยกเวนการตรวจลงตราใหแกนักทองเที่ยวจากประเทศกลุมเปาหมาย 
 ๑.๕) ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ รู ป แ บ บ 
การทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการ
ทองเท่ียว สนับสนุนการถายทําภาพยนตรตางชาติในประเทศไทย และสงเสริมการเสนอตัว
ใหประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ  
 ๑.๖) ผลักดันความรวมมือของหนวยงาน 
ตาง ๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวใหเพียงพอกับความตองการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
กับการทองเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่ออํานวย
ความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และปองกันการเอาเปรียบนักทองเที่ยว พรอมทั้งปองกัน
แกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูความยั่งยืน  
 ๑.๗) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธดานการตลาด และการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยว
ของไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลก 
 ๒) การพัฒนาภาคบริการ  
 ๒.๑) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการ
ใหมีองคความรู เสริมสรางนวัตกรรมและทักษะทั้งดานภาษา มาตรฐานการบริการ และ 
การจัดการ เพื่อสรางความเขมแข็งและทันตอการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหวาง
ประเทศดานการคาบริการ การเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนา
บุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจ และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของภาคบริการไทย  
 ๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อ
ขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลคา ความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแหลงสรางรายไดเงินตราตางประเทศและ
รายไดทองถิ่น เชน การทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินคา 
การศึกษานานาชาติ การกอสราง ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี  
การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 



 
 

๒๑ 
 

 ๓) การพัฒนากีฬา  
 ๓.๑) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
กีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดใหมีการแขงขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ ๆ 
ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว 
โดยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกฝายเปน “ทีมไทยแลนด” 
 ๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การกีฬาใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ 
ที่ทันสมัย และจัดใหมีผูฝกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจําศูนยและสนามกีฬา รวมทั้ง
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนและการบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬา 
ดวยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เชน มาตรการภาษี มาตรการสงเสริมการลงทุน และมาตรการ
การเงิน ภายใตความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 
 ๓.๓) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน
แกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโนมวาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬา 
ในระดับนานาชาติ ใหสามารถพัฒนาเปนนักกีฬาทีมชาติที่สรางชื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี
แกเยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติใหสนับสนุน
ภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแตระดับเด็กและเยาวชน 
 ๓.๔) พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดวยการ
นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกตใชอยางจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มี
ศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ พรอมไปกับการพัฒนาผูฝกสอนและผูตัดสินใหไดมาตรฐานสากล 
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรกีฬา
อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหผูพิการเขาถึงการกีฬาและการแขงขันกีฬาในทุกระดับ  
เพื่อพัฒนาไปสูการเปนนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแขงขันกีฬาและ
มหกรรมกีฬาตาง ๆ  
  ๓.๓.๔ การตลาด การคา และการลงทุน  
   ๑) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและ 
เปนธรรมเพื่อปองกันการผูกขาดตัดตอน สงเสริมและพัฒนาบทบาทขององคกรที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน แกไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการตาง ๆ  
เพื่อสรางความเปนธรรมใหแกผูบริโภค รวมทั้งสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการในดาน
การคุมครองและปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทย 
ในตางประเทศ  



 
 

๒๒ 
 

   ๒) สรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่สงเสริมการคาการลงทุน 
ที่ครอบคลุมการลงทุนดานเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหาร 
การนําเขาเพื่อปองกันการคาที่ไมเปนธรรม การทุมตลาด และสินคาที่ไมไดมาตรฐาน
ทางดานคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปล่ียนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหมี
คุณภาพที่สามารถขยายตัวไดอยางย่ังยืน กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง 
และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต 
   ๓) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขา 
ที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคา
เกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา การหาตัวแทนและหุนสวนในตางประเทศเพื่อสราง
เครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนการเปดรานอาหารไทยของคนไทย 
ตามนโยบายครัวไทยสูครัวโลก และนโยบายไทยเปนครัวอาหารโลก 
   ๔) ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุน  
ใหครอบคลุมการใหสิทธิประโยชนแกธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว  
การกีฬา และบริการ โดยเนนกิจการที่ใชความคิดสรางสรรค เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการใช
เทคโนโลยีข้ันสูง และมีสวนรับผิดชอบตอสังคม 
   ๕) สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษา 
ตลาดเดิมและสรางตลาดใหมเพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออก
สินคาและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก 
พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิงของทักษะ 
เทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลกเพื่อการขยายตัวอยางย่ังยืน 
ของประเทศในอนาคต และเปนการสงเสริมใหสินคาและบริการของไทยเปนที่รูจักและ
ยอมรับอยางแพรหลายจากผูบริโภคในประเทศตาง ๆ 
   ๖) พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหม 
ในการหารายได การผลิตสินคาและบริการอันเปนที่ตองการของผูบริโภคในตลาดโลก  
ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่ใชนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยคํานึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะขยายโอกาสในการสงออก ลดตนทุนจากการพัฒนา
ระบบการกระจายสินคาจากแหลงผลิตทองถิ่นไปสูตลาดในทุกระดับ โดยใหความสําคัญ 
ในการเชื่อมโยงใหประเทศไทยเปนประตูสูตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและสงเสริม
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาสินคาและบริการระหวางประเทศและศูนยกลาง 
การผลิตและสงออกอาหารฮาลาลในโลก  



 
 

