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หนา 

ประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ก 

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ข 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ๑ 
นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ๔ 
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ ๙ 
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ๑๐ 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๑๕ 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๒๓ 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๒๕ 
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๒๗ 
๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๒๘ 

ภาคผนวก  ก ๓๔ 
สวนที่ ๑  การดําเนินการตราหรือปรับปรุงกฎหมาย ๓๔ 

ตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
สวนที่ ๒ รางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีถือวาจาํเปนตอการบริหารราชการแผนดิน ๓๖ 

ตามมาตรา ๑๔๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ภาคผนวก  ข ๓๗ 
บัญชีหัวขอนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร ี
เปรียบเทียบกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด ๕  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ประกาศ 

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

ดวยความเปนรัฐมนตรีของ นายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 
และประธานสภาผูแทนราษฎรไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาวา สภาผูแทนราษฎร 
ไดลงมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบดวยในการแตงตั้ง นายสมชาย วงศสวัสดิ์ 
เปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

จึงทรงพระราชดําริวา นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปนผูที่สมควรไววางพระราชหฤทัย
ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีบริหารราชการ
แผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

        นายชยั  ชิดชอบ 

  ประธานสภาผูแทนราษฎร  
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ประกาศ 

แตงตั้งรัฐมนตร ี
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ 
เปนนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลว นั้น 

 บัดนี้ นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดเลือกสรรผูที่สมควรดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผนดินสืบไปแลว  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรี ดังตอไปนี้ 

 พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 นายสมพงษ  อมรววิัฒน  เปน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
    วาการกระทรวงการตางประเทศ 

 นายชวรัตน  ชาญวรีกูล  เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 นายโอฬาร  ไชยประวตั ิ เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 พลตร ีสนั่น  ขจรประศาสน เปน รองนายกรัฐมนตร ี

 นายสุขุมพงศ  โงนคํา เปน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

 นายสุพล  ฟองงาม  เปน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี



 ค

 นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
    อีกตําแหนงหนึ่ง 

 นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง 

 รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉว ีเปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง 

 นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน  เปน รัฐมนตรวีาการกระทรวงการทองเที่ยว
    และกีฬา 

 นายอุดมเดช  รัตนเสถยีร  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
    และความมัน่คงของมนษุย 

 นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

 นายสมพัฒน  แกวพิจติร  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

 นายธีระชัย  แสนแกว  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

 นายสันต ิ พรอมพฒัน  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 นายโสภณ  ซารัมย  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม 

 นางอนงควรรณ  เทพสุทิน  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 นายมั่น  พัธโนทัย  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

 นายวรรณรัตน  ชาญนกุลู  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



 ง

 นายไชยา  สะสมทรัพย เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 พันตํารวจโท บรรยิน  ตั้งภากรณ  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณชิย 

 นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน  เปน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 

 พลตํารวจเอก โกวิท  วฒันะ  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 นายปรีชา  เรงสมบูรณสขุ  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 นายประสงค  โฆษิตานนท  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 นางอุไรวรรณ  เทียนทอง เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

 นายวุฒิพงศ  ฉายแสง  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

 นายศรีเมือง  เจริญศิริ  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง  เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 นายวิชาญ  มีนชัยนันท  เปน รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก เปน รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ 

นายกรัฐมนตรี 



 ๑

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตร ี
นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  นายกรัฐมนตร ี

แถลงตอรัฐสภา 
วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

_____________________ 

 

 

ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหกระผมเปนนายกรัฐมนตรี  
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น 
 
 บัดนี้ คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเรียบรอยแลว 
โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติในหมวด ๕ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาเพื่อใหทราบถึงเจตนารมณ ยุทธศาสตร และนโยบายของรัฐบาล ที่มุงมั่น
จะสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือกันในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนา เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
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ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
แข็งแกรง มีความอุดมสมบูรณของอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ มีภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีความสามารถในการแขงขันทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากนั้นยังเปนที่ซึ่ง
ประชาชนคนไทยและคนตางชาติอยูอาศัยอยางมีความสุขมาโดยตลอด 
 
 เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปนี้ขยายตัวไดดีถึงรอยละ ๕.๗ โดยมีแรง
สนับสนุนจากการสงออกที่ยังขยายตัวในอัตราสูง ราคาสินคาเกษตรที่สูงเปนประวัติการณ 
และนักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนมากจากปที่ผานมา อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยตองเผชิญ
กับปจจัยดานลบจากภายนอกประเทศที่สําคัญสองประการ คือ ประการแรก ราคาน้ํามัน 
ในตลาดโลกที่สูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวง ๘ เดือนแรกของปนี้สงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอ และ
สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มีรายไดนอย และประการที่สอง 
ปญหาวิกฤตสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเปนความเสียหายอยางรุนแรง
ครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษนี้ และคาดวาจะมีผลกระทบถึงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย  
โดยในระยะแรกคาดวาจะสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพย เงินทุนไหลออก และเพิ่มความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และในระยะตอไปอาจสงผลกระทบตอการสงออก
ของประเทศไทยอันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบ เชน จีน ญี่ปุน และยุโรป เปนตน 
 
 นอกเหนือจากปจจัยภายนอกประเทศ สถานการณในประเทศที่ยังมีความ
ขัดแยงทางการเมือง สงผลใหกระบวนการบริหารประเทศไมสามารถทํางานไดอยาง 
เต็มศักยภาพ และยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค นักทองเที่ยว และนักลงทุน  
ทั้งในประเทศและจากตางประเทศเปนอยางมาก 
 
 บัดนี้ถึงเวลาแลวที่คนไทยทุกคนจะตองหันหนาเขาหากัน รวมกันคิด และ
รวมมือกันแกปญหา ดวยความรักชาติและตระหนักวาประเทศไทยเปนของคนไทยทุกคน  
เพื่อพัฒนาประเทศใหกลับสูความมั่นคง สงบสุข และมีเสถียรภาพ เปนที่เชื่อมั่นของ 
ทั้งคนไทยและคนตางประเทศ และมีความเจริญกาวหนาอยางสมดุลและย่ังยืนตอไป  
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 รัฐบาลจะดําเนิน “โครงการ จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี” ซึ่งจะ
กระตุนใหเกิดความสามัคคีของคนไทย และในชวงปลายปนี้รัฐบาลจะดูแลการจัดงาน 
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อยางสมพระเกียรตติามความมุงหวังของประชาชนชาวไทย
ทุกคน 
 
 รัฐบาลใหความสําคัญสูงสุดแกการแกไขความขัดแยงทางการเมืองที่มีอยู 
ในสังคมโดยยึดทางสายกลาง จึงมีความตั้งใจแนวแนในการแกไขปญหาโดยการรับฟง
ความเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อลดความเห็นที่แตกตางและสรางความเห็นรวมกันในเรื่อง 
แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมใหทํางานอยางอิสระและ
เปนกลไกตัดสินขอขัดแยงซึ่งไดเขาสูกระบวนการตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลมุงหวังที่จะ
บรรลุถึงการยุติความขัดแยงโดยสันติ  คงไวซึ่ งคุณธรรม  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของสังคมไทยในการเอื้ออาทรและการใหอภัยซึ่งกันและกัน 
 
 รัฐบาลจะเรงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการสรางความมั่นใจของนักลงทุน
จากทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ ใหเชื่อมั่นในประเทศไทยวาเปนแหลงลงทุนที่มี
ความมั่นคง ระบอบการปกครองของประเทศเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีโดยการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ใหเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงผลักดันการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ไดเล่ือนชะลอ 
ในชวงเวลาที่ผานมาใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
 นอกจากนั้น จะจัดการประชุมผูนําอาเซียนซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ 
ใหสําเร็จลุลวงอยางราบรื่นอันจะเปนการสรางความมั่นใจของประชาคมโลกถึงสถานการณ 
ที่ก ลับสูความสงบและสมานฉันทของประเทศไทย  และในโอกาสที่ประเทศไทย 
เปนประธานอาเซียนจะผลักดันการดําเนินการใหบรรลุกฎบัตรอาเซียน และวางรากฐานของ
ภูมิภาคในการกาวสูประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง รวมถึงจะริเริ่มและ
สงเสริมความรวมมือในการสรางประชาคมการเงินของเอเชียตอไปในอนาคต 
 
 นอกจากเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวนดังกลาวแลว รัฐบาลยังมีภารกิจสําคัญอื่น ๆ 
ในการบริหารประเทศของรัฐบาล ที่จะวางรากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สงเสริม
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ภาคการผลิตและบริการใหสามารถปรับตัวไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงข้ึน และ
สรางความสมดุล เสถียรภาพ และภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับ
นโยบายในทุกดาน ตั้งแตการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู การสนับสนุนการออม 
ระยะยาว การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ที่เหมาะสม การพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองได
และเชื่อมโยงกับตลาดอยางเปนขั้นตอน จนถึงการสรางเสถียรภาพและความมั่นคง 
ดานพลังงาน การดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน และการเพิ่มความสามารถในการใชประโยชน
และตอยอดเทคโนโลยีใหเขากับภูมิปญญาไทยเพื่อนําไปสูนวัตกรรมและสรางรายไดใหแก
ระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 รัฐบาลจะบริหารราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ 
ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ ๓ ปของรัฐบาล 
ดังตอไปนี้ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 
๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู

ประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความ 
สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางจิตสํานึกพลเมืองที่คํานึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคน
สวนใหญ แสวงหาทางออกที่สรางสรรคอยางสันติ ประนีประนอม และเคารพความคิดเห็น 
ที่แตกตาง โดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย 
 

๑.๒ แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาดําเนินภารกิจดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดานการพัฒนาเพื่อปรับปรุงสงเสริม 
ธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงการอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง โดยให
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ภารกิจตาง ๆ มีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ
เชื่อของประชาชน รวมทั้งเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและมีการจัดการอยาง 
มีเอกภาพ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ความสมานฉันท และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 
 

๑.๓ สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและสรางสัมพันธไมตรีที่ดี
ระหวางประเทศในภูมิภาค โดยเรงแกไขปญหาการกระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน 
ผานกระบวนการทางการทูต และสรางกลไกการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวมกับประเทศ 
เพื่อนบาน บนหลักการของการใชประโยชนรวมกัน และการอยูรวมกันอยางสันติของ 
เพื่อนบานที่ดีในภูมิภาค  
 

๑.๔ สรางกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤต
การเงินของโลกที่สงผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการเคลื่อนยาย
เงินทุนเขาประเทศและออกไปตางประเทศ และดูแลสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินและ
ตลาดทุนในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานดานนโยบายการเงินและการคลัง 
อยางสอดคลองกัน เพื่อสรางเสถียรภาพของระบบการเงินและตลาดทุนใหมีภูมิคุมกัน 
ตอความผันผวนของสภาวะการเงินโลก 
 

๑.๕ เรงสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยว 
ทั้งในและนอกประเทศ โดยสรางบรรยากาศที่ดีสําหรับการลงทุน แกไขกฎระเบียบที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการลงทุนภายในประเทศและในตางประเทศ รณรงคประชาสัมพันธ
ภาพลักษณที่โดดเดนเปนเอกลักษณของไทย รวมทั้งเสริมสรางความมั่นใจของนักทองเที่ยว
อยางเรงดวน เพื่อสรางรายไดเขาประเทศและผลักดันใหประเทศไทยคงความเปนแหลง
ทองเที่ยวชั้นนําของโลกอยางตอเนื่อง  

 
๑.๖ เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ ทั้งโครงการตอเนื่อง

และโครงการใหมที่มีความพรอมในการดําเนินการ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสง
มวลชนและรถไฟชานเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รถไฟทางคู การพัฒนาบริการ
รถโดยสารสาธารณะ การพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาขีดความสามารถของ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานสําคัญอื่น ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา
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และการชลประทาน การลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ควบคูกับการจัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกัน
และสง เสริมสุขภาพ  เปนตน  เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยคํานึงถึงวินัยการคลังของประเทศ และมีการ
ดําเนินงานอยางโปรงใสและตรวจสอบได  
 

๑.๗ แก ไ ขปญหาความ เดื อดร อนของประชาชนและ
ผูประกอบการเนื่องจากภาวะภัยธรรมชาติ ภาวะเงินเฟอ และราคาน้ํามัน โดยใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติทั้งในดานเงินทุนและการสรางอาชีพ ดูแลระดับราคาสินคา
อุปโภคบริโภค และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและ
ผูผลิต รักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานในประเทศไมใหผันผวนจนเกินไป แมราคา
พลังงานของโลกจะผันแปรมาก พรอมกับสงเสริมการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช
พลังงานทางเลือก  
 

๑.๘ จัดตั้งสภาเกษตรกร และสรางระบบประกันความเสี่ยง 
ใหเกษตรกร เพื่อใหสภาเกษตรกรเปนกลไกแทนเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและ
รวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยกันเอง และใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนอยางทั่วถึงและ 
มีระบบประกันความเสี่ยงที่ชวยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผลกระทบความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ รวมถึงดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพภายใตการผันแปรอยางรุนแรง
ของตลาดโลกและสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมตอเกษตรกร  
 

๑.๙ สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของชุมชน ผานกระบวนการ 
มีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางโอกาสทางอาชีพ การดูแลและจัดการทรัพยากรในทองถิ่น 
และสงเคราะหดูแลสังคมในชุมชน โดยจะเรงรัดดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ใหมีการบริหารจัดการที่ดี ผลักดันใหมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
และการจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหทั่วถึงทุกหมูบานและทุกชุมชน 
อยางมีความตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนในระยะยาว 
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๑.๑๐ สนับสนุนสินเชื่อรายยอยใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสานตอโครงการธนาคารประชาชน  
เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย สรางทางเลือก 
และลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ สรางผูประกอบการใหม และสนับสนุนสินเชื่อแก
ผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจ ผานสถาบันการเงินของรัฐ 
 

๑.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานสินคาและการตลาด เพื่อเชื่อมโยง
สินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ สรางความเขมแข็งของเครือขาย 
การผลิตระหวางชุมชน และเชื่อมโยงภาคเอกชนใหมีสวนรวมสนับสนุนผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน 
 

๑.๑๒ เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด ปราบปรามผูมีอิทธิพล 
อบายมุข และสิ่งยั่วยุเยาวชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย พนภัย
ยาเสพติด” เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยา และปองกันมิใหกลุมเสี่ยง 
เขาไปเปนเหยื่อของยาเสพติด ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการ
ปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม และใชมาตรการทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตัดชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลในทุก ๆ ดาน 
 

๑.๑๓ เรงรัดปรับปรุงระบบสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพใหมีคุณภาพการบริการเพิ่มข้ึน และขยายการบริการใหประชาชนเขาถึงบริการที่ดี
อยางทั่วถึง ตามแนวทาง “โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค” 
 

๑.๑๔ เ ร ง รั ดกา รบริ ห า รจั ดก า รทรั พยากรน้ํ า แล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยฟนฟูและขุดลอก  
คู คลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน ดําเนินการกอสราง
ระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และคลองสงน้ําขนาดเล็กเขาไรนา เพื่อประโยชน 
ในการปรับโครงสรางภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง



 ๘

และพื้นที่เกษตรกรรม สงเสริมการพัฒนาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคแกประชาชนใหทั่วถึงทุกพื้นที่ ระบบประปาบาดาล และน้ําสะอาดโรงเรียน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
การผันน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน  
 

๑.๑๕ เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
รวมทั้งการปรับตัวเพื่อพรอมรับวิกฤตโลกรอน โดยการปราบปรามการบุกรุกทําลายปา
อยางเขมงวด เสริมดวยการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ และพิสูจนสิทธิ์ที่ดินประเภทตาง ๆ 
รวมทั้งที่ดิน ปาไม และเรงพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะการจัดฝายตนน้ําเพื่อเพิ่ม
ความชุมชื้นใหปาตนน้ํา การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง การเตรียมการเพื่อปองกันภัย 
น้ําทวมและน้ําแลง การเลือกปลูกพืชใหเหมาะสมกับสถานการณปริมาณน้ํา การสงเสริม 
การใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานทางเลือกที่สะอาดในภาคการผลิต
และบริการ  ซึ่ งรวมทั้ งการใชพลังงานจากวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร  ครัวเรือน 
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดกาซเรือนกระจก และการสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงหนาที่ 
ในการปองกันปญหาโลกรอนแกคนไทยทุกวัยและทุกระดับ  
 

๑.๑๖ จัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก  การผันผวนของราคาพลังงาน  และวิกฤตอาหารของโลก  
โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เขามามี
สวนรวมจัดทําแผนแมบทดังกลาวเพื่อเปนแนวทางการพัฒนารองรับสถานการณ 
อยางเปนระบบในระยะยาว  
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ ๓ ปของรัฐบาลชุดนี้ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ ๒ ถึง 
ขอที่ ๘ ดังตอไปนี้ 
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๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่ งสถาบันพระมหากษัตริย  

ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้ง
เสริมสรางจิตสํานึกประชาชนในชาติใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและ
ปองกันไมใหตกเปนเครื่องมือใชแสวงหาผลประโยชนเฉพาะกลุม ตลอดจนสรางบรรยากาศ
ใหเกิดความรัก ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติ 
 

๒.๒ เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพ 
ในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ  
โดยมุงพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ และเตรียมความพรอมของกําลังพล 
ในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพ
ภายใตกรอบกติกาของสหประชาชาติ 
 

๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไมมีสถานะที่ชัดเจน เนนการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวดกับขบวนการลักลอบเขาเมืองที่ผูมีอิทธิพลใหการสนับสนุน ดูแลใหความเปนธรรม
และเฝาระวังไมใหเกิดปญหาที่กระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู
ไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไมมีสถานภาพที่ชัดเจน ภายใต
ความสมดุลระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐาน 
 

๒.๔ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูกับการรักษา 
ความมั่นคง ตลอดจนการดําเนินการอยางจริงจังเพื่อการรักษาผลประโยชนของชาติ 
ทางทะเล และเรงขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือระหวางกันทั้งดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคง 
 
 



 ๑๐

๒.๕ ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคง
และการเสริมสรางผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร และใหความสําคัญแกขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงที่เปนประโยชนตอการปองกันและแกไขปญหาของชาติไดอยางแทจริง 
 

๒.๖ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหาร
วิกฤตการณเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย
สรางขึ้นที่นับวันมีแตจะมากข้ึน โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหาย
ของชาติที่เกิดจากภัยตาง ๆ 
 

๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ นโยบายการศึกษา 

๓.๑.๑ ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพ
และความรูของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอยางสัมพันธกับทรัพยากรและปจจัย
แวดลอมตางๆ อันจะนําไปสูการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน และการเปน
ศูนยกลางดานการศึกษาในภูมิภาค  

๓.๑.๒ จัดใหคนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไมนอยกวา 
๑๒ ปโดยไมเสียคาใชจาย โดยเฉพาะผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก  เด็กสมาธิสั้น และผูดอยโอกาสอื่นๆ ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอผานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและ
เชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถของประเทศ รวมทั้งตอยอดใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  

๓.๑.๓ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร 
สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคูกับ 
การสงเสริมการเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร เพื่อสรางจิตสํานึกในความเปนไทย  
พรอมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ เชน สํานักงาน



 ๑๑

บริหารและพัฒนาองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑ 
การเรียนรูแหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ  
ศูนยบําบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผูดอยโอกาสอื่น ๆ 

๓.๑.๔ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูอยางจริงจัง สงเสริมการใชสื่อการเรียนรูทางไกล จัดใหมีการ
เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูใหโรงเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะ 
ดานภาษาตางประเทศ  

๓.๑.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาใหมี
ความเปนเลิศดานการศึกษาวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง และการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิต
และบริการ พรอมทั้งเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมีเสนทางอาชีพ 
ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานตาง ๆ เชน ปโตรเคมี 
ซอฟตแวร อาหาร  สิ่งทอ บริการสุขภาพ การทองเที่ยว และการบริหารจัดการขนสงสินคา
และบริการ เปนตน ตลอดจนจัดใหมีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ 
และสานตอการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

๓.๑.๖ ส ง เสริ มสนับสนุนการกระจายอํ านาจการจั ด
การศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ดวยมาตรการที่เปนรูปธรรม ควบคูกับการพัฒนา
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพรอมรับการถายโอนการจัดการศึกษา ตลอดจน
การปรับระเบียบวิธีเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

๓.๑.๗ สงเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  
โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหารจัดการ การกํากับดูแล และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการปรับกลยุทธของการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

๓.๒ นโยบายแรงงาน 
๓.๒.๑ ฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํ างานแลวและคนที่ 

ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและสรางโอกาสการเขาสูภาคการผลิตและบริการที่มี
ระดับเทคโนโลยีที่สูงข้ึน หรือมีการบริการบนพื้นฐานความมีไมตรีจิตของไทย และใหมี 



 ๑๒

การฝกอาชีพใหแกประชาชนทั้งในเมืองและชนบทอยางสอดคลองกับความตองการ รวมทั้ง
การเสริมสรางการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสรางรายไดและแกปญหาความยากจน  

๓.๒.๒ จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มี
ผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจางอันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาคการผลิต
และบริการ พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว 

๓.๒.๓ ใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย  ซึ่ ง ให
ความสําคัญแกความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน การดูแลหลักประกัน 
ความมั่นคงแกผูใชแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบใหครอบคลุม
มากขึ้น 

๓.๒.๔ สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ 
ในหลากหลายแนวทาง อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การทํางานแบบ
สัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 

๓.๒.๕ สงเสริมแรงงานไทยใหมีฝมือและมีโอกาสการทํางาน
ในตางประเทศ รวมถึงดูแลใหแรงงานไดรับความเปนธรรมในกระบวนการตั้งแตข้ันตอน 
การจางงานจนถึงระหวางการทํางานในตางประเทศ  
 

๓.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๓.๓.๑ เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

และใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมมีอุปสรรค และจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยง 
ที่มีผลตอสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง หัวใจ 
เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พรอมทั้งนํามาตรการภาษีการบริโภค
สินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาใชกระตุนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคคลให ลด ละ และ
เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ 

๓.๓.๒ ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพทั้งระบบอยางมีบูรณาการและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ การผลิตและพัฒนา
แพทยและบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งการเพิ่มสิ่งจูงใจ ปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยและเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
ที่ เกี่ ยวของ  ควบคูกับการส ง เสริมใหประเทศไทยเปน ศูนยกลางบริการสุขภาพ  
โดยการพัฒนามาตรฐานบริการในระดับสากล การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
เอกชน และการปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการเปนศูนยกลางบริการดานสุขภาพ 



 ๑๓

๓.๓.๓ ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 
เชิงรุก เพื่อปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม และระบาดซ้ําในคน พรอมทั้ง
สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอยางเปนระบบ 
ที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

