
 

ผนวก 4 
นโยบายรัฐบาล 

______________________ 
 

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล ดังตอไปนี้ 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม 

ปราบปรามยาเสพติด สรางความเชื่อมั่นใหแกนกัลงทุน ฟนฟูใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง แกไขปญหา
ความยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาสใน
อาชีพอยางยั่งยืนใหแกประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญเรงดวน โดยมีนโยบายทีสํ่าคัญ คือ  

1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ และสรางเสถียรภาพทั้งทางดาน
การเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุงถึงประโยชนสุขของประชาชนสวนรวมเปนสําคัญ 
ซ่ึงจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาดาํเนนิภารกิจในดานความมัน่คงและดานการพัฒนา โดยใหมีความสอดคลอง
กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความ
เปนธรรมและความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน สรางความสมานฉันทและสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

1.3 เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผูเสพ 
คือผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาล
จะเรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยา และปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเขาไปเปนเหยื่อ
ของยาเสพติด โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการปราบปรามและบังคับใช
กฎหมายอยางเปนธรรม และใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดชองทางการหาเงิน
ทุจริตของผูมีอิทธิพลในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการตดัไมทําลายปา การคามนุษย และการเปนเจามือ
การพนัน เปนตน 

1.4 ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ 
โดยดูแลเสถียรภาพของคาเงนิบาท ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานใหอยูในระดบัที่



 

เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต พรอมทั้งจัดหาสินคาราคาประหยดัจําหนายเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของผูมีรายไดนอย  

1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหเปนแหลงเงนิหมุนเวยีนในการ
ลงทุน สรางงานและอาชีพ สรางรายไดและลดรายจายใหแกประชาชนในชุมชนและวสิาหกิจขนาดเล็ก
ในครัวเรือน พัฒนากองทุนหมูบานและชมุชนเมืองที่มกีารบริหารจัดการที่ด ี ใหสามารถยกระดับเปน
ธนาคารหมูบานและชุมชน 

1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ใหครบทุก
หมูบานและชุมชน เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง และพัฒนา
โครงการที่จะกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยนื พัฒนาสินทรพัยชุมชน อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรของรัฐ ทองถ่ิน และจังหวัด อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.7 สานตอโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแก
ประชาชนผูมีรายไดนอย สรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ ซ่ึงจะทําใหประชาชน
มีโอกาสในการสรางงาน สรางรายไดดวยตนเอง 

1.8 สนับสนุนสนิเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สรางโอกาสในการลงทุนและสรางรายได ผานสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละ
ชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะสนับสนุนให
ชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ
การตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน ที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชพี 
เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชวีติดวยการสรางรายไดและอาชีพที่มั่นคง 

 1.11 สรางระบบประกันความเสีย่งใหเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง อันเนือ่งมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสรางกลไกในการสรางเสถียรภาพราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม 

 1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
เพื่อใหคําแนะนําและถายทอดความรูในการใช การดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการ
ประกอบอาชพี เครื่องใชในครัวเรือน รวมทั้งสรางเครือขายศูนยฯ กับชุมชนและวิสาหกจิเพื่อใหเกิด
การพัฒนานวตักรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นตนของสินคาชุมชน 

 1.13 สรางโอกาสใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยอยางทั่วถึง เชน โครงการ “บานเอื้ออาทร” 
“บานรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยูอาศัยของตนเองเปนครั้งแรก” โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซ่ึงสามารถ
เดินทางเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยระบบขนสงมวลชนไดอยางสะดวก 



 

 1.14 เรงรัดการลงทนุท่ีสําคัญของประเทศ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเรว็สูง รถไฟทางคู รถไฟชานเมือง และรถไฟ
กางปลาเชือ่มโยงจังหวดัทีย่ังไมมีรถไฟขนสงผูโดยสารและขนสงสินคา และการพัฒนาขดีความสามารถ
ของทาอากาศยานสากล เปนตน เพื่อสรางความเชื่อมัน่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลงังาน โดยเรงรัดโครงการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนจากกาซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เชน แกสโซฮอล ไบโอดีเซล รวมทั้ง
เรงรัดมาตรการประหยดัพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ 

 1.16 ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดย
ประกาศใหป 2551 - 2552 เปน “ปแหงการลงทุน” และ “ปแหงการทองเที่ยวไทย” 

 1.17 วางระบบการถือครองท่ีดินและกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
โดยใชขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใตกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหประชาชนมีที่ดินทํากิน
และประกอบอาชีพอยางทั่วถึงและพอเพยีง 

 1.18 ขยายพืน้ท่ีชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟนฟแูละขุดลอก
แหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้าํผิวดินและใตดิน โดยดําเนนิการกอสรางระบบชลประทาน
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางภาคการเกษตร การบรรเทา
อุทกภัยและภยัแลง ทั้งในพืน้ที่ชุมชนเมืองและพื้นทีเ่กษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย 
เพื่อการอุปโภคและบริโภคแกประชาชนใหทั่วถึงทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการ
พัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบตาง ๆ เชน ชลประทานระบบทอ 

 1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน โดยสงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงาน
ทางเลือกจากวสัดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล 
 ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะ

ดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศ ดังตอไปนี ้
2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต 

รัฐบาลใหความสําคัญแกการใหหลักประกันขั้นพืน้ฐานของบริการสาธารณะของรัฐ
ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ การมีสภาพแวดลอมที่นําไปสู
การมีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีความมั่นคงในชวีติ และประชาชนมีความสุข โดยจะดําเนนิการ ดังนี ้

 



 

2.1.1 นโยบายการศึกษา 
 1) ยกระดับคณุภาพการศกึษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกนั
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
คุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน 
 3) สงเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน และการเรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยาง
กวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียน
อยางทั่วถึง 
 4) ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งสนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก ใหไดรับ
การศึกษา และเพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต 
และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ของประเทศ รวมทั้งตอยอดใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
 5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาคการผลิตและบริการ และเรงผลิตกาํลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในสาขาตาง ๆ เชน ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร ส่ิงทอ 
บริการสุขภาพและการทองเทีย่ว และการบรหิารจัดการขนสงสินคาและบริการ เปนตน ดวยความรวมมือ
ระหวางสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนใหมีการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ เชน 
สํานักงานบรหิารจัดการองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรยีนรู พิพิธภัณฑเพื่อ
การเรียนรูแหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพฒันาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและ
พัฒนาศักยภาพของบคุคลออทิสติก เดก็สมาธิส้ัน และผูดอยโอกาสอืน่ ๆ ศนูยการเรยีนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

2.1.2 นโยบายแรงงาน 
 1) เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มรีะดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
 2) จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอการจาง
งาน การเลกิจางอื่นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ พรอมทัง้จัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว 
 3) ใหการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงใหความสําคัญแก
ความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอก
ระบบใหครอบคลุมมากขึ้น 



 

2.1.3 นโยบายการพฒันาสุขภาพของประชาชน 
 1) เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชน
เขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค พรอมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ การปองกนัโรค และการสงเสริมสุขภาพ 
 2) จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ที่นําไปสูการเจ็บปวยเร้ือรัง เชน โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจาก
การจราจร พรอมทั้งนํามาตรการภาษีการบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาใชกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลใหลด ละ และเลิก พฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ 
 3) ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อปองกัน
ปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหมและระบาดซ้ําในคน พรอมทั้งสรางขีดความสามารถในการ
เฝาระวัง วินิจฉัย และดแูลรักษาพยาบาลอยางเปนระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 4) เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญ
ใหชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคใน
ชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดาํเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกฬีาเพื่อ
สรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียง
มาสูประเทศชาติ สรางนิสัยรักการกฬีาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนและ
มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 1) อุปถัมภ คุมครอง และทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ เพื่อให
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนาํหลักธรรมของศาสนา มาใชในการเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2) ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปน
วิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร 
โบราณสถาน พิพิธภณัฑตาง ๆ เพื่อการศกึษาเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐาน 
ความรูและความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมและพฒันาโบราณสถานใหเปนมรดกทางวฒันธรรมระดับโลก  
 3) พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อสงเสริมให 
วัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอ่ืน และเกิด
การเรียนรูศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถงึคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ 
 4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน พรอมทั้งขจัดส่ือที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนาํไปสูการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมอยางเทาทันสถานการณ 



 

2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวติและสังคม 
 1) ประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ เชน 
กองทุนผูสูงอายุ กองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อใหเปนพลังรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2) สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูและ
จริยธรรม เร่ิมตั้งแตเดก็แรกเกิดและเยาวชนทุกชวงวยั โดยใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุน และสถานศึกษาที่เอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยการปลูกฝงความรูที่
ทันโลกและคณุคาที่ดีของวฒันธรรมไทย สรางความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองตาม
ระดับการพัฒนาของสมอง 
 3) สรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเด็ก 
สตรี และคนพกิารที่ดอยโอกาส โดยจะขจดัขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและ
การละเมิดลิทธิเด็ก สตร ีและคนพิการในทุกรูปแบบและอยางเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมแกคนพกิารและผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม และสงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคนพกิาร
ใหสามารถพึ่งพาตนเองได  
 4) เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งรางกาย
และจิตใจ โดยสรางหลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวง
วัยชรา สรางพฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแล
สมาชิกไดอยางมีคุณภาพ ขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได และสงเสริมการใช
ประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง 
 5) สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอยางเปน
ระบบ ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด รวมทั้งจัดใหมีบริการขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม มีโรงเรียนใกลบาน มีการสื่อสารคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

2.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีความสมดุลและ

เขมแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกจิภายในประเทศและตางประเทศ มีภูมิคุมกันตอความเสีย่งตาง ๆ ที่มีความ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคาและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน โดยวางโครงสรางพื้นฐานดานองคความรู มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรม 
การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ พลังงาน และระบบโครงขายสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยจะดําเนนิการ ดังนี้ 



 

2.2.1 นโยบายการเงนิการคลัง 
 1) ดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อยางมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินเฟอและคาเงินบาทใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด 
สงเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และสงเสริมศักยภาพในการบรหิาร
ความเสี่ยงของภาคเอกชน 
 2) รักษาวินัยการคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของทองถ่ิน ฐานะการเงินของรฐัวิสาหกจิ
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผนดินทั้งระบบ ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศอยางบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษใีหมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
และเพยีงพอกบัรายจายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
 3) สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว เพื่อใหมีเงินออมเพียงพอกับการ
ดํารงชีพในยามชรา รวมทั้งเปนการสรางฐานเงินออมเพือ่การระดมทนุของประเทศในอนาคต 
 4) วางระบบการดูแลและสงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวใหเกิดประโยชนตอประเทศ สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ ทั้งการลงทุนของ
ผูประกอบการและนักลงทุนที่เปนสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับ
ขีดความสามารถในการแขงขัน เปาหมายการสงเสริมศกัยภาพของสาขาการผลิตที่จําเปน และเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 
 5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทดัเทียมกบัตลาดหลักในภูมภิาค
และตลาดโลกทั้งดานธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยใหความสําคัญแกการปรับปรุงมาตรการ
ส่ิงจูงใจเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการ
เปนแหลงทุนสําหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญของรัฐ และการจัดใหมีกลไกเพื่อกาํกับดูแลการ
พัฒนาตลาดทนุใหประสานสอดคลองกับการพัฒนาตลาดเงิน 
 6) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางฐานรายไดและมูลคา
ใหแกทรัพยสินของรฐั มีการบริหารงานอยางมืออาชีพ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการรฐัวิสาหกจิ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปรงใส และการวัดประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานในมาตรฐานไมนอยกวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังเรง
ฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงนิ 

2.2.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 1) ภาคเกษตร 

1.1) เรงปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับโอกาส
ทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค ทั้งที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหม โดยกาํหนด
ยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



 

ของการทําประมง ปศุสัตว และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศใหครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิต
พืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และ
สนับสนุนการผลิตสินคาใหมที่มีโอกาสทางการตลาด เชน พืชเสนใย และสมุนไพร เปนตน 
  1.2) สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยการแปรรูปที่ได
คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งใหมี
ระบบปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน  
 1.3) เรงรัดการเจรจาขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร เพื่อปองกันมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี และพัฒนาโครงขายระบบการ
ขนสงสินคาเกษตรทั้งในพืน้ที่ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก 
 1.4) สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชมุชนตาม
แนวพระราชดําริ เพื่อใหครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางดานอาหาร สงเสริมการขยายกระบวนการ
เรียนรูระบบเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโค
กระบือตามแนวพระราชดําริ โดยเกษตรกรและชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางดวยตนเอง 
 1.5) สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในดานการรวมกลุม
สหกรณ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแนวทางพัฒนาการ
เกษตรและพฒันาความสามารถในการแขงขันดวยตนเอง 

2) ภาคอุตสาหกรรม 
 2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
สรางมูลคาใหกับสินคาอุตสาหกรรม ดวยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการ
ของผูประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการภายในกลุมอุตสาหกรรม บนพืน้ฐานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา 
 2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
และมีความไดเปรียบ เชน อาหาร เหล็ก ยานยนต ปโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหเปน
ฐานการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือใหสิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะ 20 ปขางหนา โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพืน้ที ่
 2.3) สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตฐานเพื่อเพิ่มมูลคาและคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใหแกสินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือผสมผสาน
กับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน กลุมสินคาแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินคาอื่น ๆ 



 

พรอมทั้งใชมาตรการดานการตลาดและสรางตราสัญลักษณสินคาของไทยใหเปนที่นิยมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  
 2.4) สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รวมทั้งวิสาหกจิชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
สงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพในการแขงขัน ดวยการสนับสนุนดาน
องคความรูและนวัตกรรม รวมถึงการสรางธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 2.5) สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการที่
มุงสรางสินคาและบริการที่มมีูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบใหมีความเหมาะสมตาม
ศักยภาพในพื้นที่ตาง ๆ พรอมทั้งสรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขันและการลงทุน
เพื่อกระตุนอุตสาหกรรมใหมีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
และใชพลังงานนอย รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยูในปจจุบันใหสามารถสนับสนุนการปรับ
โครงสรางของภาคอุตสาหกรรมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3) ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
3.1) เรงสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการทองเที่ยวใหยัง่ยืน และสรางแหลงทองเที่ยวใหมในเชงิกลุมพื้นที่ที่มศีักยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบาน 
ควบคูกับการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมประชุม
และแสดงสินคา และกลุมที่มีความสนใจดานระบบนิเวศ วัฒนธรรมทองถ่ิน แหลงประวัติศาสตรและ
โบราณสถาน เปนตน และดูแลใหนักทองเที่ยวปลอดภยัจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุที่
เกิดจากความบกพรองของผูประกอบการ 
 3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสการขยายฐาน
การผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินคา 
การศึกษานานาชาติ การกอสราง ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬาและนนัทนาการ เปนตน 
โดยใหความสาํคัญกับการพฒันาความเขมแข็งของผูประกอบการ การเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน 
มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการสงเสริมดาน
การตลาด 
 3.3) สงเสริมและพัฒนาความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมการคาและ
บริการที่เนนความสําคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถ
ทางดานบุคลากรเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน ธุรกิจบริการดานสุขภาพและการแพทยที่เชื่อมโยง
กับการวจิัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภณัฑ 



 

4) การตลาด การคา และการลงทุน 
 4.1) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการ
ผูกขาดตัดตอน และคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการ
ในดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

4.2) ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม 
เพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย 
ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง โดย
มุงเนนการสงออกสินคาที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม 
 4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนทางการคา
ภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงทางดานการคาในระบบพหภุาคแีละทวภิาค ี เพื่อสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการคา
ระหวางประเทศและการคาชายแดน 
 4.4) ทบทวนการจดัตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศและปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการดานการคาของประเทศใหเปนไปอยางบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับ
นโยบายและหนวยงานปฏิบตัิที่มีภารกิจเกีย่วของ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดขัน้ตอนใหแกธุรกิจ
ภาคเอกชนใหสอดคลองกับสถานการณของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4.5) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทย
มีศักยภาพ ทั้งในการลงทุนตัง้โรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคาเกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา 
การหาตัวแทนและหุนสวนในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ 
 4.6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการคา
การลงทุน เพื่อสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในประเทศและ
จากตางประเทศ 

2.2.3 นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและ
บริการ 
 1) พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการจดัใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน ทั้ง
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค บริการสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยูอาศยั เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน  
 2) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชื่อมโยงโครงขายการบริหารจัดการ
ขนสงมวลชน สินคาและบรกิาร ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหวางประเทศ โดยใหความสําคัญแกการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการขนสงระบบรางใหเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
ลดตนทุนสินคาและบริการเพื่อการสงออก 



 

 3) พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณพื้นทีภ่าคใต พัฒนาทาเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานในภาคขนสง เชื่อมโยงประตูการคาใหมและสนับสนุนการทองเที่ยว 
 4) พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานภูมภิาค และอุตสาหกรรม
การบินของไทย เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทาง
อากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 

2.2.4 นโยบายพลังงาน 
 1) สรางความมั่นคงทางดานพลงังาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพยีงพอตอ
การพฒันาประเทศเพื่อความอยูดีกนิดขีองประชาชน โดยเรงรัดใหมกีารลงทุนสํารวจและพฒันาพลังงาน
ทั้งจากในประเทศ เขตพื้นทีพ่ัฒนารวม และจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมความ
รวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ 
 2) สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาพลังงานที่เหมาะสม 
เปนธรรม และกอใหเกดิการแขงขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการและ
ความปลอดภยัที่ด ี
  3) พัฒนาและวิจยัพลังงานทดแทนทุกรปูแบบเพื่อเปนทางเลอืกแกประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
ในการตัดสนิใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูงและพลังงานที่สอดคลองกับทองถ่ิน 
 4) สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน 
โดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 
 5) สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลงังานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือน
กระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน 

2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงขายสื่อสาร
ความเร็วสูงใหทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และแขงขันได เพื่อเปนโครงขายหลัก
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญา ชวยลดความเหลื่อมลํ้าระหวางเขตเมือง
และชนบท และเพิ่มศักยภาพในการแขงขนัของประเทศ 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ดานบริการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในภูมภิาค 



 

 3) สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบริการภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูล การบริหารจดัการขนสงสินคา
และบริการ การเตือนภยัและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพฒันา
ระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติและเพิ่มศกัยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ 

2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
รัฐบาลใหความสําคัญแกบทบาทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในการสราง

ความสุขของประชาชนและสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหความสําคัญแกการ
บริหารจัดการอยางบูรณาการระหวางมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และเพิ่มการมีบทบาทรวมของประชาชนและชุมชน โดยจะดําเนินการ ดังนี ้

2.3.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใหความสาํคัญแกการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดจน
ความปลอดภยัทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ และสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและสากลในระยะตอไป 

2.3.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ใหมีความสมดุล
ของการใชประโยชน การถอืครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากร ทีด่นิ ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี โดยการใชระบบภูมิสารสนเทศ ควบคูกับการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยเรงรัดปราบปราม
การทําลายปา สัตวปา และทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจงั รวมทั้งการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

2.3.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน 
การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน โดยการ
ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รวมท้ังมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอยางเปนธรรม 
อนุรักษและปองกันรักษาปาที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ 
สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 
และการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา เชน การทาํฝายตนน้ําลําธารหรือฝาย
ชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ 

2.3.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนิน
มาตรการลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 

2.3.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้าํเสีย กล่ิน และเสียง ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เกดิขึน้จากสังคมเมอืงและการผลิตใน



 

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดทําระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเพิ่มขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 
 2.3.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมนุเวยีน
การใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใชหลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายเพื่อกระตุน
ใหเกดิการลดการกอมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

2.3.7 สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินกจิกรรม
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบรโิภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนาํมาสูการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.4 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการวิจยัและพฒันาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และ
การยกระดับคณุภาพชวีิต โดยรัฐบาลจะดําเนินการ ดังนี ้

2.4.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
ประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจยัและพัฒนาเชิงนวตักรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาค
การผลิตและบริการ โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะนําไปสูการวิจัย และพัฒนาตอยอดและมีการใชประโยชน
องคความรูและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย  

2.4.2 สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพเพือ่รักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไวในระบบ รวมทั้งจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู
ขั้นสูงจากตางประเทศเพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูแกบุคลากรไทย  

2.4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมี
คุณภาพและปริมาณทีเ่พยีงพอกับความตองการ และสนบัสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทย
เพื่อปองกันมิใหไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานใหทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนยบมเพาะ
ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ 

2.4.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ โดยพัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ
เอกชน และสงเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรจาก
ตางประเทศมาใชประโยชน 



 

2.5 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของประเทศ

และประชาชน โดยจะดาํเนินบทบาทเชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดี
กับนานาประเทศ ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นใน
พันธกรณีที่มีอยูกับตางประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี และ
เคารพกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน 
พรอมกับการสรางภูมิคุมกันและพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาใหไดรับประโยชนจากความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และสานตอนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อใหการดําเนนิงาน
ดานตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และมีเอกภาพ โดยจะดําเนินการ ดังนี ้
 2.5.1 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอนัดแีละความใกลชิดระหวางกัน 
อันจะนาํไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเทีย่ว การขยาย
การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เชน ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) และความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) เปนตน 

2.5.2 สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย และเพิ่ม
บทบาทในการสรางความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหวางประเทศในวาระที่ไทยเปนประธานอาเซียน 

2.5.3 มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ
และองคกรระดับภูมภิาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของมนุษย 
 2.5.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศและกลุม
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก จัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศตาง ๆ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถปรับตัว
รับผลกระทบและสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี 

2.5.5 ดําเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศกึษา ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ
ประเทศกําลังพัฒนา และสานตอความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อความเขาใจอันดกีับองคกรทางศาสนาอื่น ๆ 



 

 2.5.6 คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดแูลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ 
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถ่ินฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทย
ในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย 

2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
รัฐบาลจะรักษาความมั่นคงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย และระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสรางความสมานฉันทของคนในชาติ เตรียม
ความพรอมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแยงที่อาจสงผลกระทบถึง
ประเทศไทย แกไขความขัดแยงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใตและสรางการอยูรวมกันอยางสงบสุขสามัคคี 
สรางความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินแกประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และตอตานภัยสังคม
ในทุกรูปแบบ โดยจะดําเนนิการ ดังนี ้
 2.6.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซ่ึง
พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกประชาชน
ในชาติใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสรางบรรยากาศใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติ 
 2.6.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมัน่คง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ โดยมุงพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ
ยุทโธปกรณ และเตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกาํลังประชาชนใหมี
สวนรวมในการรักษาความมัน่คงของประเทศ พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศ
และการรักษาสันติภาพภายใตกรอบกติกาของสหประชาชาติ 

2.6.3 เรงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไมมีสถานะทีชั่ดเจน เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับขบวนการ
ลักลอบเขาเมืองที่ผูมีอิทธิพลใหการสนับสนุน เพื่อลดขนาดและผลกระทบของปญหาความมั่นคง
ระยะยาวใหเหลือนอยที่สุด ควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไมมี
สถานภาพที่ชัดเจนภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 2.6.4 พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดนใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดําเนินการ
อยางจริงจังเพื่อการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรงขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือระหวางกันทั้งดานเศรษฐกิจและดาน
ความมั่นคง 
 2.6.5 ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการ
เสริมสรางผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานพลเรือน ตํารวจ 



 

ทหาร และใหความสําคัญแกขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เปนประโยชนตอการ
ปองกันและแกไขปญหาของชาติไดอยางแทจริง 

2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤติการณทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้น โดยมุงระดมสรรพกาํลังจากทุกภาคสวนใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่
เกิดจากภัยตาง ๆ 

2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อใหสวนราชการมี

ความพรอมและกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกดิประสทิธิผล มีความคุมคา และเกดิความเปนธรรมในการใหบริการ
สาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินทีด่ี โดยจะดําเนนิการ
ดังตอไปนี ้

2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 1) ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชในการใหบริการรูปแบบตาง ๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 2) พัฒนาระบบและกาํหนดมาตรการเพื่อดึงดดูผูมีความรูความสามารถเขามา
รับราชการ ดวยการปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน 
เพื่อใหระบบราชการเปนนายจางอันเปนทีห่มายปองของผูสมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยาย
ถายโอนกําลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ 
 3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุก
ระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ 
โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสราง
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและ
จายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกดิขวัญกาํลังใจและแรงจูงใจในการพฒันาผลงาน 
 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้นเพื่อให
สามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการใหเหมาะสมกับสภาพ
การทาํงานและสถานการณคาครองชีพที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทํางานและ
ภาระหนี้สิน เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุลระหวางการทํางานกบัชีวิตสวนตวั 
 5) เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพือ่ให
ภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน  



 

6) สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินอยางจริงจัง โดยสราง
ดุลยภาพระหวางการกาํกับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ิน โดยไมกระทบความสามารถในการ
ตัดสินใจดําเนนิงานตามความตองการของทองถ่ิน สรางความเขมแขง็และขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่นเพิ่มขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองดวยฐานรายไดที่ทองถิ่น
จัดเก็บเองไดมากขึ้น 

7) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของทองถ่ินเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึงความจาํเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน 
รวมทั้งความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการใหบริการที่ครอบคลุมการพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชน เชื่อมโยงและบรูณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที ่
 8) เรงรัดดาํเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมทั้งการจดัสรรรายไดใหทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม 

9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการ
จังหวัด ผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทาํงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ในอนาคตที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของ
พื้นที่ และความตองการของประชาชน 

2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
1) ดูแลใหมกีารปฏิบัติและบงัคบัใชกฎหมายอยางถกูตอง รวดเรว็ เปนธรรม 

และทั่วถึง และสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจ รวม
ตลอดถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

2) พัฒนากฎหมายใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความจาํเปนของสังคม 
รวมทั้งจัดใหมี “องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย” และ “องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ
และกระบวนการยุติธรรม 
 3) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปองกันอาชญากรรมและสรางความเปนธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยตุิธรรมทางอาญาให
เปนไปตามหลักนิติธรรม การใชเครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร การสงเสริมการเขาถึง
ความยุติธรรมและการมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม เชน การพัฒนาระบบ
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด การพัฒนาและจัดใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเปน
กระบวนการชะลอการลงโทษ เชน ใชวิธีการทาํงานบาํเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม เปนตน) ควบคูกับ
กระบวนการยตุิธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดให



 

เหมาะสมตอกลุมเปาหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรม 
 4) เสริมสรางความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงพัฒนากฎหมาย
และระบบงานยุติธรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถ่ิน บังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครดั  ขจัดเงื่อนไขความไมยุติธรรม และพฒันาระบบการพิสูจนการกระทําความผดิที่มีประสิทธิภาพ 

2.7.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว  

 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