๒๓ 
 

   ๗) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา  
การลงทุน และการตลาดภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงการคาเสรีในระบบพหุภาคี
และทวิภาคี โดยเรงรัดการใชประโยชนจากความตกลงที่มีผลบังคับใชแลว พรอมทั้ง 
วางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนดมาตรการในการใหความชวยเหลือผูที่ไดรับ
ผลกระทบ และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
เพื่อเตรียมพรอมในการพัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานตาง ๆ  
   ๘) เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
พื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยใหความสําคัญตอจังหวัดชายแดน เพื่อสงเสริมการคา การตลาด  
การลงทุน การจางงาน และการใชวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนการใชประโยชน
จากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน  

๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสง
มวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ 
  ๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบ
ประปา และระบบไฟฟาใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมการประหยัด
พลังงานและลดตนทุนการขนสงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน พรอมทั้งสรางโอกาสการกระจายรายได กระจายเศรษฐกิจ และกระจาย 
การลงทุนสูชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราคาบริการที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่และ 
กลุมผูไดรับประโยชนและการคุมครองผูบริโภค 
  ๓.๔.๒ ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ใหครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสรางการเขาถึงบริการน้ําสะอาดอยางเทาเทียมกัน 
ทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการสงออกของประเทศ รวมทั้งเรงปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการระบบรางของประเทศใหมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
  ๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเชื่อมโยง
โครงขายและการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัย 
ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการขยายฐานการผลิต
ตามแนวเสนทางรถไฟ 

๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคูเชื่อมชานเมืองและ 
หัวเมืองหลักในเสนทางที่มีความสําคัญ  



 
 

๒๔ 
 

๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็ วสู งสาย
กรุงเทพฯ–เชียงใหม กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเสนทางอื่นเพื่อ
เตรียมการเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน  

๓) ศึ กษาแล ะพัฒนาขยายทา ง รถ ไฟสาย 
แอรพอรต เรล ลิงค ตอจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 
  ๓.๔.๕ เรงรัดโครงการรถไฟฟา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ใหสามารถเริ่มกอสรางไดครบใน ๔ ป โดยเก็บคาบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย
ทั้งระบบ รวมทั้งเรงพัฒนาระบบตั๋วรวมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยูอาศัยใหผูมีรายไดนอยใหมี
โอกาสไดที่อยูอาศัยในราคาและคาเชาถูกตามบริเวณใกลสถานีรถไฟฟา 
  ๓.๔.๖ พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี 
ขนสงเดินเรือชายฝงทะเล ทั้งฝงดานทะเลอันดามันและฝงดานทะเลอาวไทย โดยพัฒนา
ทาเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝงทะเลภาคใต  
  ๓.๔.๗ พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาค 
และอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ใหรองรับผูโดยสารจากปละ ๔๕ ลานคน เปนปละ ๖๕ ลานคนขึ้นไป เพื่อใหประเทศไทย 
เปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก  

๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 ๓.๕.๑ สง เสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงาน
สามารถสรางรายไดใหประเทศ ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร เพิ่มการลงทุน 
ในโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานและพัฒนาใหเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค  
โดยใชความไดเปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร 
 ๓.๕.๒ สรางเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและ
พัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟาจากทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งใหมีการกระจาย
แหลงและประเภทพลังงานใหมีความหลากหลาย เหมาะสม และย่ังยืน  
 ๓.๕.๓ กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรม 
และมุงสูการสะทอนตนทุนที่แทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ํามันใหเปนกองทุนสําหรับ
รักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคานั้นจะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริม 
ใหมีการใชกาซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกสโซฮอลและไบโอดีเซล
ในภาคครัวเรือน 



 
 

๒๕ 
 

 ๓.๕.๔ สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเปาหมายใหสามารถทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลไดอยางนอยรอยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ป ทั้งนี้ ใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางครบ
วงจร  
 ๓.๕.๕ สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยาง 
เต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใชพลังงานตอผลผลิตลงรอยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ป และมีการ
พัฒนาอยางครบวงจร สงเสริมการใชอุปกรณและอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง สงเสริม
กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดกาซเรือนกระจกและแกปญหาภาวะโลกรอน  
สรางจิตสํานึกของผูบริโภคในการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพใหเปนระบบ 
จริงจังและตอเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนสง และภาคครัวเรือน 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๓.๖.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเรงรัดพัฒนาโครงขายสื่อสารความเร็วสูงใหครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ  
ดวยราคาที่เหมาะสม และการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูสังคม
แหงความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ชวยลดความเหลื่อมลํ้าระหวาง
สังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เสริมสรางศกัยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
 ๓.๖.๒ สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
สาธารณะที่มีการใชงานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 
จัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่
ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขให
ผูประกอบการจัดใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง  
 ๓.๖.๓ สงเสริมการใชคล่ืนความถี่อันเปนทรัพยากรของ
ชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้ง
ดํารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของประเทศในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม
เหนือพื้นผิวโลก  



 
 

๒๖ 
 

 ๓.๖.๔ สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปล่ียนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบ
อนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอประชาชน
และประเทศชาติ โดยผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
 ๓.๖.๕ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุน 
สําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 ๔.๑.๑ เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบ
ความรูของสังคมไทย อันประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมี
โครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่กาวหนาและไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและ
ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและ
ภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทย 
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐาน 
ในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดี
เพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสู ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให ผู เรียนมีความรูคูคุณธรรม  
มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่  
ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริง 
ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดย
เริ่มจากพื้นที่ที่มีความพรอม 
 ๔.๑.๒ สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากร
ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้ง 



 
 

๒๗ 
 

ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแล 
อยางมีประสิทธิภาพท้ังแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมี
คุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบโอน 
วุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา  

 นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพื่อการศึกษา 
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได  
พักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปล่ียนการชําระหนี้เปนระบบ 
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอ 
การกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางย่ิงจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปดโอกาส
ใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี
และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบ
ความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผล
ของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู 
อยางตอเนื่อง แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ตามนโยบาย
แกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครู  
ขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา 
 ๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลอง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียน
อยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จ
การศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมี
ศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณ
กอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ 
รวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการ
ใหบริการแกประชาชน  



 
 

๒๘ 
 

 ทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง 
เพื่อสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูงตาม
ความสามารถ 
 ๔.๑.๕ เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไก 
ในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม”  
ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียน 
ทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน 
เพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการ
ตามภารกิจได 
 ๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญา
ของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลัง
เพื่อพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดัน 
ใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสรางรากฐานใหมของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเปน 
พัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบนัอุดมศึกษา 
 ๔.๑.๗ เพิ่ ม ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย 
เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลอง 
ตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน 
ใหครบทุกอุตสาหกรรม  

๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 ๔.๒.๑ สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก ขณะเดียวกันก็สงเสริม
ใหสถานประกอบการสามารถรับทราบขอมูลของผูตองการมีงานทําไดทุกระดับความตองการ 



 
 

๒๙ 
 

และสงเสริมใหแรงงานที่อยูนอกระบบสามารถเลือกและมีงานทําไดภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม
กับสถานะ 
 ๔.๒.๒ ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย โดยใหความสําคัญ
ดานความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคง 
ในการทํางานแกผูใชแรงงาน  
 ๔.๒.๓ สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
สามารถแกไขปญหาแรงงานสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และอยูภายใตกรอบ
ของกฎหมาย 
 ๔.๒.๔ เพิ่ มสิ ทธิ ป ร ะ โยชนปร ะกั นสั งคม ให ม ากขึ้ น  
เพื่อผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึง และปรับปรุงแนวทาง 
การขยายความคุมครองและสงเสริมใหเกิดความเขาใจและเห็นประโยชนในการประกันตน
ของแรงงานนอกระบบ 
 ๔.๒.๕ เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานกึ่งฝมือ 
และแรงงานกึ่งฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือ โดยภาครัฐจะทํางานรวมกับภาคเอกชน  
เพื่อนําไปสูเปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศที่ใชแรงงานมีฝมือทั้งระบบ 
 ๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงาน
เสรีภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ
แรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก และมาตรการการกํากับดูแล ติดตาม 
การเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขาประเทศควบคูกับ 
การปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ  
 ๔.๒.๗ กํ าหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการควบคุม 
การเขามาทํางานของแรงงานตางดาว โดยคํานึงถึงความตองการแรงงานของภาคเอกชนและ
การรกัษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 ๔.๓.๑ ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการสุขภาพทั้งระบบอยางมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดใหมีระบบสารสนเทศ
ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเรงผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
ให เพียงพอกับปริมาณงานที่ เพิ่มข้ึนตามขอเท็จจริงในปจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถ 
ของโรงพยาบาลระดับตาง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนยความเปนเลิศที่กระจายอยู 
ในสวนภูมิภาค และมีระบบการสงตอผูปวยไปสูโรงพยาบาลตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

๓๐ 
 

รวมทั้งสนับสนุนใหโรงพยาบาลในระดับตาง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ 
ในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณแบบทั่วประเทศ 
 ๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขให เพียงพอ  
โดยกําหนดแผนงานแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใหสอดคลองกับจํานวน
ประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนใหมีการเรงผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยเพื่อให
กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท พรอมกับการสรางขวัญกําลังใจในเรื่องของ
ความกาวหนาในอาชีพ และการมีคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 

๔.๓.๓ จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย  
เพื่อลดอัตราปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อยางมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต 
การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดใหมีการสื่อสารสาธารณะ
ของรัฐเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ใหความรูปองกนัโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความเขมแข็งของชุมชน การใหบริการ
เชิงรุก ตลอดจนคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  

๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกคนใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุมผูดอยโอกาส  
สนับสนุนอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคน 
ในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ทองถิ่น  
มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการปญหาสุขภาพของตนเองไดอยางเขมแข็งและ
ย่ังยืน 

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวง
ตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ สนับสนุนโครงการ
สงเสริมเชาวปญญาของเด็ก และใหความชวยเหลือ แนะนํา ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรี
และเด็กอยางบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพรใหความรูและดูแลปองกันการตั้งครรภ 
ในวัยรุนและการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี สนับสนุน
โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใหไดเขาถึงการบริการอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเปนธรรม รวมทั้ง
ใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเผยแพรความรู 
ดานสุขภาพผานสื่อแขนงตาง ๆ อยางเปนระบบ 



 
 

๓๑ 
 

๔.๓.๖ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สรางนิสัยความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุนมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

๔.๓.๗ ขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและ
การบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรวมมือ 
กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสรางความกาวหนาในทางวิชาการ และไมกอใหเกิด
ผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนใหจัดบริการศูนยพักฟน
ผูปวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการใชบุคลากร 
ทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๔.๑ เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
มีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสราง
ประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย โดยนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินดวยการทํางานตั้งใจ
ใหประเทศเปนที่อยูที่สบายในโลกที่มีความวุนวาย และนอมนําพระราชดํารัสในพิธีเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”  
มาหลอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเปนหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
ใหกับคนในชาติ  

๔.๔.๒ อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
และศาสนาอื่น ๆ สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อให 
การบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชน 
ใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

๔.๔.๓ อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
รวมถึงอนุรักษและสงเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เปนมรดกของชาติและการแสดงพื้นบาน  
ใหเปนมรดกไทยมรดกโลกของคนรุนตอไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวทีทางดานวัฒนธรรมใหสามารถจัดการแสดงไดอยางตอเนื่อง 



 
 

๓๒ 
 

ในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนสวนใหญเขาชมไดเพื่อสืบสานและสืบทอดการแสดง 
ที่ทรงคุณคาและสมควรภาคภูมิใจสูประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และ
ถายทอดสูชาวตางชาติใหรวมชื่นชมคุณคาของวัฒนธรรมไทย  

๔.๔.๔ สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคม
คุณภาพ ดังนี้ 

๑) สรางความเชื่อมโยงระหวางยุคสมัยอยางตอเนื่อง 
โดยใหความสําคัญตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ 
ใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญา  
องคความรู รวมถึงเปนทูตวัฒนธรรม และเปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชน 
รุนตอไป  

๒) ส ง เสริมความร วมมือและเชื่ อมโยงทาง
วัฒนธรรมและเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน รอยเรียง
เรื่องราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธ 
ผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย  

๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา 
ทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
มาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรม
สรางสรรค กอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามาซึ่งรายไดสูชุมชน ตลอดจนใหสามารถตอยอด
ไปสูอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคอยางครบวงจรที่สรางรายไดเขาประเทศ  

๔.๔.๖ พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
เพื่อสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรม 
เอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรูศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรีย
ของศิลปะ 

๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือ 
ของสภาวัฒนธรรมทุกจั งหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพื่ อขยายบทบาท 
สภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อ
ทุกประเภทที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
พรอมทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
อยางเทาทันสถานการณ  

 



 
 

๓๓ 
 

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
๔.๕.๑ สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทย 

มีความมั่นคงอบอุน โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเปน
เครือขายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกพอแมและ
ผูปกครองรูจักใชประโยชนอยางรูเทาทันเพื่อลดชองวางระหวางสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆและผูนําทางศาสนาใหสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ของประชาชนในแตละชุมชนเพื่อเชื่อมประสานระหวางบาน ศาสนา โรงเรียน เพื่อสราง
ครอบครัวใหอบอุนมั่นคง 
 นอกจากนี้  จะสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม 
ของประชาชนในชุมชนทองถิ่น โดยประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดกิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว และสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม 
ที่เปนประโยชนตอสังคม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของสวนราชการและ
กองทุนตาง ๆ รวมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงใหภาคธุรกิจเอกชนเขามา 
มีสวนรวมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 
คนไทยโดยการใชพื้นที่เปนฐาน  

๔.๕.๒ สร างหลักประกันความมั่ นคงในศักดิ์ ศรี แห ง 
ความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 
ปราบปรามขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดเพื่อควบคุมแหลงอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจนปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษอยางจริงจังตอผูกระทําความผิด สงเสริมการคุมครองผูบริโภคไมใหถูกหลอกลวง 
เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงใหโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง หรือ 
มีที่อยูอาศัยพรอมกับการสรางอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย 

๔.๕.๓ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให เติบโต 
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิด  
เด็กกอนวัยเรียน และเยาวชนทุกชวงวัยใหมีความรูคูจริยธรรม ใหความสําคัญในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในชวง ๖ เดือนแรก สนับสนุนใหมีศูนยเล้ียงเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ  
ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
รวมกลุมกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคูกับการเรียนรูจากกิจกรรม รวมถึงสงเสริม
กระบวนการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาด 
ทางอารมณใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ  



 
 

๓๔ 
 

๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวม
พัฒนาประเทศอยางเสมอภาค ดวยการปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุมครอง
สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพของสตรีใหมีสวนรวมพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและสาธารณสุข 
แกสตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได มีหลักประกัน
ในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน  
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนยพึ่งไดเพื่อชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ประสบปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลัก 
ในการสรางครอบครัวที่อบอุนมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทย 
ใหเทาทันโลกยุคใหม 

๔.๕.๕ เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับรองรับ
ผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพ
อนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแกผูดอยโอกาส  
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคล่ือนสังคมภายใต 
หลักคิดที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนา
บานเมือง 

๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
ใหเหลือนอยที่สุด สงเสริมการเรียนรูการเดินทางและการใชการขนสงอยางปลอดภัย  
โดยนอมนําหลักการแกไขปญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และ
ถือเปน “วาระแหงชาติ” ที่ตองดําเนินการอยางเขมขนในทุกพื้นที่ของประเทศ  

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยเรงใหมี
การปลูกปาเพิ่มข้ึนควบคูไปกับการปองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา  
เรงสํารวจและจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปา 
ปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม และ
ใหคนกับปาอยูรวมกันในลักษณะที่ทําใหคนมีภารกิจดูแลปาใหมีความยั่งยืน โดยการปรับปรุง
กฎหมายปาไมทั้ง ๕ ฉบับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ สรางแรงจูงใจและสงเสริมรายได 
จากการอนุรักษปาไม ฟนฟูปาไมตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุมชื้นของปาโดยฝาย 



 
 

๓๕ 
 

ตนน้ําลําธาร ปองกันไฟปา สงเสริมการอนุรักษใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพจากปาและ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการทรัพยากร
ปาไม  

๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการฟนฟู
ทะเลไทย จัดสรางและขยายปะการังเทียมและหญาทะเลโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและแกไขกฎระเบียบใหสามารถใชประโยชนจากปาชายเลนได ปรับปรุง 
การบริหารจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเล อุทยานแหงชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอยางมีสวนรวม 
เรงประกาศเขตคุมครองทางทะเลและชายฝงในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ทําลายลาง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล 
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ แกปญหาการกัดเซาะชายฝงตามหลักวิชาการ 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม
มลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ  
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอการเขาถึงขององคกร 
ภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายวาดวยองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ 
ขยะ น้ําเสีย กล่ิน และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการ
ระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่ เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม และเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน สงเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิต 
กาซเรือนกระจก โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนสังคมคารบอนต่ํา และสรางกฎเกณฑ 
ที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมการใชหลักการบุคคลที่กอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูเสียคาใชจาย และหลักการ
การตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม  

๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช
ประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยใหมี 
การกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใชมาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคาร



 
 

๓๖ 
 

ที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งราง 
ทางราชการ ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเล้ียงสัตว หามการปดกั้นชายหาด
สาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ํา 
ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แกไข
ปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน  

๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจ ประชาสัมพันธ
และเผยแพรการดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคา 
และการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญแกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามพันธกรณีระหว างประ เทศที่ จะนํ ามาสู การเพิ่ มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดยการ
จัดใหมีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยคํานึงถึงศักยภาพของลุมน้ํา จัดหาและจัดสรรน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชน 
ดวยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทําแหลงน้ําในไรนา 
พรอมการผันน้ําจากลุมน้ําอื่น ๆ และการจัดสรางระบบโครงขายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับ 
และปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
ธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณและคาดการณ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว  สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัย 
และการเตรียมความพรอมในการรับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐานกับการ
รับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําทวม สึนามิ แผนดินไหว 
และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ 
ในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติตาง ๆ 



 
 

๓๗ 
 

ดําเนินการศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ 
เพื่อปองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางใหปลอดภัยจากการเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเล และจาก
การละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอนที่กําลังเกิดขึ้น 

๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชน ทองถิ่น 
สงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนา
เครือขายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ สนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมท้ังการฟนฟูดินและการปองกัน
การชะลางทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตรการใชทรัพยากรธรณี
อยางย่ังยืน รวมถึงการศกึษาและอนุรักษซากดึกดําบรรพ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐาน 
ขององคความรู โดยพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวัน  
ใหทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมีแหลงความรูสาธารณะเพิ่มข้ึน 
ทั้งในรูปองคกร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผานทางเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ 

๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร 
ใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง 
และนําพาประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูแบบสรางสรรคและนวัตกรรมใหม 
พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยมีระบบความกาวหนาในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหลง
งานดานการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และ
การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต 
การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ 



 
 

๓๘ 
 

โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัด
เครือขายความรวมมือเพื่อการวิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคสวนตาง ๆ 
ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ําซอนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัย
แมบทเพื่อมุงเปาหมายของการวิจัยใหชัดเจน เนนใหเกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแตการวิจัย
พื้นฐานไปถึงการสรางผลิตภัณฑโดยมุงใหเกิดหวงโซคุณคาในระดับสูงสุด สงเสริมการลงทุน
ดานการวิจัยโดยมุงเขาสูระดับรอยละ ๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตดานการเกษตร การปองกัน
และแกไขปญหาภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อเสริมสราง 
ความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือ
ดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน 

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและสงเสริม 
ความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียม
ความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง 

๗.๓ เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชน
ของชาติในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับ
ภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  



 
 

๓๙ 
 

สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนรวมมือในการแกไข
ประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก  
เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย พรอมกับการสรางภูมิคุมกันและขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหเศรษฐกิจไทย 

๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชน
และประเทศไทย 

๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย  
เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายตางประเทศ 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย 
ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐาน
ในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ
และความเปนไทย 

๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและ 
การลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ
ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม 
และองคกรอิสลามระหวางประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองวาประเทศไทยกําลัง



 
 

๔๐ 
 

ดําเนินการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ในฐานะปญหาภายในประเทศที่มี
ความสําคัญดวยหลักการตามแนวพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
ในการวางแผนและตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบทบาทและภารกิจของหนวยงาน
ภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสมกับสถานการณ ทั้งการดูแลพื้นที่ 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ 
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง 

๘.๑.๒ เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอยางตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และระบบการบริหารงานใหมที่มีความยืดหยุน 
คลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนยบริการครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่หลากหลายขึ้น และการใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ มุงเนน 
การจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓ พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานไดดวยระบบ
คุณธรรม และใหหลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน  

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ 
โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึนเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะขาราชการ 



 
 

๔๑ 
 

และเจาหนาที่ของรัฐระดับตนซึ่งจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับที่เพียงพอแกการดํารงชีวิต 
ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ 

๘.๑.๕ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหขาราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจ 
ของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาที่ 
ของรัฐตําแหนงระดับสูงและตําแหนงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององคกรอิสระ 
ตอสาธารณชน เพื่อความโปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้ และเปดโอกาสใหสาธารณชน
รวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มข้ึน พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใชควบคูกับ
การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน
สนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และความถูกตองชอบธรรม 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นหลาย ๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อ
ประสิทธิภาพ ควรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเปน 
และความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น ใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับ 
แผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเปนฐานสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในทองถิ่นใหเขมแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีรายไดที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพรอมรองรับภารกิจ 
และใหบริการที่ดีแกประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่บัญญัติเปนหลักการไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น  

๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น  
โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 



 
 

๔๒ 
 

ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง 
ตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น รวมทั้งใหประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน 
ในประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนพลัง
ขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่บรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวม 
ของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมเสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไข  
และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

๘.๑.๙ สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 
โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการที่โปรงใส และสนับสนุนใหภาคเอกชนยึดมั่น 
ในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมและเสริมสรางความเขมแข็งใหสังคม โดยการคุมครองผูบริโภค 
เพื่อสรางความเปนธรรม ตลอดจนปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม  

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทั้งระบบใหมีความทันสมัย สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 
และสอดคลองกับหลักนิติธรรม เรงรัดจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหสามารถดําเนินการตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญไดอยางเปนรูปธรรม  

 ปฏิรูปกระบวนการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐทั้งหลายบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
ถูกตองตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และใหประเทศไทย 
มีระบบและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมเปนมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีสวนชวยในการสราง 
ความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเปนหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม 

๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรุก ใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว ทั้งการชวยเหลือ
ดานกฎหมาย สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุมครองชวยเหลือคนจนและคนดอยโอกาส 
การคุมครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผูบริสุทธิ์และผูไดรับ
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ผลกระทบที่เกี่ยวของ การกระจายโอกาสการเขาถึงความยุติธรรมไปสูระดับจังหวัด  
การเสริมสรางความเขมแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมูบาน การพัฒนาทางเลือกของ
กระบวนการยุติธรรม  

๘.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทางภาษีและการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินมาใชในการดําเนินการตอผูกระทําผิด ดูแลแกไขและฟนฟูพัฒนาผูกระทําความผิด
ใหเปนคนดีสามารถกลับสูสังคมได เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
การคุมประพฤติ การบังคับคดีและสงเสริมความยุติธรรมและความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

๘.๒.๔ ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิ ง รุ ก 
โดยประชาชนมีสวนรวม จัดใหมีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะหแนวโนม
ของอาชญากรรมลวงหนา เพื่อปองปรามและแกไขปญหาอาชญากรรมใหสอดคลองกับ 
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช
ในการควบคุมอาชญากรรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งรณรงคใหประชาชนมีสวนรวม
เปนพลังแผนดินในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรม โดยใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนในการจัดใหมีชองทางการเขาถึงและรับขอมูลสารสนเทศ  
ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสได รับรูขอมูลขาวสาร 
จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง 
รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

๘.๓.๑ สง เสริมและพัฒนาชองทางในการรับรู ขอมูล 
ขาวสารของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและส่ือสารมวลชนโลก 

๘.๓.๒ สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดาน
เทคโนโลยี เครือขาย และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ 
เพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหม และสงเสริมใหสื่อมวลชนรวมเปนผูนําในการ
แกปญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เปนประโยชนตอประชาชนดานตาง ๆ เชน 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตาง ๆ หรือ 
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อื่นใดที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยประสานความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน 

๘.๓.๓ สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและ
เสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนัก 
ตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งสงเสริมใหมีการสรางดุลยภาพของขาวสาร 
 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

นโยบายทั้งหมดที่ไดนําเสนอมานี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึง
เจตจํานงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไวในหมวด ๕ ที่วาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมทั้งความมุงมั่นของคณะรัฐมนตรีที่จะแกไขปญหาของ
ประเทศที่กําลังเผชิญอยู โดยเฉพาะการสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
ซึ่งในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนั้นจะไดเรงดําเนินการใหเปนรูปธรรม  
โดยจัดทํารายละเอียดการดําเนินการ ประกอบดวย แผนการบริหารราชการแผนดิน 
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ และแผนการตรากฎหมาย เพื่อเปนแนวทาง 
การบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ดี กรณีที่มีความจําเปนจะตองปรับปรุงนโยบายรัฐบาล 
อันเนื่องมาจากปจจัยที่มีผลกระทบจากสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็วตลอดเวลา และอยูนอกเหนือการคาดการณ รัฐบาลจะรายงานใหรัฐสภาทราบตอไป 

รัฐบาลขอใหความเชื่อมั่นตอรัฐสภาวา รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดิน 
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีประสิทธิภาพ มุงมั่นที่จะใหประเทศมีความเจริญรุงเรือง  
มีความสามัคคี ปรองดอง และมีความยุติธรรม รัฐบาลมุงมั่นที่จะทําใหประเทศไทยสามารถ
แขงขันไดอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก พรอมทั้งนําความสุขกลับคืนมาใหพี่นองประชาชน 
คนไทยทุกคน  

 
 

ขอบคุณคะ 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

ภาคผนวก 
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ของคณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด ๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

     
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๗๗  
 รัฐตองพิทักษรักษาไวซึง่สถาบัน
พระมหากษตัริย เอกราช อธปิไตย และ 
บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมี
กําลังทหาร อาวธุยุทโธปกรณ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จาํเปน และเพียงพอ เพือ่พิทักษ
รักษาเอกราช อธปิไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชน
แหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
เพื่อการพฒันาประเทศ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนนิการในปแรก  
(ขอ ๑.๑-๑.๒, ๑.๕-๑.๖) 
๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ  
๒.๑  เทิดทูนและพิทักษรักษาไว
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  
๒.๒ พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของกองทัพและระบบ
ปองกันประเทศ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสราง 
ความรวมมอืระหวางประเทศ 
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติ 
๒.๕ เรงดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติด องคกรอาชญากรรม 
การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไมมสีถานะชัดเจน 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๑๑ 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 

๑๒ 
 

๑๒ 
 



 
 

๔๖ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๗๘  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี ้

  

(๑) บริหารราชการแผนดิน 
ใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และความมัน่คงของประเทศอยางย่ังยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคาํนึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคญั 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๑-๘.๑.๒) 

 
 
๔๐ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น  
ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อ
พัฒนาจังหวดั เพื่อประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่ 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๒) 

 
 

๔๐ 

(๓) กระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตดัสินใจ
ในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น  
ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวดัที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๖) 

 
 

๔๑ 



 
 

๔๗ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  

โดยมุงเนนการพัฒนาคณุภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับ 
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพือ่ให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของ
รัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๓-๘.๑.๕) 

 
 

๔๐ 

(๕) จัดระบบงานราชการและ 
งานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและ 
การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๓) 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๗-๘.๑.๘) 

๖ 
 
 
 
 

๔๑ 

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทาง
กฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดาํเนินการ 
อยางเปนอิสระ เพือ่ใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๑) 

 
 

๔๒ 

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง 
รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มี 
ความเปนอสิระ เพือ่ติดตามสอดสองใหมี 
การปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๑๖) 
 

๑๑ 

(๘)  ดําเนินการใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐไดรับสทิธิประโยชน 
อยางเหมาะสม 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๔) 

 
 

๔๐ 



 
 

๔๘ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๗๙  
 รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชน
ชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและ
ศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดี
และความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 

๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  
(ขอยอย ๔.๔.๑-๔.๔.๒)  

 
 

๓๑ 

มาตรา ๘๐  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังตอไปนี ้

  

(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ 
ใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา 
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทพุพลภาพ
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๘ ขอยอย ๑.๘.๓) 
๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน  
(ขอยอย ๔.๓.๕) 
๔.๕ นโยบายความมัน่คงของชวีิต
และสังคม  
(ขอยอย ๔.๕.๑-๔.๕.๖) 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 

๓๓ 



 
 

๔๙ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๒) สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนา

ระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ 
อันนําไปสูสุขภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน 
รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสทิธิภาพ และสงเสริมใหเอกชน
และชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาสขุภาพ
และการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่
ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรฐานวชิาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๑๔) 
๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน  
(ขอยอย ๔.๓.๑-๔.๓.๗) 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๙ 

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จดัใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ  
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียน 
มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบยีบวินัย 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๑๕) 
๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอยอย ๔.๑.๑-๔.๑.๗) 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๖ 

(๔) สงเสริมและสนับสนุน 
การกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ 

๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอยอย ๔.๑.๒, ๔.๑.๔) 
 

 
 

๒๖ 



 
 

๕๐ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

วิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอยอย ๔.๑.๖) 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
(ขอ ๖.๓-๖.๔) 

 
 

๒๘ 
 

๓๗ 
 
 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรัก
สามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอนัดีงาม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไว
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  
(ขอยอย ๔.๔.๓-๔.๔.๗) 

 
๑๑ 
 
 
 

๓๑ 

มาตรา ๘๑  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี ้

  

(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เปนธรรม และท่ัวถึง สงเสริมการให 
ความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมาย 
แกประชาชน และจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยตุิธรรม
ใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและ
องคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม 
และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 
 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๑-๘.๒.๒) 

 
 

๔๒ 



 
 

๕๑ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ 
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
อยางเทาเทียมกัน 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๒) 

 
 

๔๒ 

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ
เปนอิสระเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนญูโดยตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจาก
กฎหมายนั้นประกอบดวย 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๑) 
 

 
 

๔๒ 

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๑) 
 

 
 

๔๒ 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการของ
องคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอยอย ๘.๒.๒) 

 
 

๔๒ 

มาตรา ๘๒  
 รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ 
ความรวมมอืกบันานาประเทศ และพึงถอืหลัก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจน
ตองปฏิบตัิตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทัง้ตามพนัธกรณี
ที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๖) 
๗. นโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(ขอ ๗.๑-๗.๑๐) 

๗ 
 
 

๓๘ 



 
 

๕๒ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน 
ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศ 
มาตรา ๘๓  
 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทนําที่กลาวถึงหลักการในการ
ดําเนินนโยบาย 

 
๕ 

มาตรา ๘๔  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย
และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมบีทบัญญตัิ
ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปน
การแขงขันกับเอกชน เวนแตมคีวามจําเปน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
สาธารณูปโภค 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๖-๓.๑.๗) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๔) 
 

 
๑๓ 

 
๒๑ 

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกบัการประกอบกจิการ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๓) 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๙) 

 
๑๓ 

 
 
 

๔๒ 
 



 
 

๕๓ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๓) ควบคมุใหมีการรักษาวนิัย

การเงินการคลังเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมี
ความเปนธรรมและสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๓-๓.๑.๕) 
 

 
๑๓ 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพ
ในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางทั่วถึง 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๒) 

 
๑๓ 

(๕) กํากับใหการประกอบกจิการ 
มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และคุมครองผูบริโภค 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๔) 

 
๒๑ 

(๖) ดําเนินการใหมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมปิญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิต
สินคา บริการ และการประกอบอาชพี 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๘-๑.๑๑ และขอ ๑.๑๓) 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๑-๓.๑.๒, ๓.๑.๗) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๒-๓.๓.๓) 

๘ 
 
 
 

๑๒ 
 

๑๗ 

(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางาน 
มีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาค ี
ที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มี
คุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน  
สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรม 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๘ ขอยอย ๑.๘.๒) 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสรางรายได  
(ขอยอย ๓.๒.๗) 
๔. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
๔.๒ นโยบายแรงงาน  
(ขอยอย ๔.๒.๑-๔.๒.๗) 

๘ 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๒๘ 
 



 
 

๕๔ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชน

ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทัง้สงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกัน
ของเกษตรกร 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๘ ขอยอย ๑.๘.๑ และ 
ขอ ๑.๑๑) 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๑) 

๘ 
 
 
 
 

๑๕ 

(๙) สงเสริม สนบัสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชพีหรือวิชาชพี ตลอดทั้ง 
การรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนนิกิจการ
ดานเศรษฐกิจ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
(ขอยอย ๓.๑.๒) 
 

 
๑๓ 

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชนเพือ่
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐานอนัจําเปนตอการดํารงชีวติของ
ประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน 
อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบรางเพื่อขนสง
มวลชน การบริหารจัดการระบบ
ขนสงสินคาและบริการ  
(ขอยอย ๓.๔.๑-๓.๔.๒) 
 

 
๒๓ 

(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุให
โครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสทิธิ์ของ
เอกชน หรอืทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวา 
รอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบรางเพื่อขนสง
มวลชน การบริหารจัดการระบบ
ขนสงสินคาและบริการ  
(ขอยอย ๓.๔.๑) 
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ขอยอย ๓.๖.๓) 

 
๒๓ 

 
 
 
 

๒๕ 



 
 

๕๕ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กจิการ

พาณิชยนาว ีการขนสงทางราง รวมทั้ง  
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง 
ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๔ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบรางเพื่อขนสง
มวลชน การบริหารจัดการระบบ
ขนสงสินคาและบริการ  
(ขอยอย ๓.๔.๔-๓.๔.๖) 

 
๒๓ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกร
ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิน่ใหมีความเขมแข็ง 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสรางรายได  
(ขอยอย ๓.๒.๔-๓.๒.๖ และ ๓.๒.๘) 

 
๑๔ 

 (๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสรางรายได  
(ขอยอย ๓.๒.๗) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๒) 

 
๑๕ 

 
๑๗ 

มาตรา ๘๕  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ดังตอไปนี ้

  

(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดิน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ
ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชวีติของชมุชนทองถิ่น 
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช
ที่ดินอยางย่ังยืน โดยตองใหประชาชนใน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใช
ที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรพัยากร
ปาไมและสัตวปา 
๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝง 
 
 
 

 
 
 

๓๔ 
 

๓๕ 



 
 

๕๖ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๒) กระจายการถือครองที่ดิน 

อยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร 
มีกรรมสิทธิห์รือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อให
เกษตรกรมนี้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสม
แกการเกษตร 

๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.๔ สรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชน
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 

๓๕ 
 
 
 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา 
และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.๔ สรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชน
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 

๓๕ 
 

(๔)  จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรพัยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๔) 
๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ําอยางบูรณาการ 

๗ 
 
 
 
 
 

๓๖ 

(๕)  สงเสริม บํารุงรักษา และ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพษิที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และเรงรัดการควบคมุมลพิษ 
๕.๕ สงเสริมและสรางความ
ตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 
 
 

๓๕ 
 

๓๖ 
 



 
 

๕๗ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๘๖  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และ
พลังงาน ดังตอไปนี ้

  

(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อ 
การนี้ จัดงบประมาณสนบัสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและ
พัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจาก 
ผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
และสนับสนุนใหประชาชนใชหลัก 
ดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ขอยอย ๓.๖.๑-๓.๖.๕) 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม  
(ขอ ๖.๑-๖.๕) 
 
 

 
๒๕ 

 
๓๗ 

 

(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือ 
การคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รกัษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๔) 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม  
(ขอ ๖.๓) 

 
๒๑ 

 
 

๓๗ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสรางรายได  
(ขอยอย ๓.๒.๓) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ  
(ขอยอย ๓.๓.๒) 

 
๑๔ 

 
๑๗ 

 
 



 
 

๕๘ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
๓.๕ นโยบายพลังงาน  
(ขอยอย ๓.๕.๑-๓.๕.๕) 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม  
(ขอ ๖.๔) 

๒๔ 
 

๓๘ 

มาตรา ๘๗  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดงัตอไปนี ้

  

 (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๘) 

 
 

๔๒ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ 
ทางการเมอืง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
และสังคม รวมทั้งการจดัทําบริการสาธารณะ 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๘) 

 
 

๔๒ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคกร
ทางวชิาชพีหรือตามสาขาอาชพีที่หลากหลาย 
หรือรูปแบบอื่น 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก  
(ขอ ๑.๑๖) 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน  
(ขอยอย ๘.๑.๘) 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

๔๒ 



 
 

๕๙ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๔) สงเสริมใหประชาชนม ี

ความเขมแขง็ในทางการเมือง และจัดใหมี
กฎหมายจัดตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนนุ 
การดําเนนิการของกลุมประชาชนที่รวมตวักัน
ในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ
ของชุมชนในพื้นที ่

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑๖) 
 

๑๑ 

(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการพฒันาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 การมีสวนรวมของประชาชนตาม
มาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญงิและชาย
ที่ใกลเคียงกัน 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑๖) 
 

๑๑ 
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