๓.๓.๔ เพิ่ มแรงจู ง ใจเพื่ อสนับสนุนและขยายบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขใหเปนกําลังสําคัญของชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ  
การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพ 
ของคนในชุมชนเพื่อลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเชื่อมโยงการดําเนินงาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๓.๕ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย 
และสรางนิสัยรักการกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งสนับสนุน 
การจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ และพัฒนาทักษะทางดานกีฬาของนักกีฬาปกติ
และผูพิการสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ  
 

๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๓.๔.๑ อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น ๆ เพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของ
ศาสนามาใชในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.๔.๒ ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และการดูแล
รักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน พิพิธภัณฑตาง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐานความรูและความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมและ
พัฒนาแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ควบคู 
ไปกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น 

๓.๔.๓ พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการ  
เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
มีคุณธรรม เอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรูศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา 
ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ 

๓.๔.๔ ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของ
สภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรม



 ๑๔

ทุกจังหวัดเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มี
ผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พรอมทั้ง 
ขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทัน
สถานการณ 
 

๓.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
๓.๕.๑ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยบทบาท

ของครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิด
ตอเนื่องทุกชวงวัย ใหมีจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิต มีความรูคูคุณธรรม และปลูกฝงคุณคาที่ดี
ของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนการทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันควบคูกับการเปดพื้นที่
สาธารณะสําหรับกิจกรรมของครอบครัว และการสรางคานิยมครอบครัวอบอุน 

๓.๕.๒ สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางความมั่นคงของชุมชน โดยเชื่อมประสานกับ
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเคราะห ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร รวมทั้ง
จัดกิจกรรมที่ครอบครัวมีสวนรวม เชน กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนา เปนตน  

๓.๕.๓ สร างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ ศรีของ 
ความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการ 
คามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และคนพิการ 
ในทุกรูปแบบอยางเด็ดขาด สงเสริมความรูและอาชีพใหสตรี และคนพิการใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได รวมทั้งเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
อยางเหมาะสม 

๓.๕.๔ เ ต รี ยมความพร อมสู ก า ร เป นสั ง คมผู สู ง อ า ยุ  
ยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
สรางหลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา 
สรางพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย และสงเสริมการใชประสบการณและภูมิปญญา
ของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง รวมทั้งขยายการใหเบี้ยยังชีพ 
ใหครอบคลุมคนชราที่ไมมีรายไดอยางทั่วถึง 

๓.๕.๕ สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบ ควบคูกับการบังคับใช



 ๑๕

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และจัดใหมี
บริการขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม มีโรงเรียนใกลบานที่มีคุณภาพ มีการสื่อสารคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

๔.๑.๑ สรางความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินและตลาดทุน โดยวางระบบและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล 
สถาบันการเงินและตลาดทุน ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงวิศวกรรมและนวัตกรรม 
ทางการเงิน และสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณการเงินโลก  

๔.๑.๒ สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพ ดูแลเงินเฟอใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตการผันแปร
อยางรุนแรงของเศรษฐกิจโลก โดยมีกรอบนโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
เสถียรภาพสอดคลองกับสถานการณและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ และสอดประสาน
กับนโยบายการคลังและตลาดทุน  

๔.๑.๓ รักษาวินัยการคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลัง
ในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของทองถิ่น 
ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณ
แผนดินทั้งระบบใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางบูรณาการ ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการ
และเตรียมความพรอมในการออกกฎหมายวาดวยการบริหารการคลังที่ดี ใหเปนกลไก 
ในการกํากับและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 

๔.๑.๔ ปรับปรุ ง ร ะบบภาษี และการจั ด เก็บภาษี ให มี 
ความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคต 

๔.๑.๕ สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว เพื่อใหประชาชน
มีเงินออมเพียงพอกับการดํารงชีพในยามชรา โดยไดรับอัตราตอบแทนจากการฝากเงินหรือ
การลงทุนที่เหมาะสมและในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมทั้งเปนการสรางฐานเงินออม
เพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต 



 ๑๖

๔.๑.๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับ
ตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งดานธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให
ความสําคัญผานการสงเสริมการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของตลาดทุนและ 
ตลาดตราสารหนี้ในการเปนแหลงทุนสําหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญของรัฐ และ 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทย และการใหบริการทางการเงิน 
อยางกวางขวางทั่วถึง ทั้งนี้จะจัดใหมีกลไกเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนใหสอดคลอง
กับการพัฒนาตลาดเงินและการเชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก  

๔.๑.๗ วางกรอบการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่มีแหลงเงิน
และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงวินัยการคลังของประเทศ และสนับสนุน 
การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ 

๔.๑.๘ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุน 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สรางฐานรายไดและมูลคาใหกับทรัพยสินของรัฐ มีระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแล
อยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคม  
ความโปรงใส และการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมทั้งเรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีปญหาฐานะการเงิน 

 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

๔.๒.๑ ภาคเกษตร 
๔.๒.๑.๑ พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มดานการเกษตร

อยางครบวงจร โดยเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ การฟนฟูสภาพแวดลอม  
ดินและน้ํา รวมทั้งจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทนและอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อรองรับวิกฤตอาหารและพลังงานโลก  

๔.๒.๑.๒ พัฒนาการประมง  โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของการประมง พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งประมงชายฝงและ
ประมงน้ําจืดในระดับพื้นบาน สงเสริมความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศในนานน้ํา
สากล และพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 



 ๑๗

๔.๒.๑.๓ เพิ่ม ศักยภาพการผลิตและการตลาด 
ดานปศุสัตว โดยการพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนใหมีความปลอดภัยและมาตรฐานสากล 
ปรับปรุงพันธุปศุสัตว เชน โค กระบือ สุกร และอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพระบบการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคสัตว พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
และเปดตลาดสินคาปศุสัตวสูตลาดโลก 

๔.๒.๑.๔ สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร 
โดยการแปรรูปที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร และ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ความปลอดภัย
ดานอาหารตามมาตรฐานสากล เรงรัดการเจรจาขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร เพื่อปองกันมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี รวมทั้งใหมีระบบ
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน 

๔.๒.๑.๕ สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางดาน
อาหาร สงเสริมการขยายกระบวนการเรียนรูระบบเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน  
วนเกษตร  โครงการอาหารกลางวัน  และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ  
โดยเกษตรกรและชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางดวยตนเอง 

๔.๒.๑.๖ ปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 
โดยสรางระบบนิคมการเกษตร และเรงรัดการกําหนดเขตการใชที่ดิน เพื่อการผลิต 
และการจัดการสินคาเกษตรทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร รวมทั้ง 
มีความเหมาะสมและสมดุลทั้งดานอาหารและพลังงานทดแทน ดวยการบูรณาการหนวยงาน
และภาคีความรวมมือตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนสงวนและคุมครองพื้นที่การเกษตรจํานวน ๑๓๐ ลานไร 
สําหรับทําการเกษตรอยางย่ังยืน 

๔.๒.๑.๗ สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตร 
ทั้งระบบ โดยเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมทุกระดับวัย ทั้งในดานการผลิต 
การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ ดวยองคความรู 
จากนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาระบบ
การเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรใหเปนฐานราก 
ที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 



 ๑๘

๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
๔.๒.๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งสรางมูลคาใหแกสินคาอุตสาหกรรม โดยบูรณาการความรวมมือขององคกรและ
หนวยงานของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถ 
ทักษะแรงงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงการบริหารจัดการของผูประกอบการ  
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการภายในกลุม
อุตสาหกรรม บนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

๔.๒.๒.๒ พัฒนาและขั บ เค ล่ื อนอุ ตส าหกร รม 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ เชน อาหาร เหล็ก ยานยนต ปโตรเคมี 
พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหเปนฐานการผลิตในระดับภูมิภาคและโลก  
ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือใหสิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและ
พัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ  
๒๐ ปขางหนา โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ 

๔.๒.๒.๓ สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มมูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแกสินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุน
การพัฒนาทักษะฝมือผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน กลุมสินคาแฟชั่น อัญมณี
และเคร่ืองประดับ และสินคาอื่นๆ พรอมทั้งใชมาตรการดานการตลาดและสรางตราสัญลักษณ
สินคาของไทยใหเปนที่นิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๔.๒.๒.๔ สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิต
ของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา
และศักยภาพในการแขงขันดวยการสนับสนุนดานองคความรูและนวัตกรรม รวมถึง 
การสรางธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบตอสังคม 

๔.๒.๒.๕ สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะ
สําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
ที่ออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ตาง ๆ พรอมทั้งสรางศูนยพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรม 
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 



 ๑๙

๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
๔.๒.๓.๑ ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และเอกชน ในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ตลอดถึงคุณคาทางสังคมจากการทองเที่ยว โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยว
ใหย่ังยืน มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ไดเอกลักษณ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม 
ในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชน ตลอดจนดูแลใหนักทองเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุ  
ที่ควรปองกันหรือหลีกเล่ียงได ทั้งที่ เกิดจากความบกพรองในการดําเนินงานหรือ 
จากภัยธรรมชาติ รวมทั้งใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมปริมาณนักทองเที่ยว และ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว  

๔.๒.๓.๒ ส ง เ สริ มการท อ ง เที่ ย ว เชื่ อม โยงกั บ 
ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางจังหวัดตาง ๆ ควบคูกับการสงเสรมิ
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ เชน กลุมครอบครัว  
กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมทองเที่ยวศรัทธา กลุมประชุมและแสดงสินคา  
กลุมที่มีความสนใจดานระบบนิเวศ การผจญภัย และกลุมสนใจวัฒนธรรมทองถิ่นและ 
แหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการพัฒนา 
อยางย่ังยืนของชุมชนในแตละทองถิ่น  

๔.๒.๓.๓ ส ง เ ส ริ ม ภ า ค บ ริ ก า ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานการดําเนินการและ
การตลาดสูระดับภูมิภาค อาทิ บริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ การบริหารจัดการขนสง
สินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกอสราง ธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬา
และนันทนาการ และธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ เปนตน รวมทั้งสรางโอกาสใหมใหแก
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่จะเพิ่มมูลคาใหแกผูประกอบการและธุรกิจของคนไทย เชน ธุรกิจ
ภาพยนตร ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินคา ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจที่ใชความโดดเดน
ทางวัฒนธรรมและความเปนไทย เปนตน โดยจัดทําแผนแมบทเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม ความเขมแข็งของผูประกอบการ 
มาตรฐานธุรกิจ บุคลากรและการตลาด  

 
 
 



 ๒๐

๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน 
๔.๒.๔.๑ สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและ

เปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน และคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
สรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการในดานการคุมครองและปองกันการละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญา 

๔.๒.๔.๒ ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่สงเสริมการคาการลงทุน เพื่อสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสรางความเชื่อมั่นให 
นักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ  

๔.๒.๔.๓ ดํ า เ นิ น ก า ร ต ล า ด เ ชิ ง รุ ก เ พื่ อ รั ก ษ า 
ตลาดเดิมและสรางตลาดใหม เพื่อลดการพึ่งพาการสงออกไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการ
สงออกและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
ตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง โดยมุงเนนการสงเสริมสินคาและ
บริการที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม  

๔.๒.๔.๔ พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหม 
ในการหารายได เชน สินคาและบริการฮาลาล ซึ่งจะขยายโอกาสในการสงออก การบริการ 
และดึงดูดการลงทุนและการทองเที่ยวทั้งในประเทศและจากตางประเทศ 

๔.๒.๔.๕ ขยายความเชื่ อม โยงทาง เศรษฐกิ จ 
เพื่อผลประโยชนทางการคาภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงทางดานการคาในระบบ 
พหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุง 
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการคาระหวางประเทศและการคาชายแดน 

๔.๒.๔.๖ สนับสนุนการลงทุน ในต า งประ เทศ 
ในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา การทําสัญญา
สินคาเกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา การหาตัวแทนและหุนสวนในตางประเทศเพื่อสราง
เครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ 

 
๔.๓ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสง

มวลชน สินคาและบริการ 
๔.๓.๑ พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปสู

ภูมิภาคอยางทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน



 ๒๑

อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เชน น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การกําจัด
ขยะมูลฝอย บริการสื่อสารโทรคมนาคม ที่อยูอาศัย และถนนในชนบทปลอดฝุน เปนตน  

๔.๓.๒ พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชื่อมโยงโครงขาย
การบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง 
และระหวางประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการขนสงระบบรางใหสามารถเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดตนทุน
สินคาและบริการเพื่อการสงออก  

๔.๓.๓ พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี  
ทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมถึงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณพื้นที่ภาคใตและ
โครงขายเชื่อมโยงอนุภูมิภาคเปนประตูการคาใหม ตลอดจนการพัฒนาทาเรือชุมชน และ 
กองเรือไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการใหมีการขนสงทางน้ําเพิ่มข้ึนและ
สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๔ พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาค 
และอุตสาหกรรมการบินของไทย เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว 
และการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 

๔.๓.๕ ส ง เ ส ริ มก า รพัฒนาอุ ต ส าหกร รม เกี่ ย ว เนื่ อ ง 
ดานการขนสง เพื่อใหเกิดการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานการผลิตและการบริหาร
จัดการ 

๔.๓.๖ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ รวมทั้งดําเนินมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและชุมชน 
อยางจริงจัง 
 

๔.๔ นโยบายพลงังาน 
๔.๔.๑ เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหมีพลังงาน

ใชอยางเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ และใหพึ่งพาตนเองทางพลังงานไดมากขึ้น เพื่อความ
อยูดีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดการสํารวจและผลิตพลังงานภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
เสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธดานพลังงานอันดีกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง 
การลงทุนดานพลังงานในตางประเทศ  ดูแลวางแผนพัฒนากํา ลังผลิตไฟฟาใหมี 



 ๒๒

ความเหมาะสมตอภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง  

๔.๔.๒ สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหราคา
พลังงานในประเทศมีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ ภายใตการผันแปรอยางรุนแรงของ
ตลาดโลก สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและการลงทุน โดยกําหนดโครงสรางราคา
เชื้อเพลิงใหสะทอนตนทุนที่แทจริงตามกลไกตลาดและเปนธรรมตอประชาชน เพื่อกอใหเกิด
การแขงขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน พรอมทั้งดูแลใหกิจการพลังงานมีมาตรฐาน 
คุณภาพ การใหบริการ และความปลอดภัยที่ดี  

๔.๔.๓ สงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ 
อยางตอเนื่อง ดวยการกําหนดใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยเฉพาะในดานของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ แกสโซฮอล ไบโอดีเซล การเรงรัดการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสง
และอุตสาหกรรมใหมากขึ้น การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในประเทศ 
รวมท้ังการกําหนดมาตรการสงเสริมการผลิตและใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม และ 
จูงใจตอทั้งผูผลิตและผูบริโภค และมีความสมดุลดานอาหาร พลังงาน และส่ิงแวดลอม 

๔.๔.๔ สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยรณรงคสงเสริมใหเกิดวินัยในการประหยัดพลังงานของคนในชาติ และ
สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหเกิดมาตรฐานในการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน การเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ
ไฟฟาเพื่อผูบริโภค การพัฒนาระบบขนสงมวลชน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การขนสงสินคาและบริการใหใชระบบรถไฟฟาและระบบรางมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ลดปญหามลพิษ และลดปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง  

๔.๔.๕ สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงาน ควบคูไปกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยกําหนดมาตรฐานการผลิตพลังงานและมาตรฐานเชื้อเพลิง  
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รณรงคและสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  
โดยสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด (CDM-Clean Development 
Mechanism) ใหเพิ่มมากขึ้น 
 

๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๕.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน โครงขายสื่อสารความเร็วสูง ใหทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และ



 ๒๓

แขงขันได เพื่อเปนโครงขายหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญา 
ชวยลดความเหลื่อมลํ้าระหวางเขตเมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ 

๔.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร  ฮารดแวร  และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดานบริการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไกสนับสนุน
แหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

๔.๕.๓ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐและเอกชน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
การเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือนภัยและความมั่นคง
ของรัฐ รวมถึงการปองกันการเขาถึงสื่อที่เปนภัยตอสังคมโดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชน  
การบริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐที่ครอบคลุม 
ดานการลงทุนในฮารดแวรและซอฟตแวร การพัฒนาบุคลากร และการสรางเครือขาย 
ในการเชื่อมโยงและใชประโยชนของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน  
 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยเรงรัดปราบปรามการบุกรุก

ทําลายปา ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ สรางขวัญและกําลังใจ
เจาหนาที่ กําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาด การปองกันการเผาปา ไรนา และทําลายหนาดิน  
การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน 
โดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งอนุรักษปาตนน้ําและปองกันรักษาปา 
ที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปา และปาชุมชนตามแนวพระราชดําริ และ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งการทําฝายตนน้ําลําธารหรือ 
ฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ  
 



 ๒๔

๕.๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
โดยเฉพาะระดับพื้นที่ ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษ
ฐานทรัพยากรที่ดิน ปาไม ปาชายเลน สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
และทรัพยากรธรณี โดยการใชระบบภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี ควบคูกับการปรับปรุงและ
บังคับใชกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมท้ังใหความสําคัญ 
ในการเรงรัดการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย การกําหนดพื้นที่ศักยภาพแร  
การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง การอนุรักษและฟนฟูปะการังและหญาทะเล การอนุรักษ
และแกไขปญหาเรื่องชาง และการธํารงรักษาสืบสานทางวัฒนธรรมอยางจริงจัง  
 

๕.๓ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ รวมทั้ง
อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนใหเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญในการสํารวจจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพ และสรางกลไก
การบริหารจัดการการใชประโยชน เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพ และ
สรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากลในระยะตอไป  
 

๕.๔ จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง หมอกควัน ไฟปา ธรณีพิบัติ และ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดรอน
ของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนจากผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่น โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  
 

๕.๕ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กล่ิน และเสียง ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค ใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
การจัดทําระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 
การลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา  
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๕.๖ ดูแลและรักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําและคูคลอง โดยเฉพาะ 
พื้นที่วิกฤตดานคุณภาพน้ํา เชน เจาพระยา ทาจีน และทะเลสาบสงขลา โดยการสนับสนุน
กลไกและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การเพิ่มสมรรถนะและความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การสงเสริมการบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด และการสนับสนุน
การจัดการน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก  
 

๕.๗ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
การผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมุนเวียนการใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด 
และการใชหลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายเพื่อกระตุนใหเกิดการลดการกอมลพิษและ
ลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม มีการตอยอดภูมิปญญาดั้งเดิมดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

๕.๘ สง เสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินกิจกรรม
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเครือขายที่เกี่ยวของ 
ใหความสําคัญแกความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนํามาสูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๖.๑ สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในสาขาหลักมาใชในการพัฒนาประเทศ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีอนาคตที่มี 
การลงทุนไวแลว เชน เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปนตน โดยให
ความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
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พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะนําไปสูการวิจัย พัฒนาตอยอด และมีการใชประโยชน 
องคความรูและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย 
 

๖.๒ สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนใหมีฐานความคิด 
เชิงวิทยาศาสตร และสนับสนุนการสรางนวัตกรรมจากทุนทางสังคม และพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงสถาบันจัดการความรูของประเทศทุกระดับใหเปนเครือขายทุนทางปญญาของ
ประเทศเพื่อสนับสนุนการสรางคุณคาและนวัตกรรม 
 

๖.๓ เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและคุณธรรม เพื่อนําไปสูการสรางสรรคสินคาและบริการที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง 
ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวในระบบ 
รวมท้ังจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูชั้นสูงจาก
ตางประเทศเพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูกับบุคลากรไทย 
 

๖.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสราง
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทยเพื่อปองกันมิใหไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยี 
จากตางประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบรับรองมาตรฐานใหทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจที่ใชเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ 
 

๖.๕ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติเชิงบูรณาการ
และสรางเครือขายการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจ
ฐานความรู โดยมีการวิจัยทั้งข้ันพื้นฐานและวิจัยประยุกต รวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ และสงเสริมภาคเอกชนใหมีการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มข้ึน 
 

๖.๖ ปรับระบบวิจัยใหไดมาตรฐานโดยพัฒนาศักยภาพของ 
หนวยงานวิจัย พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สงเสริมใหมีการกําหนดเสนทางอาชีพนักวิจัย 
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ที่ชัดเจน พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและระบบงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อลดความ
ซ้ําซอน โดยสรางศูนยและแหลงเรียนรูทางการวิจัย 
 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
๗.๑ สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  

โดยขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเงิน การคาการลงทุน การทองเที่ยว การคมนาคม
ขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เพื่อสงเสริม 
ความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน  
 

๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
อาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในฐานะที่ไทยเปนประธาน
อาเซียนจนกระทั่งถึงสิ้นป ๒๕๕๒ และสงเสริมความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย 
ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการเงินซึ่งมีความจําเปน
เรงดวนภายหลังวิกฤตการเงินของโลกที่เกิดขึ้นในป ๒๕๕๑ เพื่อนําไปสูการเริ่มตนของการ
สรางประชาคมทางการเงินของเอเชีย 
 

๗.๓ สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับทุกประเทศและ
องคกรมุสลิมระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศและองคกรเหลานี้มีความเขาใจที่ถูกตองและ
สนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

๗.๔ มีบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติ 
ในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับภูมิภาคตาง ๆ 
เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม และการพัฒนาอยางย่ังยืน ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติ
ทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย 
 

๗.๕ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ
ประเทศ กลุมประเทศ และองคการเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย พรอมกับการสรางภูมิคุมกันและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหเศรษฐกิจไทย  
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๗.๖ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ 
พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อให
ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอประชาชนและ
ประเทศไทย 
 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของ 
คนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและ
มีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริมบทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณและความเปนไทย 
 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

๘.๑.๑ ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสราง
นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการใหบริการรูปแบบตาง ๆ เพื่อลดภาระและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

๘.๑.๒ พัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการ
พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนํา
การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และจายคาตอบแทนที่ เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงาน 

๘.๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และ
สวัสดิการใหเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพการทํางาน รวมท้ังปรับปรุงสวัสดิภาพ
การทํางานและภาระหนี้สิน เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุลระหวาง 
การทํางานกับชีวิตสวนตัว 
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๘.๑.๔ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหราชการเปนที่ เชื่อถือไววางใจ 
ของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน รวมถึงพัฒนาและ
นํามาตรการทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายตางๆ เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดสิ้น ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของ
สังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม  

๘.๑.๕ พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมี
ความรูความสามารถเขามารับราชการ ดวยการปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิ่งจูงใจ 
ใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน เพื่อใหระบบราชการเปนนายจางอันเปน 
ที่หมายปองของผูสมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายถายโอนกําลังคนทั้งภายใน
ระบบราชการและระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดํ า เนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและความโปรงใส สามารถแกไขปญหาทองถิ่นใหสามารถ
พึ่งตนเองได พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และดูแลผูดอยโอกาส ใหตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยคํานึงถึง 
ความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น และเชื่อมโยงและบูรณาการ
ภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเปนฐานสําคัญในการสงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยในทองถิ่นใหเขมแข็ง 

๘.๑.๗ ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสม โดยเรงรัดดําเนินการ
ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย 
การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรร
รายไดใหทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งพา
รายไดของตนเองไดมากขึ้น  

๘.๑.๘ สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของผูวาราชการจังหวัดผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด วางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคลองกับ
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แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และ 
ความตองการของประชาชน  

๘.๑.๙ สนับสนุนกระบวนการจั ดทํ าแผนชุ มชนให มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อแกไขปญหาของชุมชน 

๘.๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
แผนดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่บรรลุ 
ตามเปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร  
รวมเสนอความเห็น ปญหาและแนวทางแกไข และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  
 

๘.๒ กฎหมายและการยุตธิรรม 
๘.๒.๑ สนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงาน

ของรัฐในการใหความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐใหเปนไปโดยถูกตอง 
ตามหลักนิติธรรม จัดใหมีการพัฒนากฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย เหมาะสม 
กับการพัฒนาประเทศและเปนประโยชนตอสังคม  

๘.๒.๒ ดู แ ล ใ ห มี ก า ร ปฏิ บั ติ แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช ก ฎหม า ย 
อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่มี
ผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

๘.๒.๓ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระบบงานยุติธรรม 
ทั้งทางอาญาและทางแพงใหเปนไปตามหลักนิติธรรม โดยมีจุดมุงหมายใหกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี
และลงโทษตามกฎหมาย บนพื้นฐานของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
อยางเขมแข็ง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมในทางแพงและในดานอื่น ๆ 
ที่จะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพอยางทั่วถึงและ 
เทาเทียม ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

๘.๒.๔ พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมีระบบการ
อํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
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โดยสงเสริมใหมีการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท และหลักการระงับขอพิพาท
ทางเลือกอื่นมาใชในการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาททั้งระบบ ทั้งการดําเนินการ 
ในชุมชนโดยยังไมเขาสูระบบยุติธรรมในชั้นตํารวจ อัยการ และศาล โดยผลักดันใหมี
กฎหมายกลางที่สามารถจัดระบบและรองรับการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการ 
และสามารถคุมครองสิทธิผูเกี่ยวของทุกฝายไดอยางเหมาะสม 

๘.๒.๕ ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ งภ า คป ร ะ ช า ชน 
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น โดยการนําหลักการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและ 
ภาคประชาชนในลักษณะ “หุนสวน” ภายใตหลักการยุติธรรมชุมชนมาใช เพื่อใหประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอํานวยความยุติธรรม ตั้งแตชั้นปองกันอาชญากรรม การไกลเกล่ีย
ขอพิพาท จนถึงการดูแลผูกระทําความผิดที่พนโทษและกลับสูชุมชน โดยใหมีสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเปนองคกรกลางในการดําเนินการพัฒนากลไกระบบงานยุติธรรม ยุติธรรม
ทางเลือก และสรางแนวทางในการดําเนินงานรวมกับภาคประชาชน ศูนยยุติธรรมชุมชน 
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางบูรณาการ 
สามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๒.๖ พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนและผูใหญใหมีความหลากหลายและเหมาะสมตอ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับโอกาสในการแกไข ฟนฟู และสามารถกลับตน
เปนพลเมืองดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก โดยอยูบนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ 
ที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ 
 

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 รัฐบาลมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
อยางจริงจัง โดยรัฐบาลขอชี้แจงวา การกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่กราบเรียนมาแลวนี้  
จะเปนแนวทางดําเนินการในระยะเวลาสามปตามความเรงดวนของการแกไขปญหา 



 ๓๒

ของประเทศ รวมทั้งจะเปนการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวด ๕ 
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
 นอกจากนี้ เพื่อใหรัฐบาลสามารถบริหารราชการแผนดินไดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และดําเนินนโยบายจนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวได รัฐบาลจะดําเนินการปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เสนอรางกฎหมาย ตลอดจนดําเนินการทุกประการ 
ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนแกการพัฒนาประเทศ โดยถือเปนนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
ของรัฐบาลนี้ดวย 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแลว รัฐบาลจะไดเรงดําเนินการใหเปน
รูปธรรม โดยจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย แผนการบริหารราชการ
แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ และแผนการตรากฎหมายไวเปนคูมือ
และแนวทางการทํางานตอไป 
 
 อนึ่ง รัฐบาลขอเรียนวา รัฐบาลนี้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยถือวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปน
รากฐานสําคัญในการวางระบบการบริหารประเทศใหเกิดความมั่นคงและสรางเสริมหลัก
ประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสมเปนที่ยอมรับของชนในชาติ แตเนื่องจากระยะเวลา 
ที่ผานมาไดมีการเสนอความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางหลากหลายในการบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และมีขอเรียกรองจากหลายฝายใหมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ 
ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการเมืองใหมีความเหมาะสมและแกไขปญหาของประเทศชาติ 
ไดดีย่ิงข้ึน รัฐบาลตระหนักดีวารัฐธรรมนูญสมควรเกิดขึ้นจากบรรยากาศการมีสวนรวม 
ของประชาชนทั้งประเทศที่จะกําหนดแนวทางใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
และเปนไปตามความตองการของประชาชน 
 



 ๓๓

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการศึกษาทบทวนรัฐธรรมนูญเปนไปตามหลัก
ประชาธิปไตยอยางแทจริง รัฐบาลนี้จึงสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนมีสิทธิเลือกตัวแทนของประชาชน
ในรูปแบบสภารางรัฐธรรมนูญ โดยการสนับสนุนการแกไขมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหมีการเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เปนผูทําหนาที่อิสระในการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศและนํามาพิจารณาเสนอแนะการแกไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อให เปนการปฏิรูปการเมืองโดยภาคประชาชน  และเปนการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
ดวยความเห็นชอบของประชาชนโดยตรงตอไป 
 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ 
 
 รัฐบาลขอใหความเชื่อมั่นแกรัฐสภาอันเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ควบคุม 
การบริหารราชการแผนดินวา จะบริหารราชการแผนดินดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
มุงมั่นที่จะบริหารประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ทัดเทียมอารยประเทศ สังคมมีความ
สามัคคีปรองดอง และภาคภูมิใจในความเปนไทย ทั้งนี้ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
ชาวไทยเปนที่ตั้งอยางแทจริง 
 
ขอบคุณครับ 



 ๓๔

ภาคผนวก ก 
สวนที่ ๑  

การดําเนินการตราหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

     

 

๑. รางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครอง 
การใชสิทธิและเสรีภาพ ดังตอไปนี้ 

๑.๑ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา ๔๐ 
๑.๒ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและ 

สวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและ 
เมื่อพนภาวะการทํางาน ตามมาตรา ๔๔ 

๑.๓ รางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ
สื่อมวลชน ตามสวนที่ ๗ ของหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

๑.๔ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ตามสวนที่ ๘ ของ
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

๑.๕ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ ตามสวนที่ ๙ ของหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

๑.๖ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ ในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  
ตามสวนที่ ๑๐ ของหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรวมถึงกฎหมายวาดวย
ขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖ 

๑.๗ รางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน ตามสวนที่ ๑๒ ของหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย 

๒. รางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
ตามมาตรา ๔๗ 



 ๓๕

๓. รางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระ
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง 

๔. รางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามมาตรา ๘๐ 
๕. รางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

ตามมาตรา ๘๑ (๔) 
๖. รางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกร ตามมาตรา ๘๔ (๘) 
๗. รางกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงิน 

การคลัง ตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม 
๘. รางกฎหมายเกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญาตางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ 

วรรคหา 
๙. รางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา ๒๕๖ 
๑๐. รางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการทองถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔  
การปกครองสวนทองถิ่น 
 

นอกจากกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตราหรือปรับปรุงใหเปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนแลว คณะรัฐมนตรี 
จะดําเนินการสนับสนุน ผลักดัน และเรงรัดใหมีการตรากฎหมายอื่นเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตอไปดวย 

 

     



 ๓๖

สวนที่ ๒  
รางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีถือวาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน 

ตามมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
     

 

๑. รางกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

๒. รางกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน 

๓. รางกฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

๔. รางกฎหมายวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

๕. รางกฎหมายเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ ดังนี้ 

๕.๑ รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๕.๒ รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด 

๕.๓ รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

๕.๔ รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท 

๖. รางกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 
      

 
 
 



 ๓๗

ภาคผนวก  ข 
บัญชีหัวขอนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 

เปรียบเทียบกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด ๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

     
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๗๗  
 รัฐตองพิทักษรักษาไวซึง่สถาบัน
พระมหากษตัริย เอกราช อธปิไตย และ 
บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมี
กําลังทหาร อาวธุยุทโธปกรณ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จาํเปน และเพียงพอ เพือ่พิทักษ
รักษาเอกราช อธปิไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชน
แหงชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และเพื่อการพฒันาประเทศ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก 

๑.๑ สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและ
ฟนฟูประชาธิปไตย  

๑.๒ แกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

 
 
๔ 
 
 
๔ 
 
๙ 
 

 

มาตรา ๗๘  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี ้

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

 

๘. นโยบายการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
 ๘.๑ ประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการแผนดิน 

 
 

๒๘ 



 ๓๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๒) จัดระบบการบริหารราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น  
ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบทีช่ัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนา
ประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและ
งบประมาณเพื่อพฒันาจงัหวัด เพื่อประโยชน
ของประชาชนในพื้นที่ 

  

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

  

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  
โดยมุงเนนการพัฒนาคณุภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับ
การปรับปรงุรูปแบบและวิธีการทํางาน 
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
หนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 

  



 ๓๙

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) จัดระบบงานราชการและ 

งานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและ 
การใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทาง
กฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดาํเนินการ 
อยางเปนอิสระ เพือ่ใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

  

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง 
รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความ
เปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

  

(๘)  ดําเนินการใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐไดรับสทิธิประโยชนอยาง
เหมาะสม 

  

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

๓. นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 ๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 

 
 

๑๓ 



 ๔๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๘๐  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังตอไปนี ้

 
 
๗ 

 
 
๗ 
 
 
 

๑๐ 

(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ 
ใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก  
ใหมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

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

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกบัความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษา

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก 
 ๑.๑๒ เรงรัดปราบปราม
การคายาเสพติด ปราบปราม 
ผูมีอิทธิพล อบายมุข และส่ิงย่ัวยุ
เยาวชน  
 ๑.๑๓ เรงรัดปรับปรุงระบบ
สาธารณสุข 
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 ๓.๑ นโยบายการศึกษา 
 ๓.๓ นโยบายการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน 
 ๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 ๓.๕ นโยบายความมั่นคง
ของชีวติและสังคม 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 



 ๔๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
แหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา 
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย 
มีระเบียบวนิัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และ
เอกชน จดัและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

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

 
 
 
 



 ๔๒

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๘๑  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี ้

 
 

๓๐ 
(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการ

ใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง  
รวดเร็ว เปนธรรม และทัว่ถึง สงเสรมิการ 
ใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมาย
แกประชาชน และจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยตุิธรรม
ใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและ
องคกรวชิาชีพมีสวนรวมในกระบวนการ
ยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชน 
ทางกฎหมาย 

๘. นโยบายการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
 ๘.๒ กฎหมายและการ
ยุติธรรม  

(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ 
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
อยางเทาเทียมกัน 

  

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ
เปนอิสระเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนญูโดยตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจาก
กฎหมายนั้นประกอบดวย 

  

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้ง
องคกรเพือ่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

  



 ๔๓

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) สนับสนุนการดําเนินการของ

องคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

  

มาตรา ๘๒  
 รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ
ความรวมมอืกบันานาประเทศ และพึงถอืหลัก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจน
ตองปฏิบตัิตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทัง้ตามพนัธกรณี
ที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ 
 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน
ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชน
ของคนไทยในตางประเทศ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก 
 ๑.๓ สงเสริมความรวมมือใน
การพัฒนาและสรางสัมพันธไมตรี
ที่ดีระหวางประเทศในภูมิภาค 
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
๗. นโยบายการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
 
๕ 
 
 
๙ 
๒๗ 

มาตรา ๘๓  
 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ 

 
๑๖ 

มาตรา ๘๔  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ย่ังยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคมุธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติทีไ่มสอดคลองกับความจาํเปน

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปแรก 
 ๑.๔ สรางกลไกในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑.๕ เรงสรางความเชื่อมัน่
ของนักลงทุนและนักทองเที่ยว 
ทั้งในและนอกประเทศ 
 ๑.๖ เรงรัดการลงทุนที่สําคัญ
ของประเทศ 

 
 
๕ 
 
๕ 
 
 
๕ 
 



 ๔๔

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

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกบัการประกอบกจิการ 

(๓) ควบคมุใหมีการรักษาวนิัย
การเงินการคลังเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพ
และความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปรบัปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร
ใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพ
ในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางทั่วถึง 

(๕) กํากับใหการประกอบกจิการ 
มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และคุมครองผูบริโภค 

(๖) ดําเนินการใหมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมปิญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการ
ผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชพี 

 ๑.๗ แกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและ
ผูประกอบการเนื่องจากภาวะ 
ภัยธรรมชาติ ภาวะเงินเฟอ และ
ราคาน้ํามัน 
 ๑.๘ จัดตั้งสภาเกษตรกร 
และสรางระบบประกนัความเสี่ยง
ใหเกษตรกร 
 ๑.๙ สนับสนุนการเขาถึง
แหลงทุนของชุมชน  
 ๑.๑๐ สนับสนุนสินเชื่อ 
รายยอยใหแกประชาชน 
ผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ๑.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการโครงการ 
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ๑.๑๔ เรงรัดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้ําทั้งในและ 
นอกเขตชลประทาน 
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 ๓.๒ นโยบายแรงงาน 
๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๔.๑ นโยบายการบริหาร
เศรษฐกจิมหภาค 
 

๖ 
 
 
 
 
๖ 
 
 
๖ 
 
๗ 
 
 
 
๗ 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 

๑๕ 
 
 



 ๔๕

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางาน 

มีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาค ี
ที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน 
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองให
ผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการ 
ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชน
ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทน
สูงสุด รวมทัง้สงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกัน
ของเกษตรกร 

(๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชพีหรือวิชาชพีตลอดทั้ง 
การรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนนิกิจการ
ดานเศรษฐกิจ 

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภค 
ข้ันพื้นฐานอนัจําเปนตอการดํารงชีวติ 
ของประชาชนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และ 
ตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความ
ผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสยีหาย
แกรัฐ 

 ๔.๒ นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ 
 ๔.๓ นโยบายโครงสราง
พื้นฐาน และระบบบริหารจัดการ
ขนสงมวลชน สินคาและบริการ 
 
 

๑๖ 
 

๒๐ 
 



 ๔๖

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุให

โครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของ
กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ 
อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชน 
หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปน
กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปน
เจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํา
มิได 

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กจิการ
พาณิชยนาว ีการขนสงทางราง รวมทั้ง  
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง 
ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกร
ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิน่ใหมีความเขมแข็ง 

(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในทางเศรษฐกิจ 

 
 
๘ 
 
 

มาตรา ๘๕  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดิน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิทัง้