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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ๑ 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ๕ 
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ ๙ 
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ๑๐ 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๑๗ 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๒๘ 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๒๙ 
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๓๐ 
๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ๓๑ 

ภาคผนวก   ๓๗ 
ตารางแสดงความสอดคลองระหวางนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
ของคณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด ๕  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ประกาศ 

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

ดวยความเปนรัฐมนตรีของ นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) 
และประธานสภาผูแทนราษฎรไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาวา สภาผูแทนราษฎร 
ไดลงมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
เปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

จึงทรงพระราชดําริวา นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนผูที่สมควรไววางพระราชหฤทัย
ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีบริหารราชการ
แผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

        นายชยั  ชิดชอบ 

  ประธานสภาผูแทนราษฎร  
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ประกาศ 

แตงตั้งรัฐมนตร ี
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
เปนนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว นั้น 

 บัดนี้ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดเลือกสรรผูที่สมควรดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผนดินสืบไปแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งรัฐมนตรี  ดังตอไปนี้ 

 นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 นายกอรปศักดิ์  สภาวส ุ เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 นายสาทิตย  วงศหนองเตย เปน รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

 นายวีระชัย  วีระเมธีกุล เปน รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

 พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 นายกรณ  จาติกวณิช เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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 นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์ เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง 

 นายพฤฒิชัย  ดํารงรัตน เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง 

 นายกษติ  ภริมย เปน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

 นายชุมพล  ศิลปอาชา เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว
    และกีฬา 

 นายวิฑูรย  นามบุตร เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
    และความมัน่คงของมนษุย 

 นายธีระ  วงศสมุทร เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

 นายชาติชาย  พุคยาภรณ เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

 นายโสภณ  ซารัมย เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 นายประจักษ  แกลวกลาหาญ เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม 

 นายเกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม 

 นายสุวิทย  คุณกิตต ิ เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี เปน รัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลย ี
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

 นายวรรณรัตน  ชาญนุกลู เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 นางพรทิวา  นาคาศัย เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 นายอลงกรณ  พลบตุร เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย 

 นายชวรัตน  ชาญวรีกูล เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 นายบุญจง  วงศไตรรัตน เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 นายถาวร  เสนเนียม เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 นายไพฑูรย  แกวทอง เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 นายธีระ  สลักเพชร เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

 คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
    และเทคโนโลยี 

 นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นายวิทยา  แกวภราดัย เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 นายมานิต  นพอมรบด ี เปน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 นายชาญชัย  ชัยรุงเรือง เปน รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 
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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตร ี
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตร ี

แถลงตอรัฐสภา 
วันจันทรที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

_____________________ 

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหกระผมเปนนายกรัฐมนตรี  
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น 

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเรียบรอยแลว 
โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติในหมวด ๕  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายดังกลาว 
ตอที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาล 
จะดําเนินการเพื่อนําสังคมไทยกลับคืนสูความสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทร และคนไทย 
มีความสุขถวนหนา พรอมทั้งนําประเทศไทยใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญ 
เพื่อใหสามารถพัฒนาตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
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ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

รัฐบาลนี้เขาบริหารประเทศในชวงที่สังคมไทยมีความขัดแยงและมีความ 
แตกแยก เนื่องจากมีความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องการเมืองและการบริหารประเทศ  
ความขัดแยงดังกลาวระหวางกลุมประชาชนไดทวีความรุนแรงขึ้น จนสงผลใหการบริหาร
บานเมืองในชวงที่ผานมาขาดความกาวหนาในการพัฒนาประเทศในเรื่องตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญเรงดวน และมีผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน ความขัดแยงดังกลาว
เปนจุดออนของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงปจจุบันที่เศรษฐกิจโลกไดเขาสูภาวะ
วิกฤตที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษ 

วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้เริ่มตนจากวิกฤตการณสถาบันการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ซึ่งไดสงผลเชื่อมโยงถึงระบบการเงินของประเทศ
ตาง ๆ ในโลก ถึงแมวาเหตุการณนี้จะไมไดมีผลตอสถาบันการเงินของประเทศไทยโดยตรง 
แตก็มีผลกระทบใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนของตางชาติออกจากประเทศในชวงดังกลาว 
และสงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยเขาสูจุดต่ําสุดในรอบ ๕ ปเมื่อเดือนตุลาคม 

ความเสียหายตอระบบการเงินอยางรุนแรงไดสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอีกหลายประเทศในยุโรป เขาสูภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย และขณะนี้หลายอุตสาหกรรมใหญในประเทศพัฒนาแลว เชน อุตสาหกรรมรถยนต 
การบิน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน กําลังประสบปญหาทางการเงินถึงข้ันที่อาจจะลมละลาย 
และไดมีการปลดคนงานออกแลวเปนจํานวนหลายลานคน เศรษฐกิจไทยเริ่มไดรับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเร็วกวาที่หลายฝายคาดการณไว ดังจะเห็นไดจาก  
มูลคาการสงออกในเดือนพฤศจิกายนในรูปเงินดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ ๑๘.๖ และ
ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ ๒๒.๖ จํานวนนักทองเที่ยวในเดือนกันยายนลดลงรอยละ 
๑๖.๕ เทียบกับเดือนเดียวกันในปที่ผานมา ยอดมูลคาการสงเสริมการลงทุนในชวง ๑๑ เดือน
ลดลงประมาณรอยละ ๔๐ และภาคการกอสรางอยูในภาวะหดตัว รวมถึงประมาณการรายได
ของรัฐบาลในรูปภาษีและรายไดอื่น ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีแนวโนมจะปรับลดลง
จากประมาณการเดิมประมาณรอยละ ๑๐  
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ในป ๒๕๕๒ เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโนมจะขยายตัวไดเพียงเล็กนอย 
ดังนั้นประเทศไทยจะเผชิญกับการชะลอตัวของการสงออก การลดลงของจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติ การลดลงของราคาสินคาเกษตร และการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน 
ดังนั้นแนวโนมจํานวนคนวางงานจะเพิ่มข้ึนจาก ๕ แสนคนในปจจุบันเปน ๑ ลานคน  
อันจะสงผลใหความยากจน ปญหาสังคมและอาชญากรรมเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นความขัดแยง
ทางการเมืองซึ่งขยายไปสูความขัดแยงในภาคประชาชนในชวงที่ผานมา ซึ่งหากไมไดรับ 
การแกไขและฟนฟูความมั่นใจใหแกนักลงทุนและนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหกลับคืนมา 
อยางรวดเร็ว จะทําใหเศรษฐกิจและภาคการทองเที่ยวของประเทศเขาสูภาวะถดถอย 

นอกจากปญหาสําคัญเรงดวนดังกลาวแลว รัฐบาลจะใหความสําคัญแกปญหา
พื้นฐานระยะยาวของประเทศไทยซึ่งเปนสิ่งที่จะละเลยมิได  ในปจจุบันคนไทยยังมีการศึกษา
โดยเฉล่ียประมาณ ๙ ป นอยกวาประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ ๑๐  
ถึง ๑๒ ป คุณภาพของการศึกษายังมีปญหาสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
ต่ํากวามาตรฐานในวิชาสําคัญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แตก็มีปญหาสุขภาพเพิ่มข้ึน ผูสูงอายุสวนใหญปวยเปนโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจ ซึ่งโรคเหลานี้รักษาใหหายไดยากและมีคาใชจายในการรักษาสูง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และยาเสพติดยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย 
รวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในเมืองและชนบท 
ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ  

ดังนั้นรัฐบาลจะดําเนินนโยบายในดานตาง ๆ ควบคูกันไปกับการแกไขปญหา
เร งดวน  เพื่ อ ใหมีการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  เชน  การเตรียมการสําหรับสั งคมผูสู งอายุ  
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ความมั่นคงของอาหารและพลังงานของ
ประเทศ การสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางสรรค การแกไขความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมลํ้าของรายได การพัฒนาธรรมาภิบาล การพัฒนาพื้นที่และกระจายอํานาจ 
สูทองถิ่น การสรางบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศในภูมิภาค และการรวมมือในการพัฒนาอยางสันติกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน 
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ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

รัฐบาลถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางย่ิง ที่จะตองนําประเทศไทยใหรอดพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กําลังเกิดขึ้นและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน แกไขวิกฤต
ทางสังคมที่มีความแตกแยกและพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวิกฤตทางการเมือง
และปฏิรูปการเมืองใหมีความมั่นคงตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐาน
หลัก ๔ ประการ คือ 

หนึ่ง ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปน
ศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ไวเหนือความขัดแยงทุกรูปแบบ พรอมทั้งดําเนินการทุกวิถีทางอยางจริงจังเพื่อปองกันมิให 
มีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ  

สอง สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรม
และการยอมรับของทุกภาคสวน  

สาม ฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางย่ังยืน และบรรเทาผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนจะประสบ 

สี่ พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมีความมั่นคง มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของสากล 

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดินโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ เนนการใชคุณธรรมนํ าความรู  และจะปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ ระยะเรงดวน
ที่จะเริ่มดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน และระยะการบริหารราชการ 
๓ ปของรัฐบาลซึ่งมีกําหนดเริ่มตนตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี้ 
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๑. นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก 

๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค  

๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของ
คนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจากทุกฝาย และหลีกเล่ียง
การใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบ
สังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุน 
องคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาท 
อํานาจและหนาที่ขององคกร 

๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต  
โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใชกระบวนการ 
ยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต
พัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษดานภาษี และอุตสาหกรรม
ฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและหลากหลายทางศาสนา
และวัฒนธรรม  

๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
แนวทางการดําเนินการปฏิรูป โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบ 
การบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และเปนไปตาม 
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  

๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตา
ของชาวโลก โดยใหความสําคัญตอกรอบความรวมมืออาเซียนเปนลําดับแรก และรวมมือ
กับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวของที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน 
เดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๔ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียน 
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๑.๑.๕ ฟนฟู เศรษฐกิจที่ กําลังประสบปญหาเปนการ
เรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาคอสังหาริมทรัพย  
การสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากร  
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พรอมทั้งจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบ
เศรษฐกิจและเพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจได 

๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ
และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว โดยการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทย 
ในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของสวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยูแลว เพื่อใชในการจัดการฝกอบรมและสัมมนาใหกระจาย 
ทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
เพื่อดึงดูดใหมีการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๑.๑.๗ เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญ
แกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะ 
การลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการ 
สุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนาระบบขนสงมวลชน และ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการได 
ในป ๒๕๕๒ โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม  
การดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมทั้ง
เรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการ

ชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจ 
เพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน  
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๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับ
ปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม โดยจัดโครงการฝกอบรม
แรงงานที่วางงานประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพ 
และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคา 
ทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน  

๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไดรับ
สิทธิประโยชนที่พึงจะไดตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม การสงเสริมอาชีพอิสระ  
การสรางงาน และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปล่ียนอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน 
เชน การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจาง และ 
การดําเนินโครงการสานฝนแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสรางงานและจัดที่ทํากิน ตลอดจน
การเขาถึงแหลงทุนสาํหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจางใหคืนสูภาคเกษตร  

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุที่มีรายได
ไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพ
แกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปข้ึนไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ 
การสงเคราะห รวมทั้งขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุเปน ๓๐,๐๐๐ บาทตอราย 

๑.๒.๕ เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของ
ประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาที่ไดรับผลกระทบ 

๑.๒.๖ สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคย
จัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุน
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว 

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา
เกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกัน
ความเสี่ยงทางการเกษตร ทั้งระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผานกลไกตลาดซื้อขาย
ลวงหนาสินคาเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

 
 



 ๘

๑.๒.๘ เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจาย
สินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน เพื่อกระตุนการบริโภคภายในประเทศ และ 
การสงออก 

๑.๒.๙ จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกร 
มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอยางเปนระบบ และมีระบบการ
คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกร 
ไดอยางย่ังยืน 

๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสงเสริมสุขภาพในทองถิ่นและ
ชุมชน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรค
ในชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริม 
ใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
๑.๓.๑ ใหทุกคนมี โอกาสได รับการศึกษาฟรี  ๑๕  ป  

โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรี
ใหทันปการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุนคาใชจายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ  
ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง 

๑.๓.๒ กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการ 
ที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมีราคาที่เปนธรรม สะทอนตนทุนอยางเหมาะสม และ 
ไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  

๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
ในสวนของการเดินทาง กาซหุงตม และบริการดานสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มี
อยูเดิมใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยูบนหลักการของการใชและบริโภค 
อยางประหยัด 

๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคา
น้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและ 
การใชน้ํามันอยางประหยัด 
 

 



 ๙

๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อเรงรัดติดตาม  
แกไขปญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกําหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
ในภาวะเรงดวน  

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา ๓ ปของรัฐบาลชุดนี้ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ ๒ ถึงขอที่ ๘ 
ดังตอไปนี้ 

๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

๒.๑ ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคง 
ในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสรางจิตสํานึก 
ใหมีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งปองกันอยางจริงจัง 
มิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

๒.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมี 
ความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งการคุมครอง 
ผลประโยชนของชาติ โดยการเตรียมความพรอมของกองทัพ การฝกกําลังพลใหเกิด 
ความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจ และการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของแตละ
เหลาทัพ ตลอดจนจัดใหมีแผนการสํารองอาวุธและพลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและ
สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อใหสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง ปรับสิทธิประโยชนกําลังพล เบี้ยเล้ียง และ 
คาเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิการของกําลังพลใหสอดคลอง 
กับสภาวะเศรษฐกิจ พัฒนาความรวมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
อื่น ๆ และสงเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ 



 ๑๐

๒.๓ เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน 
มุงเนนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี ใหความสําคัญกับการสํารวจ
และการปกปนเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานอยางถูกตองตามขอตกลงและสนธิสัญญา 
ประสานงานและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหาที่กระทบตอ
ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในบริเวณชายแดน 

๒.๔ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอ
ความมั่นคง โดยการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว รวมท้ังการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน บนความสมดุล
ระหวางการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  

๒.๕ เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
โดยใหความสําคัญแกการพัฒนาระบบและกลไกตาง ๆ ใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหา
การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศ 
และสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศภายใตกรอบสหประชาชาติ 

๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๓.๑ นโยบายการศึกษา 
๓.๑.๑ ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและ 

การบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 
พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตร
วิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมี
ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่ เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริม 
การกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง  



 ๑๑

๓.๑.๒ สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการ 
ดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

๓.๑.๓ พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
ไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนตามโครงการคืนครูใหนักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับ
โครงสรางหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคูไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

๓.๑.๔ จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป ตั้งแต
ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุม
ผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรอง 
ทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
ในชุมชน 

๓.๑.๕ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ  
ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน โดยภาครัฐ 
เปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทน 
และความกาวหนาในงาน  ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการ 
เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 

๓.๑.๖ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เพิ่มข้ึนเพื่อใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี
เพิ่มข้ึน  

๓.๑.๗ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

 
 



 ๑๒

๓.๑.๘ เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยาง
บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการ
ทุกมิติ และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนา 
ในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน  
โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

๓.๒ นโยบายแรงงาน 
๓.๒.๑ ดําเนินการใหแรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการ

คุมครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพการจางงาน โดยการสงเสริมใหสถานประกอบการผานการทดสอบและรับรองตาม
มาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติตอแรงงานดานสิทธิและคุมครองใหเปนไปตามมาตรฐาน
แรงงานสากล  

๓.๒.๒ ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งมั่นคง ใหมี
การบริหารจัดการที่เปนอิสระ โปรงใส และขยายความคุมครองถึงบุตรและคูสมรสของ
ผูประกันตนในเรื่องการเจ็บปวย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชนอื่น ๆ เพิ่มเติมใหแกผูประกันตน 

๓.๒.๓ พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมีความรูและ
ทักษะฝมือที่มีมาตรฐานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึนในการฝกอบรมฝมือแรงงานดวยการ
ระดมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการ 
กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน  

๓.๒.๔ สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานในตางประเทศ  
การฝกอบรมทักษะฝมือและทักษะการใชภาษา การสรางหลักประกัน การคุมครองดูแล 
การจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศ และการติดตามดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
ระหวางการทํางานในตางประเทศ 
 



 ๑๓

๓.๒.๕ สนับสนุนสวัสดิการดานแรงงาน โดยจัดตั้งสถาบัน 
ความปลอดภัยในการทํางาน จัดใหมีสถานดูแลเด็กออนในสถานประกอบการ และ 
เพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน 
รวมทั้งจัดระบบดูแลดานสวัสดิการแรงงานของกลุมแรงงานนอกระบบ และสงเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธในระบบไตรภาคี เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางลูกจาง นายจาง และ
ภาครัฐ 

๓.๒.๖ จัดระบบการจางงานแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคการผลิต ไมกระทบตอการจางแรงงานไทย และความมั่นคงของ
ประเทศ โดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวทํา และการจัดระบบ 
การนําเขาแรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการจัดทํา
ทะเบียนแรงงานตางดาวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกตอการควบคุม 

๓.๒.๗ สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการ
กําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุและคนพิการ 
อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้ง
การขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 

๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข 
๓.๓.๑ สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมาย 

สุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ
สุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง โดยประสานความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคีพัฒนา
ในสาขาตาง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ รณรงคใหเกิดการพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนให
เพื่อกลับมาทํางานในทองถิ่น 

๓.๓.๒ สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทุกสาขา 
ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหมที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ
เปนสายพันธุใหม และโรคระบาดซ้ําในคน อยางทันตอสถานการณ 



 ๑๔

๓.๓.๓ ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหระบบหลักประกันสุขภาพ 
มีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถึง 
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ 

๓.๓.๔ ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญกําลังใจใหมีความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อใหมีรายไดจากเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เปนธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุน
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐาน 
สามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา  

๓.๓.๕ ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากร
ทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๓.๔.๑ สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทย ใหมีความกาวหนา มีการคนควา 
วิจัย ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริม 
การเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

๓.๔.๒ เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับ 
สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม และ 
เปดพื้นที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน  

 



 ๑๕

๓.๔.๓ สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้ งความ
หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย
เพื่อการศึกษาเรียนรูและเผยแพรสูสังคมโลก ตลอดจนใชประโยชนเพื่อสรางความสัมพันธ 
อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

๓.๔.๔ สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบ 
ดานศาสนา เพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและ 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ 
ทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสราง
แรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น  

๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
๓.๕.๑ แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากิน

ใหแกผูมีรายไดนอย สงเสริมอาชีพและสรางรายได เชน การปลูกปา สรางความเขมแข็ง 
ของกองทุนหมูบานและแหลงเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไกที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
และใหชุมชนสามารถตัดสินใจและนําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนได  

๓.๕.๒ ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน เพื่อนําไปสูการลดหนี้ 
หรือยืดเวลาชําระหนี้ หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชําระดอกเบี้ย 

๓.๕.๓ เรงรัดปรับปรุงแกไขปญหาคุณภาพการอยูอาศัย
คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอยใหดีย่ิงข้ึน โดยปรับปรุง
คุณภาพและขยายการใหบริการสาธารณูปโภคใหทั่วถึง ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐดานการเคหะและการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ขององคกร รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองคกรในลักษณะดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนผูมีรายไดนอยใหดีย่ิงข้ึน 

๓.๕.๔ สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุม
ผูสูงอายุ โดยเนนบทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครอง 
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุ
มาใชในการพัฒนาประเทศ การถายทอดความรูภูมิปญญาสูสังคม สงเสริมการออม และสราง
ระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมั่นคง 
 



 ๑๖

๓.๕.๕ ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ โดย
การรณรงคสรางความรูความเขาใจ จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภค บังคับใชมาตรการ 
ทางกฎหมายที่ใหการคุมครองดูแลผูบริโภคโดยเครงครัด รวมทั้งการใชกลไกทางกฎหมาย
ในการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภคในดานอื่น ๆ เชน การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝง 
หรือการใชสื่อเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน 

๓.๕.๖ สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง ขจัดการ
กระทําความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติตอเด็ก สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริม
การจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่อยู 
ในภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน พึ่งตนเองได 

๓.๕.๗ เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 
ครบวงจร ทั้งดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด ควบคูกับการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ และมีการบังคับใช
กฎหมายโดยเครงครัด รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ 
ในการแกไขปญหายาเสพติด 

๓.๕.๘ เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมใหมีระบบติดตามและเฝาระวังปญหาอาชญากรรมที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร การเตือนภัย และสรางเครือขาย
อาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ในการปองกันปญหารวมกับเจาหนาที่ของรัฐ และปรับปรุง
ระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธใหมีความเขมแข็ง เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 

๓.๖ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๖.๑ เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกาย

และเลนกีฬา โดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ 
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนมีความสนใจ
ในการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 
 



 ๑๗

๓.๖.๒ พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬา
แหงชาติ พรอมทั้งนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใช จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอน
ดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
อยางตอเนื่อง 

๓.๖.๓ สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและ 
ไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งข้ึน 

๓.๖.๔ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา โดยสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬา  
จัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้งจัดสรางลานกีฬาในทุกหมูบานและชุมชน 

๓.๖.๕ ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมี 
กฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปน
เครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 

๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
๔.๑.๑ สนับสนุนให เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ โดยประสานนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อใหมีความสมดุลระหวาง
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดับราคา และการจางงาน 

๔.๑.๒ สรางเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงินในประเทศ บริหารสภาพคลองทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคล่ือนยาย
ทุนระหวางประเทศ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน
อยางใกลชิด เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายเงินทุนอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งการเพิ่มความรวมมือทางดานการเงินภายใตกรอบการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
เพื่อใหสามารถชวยเหลือและรวมกันแกไขปญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 
ในภูมิภาค 

๔.๑.๓ พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็ง 
และสามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถ
สนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง โดยการแกไขกฎ ระเบียบ และ 
วางระบบการกํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน และสงเสริม
การออมระยะยาวเพื่อเปนฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 



 ๑๘

๔.๑.๔ สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทาง 
การจัดสรรงบประมาณของประเทศใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน รวมทั้งเรงออก
กฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อใหเปนกลไกในการกํากับและเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดี 

๔.๑.๕ ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อใหมี
ความเปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก 

๔.๑.๖ กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลาง
และระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
สําหรบัโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

๔.๑.๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุน
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีระบบ
การกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัด 
การเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
๔.๒.๑ ภาคเกษตร 

๔.๒.๑.๑ เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตร  
โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจําเปน 
พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทางการเกษตรเพื่อลดตนทุน 
ทางการเกษตร รวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับพืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคง
ดานรายไดใหแกเกษตรกร 
 
 



 ๑๙

๔.๒.๑.๒ สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมง 
โดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมงชายฝง และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพื้นบานและ 
เชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคาประมงโดยทองถิ่นมีสวนรวม ปรับปรุงกฎหมายและ
เขตจับสัตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมงเพื่อการพาณิชยและประมงชายฝง และบังคับใช 
โดยเครงครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ควบคูกับการเจรจาสงเสริม 
ความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศในการทําประมงนอกและในนานน้ําสากล และ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้งจัดตั้งองคกรระดับชาติเพื่อแกไข
ปญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมง  

๔.๒.๑.๓ พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว โดยปรับปรุง
และอนุรักษพันธุสัตวเศรษฐกิจสําคัญ อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
พัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพในการ
ปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว และขยายการสงออกสินคาปศุสัตวในตลาดโลก รวมทั้งสงเสริมการทําปศุสัตว
อินทรียครัวเรือนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒.๑.๔ ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและ
การตลาดสินคาเกษตร โดยจัดใหมีระบบประกันความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร พัฒนา
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีความเขมแข็ง สรางตลาดกลางเพื่อการคาสงและคาปลีก
สินคาเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันใหมีการเปดตลาดสินคาเกษตรแหงใหมใหครอบคลุมทั่วโลก 
และสงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใชระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ในการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร 

๔.๒.๑.๕ ส ง เ ส ริ ม ก า ร เพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า เ กษต ร  
โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยดานสินคาเกษตรและ
อาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากล 
สงเสริมความแข็งแกรงของตราสินคา จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรอยางครบวงจร รวมทั้งเรงรัดการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนสนับสนุนเงินทุนพัฒนา
เครื่องจักรเพื่อแปรรูปข้ันตนของสินคาเกษตร 



 ๒๐

๔.๒.๑.๖ สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริม
การทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตร
ทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ และ
สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมีและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางดานอาหาร 

๔.๒.๑.๗ เร งรัดการจัดหาแหลงน้ํ า ใหทั่ วถึ งและ
เพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเนน
การเพิ่มสระน้ําในไรนาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง สงเสริม 
การใชประโยชนจากน้ําใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ําในพื้นที่
ชลประทานใหใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

๔.๒.๑.๘ คุมครองและรักษาพื้นที่ที่ เหมาะสมกับ 
การทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานชลประทานแลว เพื่อเปนฐาน 
การผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร
ยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและ
ชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร 

๔.๒.๑.๙ พัฒนาภาค เกษตรใหมี ความ เข มแ ข็ ง  
โดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมใหมีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต
และการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ ดวยองคความรูจากนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  ผานระบบการเรียนรูทั้ ง ในและนอกระบบการศึกษา  
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภาคเกษตรและสังคมไทย 

๔.๒.๑.๑๐ แก ไ ข ป ญห าหนี้ สิ น  ฟ น ฟู อ า ชี พ แ ล ะ 
ความเปนอยูของเกษตรกร โดยเรงดําเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและ 
นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และรักษาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 
 
 
 
 



 ๒๑

๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
๔.๒.๒.๑ สรางความแข็งแกรงและความสามารถ 

ในการแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ 
ลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดยรวมมือกับภาคเอกชน  สถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส 
และเพิ่มความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ 

๔.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละ
อุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม 
อัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่มิใชภาษีใหสามารถ
จูงใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ข้ันสูง 

๔.๒.๒.๓ รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุ ง
คุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและลํ้าหนาในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมีกลไก
การระดมทุนและประกันความเสี่ยงใหกับภาคเอกชนเพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุน 
ทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณไทย 

๔.๒.๒.๔ เร งผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความ
ตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มคาตอบแทนใหใกลเคียงกับปริญญาตรี 
และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดในระดับปริญญาได 

๔.๒.๒.๕ สรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยรัฐอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือขายรวมกลุม และ
ปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อ และประกัน
สินเชื่อ โดยใชเครือขายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อใหอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดังกลาวได 

๔.๒.๒.๖ จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริม
การลงทุนดานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน การพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
การอยูรวมกันอยางย่ังยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่  



 ๒๒

๔.๒.๒.๗ สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ และมาตรฐานความปลอดภัย 
ในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม 

๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
๔.๒.๓.๑ ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิต

ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดานคุณภาพและความรูดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจ 
ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหาร 
และการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

๔.๒.๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน 
โดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมท้ังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลง
ทองเที่ยวของแตละภาคและกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน 
กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห ภาคใตเปนศูนยกลางทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือ
เปนศูนยกลางอารยธรรมลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน ภาคกลางเปนศูนยกลางทองเที่ยวอารยธรรม มรดกโลก 
และมรดกธรรมชาติ เปนตน 

๔.๒.๓.๓ พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว 
โดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนายสินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม  
เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม 
พนักงานบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน และ
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทั้งในดาน
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และคาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ 
 
 
 



 ๒๓

๔.๒.๓.๔ พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ 
กลยุทธดานการตลาด และกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนจุดขายที่มีความ
โดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก โดยเฉพาะความพรอมของการใหบริการ
ทางดานศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก 

๔.๒.๓.๕ ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับ 
การทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบังคับใชกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน 
๔.๒.๔.๑ สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดยมี

ภาคเอกชนเปนผูนําทางธุรกิจ รัฐเปนผูสงเสริม สนับสนุน และดูแล และใหมีการบังคับใช
กฎหมายแขงขันทางการคาและกฎหมายคุมครองผูบริโภคอยางเครงครัดเพื่อปองกัน 
การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน ปองกันการเอาเปรียบ
ผูบริโภค และใหความคุมครองผูบริโภค รวมทั้งออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับดูแลธุรกิจ 
คาปลีกอยางเปนระบบโดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและย่ังยืน 

๔.๒.๔.๒ ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของไทย 
โดยกําหนดกลยุทธดานการตลาดรวมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาดที่มีอยูแลว 
และขยายฐานการตลาดไปสูประเทศใหม ๆ เชน ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และ 
เอเชีย เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบการกระจายสินคาใหรวดเร็วโดยใชความไดเปรียบในเชิง
แหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรและศักยภาพการขนสงของไทย 

๔.๒.๔.๓ ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรี 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคูไปกับการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีปญหา ทั้งที่
อยูระหวางการเจรจา และท่ีไดมีการเจรจาไปแลว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ  
โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเปนระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

๔.๒.๔.๔ ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขา เพื่อ
ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม การทุมตลาด และสินคาที่ไมไดมาตรฐานทางดานคุณภาพและ
ความปลอดภัย 



 ๒๔

๔.๒.๔.๕ ส ง เ ส ริ ม ผู ป ร ะ กอบกา ร ไทย ให มี ก า ร 
ข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง และปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ของสินคาและผลิตภัณฑไทยในตางประเทศ 

๔.๒.๔.๖ สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคาอาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร 
สินคาและบริการที่ใชนวัตกรรมและภูมิปญญา การลงทุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และสราง
เครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๔.๒.๔.๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการ
อํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนชายแดน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช  
ที่สําคัญไดแก ศูนยบริการครบวงจร ระบบอํานวยความสะดวกชองทางเดียว ระบบ 
การตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๔.๒.๔.๘ ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณา
อุทธรณเรื่องภาษี โดยยกระดับหนวยงานพิจารณาเรื่องอุทธรณจากระดับกรมขึ้นมา 
อยูในระดับกระทรวง และใหตัวแทนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสิน
อุทธรณเชนเดียวกับผูพิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศกําหนดเวลาแนนอนในการ
วินิจฉัยคําอุทธรณ 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔.๓.๑ ขยายการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มี 
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง เพียงพอ และ 
มีคุณภาพ ทั้งบริการน้ําสะอาด ไฟฟา สื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และท่ีอยูอาศัย รวมทั้ง
พัฒนาถนนไรฝุน โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเปนถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 

๔.๓.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส งและโลจิ สติ กส 
อยางบูรณาการ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ การสงเสริมธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวก 
ทางการคา และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ  
เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาดานโลจิสติกสอยางจริงจัง 



 ๒๕

๔.๓.๓ พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดย
เชื่อมโยงการขนสงทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศอยางเปนระบบ พรอมทั้งพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง เชน สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง ศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาในภูมิภาค เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส 

๔.๓.๔ พัฒนาโครงข ายระบบรถไฟฟาขนส งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความสมบูรณ และรถไฟชานเมืองใหสามารถเชื่อมตอ
การเดินทางกับโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งขยายการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
ไปยังเมืองหลักในภูมิภาค 

๔.๓.๕ พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูทั่วประเทศ โดยเฉพาะ 
ในเสนทางที่มีปริมาณการขนสงหนาแนน และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงฐานการผลิต 
ในภูมิภาคและระหวางประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมทั้งพัฒนาการใหบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดตนทุน 
การขนสง 

๔.๓.๖ พัฒนาโครงขายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ใหเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเสนทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และสอดคลองกับการพัฒนาโครงขายการขนสงรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ
โครงขายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด
อุบัติเหตุบนทองถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงสินคา 

๔.๓.๗ พัฒนากิจการพาณิชยนาวี และโครงสรางพื้นฐาน 
การขนสงทางน้ํา โดยเฉพาะการพัฒนาการใหบริการของทาเรือแหลมฉบังใหมีมาตรฐาน 
เปนทาเรือที่ทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนสงชายฝง และการขนสงทางน้ําภายในประเทศ
และระหวางประเทศใหเชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดสวน 
การขนสงทางน้ําใหมากขึ้น 

๔.๓.๘ พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและทาอากาศยานหลักในภูมิภาค ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ไดอยางเพียงพอในอนาคต พัฒนาทาอากาศยานดอนเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด และพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน  เชน  ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน  และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคา 
ทางอากาศชั้นนําของเอเชีย 



 ๒๖

๔.๓.๙ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่เกี่ยวของดานการขนสง เชน การตอเรือ การตอตูรถไฟและรถไฟฟา เปนตน โดยใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและจริงจัง 

๔.๓.๑๐ เรงแกไขปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญอยางจริงจัง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และ 
ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลการพัฒนาและการใหบริการโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อคุมครองผูบริโภค และมีการแขงขันที่เปนธรรม  

๔.๓.๑๑ พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเชื่อมโยง
กับโครงขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงตาม 
แนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต แนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โครงการสะพานเศรษฐกิจ 
เชื่อมอาวไทยและอันดามัน และโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
รวมทั้งปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนในพื้นที่บริเวณ
ชายแดนที่สําคัญ คือ ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร สระแกว ดานสิงขร และชองเม็ก เปนตน 

๔.๔ นโยบายพลังงาน 
๔.๔.๑ พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น 

โดยจัดหาพลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพ ดวยการเรงสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงาน
ประเภทตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และเรงใหมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบาน
ในระดับรัฐบาลเพื่อรวมพัฒนาแหลงพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช เพื่อลดความเสี่ยงดานการจัดหา ความผันผวนทางดานราคา และลดตนทุน
การผลิต สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการ 
ผลิตไฟฟาขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 

๔.๔.๒ ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระ
แหงชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพและชีวมวล เชน แกสโซฮอล (อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน 
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชนของเกษตรกร  
โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใตมาตรการ
สรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงใหมากขึ้น  
โดยขยายระบบขนสงกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนสงเสริมและวิจัย
พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง 



 ๒๗

๔.๔.๓ กํากับดูแลราคาพลังงานใหอยูในระดับที่ เหมาะสม  
มีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอประชาชน โดยกําหนดโครงสรางราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และ
เอื้อตอการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะทอนตนทุนที่แทจริงมากที่สุด และบริหารจัดการผาน
กลไกตลาดและกองทุนน้ํามัน เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด และสงเสริมการแขงขัน
และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย 

๔.๔.๔ สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน  ทั้ งใน 
ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนสง โดยรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึก 
ในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจ
ใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียนอุปกรณประหยัดพลังงาน และมาตรการ
สนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวงการใชไฟฟาสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและ
กําหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟาและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการขนสงระบบราง เพื่อใหมีการใชพลังงานอยาง 
มีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดานการจัดหาพลังงานของประเทศ  

๔.๔.๕ สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความสําคัญ
ตอสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐานดานตางๆ 
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๕.๑ พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุม

ทั่วประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชน 
ชุมชน และองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง  
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสาร 
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาคธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการใหบริการภาครัฐ บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๔.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งในดานซอฟตแวรและฮารดแวร โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในภูมิภาค 
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๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๑ คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเล
อยางเปนระบบ เรงจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดินระหวาง
ที่ดินของรัฐและเอกชนใหชัดเจน เรงประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดเขตและสงเสริม 
การปลูกปา ปาชุมชน เพิ่มฝายตนน้ําลําธารและฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ สงเสริม 
ปาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ปองกันการเกิดไฟปา ปราบปรามการบุกรุกทําลายปา 
อยางจริงจัง สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน ลดการใชสารเคมี 
และฟนฟูดินในบริ เวณพื้นที่ที่ดินมีปญหา  รวมท้ังจัดใหมี ระบบบริหารจัดการน้ํ า 
ในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค 

๕.๒ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ 
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูล อนุรักษ 
พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร 
พลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น  
ที่มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ 

๕.๓ จัดใหมี ระบบการปองกัน  รวมทั้ ง เตือนภัยและบรรเทา 
ความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ โดยนําระบบขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชกําหนดพื้นที่
เสี่ยงภัยหรือเตือนภัยพิบัติ พัฒนาระบบฐานขอมูล และติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดใหมี
โครงสรางพื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติ 
อันเกิดจากภาวะโลกรอน เชน น้ําทวม แผนดินหรือโคลนถลม น้ําแลง ตลอดจนธรณีพิบัติ
และการเกิดคลื่นยักษในทะเล เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงในทุกแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ 
ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภค 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะ
การจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
สําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้ง
สนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไข
ปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 

๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่น 
มีสวนรวม และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิด
การใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด และชวยลดมลพิษ   

๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดลอมมีสวนรวม
บริหารจัดการ และจัดใหมีการใชระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ เพื่อเปน
กลไกกํากับใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งสนองโครงการพระราชดําริดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจัง 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ  
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัย
ประยุกต เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสําหรับผูพิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง 

๖.๒ เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
บุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนา
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากร 
ไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ 
และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
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๖.๓ ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุน
วิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนรอยละ ๕๐ และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับ
ภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ ปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพิ่มมูลคาสินคา ทั้งนี้ใหมี
โครงการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่ เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณ 
ทางการแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๗.๑ พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและ 
ทุกระดับ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ 
ความมั่นคง และความเจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขา
กับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไขปญหากับ
ประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

๗.๒ สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน  
ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
ตามกฎบัตรอาเซียน โดยใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สงเสริมให
ประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิมนุษยชน และผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทนําที่สรางสรรค
ในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใตกรอบ 
ความรวมมือตาง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหวางเอเชียกับภูมิภาคอื่น 

๗.๓ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกร
มุสลิมระหวางประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 
กับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษา
และขยายความรวมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน  
และการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม เพื่อพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร วัตถุดิบ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคความรูใหม 
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๗.๕ สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบ 
ดานทรัพยสินทางปญญา การปกปองรักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การสงเสริม
และคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาของ
องคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๗.๖ สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคี
และพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว 
และปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม  

๗.๗ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนด
นโยบายและดําเนินนโยบายตางประเทศ  

๗.๘ สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและ 
การเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความเชื่อมั่นของ 
นานาประเทศ ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย และ
สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศตาง ๆ เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย 

๗.๙ คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย  
แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
๘.๑.๑ สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสูทองถิ่น  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพึ่งพา
ตนเองไดมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอํานาจใหทองถิ่นจัดเก็บรายไดจากภาษีอากร 
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และคาธรรมเนียมไดมากขึ้น เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐาน 
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสม 
ตามศักยภาพของทองถิ่น 

๘.๑.๒ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงตอบสนองตอ 
ความตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการทํางาน 
ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทองถิ่น  

๘.๑.๓ ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวาง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ้ําซอน เพื่อสามารถดําเนิน
ภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ควบคูไปกับ
การเรงรัดการดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยใหมกีารติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง  

๘.๑.๔ บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถิ่นโดยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
ผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 

๘.๑.๕ สนับสนุนใหมี การบริหารทองถิ่ นรูปแบบพิ เศษ  
ใหสอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนใหทองถิ่นที่มี
ศักยภาพและความพรอมจัดตั้งเปนมหานคร  

๘.๑.๖ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน
สนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม 
และสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญ 
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๘.๑.๗ จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและ
สมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะ
ขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

๘.๑.๘ ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชน
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพื้นที่ ตามการแขงขันของการจางงานในแตละ
สายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษาคนเกง คนดีไวในราชการ รวมทั้ง 
การสรางความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
๘.๒.๑ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและ

เปดชองให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือทําให เกิดประโยชนทับซอน รวมทั้ ง 
ออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความ 
ในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ 
อยางจริงจัง และสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น สงเสริม
คุณธรรมคูความรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทยตองไมโกง” 

๘.๒.๒ พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวย 
ความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอทุกกลุม โดยสงเสริมใหมีการนํา
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและหลักการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในการไกลเกล่ีย
และประนอมขอพิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกรประนอมขอพิพาท มีกระบวนการชะลอการฟอง
สําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ปเปนอยางนอย มีระบบ
หรือกระบวนการใหสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปนธรรมมากขึ้น 

๘.๒.๓ พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
และการคุมครองสิทธิสวนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับ 
ความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการจัดตั้งองคกร 
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของ
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หนวยงานของรัฐในการใหความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐใหเปนไป 
โดยถูกตองตามหลักนิติธรรม 

๘.๒.๔ ส ง เ ส ริ ม ก า รมี ส ว น ร ว มขอ งภาคปร ะช าชน ใน
กระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น ภายใตการใชอาสาสมัครเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแตชั้นปองกันอาชญากรรม การไกลเกล่ียขอพิพาท การตรวจสอบ
การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ สงเสริมใหผูกระทําความผิด 
ที่พนโทษสามารถกลับสูชุมชนมาใชชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข ตลอดจนจัดใหมีบริการ 
ดานทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอย 

๘.๒.๕ พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติ ในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนและผูใหญใหมีความหลากหลายและเหมาะสม 
ตอกลุมเปาหมาย เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโอกาสในการแกไข ฟนฟู และสามารถ 
กลับตนเปนพลเมืองดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ
ที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ 

๘.๒.๖ สนั บสนุ นและพัฒนาตํ า ร วจ ให มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ  
มีความโปรงใส และเปนตํารวจมืออาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งดําเนินการใหมีการ
กระจายอํานาจของตํารวจทั้งในสวนที่ไมใชภารกิจหลักและกระจายอํานาจการบริหารไปยัง 
สวนภูมิภาค 

๘.๒.๗ เ ป ด โ อกาส ให ป ร ะชาชน เข า ถึ ง ข อ มู ลข า วส า ร
กระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการทํางานของตํารวจ อัยการ  
และผูใชอํานาจรัฐอื่น ๆ 

๘.๓ สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 
๘.๓.๑ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูล 

ขาวสารสาธารณะจากทางราชการ และส่ือสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และ
รวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

๘.๓.๒ ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารงบทบาทสื่อ 
เพื่อประโยชนสาธารณะและสรางความสมานฉันทในชาติ 
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๘.๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเผยแพร
ขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต่ํา 
โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

๘.๓.๔ จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบวิชาชีพสื่อ 
เพื่อใหสื่อมีเสรี ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและ
ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่ือมวลชนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

รัฐบาลมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
อยางจริงจัง โดยรัฐบาลขอชี้แจงวา การกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่กราบเรียนมาแลวนี้  
จะเปนแนวทางดําเนินการในระยะเวลา ๓ ป ตามความเรงดวนของการแกไขปญหาของ
ประเทศ รวมทั้งจะเปนการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวด ๕  
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

นอกจากนี้ เพื่อใหรัฐบาลสามารถบริหารราชการแผนดินไดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และดําเนินนโยบายจนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวได รัฐบาลจะดําเนินการจัดทํารางกฎหมายที่ตองตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย และการสราง 
ความเปนธรรมแกประชาชน และการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนดําเนินการทุกประการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติ  
เพื่อประโยชนแกการพัฒนาประเทศ โดยถือเปนนโยบายการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลนี้ดวย 

 
 
 



 ๓๖

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแลว รัฐบาลจะไดเรงดําเนินการใหเปน
รูปธรรม โดยจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย แผนการบริหารราชการ
แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ และแผนการตรากฎหมายไวเปนคูมือ
และแนวทางการทํางานตอไป 

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 

รัฐบาลขอใหความเชื่อมั่นแกรัฐสภาอันเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ควบคุม 
การบริหารราชการแผนดินวา จะบริหารราชการแผนดินดวยความซื่อสัตย สุจริต  
และยึดประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยเปนที่ตั้งอยางแทจริง 

 

ขอบคุณครับ 



 ๓๗

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
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๑-๑.๑.๓) 
๒. นโยบายความมั่นคงของ
รัฐ (ขอ ๒.๑-๒.๕) 

๕ 
 
 
๙ 

มาตรา ๗๘  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี ้

  

(๑) บริหารราชการแผนดินให
เปนไปเพื่อการพัฒนาสงัคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอยางย่ังยืน โดยตอง
สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาตใินภาพรวมเปนสําคัญ 

 
 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๖) 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ  
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑ ขอยอย 
๔.๒.๑.๓) 
 

๗ 
 
 
 

๑๙ 
 
 

 



 ๓๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
 ๘. นโยบายการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๑-๘.๑.๘) 

 
 

๓๑ 

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

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๓, 
๘.๑.๔) 

 
 

๓๒ 

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

๘. นโยบายการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๑, 
๘.๑.๒, ๘.๑.๕) 

 
 

๓๑ 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  
โดยมุงเนนการพัฒนาคณุภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับ 
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพือ่ให
การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของ
รัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๖) 

 
 

๓๒ 



 ๓๙

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) จัดระบบงานราชการและ 

งานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและ 
การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๗) 

 
 

๓๓ 

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทาง
กฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดาํเนินการ 
อยางเปนอิสระ เพือ่ใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๑-๘.๒.๗) 

 
 

๓๓ 

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง 
รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มี 
ความเปนอสิระ เพือ่ติดตามสอดสองใหมี 
การปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๓) 
 

๕ 

(๘)  ดําเนินการใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐไดรับสทิธิประโยชน 
อยางเหมาะสม 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๘) 

 
 

๓๓ 

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

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม (ขอ ๓.๔.๒, ๓.๔.๔) 

 
 

๑๔ 



 ๔๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
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 ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๔) 
๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย 

๗ 
 
 
 
 

๑๕ 

(๒) สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ 
อันนําไปสูสุขภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน 
รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสทิธิภาพ และสงเสริมใหเอกชน
และชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาสขุภาพ
และการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่
ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรฐานวชิาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย 

 
 
 

 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๑๐) 
๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข  
(ขอ ๓.๓.๑-๓.๓.๕) 
๓.๖ นโยบายการกีฬาและ
นันทนาการ (ขอ ๓.๖.๑) 

๘ 
 
 
 
 

๑๓ 
 

๑๖ 



 ๔๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษา
แหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย 
มีระเบียบวนิัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๓  
ขอยอย ๑.๓.๑) 
๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอ ๓.๑.๑-๓.๑.๘)  

๘ 
 
 
 
 

๑๐ 
 

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

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอ ๓.๑.๑)  

 
 

๑๐ 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
วิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๑ นโยบายการศึกษา  
(ขอ ๓.๑.๕)  

 
 

๑๑ 

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

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม (ขอ ๓.๔.๑-๓.๔.๓) 

 
 

๑๔ 



 ๔๒

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๘๑  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี ้

  

(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง  
รวดเร็ว เปนธรรม และทัว่ถึง สงเสรมิ 
การใหความชวยเหลือและใหความรูทาง
กฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยางอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดย
ใหประชาชนและองคกรวิชาชพีมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๑) 

 
 

๓๓ 

(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ 
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
อยางเทาเทียมกัน 

๘.  นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๒) 

 
 

๓๓ 

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ
เปนอิสระเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนญูโดยตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจาก
กฎหมายนั้นประกอบดวย 

๘.  นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๑, ๘.๒.๓) 

 
 

๓๓ 

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

๘.  นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๒, ๘.๒.๓) 

 
 

๓๓ 



 ๔๓

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) สนับสนุนการดําเนินการของ

องคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๔) 

 
 

๓๔ 

มาตรา ๘๒  
 รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ 
ความรวมมอืกบันานาประเทศ และพึงถอืหลัก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจน
ตองปฏิบตัิตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทัง้ตามพนัธกรณี
ที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ 
 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนตอง
ใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของ
คนไทยในตางประเทศ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๔)  
๗.  นโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(ขอ ๗.๑-๗.๙) 
 

๕ 
 
 

๓๐ 

มาตรา ๘๓  
 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๖) 

๗ 

มาตรา ๘๔  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ย่ังยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคมุธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติทีไ่มสอดคลองกับความจาํเปน 

 
 
 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๕ และขอ ๑.๓  
ขอยอย ๑.๓.๒) 
  

 
 
 
๖ 
 
 
 
 

 



 ๔๔

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกจิการที่มี
ลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต 
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรอืการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหาร 
เศรษฐกิจมหภาค (ขอ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒) 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๔) 

 
๑๗ 

 
๒๓ 

 
(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกบัการประกอบกจิการ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหาร 
เศรษฐกิจมหภาค (ขอ ๔.๑.๓, ๔.๑.๗) 

 
๑๗ 

 
(๓) ควบคมุใหมีการรักษาวนิัย

การเงินการคลังเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปรบัปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร
ใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๕)   
๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหาร 
เศรษฐกจิมหภาค (ขอ ๔.๑.๔- ๔.๑.๖) 

๗ 
 
 
 

๑๘ 
 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพ
ในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางทั่วถึง 

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย  
(ขอ ๓.๕.๔) 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค (ขอ ๔.๑.๓) 

 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๗ 

(๕) กํากับใหการประกอบกจิการ 
มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และคุมครองผูบริโภค 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๓  
ขอยอย ๑.๓.๒)    
 
 
 

๘ 
 
 
 
 



 ๔๕

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
 ๓. นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย  
(ขอ ๓.๕.๕) 

 
 

๑๖ 
 

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

๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย  
(ขอ ๓.๕.๑, ๓.๕.๒) 

 
 

๑๕ 

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

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๑-๑.๒.๓) 
๓. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๓.๒ นโยบายแรงงาน  
(ขอ ๓.๒.๑-๓.๒.๔) 

๖ 
 
 
 
 

๑๒ 
 

 
(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชน

ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทัง้สงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกัน
ของเกษตรกร 
 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๒  
ขอยอย ๑.๒.๗-๑.๒.๙) 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑) 

๗ 
 
 
 

๑๘ 



 ๔๖

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๙) สงเสริม สนบัสนุน และคุมครอง

ระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชพีหรือวิชาชพี ตลอดทั้ง 
การรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนนิกิจการ
ดานเศรษฐกิจ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑) 

 
๑๘ 

 
 

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชนเพือ่
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐานอนัจําเปนตอการดํารงชีวติของ
ประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน 
อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๗) 
 

๖ 

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

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค (ขอ ๔.๑.๗) 

 
๑๘ 

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กจิการ
พาณิชยนาว ีการขนสงทางราง รวมทั้ง  
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง 
ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๓ นโยบายการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ  
(ขอ ๔.๓.๑-๔.๓.๑๑) 

 
๒๔ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกร
ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิน่ใหมีความเขมแข็ง 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๔) 
 

๙ 
 

 



 ๔๗

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
 ๔. นโยบายเศรษฐกิจ 

๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒) 

 
๑๘ 

 (๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒) 

 
๑๘ 

 
มาตรา ๘๕  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ดังตอไปนี ้

  

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

๕. นโยบายทีด่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ขอ ๕.๑) 

๒๘ 

(๒) กระจายการถือครองที่ดิน 
อยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร 
มีกรรมสิทธิห์รือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อให
เกษตรกรมนี้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสม
แกการเกษตร 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (ขอ ๔.๒.๑) 
๕. นโยบายทีด่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ขอ ๕.๑) 

 
๑๘ 

 
๒๘ 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา 
และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

๕. นโยบายทีด่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ขอ ๕.๑) 

๒๘ 



 ๔๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๔)  จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรพัยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล 

๕. นโยบายทีด่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ขอ ๕.๑, ๕.๖) 

๒๘ 

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

๕. นโยบายทีด่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ขอ ๕.๔) 

๒๘ 

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 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๔ นโยบายพลังงาน 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม (ขอ ๖.๑-๖.๓) 

 
๒๖ 
๒๙ 



 ๔๙

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือ 

การคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รกัษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม (ขอ ๖.๓) 

๓๐ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๔ นโยบายพลังงาน 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม (ขอ ๖.๓) 

 
๒๖ 
๓๐ 

มาตรา ๘๗  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดงัตอไปนี ้

(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น 

 
 
 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๔) 

 
 
 
 
 

๓๒ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ 
ทางการเมอืง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
และสังคม รวมทั้งการจดัทําบริการสาธารณะ 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๓ สื่อและการรบัรูขอมูล
ขาวสาร (ขอ ๘.๓.๑)   

 
 

๓๔ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคกร
ทางวชิาชพีหรือตามสาขาอาชพีที่หลากหลาย 
หรือรูปแบบอื่น 

 
 
 

๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
(ขอ ๘.๒.๗)  
   

 
 

๓๔ 



 ๕๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๔) สงเสริมใหประชาชนม ี

ความเขมแขง็ในทางการเมือง และจัดใหมี
กฎหมายจัดตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนนุ 
การดําเนนิการของกลุมประชาชนที่รวมตวักัน
ในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ
ของชุมชนในพื้นที ่

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๓) 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน (ขอ ๘.๑.๒)  

๕ 
 
 
 
 

๓๒ 

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

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก (ขอ ๑.๑  
ขอยอย ๑.๑.๓) 
๘. นโยบายการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๘.๓ สื่อและการรบัรูขอมูล
ขาวสาร (ขอ ๘.๓.๑)  

๕ 
 
 
 
 

๓๔ 

 
 
  



 ๕๒
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