ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนา
---------------------1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2555-2558) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นํา ทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุง่ สูว่ ิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไว้ว่า“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง
มีคุณภาพ สังคม มีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ
ที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
๑.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มลี ําดับความสําคัญสูง ดังนี้
1.๑.1 วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมคิ ุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
1.๑.๒ พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่ างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวน
การยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มคี ุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมปิ ัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมคิ ุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมภิ าค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.๒.๒ เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึน้ ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มไี ม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพืน้ ที่ปุาไม้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุม่ ประชากร
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพืน้ ที่ประเทศ และสัดส่วน
การปล่อยก๊า ซเรื อนกระจกต่อหั วเปรี ยบเที ยบกั บ ลํ า ดับ ขั้นการพั ฒ นาที่ แ สดง โดยผลิตภั ณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพั ฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกั นอย่า งสงบสุข เศรษฐกิจเจริ ญเติบ โตอย่าง
มีคุณภาพและยั่ง ยืน ภายใต้ก ระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่ ป รั บ เปลี่ยนเร็ ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปู องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ
ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
1.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
1.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้ มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้
สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถื อครอง
ทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ
ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย
รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจําเป็น
1.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของ
ผู้มีร ายได้น้อย การเข้า ถึง ระบบสาธารณู ป โภค พั ฒ นาระบบสวั สดิก ารทางสัง คมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน
ตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา

ของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรี
ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ
1.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเกือ้ กูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มธี รรมาภิบาลนําไปสูก่ ารเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบ
ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด
รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ส่อื เพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญ
2.1.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม
คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึน้ และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตัง้ ถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2.1.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุง่ พัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบัติ
2.1.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพและยั่งยืน
2.1.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุง่ สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคม
โลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3.1 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
3.1.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน มุง่ รักษา ปูองกัน และคุ้มครองพืน้ ที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดนิ
เป็นของตนเองหรือมีสทิ ธิทํากินในที่ดนิ ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดนิ
ทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึน้ สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดนิ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
เร่งรัดการจัดให้มอี งค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตร
ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3.1.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้าง
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3.1.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการ
ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในพืน้ ที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนํา องค์ความรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
3.1.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุง่ พัฒนาระบบการ
สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้า
สูอ่ าชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนํา เข้าสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีต้นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
3.1.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยส่ง เสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้แ ละปลูกปุ า โดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่ง เสริ ม
ให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการ
จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่ วถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและ
การบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิต
ได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่าง
เป็นระบบ
3.1.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก
พืชพลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้าง
ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
3.1.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพืน้ ที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

4.1 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให้ความสําคัญกับ
4.1.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดัน
ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มศี ักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
ฐานความคิดสร้ า งสรรค์แ ละนวั ตกรรม พั ฒ นาเศรษฐกิจ สร้ า งสรรค์ซึ่ง ครอบคลุมถึง การพั ฒ นาธุร กิจ
สร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐาน
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน
ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.1.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์
สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํา นวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจน
พัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมให้ทั่ วถึง และเพีย งพอ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.1.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยง
การขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4.1.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกั บทิศทางการพัฒ นาภาคการเงินโลก
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบ
เตือนภัยแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ
ด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร

งบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดํา เนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการให้บริการขั้นพืน้ ฐานของภาครัฐ
เพิ่มขึน้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสําคัญกับ
๕.1.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุง่ พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพืน้ ที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๕.1.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
มุง่ พัฒนาพื้นที่ในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
เมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
๕.1.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมอื แรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพืน้ ฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการนําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕.1.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์
กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่
๕.1.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้าน
ความร่วมมือในการกํา หนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํา นวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ

๕.1.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มคี ุณภาพชีวิต ป้องกัน
ภัย จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปู องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด
และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่และโรคระบาดซ้ํา
๕.1.๗การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดรี ะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นํา สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส่ ง เสริ ม และอํ า นวยความสะดวกองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ไ ม่ แ สวงหากํ า ไรให้ มี บ ทบาทเพิ่ ม ขึ้ น
ในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมภิ าค
๕.1.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มผี ลบังคับใช้แล้ว เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้ งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
๕.1.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มสี ทิ ธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวก
ที่จําเป็น เพื่อให้มีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัตกิ ารภูมภิ าค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ที่ไม่แสวงกําไร
๕.1.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุง่ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพืน้ ที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด
และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมภิ าค
6.1 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
6.1.๑ การอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุง่ รักษาและฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดิน

และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ
6.1.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมือง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
6.1.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
6.1.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่
และจัดลําดับ พื้นที่ เสี่ยงภัยทั้ง ในระดับ ประเทศ ภูมิภ าคและจั งหวัด ยกระดับการจั ดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลัก
สากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
6.1.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผน
กลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอน
ฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจ
ในพันธกรณีตดิ ตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเจรจาพั ฒ นาความร่ วมมื อในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้า สํา คัญ สนับ สนุนการดํา เนินงาน
ตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุง่ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน
และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัตภิ ัยด้านมลพิษ
6.1.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมช้าในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การ
ปฏิบัตใิ นระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนา
พื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการ
พัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่าง
บูร ณาการให้การขั บ เคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้า งเครือข่ายหรื อคลัสเตอร์ที่ ตอบสนอง
ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
2.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้า
ร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์
และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ไปผสมผสานในการจัดทํานโยบาย รวมทั้งจัดทําคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้
ภาคีการพัฒนารับรู้และนําไปปฏิบัติ
2.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนอง
การพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะ

ด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับ
ต่างๆ จัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนนํา ประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ
2.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ
นําการวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอือ้ ต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
2.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถน
ขับเคลื่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้
เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่นําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพืน้ ที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึน้
2.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้นํา การ
เปลี่ยนแปลง
2.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมิน
ผลสําเร็ จและผลกระทบของการดํา เนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการ
พัฒนาในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่
และการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุม่ ติดตามความก้าวหน้า
ตรวจสอบความโปร่งใสและความสําเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพืน้ ที่

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถงึ ภารกิจและดําเนินไปด้วยแนวทาง
ที่กล่าวมารัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ
คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมคิ ุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๑.๑.๒ เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย เช่น ประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัว
ขึน้ ตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑.๑.๓ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที่
ในการตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน
การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลัก
นิตธิ รรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มอี ทิ ธิพล และผู้ประพฤติมชิ อบ โดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทัง้
มีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกัน้ ยาเสพติด สารเคมี และสารตัง้ ต้นในการ
ผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ดําเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลัง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสูก้ ับยาเสพติด
๑.๓ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐอย่างจริงจัง
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัตเิ รื่องการห้ามการ
กระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูง
อย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่รัฐ

เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึก
และค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
๑.๔ ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน้ํา อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน้ ที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มกี ารบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มอี ยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ํา
ด้วยไฟฟูา จัดสร้างคลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ําและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหา
แหล่งน้ําในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง
๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสูพ่ ื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด
โดยน้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
ในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพืน้ ที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพืน้ ที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มเี อกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัย กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึน้
ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่ง
ตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมภิ าค
๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอ
และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิงสําหรับน้ํา มันเชือ้ เพลิง
บางประเภทชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทัง้ ระบบ
ให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน
๑.๗.๒ จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน
๑.๗.๓ ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต

๑.๗.๔ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่ม
กําลังซือ้ สุทธิของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซือ้ ภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
๑.๘.๑ พักหนีค้ รัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มรี ายได้นอ้ ยที่มีหนี้ต่ํากว่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๓ ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มหี นี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัด
ทําแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาส ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คนื
๑.๘.๒ ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่นอ้ ยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้
แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๘.๓ จัดให้มเี บี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มอี ายุ
๖๐ - ๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ปีจะได้รับ ๘๐๐
บาทและอายุ ๙๐ ปีขนึ้ ไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท
๑.๘.๔ ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลง
เหลือร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี
และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้นอ้ ย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
๑.๑๐.๑ เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท
๑.๑๐.๒ จัดตัง้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท
๑.๑๐.๓ จั ด ตั้ ง กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ใ นวงเงิ น ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้ า นบาท
ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการ
สร้างอาชีพผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุง่ ให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่
ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามลําดับขนาดของหมูบ่ ้าน เพื่อให้หมูบ่ ้านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธบี ริหารจัดการทางการตลาดและ
กลไกตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอ
เมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชืน้ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ
๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัย
ธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิต
สําหรับเกษตรกร
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธมี หามงคลที่จะมีขนึ้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๕
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
๑.๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพ ยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมภิ าคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวและการส่งออก
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ปุวยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มมี าตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและ
ภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสู่การเจ็บปุวยเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมองและโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวังโรคอุบัตใิ หม่ และมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจร
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน
นําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยมี
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยดึ หลัก
นิติธรรม และองค์ก รที่ ใ ช้อํา นาจรั ฐที่ มีความรั บ ผิ ดชอบต่อประชาชนและพร้ อมรั บ การตรวจสอบทั้ง นี้
ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
ในส่วนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปีของรัฐบาลชุดนีร้ ัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลัก
ในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ ๒ ถึงข้อที่ ๘ ดังต่อไปนี้
๒. นโยบายความมัน่ คงแห่งรัฐ
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทัง้ อัญเชิญไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการรู้รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้าง
ที่เ หมาะสมและมีค วามทั นสมั ย ส่ ง เสริ ม กิ จ การอุ ต สาหกรรมปู องกั น ประเทศให้ สามารถบู ร ณาการ
ขีดความสามารถของภาครั ฐและเอกชนให้เ ป็ นเอกภาพ นํา ไปสู่ก ารพึ่ง พาตนเองได้ใ นการผลิต อาวุ ธ
ยุ ท โธปกรณ์ ไ ด้ เ อง สนั บ สนุ น สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ กํ า ลั ง พลของกองทั พ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ทหารอาชี พ ในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถผนึกกําลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศรวมทั้ง
กําหนดเป็ นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กรณีเ กิดภั ยพิบั ติร้ ายแรง
ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น
๒.๓ พั ฒนาและเสริมสร้า งความร่ วมมือระหว่า งประเทศ ส่งเสริมให้ก องทั พ พัฒ นา
ความสั ม พั น ธ์ ท างทหารกั บ มิ ต รประเทศ และมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สั น ติ ภ าพในกรอบ
สหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจะ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนือ้ เชื่อใจทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน
ดํ า เนิ น การสํ า รวจและจั ด ทํ า หลั ก เขตแดนตามหลั ก ฐานพื้ น ฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป
๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์ เพื่อรับมือภัย
คุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึน้ ที่มากขึน้ โดยมุง่ ระดมสรรพกําลังจาก
ทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความ
เสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคง
ในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้าย และอุบัตภิ ัย

๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มสี ถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปูองกันและ
บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวดดูแลให้
ความเป็นธรรมและเฝูาระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่
ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคง
ของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพืน้ ฐาน
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
๓.๑.๑ ดําเนินการให้มกี ารกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงาน
เต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึง
การสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
๓.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทัง้ แหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่อง
ทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุม่ เกษตรกร กลุม่ อาชีพต่าง ๆ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ทุกระดับพร้อมกับการพัฒนาความรู้พืน้ ฐานทางการเงินแก่ประชาชน
๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต้องการ
ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ด้วยค่าบริการที่ต่ําและการบริการที่มปี ระสิทธิภาพ การสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงโดยการออกมาตรการที่จําเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อปูองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
๓.๑.๔ ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างฐานรายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและ
ที่มิใช่ภาษี

๓.๑.๕ ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มปี ระสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญ
ของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพา
เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุง่ เน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูป
ระบบการกํากับดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัทมหาชน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
๓.๑.๗ บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถชี ีวิตวัฒนธรรม
รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ เช่น
กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิงสํารองแห่งชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหารเป็นต้น
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๒.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มี
การพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี
๓.๒.๒ ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และ
การจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้กา้ วข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว น้ําตาล มันสําปะหลัง และอื่น ๆ
จะทําให้เปูาหมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึน้
๓.๒.๓ ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
สามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดยถือเป็น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่
๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มคี ุณค่าและคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชํานาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้สกู่ ารสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จาก
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอื่น ๆ

๓.๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความ
พร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค
๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มพี ืน้ ฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณะ โดยปรับปรุง
กฎระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอือ้ อํานวยและดึงดูดนักลงทุน
๓.๒.๗ เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มคี ุณภาพและมีรายได้สูง
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชํานาญ
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้สนิ ค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี
๓.๒.๘ ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การเงินภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝุาย โดยจัดมาตร
การเตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓.๓.๑ ภาคเกษตร
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกร
เพื่อให้มีการใช้พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดิน
แต่ละชนิดทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
๓) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม
ปูองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นชีวภัณฑ์สัตว์
และการตรวจสอบคุณภาพ

๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลีย้ งและในแหล่งน้ําธรรมชาติ
โดยการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ
ขยายพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพืน้ บ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แสวงหาลูท่ างการทําประมงในน่านน้ําต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่างประเทศ
และประเทศที่นําเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
สินค้าประมงให้มคี ุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ตน้ น้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ สัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล
๕) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผน
การผลิตและการจําหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยํา และประสานโครงสร้างพืน้ ฐานของทางราชการและเอกชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
๖) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ที่มีข้อมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่เสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกันความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มอี าสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้านเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ
ตลอดจนจัดให้มรี ายการโทรทัศน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ นการผลิตและการตลาดแก่
เกษตรกรทั่วไป
๗) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ทําหน้าที่
สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต เร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพาราและพืชพลังงาน
เช่น ปาล์มน้ํามัน อ้อย มันสําปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้
ผลตอบแทนสูง โดยมีเปูาหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกําไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหา
มูลค่าเพิ่มสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาด
ต่างประเทศ สร้างกลุม่ ธุรกิจรายสินค้าระดับภูมภิ าคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชีน้ ํา
ในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดข้าว เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สนิ ค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุน
การลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ

๙) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ดําเนินการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรทางเลือก
ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และดําเนินการฟื้นฟูคุณภาพดินให้คงความอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคุ้มครองที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้าง
ตราสินค้าไทย
๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ใี ช้ปัญญา
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทําภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
อาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบเป็นต้น
๓) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์อาหารฮาลาลเป็นต้น เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร
๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทาง
ให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้ น้ําจนถึงปลายน้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑ์สง่ เสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เอือ้ อํานวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น
๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพืน้ ฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึน้ เพื่อปูองกันสินค้านําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า
ร่วมกันในกลุ่มอาเซียน

๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่
ในทุกภูมภิ าคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่กอ่ มลพิษ และพัฒนาเส้นทางการขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่า งพื้นที่ อุต สาหกรรมดัง กล่า วกั บ ท่ า เรื อน้ํา ลึก แหลมฉบั ง และท่ า เรื อมาบตาพุ ด รวมทั้ ง
การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่กอ่ มลพิษและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
๗) เร่ง พั ฒ นาภาคอุตสาหกรรมให้เ ป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล้ อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและลด
ปริมาณการปล่อยก๊า ซเรื อนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ้ําและการนํา กลับ มาใช้ใหม่
เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิตและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
เพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา
๘) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด
ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
๙) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิต
เข้าประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทัง้ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของ
แหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบ
การผลิตที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
๑๐) เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่สําคัญ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสําคัญกับการกํากับดูแล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน
๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย
โดยคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มอี ยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ ที่ที่มี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้การประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุง การบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึง ดูดและรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวกลุม่ คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่าง
ประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุม่ ต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตราการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ดา้ นการค้า
การลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุม่ เปูาหมาย
๑.๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างชาติ
ในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่
๑.๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับ
ความต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว พร้อมทัง้ ปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สูค่ วามยั่งยืน
๑.๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
๒) การพัฒนาภาคบริการ
๒.๑) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้
เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย

๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มศี ักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสูร่ ะดับภูมภิ าค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ
ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น
ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓) การพัฒนากีฬา
๓.๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและ
ของโลก จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬา
ระดับภูมภิ าคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกฝุายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มผี ู้ฝึกสอนและ
อาสาสมัครการกีฬาประจําศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการลงทุนและ
การบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน
และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
๓.๓) จัดให้มที ุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มคี วามสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน
๓.๔) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มศี ักยภาพไปสู่กฬี าอาชีพ พร้อมไปกับการ
พัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พกิ ารเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ในทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น นั ก กี ฬ าที่ มี ค วามสามารถในนามที ม ชาติ ไ ทยในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
และมหกรรมกีฬาต่าง ๆ
๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน
๑) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อปูองกันการ
ผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและ
เอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ

๒) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่สง่ เสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเข้าเพื่อปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
การทุ่มตลาด และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างทั่วถึง และมีภูมคิ ุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต
๓) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทําสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา
การหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็น
ครัวอาหารโลก
๔) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุน ให้ครอบคลุมการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีสว่ นรับผิดชอบต่อสังคม
๕) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่
จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทัง้ รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเป็นในการแข่งขันระดับโลก
เพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็น
ที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ
๖) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิต
สินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาส
ในการส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ
โดยให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสตู่ ลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสิ นค้าและบริการระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิตและส่งออก
อาหารฮาลาลในโลก
๗) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาด
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่มผี ลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนดมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ

๘) เร่งรัดจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ โดยให้
ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคอาเซียน
๓.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหาร
จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟูา
ให้กระจายไปสูภ่ ูมภิ าคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทัง้ สร้างโอกาสการกระจายรายได้
กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพ
พืน้ ที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๔.๒ ขยายการให้บริการน้ํา สะอาดเพือ่ การอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพืน้ ที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและ
การบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท
พืน้ ที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ
๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มี
ความสําคัญ
๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ ฯ - เชียงใหม่
กรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา กรุงเทพ ฯ - หัวหิน และเส้นทางอื่นเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยังชลบุรีและพัทยา
๓.๔.๕ เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทัง้ ระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตัว๋ ร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มรี ายได้นอ้ ยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูก
ตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟูา
๓.๔.๖ พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล
ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อม
สองฝั่งทะเลภาคใต้

๓.๔.๗ พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมภิ าค และอุตสาหกรรม
การบินของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้รองรับผู้โดยสารจากปีละ ๔๕ ล้านคน
เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่ง
สินค้าทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก
๓.๕ นโยบายพลังงาน
๓.๕.๑ ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมภิ าค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์
๓.๕.๒ สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
และระบบไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มี
ความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน
๓.๕.๓ กํากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุง่ สูก่ ารสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ํามันให้เป็นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการ
ชดเชยราคานัน้ จะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึน้ ในภาคขนส่ง
และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน

๓.๕.๔ ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตัง้ เปูาหมายให้สามารถทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕
ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
๓.๕.๕ ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุ ป กรณ์ แ ละอาคารสถานที่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ส่ ง เสริ ม กลไกการพั ฒ นาพลั ง งานที่ ส ะอาด
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด และมีป ระสิท ธิ ภ าพให้เ ป็ นระบบ จริ ง จั ง และต่ อเนื่อ งทั้ ง ภาคการผลิต ภาคการขนส่ ง
และภาคครัวเรือน
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูส่ ังคมแห่งความรู้ ภูมปิ ัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

๓.๖.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้
งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ จัดให้มบี ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการ
ในพืน้ ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือกําหนดเป็นเงื่อนไข
ให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
๓.๖.๓ ส่งเสริมการใช้คลืน่ ความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศ
ในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
๓.๖.๔ ส่งเสริมการใช้ส่อื วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ต้อง
คํานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๓.๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุน สําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องความต้องการกับ
ของอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ การสื่ อ สาร
ในภูมภิ าค
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๑.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มโี ครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุ
ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทัง้
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มรี ะบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่น
และความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สนิ้ ไปจากสังคมไทย จัดให้มคี รูดีเพียงพอในทุกห้องเรียนให้
มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่
ที่มีความพร้อม

๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
โดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุม่ น้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยจัดให้มี
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุม่ ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุม่ แม่บ้าน จัดให้มรี ะบบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัด
ให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียง
พอที่จะเลีย้ งตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง จะจั ด ให้มีร ะบบคัด เลือกกลางเพื่อเข้า ศึก ษาต่อในมหาวิท ยาลัยที่ มีป ระสิท ธิภ าพและ
เป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ
จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่องิ ขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ง
งานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้
หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชี พ
รวมทั้งจัดให้มศี ูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมอื และการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ

๔.๑.๕ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์
กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบ “ไซเบอร์
โฮม”ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดําเนินการให้“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้
๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย
แห่งชาติเพื่อสร้างทุ นทางปัญญาและนวั ตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาที่จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
๔.๑.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทํา ในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่ง
งานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบ
ข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทําได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบสามารถเลือก
และมีงานทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ
๔.๒.๒ ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย
ในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน
๔.๒.๓ ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย
๔.๒.๔ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึน้ เพื่อผู้ประกันตนสามารถ
เข้ ารั บ การรั ก ษาพยาบาลได้อ ย่า งทั่ ว ถึ ง และปรั บ ปรุ ง แนวทางการขยายความคุ้ม ครองและส่ ง เสริ ม
ให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ

๔.๒.๕ เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมอื และแรงงานกึ่งฝีมอื
ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะทํางานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่เปูาหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศทีใ่ ช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ
๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอํานวย
ความสะดวก และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงาน
ที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการปูองกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ
๔.๒.๗ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทํางานของแรงงาน
ต่างด้าว โดยคํานึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในประเทศ
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๓.๑ ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ
ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ ตามข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ
ที่กระจายอยู่ในส่วนภูมภิ าค และมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยไปสูโ่ รงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวม
ทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมใิ นเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ
๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยกําหนดแผนงานแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการ
เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้กลับไปปฏิบัตงิ านในภูมลิ ําเนาเดิมในชนบท พร้อมกับการ
สร้างขวัญกําลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๔.๓.๓ จัดให้มมี าตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมายเพื่อลดอัตราปุวย ตาย
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมองและโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มกี ารสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ปูองกัน
โรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พืน้ ฐานที่จําเป็นเพื่อให้สามารถ
เป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูล
ฐานที่ชุมชน ท้องถิ่น มีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตัง้ ครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์
วัยบรรลุนติ ภิ าวะ วัยชรา และผู้พกิ าร สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ
แนะนํา ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
สตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และดูแลปูองกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตัง้ ครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครง
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน
จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ นสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
๔.๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬา
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีนํา้ ใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในภูมภิ าคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุน
เอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟื้นผู้ปุวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการใช้
บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงาน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๔.๑ เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการร่วม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย
โดยน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ท่สี บายในโลกที่มคี วามวุ่นวาย และน้อมนํา
พระราชดํารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษา
ชาติ”มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ
๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม
ทํานุบํารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึน้

๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพืน้ บ้าน ให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป
โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพืน้ ที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถ
จัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพื่อสืบสานและสืบทอด
การแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอด
สูช่ าวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
๔.๔.๔ สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดงี ามสู่วิถชี ีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญ
ต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดเี พื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมปิ ัญญา องค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างและ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
๒) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถชี ีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่ง
รายได้สชู่ ุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้าง
รายได้เข้าประเทศ
๔.๔.๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้
วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอือ้ อาทรต่อผู้อื่น และเกิดการ
เรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึง้ ในความสุนทรียข์ องศิลปะ
๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมทั้งวิถชี ีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน พร้อมทัง้ ขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู่การสร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคมอย่างเท่า
ทันสถานการณ์

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๔.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน่ โดยเพิ่ม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันเพื่อลดช่องว่างระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพื่อสร้างครอบครัว
ให้อบอุ่นมั่นคง นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยประสานกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งครอบครั ว และส่ ง เสริ ม ให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของ
ส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิตคนไทยโดยการใช้พื้นที่
เป็นฐาน
๔.๕.๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจน
ปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระทําความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้
ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มที ี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
๔.๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มคี ุณภาพด้วย
การพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้
คู่จริยธรรม ให้ความสําคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลีย้ งเด็กก่อน
วัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูใ้ นลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชน
ของชาติ
๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอ
ภาคด้ว ยการปกปู อ งสิ ท ธิข องสตรี ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ คุ้ มครองสตรี ที่ ถู ก กระทํ า รุ นแรงในครอบครั ว
และดึงศักยภาพของสตรีให้มสี ว่ นร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
มีรายได้ มีหลักประกันในการดํารงชีวติ จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พ่งึ ได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัว
ที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตัง้ กองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่

๔.๕.๕ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ ด้วย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อม ในการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการรวมถึงหา
อาชีพให้แก่ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้
หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัตเิ หตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริม
การเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดําริไปสูก่ ารปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่
ของประเทศ
๕. นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยเร่งให้มกี ารปลูกปุาเพิ่มขึน้ ควบคู่ไปกับ
การปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปุาไม้และสัตว์ปุา เร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่มปุา ปุาชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาสนับสนุนการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลปุาให้มีความยั่งยืน
โดยการปรับปรุงกฎหมายปุาไม้ทั้ง ๕ ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้
จากการอนุรักษ์ปุาไม้ ฟื้นฟูปุาไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุ่มชืน้ ของปุา โดยฝายต้นน้ําลําธาร
ปูองกันไฟปุา ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากปุาและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรปุาไม้
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้าง
และขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพิ่มพืน้ ที่ปุาชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากปุาชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพืน้ ที่ระบบนิเวศสําคัญ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทํา ประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับทางทะเล ความมั่นคงปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒แก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอือ้ ต่อการเข้าถึง
ขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ํา
เสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัด
การสร้างระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึน้ จากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการจัดการ

ระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการ
การตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม
๕.๔
สร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ที่ดนิ ทุง่ เลีย้ งสัตว์ ห้ามการปิดกัน้
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดนิ น้ํา
ปุาไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา
การดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนการดํา เนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
การดํา เนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนํา มาสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มกี ารบริหารจัดการน้ํา
ในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดนิ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา จัดหาและ
จัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุม่ น้ํา สนับสนุน
เกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นา พร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่ายน้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค
๕.๗ สร้างภูมคิ ุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและพิบัตภิ ัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์
และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและ
ระดับพืน้ ที่ จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาว ปูองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

และภัยพิบัติต่าง ๆ ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ
เพื่อปูองกันกรุงเทพ ฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของ
น้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึน้
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ชว่ ยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอ่นื ๆ สนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดนิ และการปูองกันการชะล้าง
ทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึง
การศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ ฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มี
แหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึน้ ทัง้ ในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่การพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อลดความซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุง่ เปูาหมายของการวิจัยให้ชัดเจนเน้นให้เกิด
การวิจัยที่ครบวงจรตัง้ แต่การวิจัยพืน้ ฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุง่ ให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด
ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสูร่ ะดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน
อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมภิ าค
เพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดตี อ่ กัน
๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใต้กรอบ
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมัน่ คง
๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่สง่ ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์
๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุม่ ประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย
๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทัง้ ส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดแี ละความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่าง
ประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย
๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มผี ลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศ
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาท
และความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภู มิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศ
ไทยเพื่อให้การดําเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ

๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความสําคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ปกติและการปฏิบัติราชการตามระเบียบ
วาระงานพิเศษ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่องยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากขึน้ ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและ
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุง่ เน้น
การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมัน่ คง
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธคี ิด
และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัตริ าชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการ
ในตําแหน่งที่มคี วามสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดขี นึ้ เพื่อให้สามารถดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ
แก่การดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ
๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทัง้
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

และชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มกี ารเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งระดับสูงและตําแหน่งที่มอี ํานาจมากรวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน
เพื่อความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐ
เพิ่มขึน้ พัฒนาและนํามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคม ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความถูกต้องชอบธรรม
๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มรี ะบบที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความ
คาดหวังรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง
ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา โดยคํานึงถึงความจํา
เป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและ
แผนระดับต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เพื่อเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิ่นให้มคี วาม
เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจ
และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัตเิ ป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึน้ โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิด
ความสุจริตและมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัตทิ ี่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ
๘.๑.๙ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบ
การตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียทุกฝุาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทัง้ ระบบให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
เร่งรัดจัดตัง้ องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สามารถ
ดํ า เนิ น การตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมปฏิ รู ป กระบวนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการ
อํานวยความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจ
สําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ด้วยมาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริม
กองทุนยุตธิ รรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึง
ความยุติธรรมไปสูร่ ะดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน
การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม
๘.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมการนํามาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดําเนินการต่อ
ผู้กระทําผิดดูแลแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสูส่ ังคมได้ เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความยุติธรรมและ
ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๘.๒.๔ ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม
จัดให้มกี ลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อปูองปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการจัดให้มชี ่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

๘.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก
๘.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย
และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่
และส่งเสริมให้ส่อื มวลชนร่วมเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรมการเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ
หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๘.๓.๓ ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอสิ ระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร
3. แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategies)
1.วิสัยทัศน์
“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว”
2. พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม
3) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
4) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์รวม
1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
เกษตร
3) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภาค
4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ
ของภูมภิ าค
5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
7) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด
2) การพัฒนาการเกษตร
3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
4) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
7) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งการเกษตร
1) พัฒนาแหล่งน้ําใหม่และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําเดิมที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้
2) พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
3) สร้างเครือข่ายการเฝูาระวัง ดูแลรักษาและปกปูองแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ตน้ น้ํา
กลยุทธ์ท่ี 2 การบริหารจัดการน้าเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและน้าเสีย
1) กําหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยืน
2) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบลุม่ น้ํา
3) นําแผนแม่บทในการบริหารจัดหาน้ําต้นทุนและการจัดการน้ําแต่ละลุม่ น้ําไปสู่การปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
4) การสร้างจิตสํานึกต่อความคุ้มค่าในการลงทุนลุ่มน้ําและข้อผูกพันระหว่างอนุภูมภิ าค

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งการเกษตร
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสินค้า Logistic เพื่อรองรับตลาดสินค้าและอุตสาหกรรม
การเกษตร
2) พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ํา
เพือ่ การเกษตร
3) ส่งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 2 ลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่
2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
3) ขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับระบบการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด
สินค้าเกษตร
1) เฝูาระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ และโรคสัตว์
2) พัฒนาการรวมกลุม่ สหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3) ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร
4) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร
1) เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสสู่ ากล
2) เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังและพัฒนาเครือข่ายการผลิตเพื่อยกระดับรายได้
3) เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค้าเกษตร
4) ส่งเสริมการตลาดและเสริมสร้างประกันสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ
5) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมการนําใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางการตลาด สินค้าการเกษตร
5.3 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1) ส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพ
2) ผสมผสานภู มิปัญญา ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตภั ณฑ์ไ หมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม

1) พัฒนาคุณภาพฝีมอื ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมรองรับความต้องการของ
ตลาด
2) พัฒนาการรวมกลุม่ อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสูค่ วามมั่นคงยั่งยืน
3) เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน
4) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
1) ส่งเสริมพัฒนาแนวทางเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม
2) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
3) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม
4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
5.4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1) สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว
2) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก และการบริการพื้นฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย
3) พัฒนาความรู้ ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให้บริการอย่างมีคุณค่าของมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น
4)
ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ อารยธรรมขอม วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมปิ ัญญาโคราช
กลยุทธ์ที่ 2 น้อมนาหลักแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
1) พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP) เช่น ผ้าไหม ดินด่านเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ อย่างเป็นระบบ
2) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริการที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
1) ส่ง เสริมการขาย การประชาสัมพั นธ์เครือข่ า ยฐานการตลาด การประชาสัมพันธ์ตลาดการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุม่ ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพ
2) ส่งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและการท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล (Low Season)
3) ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์โดย
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบริการท่องเที่ยว

1) พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัย
2) จัดทําข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับ
เส้นทาง การท่องเที่ยวในอนุภูมภิ าคและประเทศเพื่อนบ้าน
5.5 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุล
และยั่งยืน
1) ส่งเสริมการเพาะชํากล้าไม้ ปลูกปุาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต้นไม้ยืนต้นปูองกันดินเค็มและเพิ่ม
พืน้ ที่สเี ขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติ
2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน และปรับปรุงแหล่งน้ําเชิง
อนุรักษ์
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และไม่มผี ลกระทบ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนระบบการป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
1) จัดระบบการปูองกัน เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัย
2) จัดให้มโี ครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในพื้นที่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจาก
ภาวะ โลกร้อน เช่น น้ําท่วม แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้ําแล้ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น
3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝูาระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมศิ าสตร์เพื่อกําหนดเขตแนวและพืน้ ที่ทรัพยากรปุาไม้ ลุม่ น้ํา ที่ดิน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 3 ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ปราบปรามและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
1) จัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ลอ่ แหลมเพื่อปูองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชืน้ แก่ดิน ปรับปรุงแหล่งน้ําเชิงอนุรักษ์
3) ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการเฝูาระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ
4)พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ก ารจั ด การทรั พ ยากรแบบบู ร ณาการผสมผสานเทคโนโลยี
ที่ลดมลพิษ
5) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์โขง ชี มูล
กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์
สูงสุด
1) การจัดหาน้ําที่มีคุณภาพให้เพียงพอโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ความร่วมมือ/สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝูาระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการผลิตสินค้า/บริการเพื่อลดผลกระทบก๊าซเรือน
กระจก
4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีท่ลี ดมลพิษ

5.6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 1 การสนับสนุนการดาเนินโครงการพระราชดาริเพื่อสร้างรายได้และศักยภาพของ
สังคม
1) จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จากโครงการพระราชดําริ
2) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดําริ
3) การน้อมนําแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
4) การส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) การแก้ไขค่าครองชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมคุณภาพชีวิต
1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด
2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัง้ แต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา
3) มุง่ เน้นการบูรณาการหน่วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4) สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา และนันทนาการ
5) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน์อย่างมีมาตรฐาน
7)จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุก ข์ การคุ้มครองผู้บ ริโภค และแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของ
ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
1) สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน (รายการผู้ว่าฯ มาแล้ว)
2) ปลุกจิตสํานึกความรักชาติโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมร่วมกัน
3) สนับสนุนเครือข่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินผ่านวิทยุชุมชนและสื่อต่าง ๆในพืน้ ที่
4) สนับสนุนการติดตัง้ กล้อง CCTV เพื่อประโยชน์ด้านการจราจรและปราบปรามอาชญากรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาความพร้อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งและคมนาคม
2) วางระบบการถือครองและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3) จัดวางผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่
4) ส่งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.7 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุ ท ธ์ ท่ี 1 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก บู ร ณาการและ
หลักธรรมาภิบาล
1) นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลการดําเนิน
โครงการของภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA
1) ส่งเสริมความร่วมมือของส่วนราชการในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2) ส่งเสริมผู้นําของส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอในเรื่องนโยบายการกํากับองค์กรที่ดี
3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัด
4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Servive ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์
6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตร
ผ้าไหมและการท่องเที่ยว”
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์ไหม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการท่องเที่ยว
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
1. เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ
ความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างการปูองกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาครัฐ
3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัด
การภาครัฐ

3.2 แนวคิดนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๑. นโยบายสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒ พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด สร้ า งแหล่ ง น้ํ า
สงวนและเก็ บ กั ก น้ํ า เพื่ อ การเกษตร
เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา (ครู อาจารย์ นั ก เรี ย น) ให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๒.๓ สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน
๓. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์พื ช และเมล็ ดพั น ธุ์ พืช ที่ ดี มีคุ ณ ภาพเพื่ อ เกษตรกรจะได้ เ พิ่ มผลผลิ ต
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนําเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น
๓.๕ สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ เป็นผู้นําการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ่ ้าน
๔.๓ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบทบาทและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

๔.๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน

เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ในอนาคต
๔.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๔.๖ ดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบั ติเพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๗ ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๔.๘ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา
๕. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบ่ ้าน(อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวางระบบการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต พื้ น ฐาน
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุ งเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพืน้ ที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน
๖.๓ ประสาน สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ
เพื่อสนับ สนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ป ฏิบั ติงานที่มีความชํ านาญในการก่อสร้ าง ปรับ ปรุ ง
เส้นทางคมนาคม
๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
๖.๕ ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

๗. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สบื สานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ ง กิ จ กรรมด้ า น
การท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้า และบริ ก ารโดยการจั บ คู่ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาคุ ณภาพสิ นค้ า และขยายตลาดสิน ค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ ีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
๘. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เพือ่ ให้รองรับการปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ นํ า ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกั บ ประชาชน
ให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุ คลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม
การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
๘.๔ บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดนโยบายและความต้ อ งการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๙. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง้ ระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริม
และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ
เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้ าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมูบ่ ้าน

๑๐. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่ง เสริม สนับ สนุนและร่วมมือกั บส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุม่ น้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
3.3 แนวคิดนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไชยมงคล
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด้านกายภาพและ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอํานวยความสะดวก
1.1 ดําเนินก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม ทางสัญจรทางบก ประกอบด้วยถนนและ
ผิวจราจรประเภทต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไชยมงคล รวมทั้งขยายโครงสร้างถนน ให้เชื่อมโยงถึง
กันระหว่างหมูบ่ ้าน รวมทั้งก่อสร้างบํารุงรักษาทางระบายน้ําและก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ
1.2 ดํา เนิน การก่อสร้ า ง พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซม ระบบน้ํา ประปา ระบบบาดาล
ปรับปรุงบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค
1.3 ขยายการบริ การไฟฟูาสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชน รวมถึง
พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟูาให้เพียงพอต่อความต้องการ และบํารุงรักษาไฟฟูาส่องสว่าง
1.4 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอยูบ่ นฐานของความต้องการของท้องถิ่น เป็นหลัก
2.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และผู้ ปุ ว ยเอดส์
โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัด
สวัสดิ การสํ า หรั บ ผู้ สูง อายุ ผู้ พิก าร และผู้ ปุ วยเอดส์ โดยมุ่ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อลดช่องว่า งในสัง คมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
2.3 ส่ง เสริ ม อาชีพ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน และสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ม ของสิ นค้ า หนึ่ง ตํา บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
2.4 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วน หรือเร่งรัดการดําเนินการโดยตรงในกรณีที่ปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงที่
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
2.5 ส่ง เสริ ม สนับสนุน พั ฒนาแหล่ง ท่องเที่ ยว รวมถึงปรั บ ปรุง ภูมิทั ศน์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านความสะอาดให้แก่นักท่องเที่ยว

๑๐.๓

2.6 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่
ประสบภัยจากธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม น้ําปุาไหลหลาก ฯลฯ
2.7 ปูองกันและระงับโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย ไข้หวัดนก ฯลฯ
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
3. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเมืองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และการบริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพดังนี้
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลในรูปแบบของธรรมาภิบาล
ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.3 พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความรู้ของบุคลากร ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล ให้มีความรู้ในระเบียบการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย
3.4 พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน ทั้ ง ในและนอกสถานที่ เพื่อ สนองต่ อความ
ต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3.5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างทั่วถึง
4. นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกี่ยวกับการบํารุงและรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และความยั่งยืน ดังนี้
4.1 ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การรักษาทรัพยากรและธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 ปูองกันและแก้ไขมลพิษ ทัง้ ทางด้าน อากาศ เสียง ฯลฯ
5. นโยบายอื่นใด ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางราชการมอบหมายให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระทา การกําหนดนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นั้น เป็ นการกําหนด
นโยบาย เพื่อมุง่ บริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตําบลไชยมงคล ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็ น จริ ง โดยสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการขององค์ ก ารบริ ห ารส่วนตํ า บลและเป็ น ไป
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด โดยจะบริหาร พัฒนา ทุกด้านอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
**************************

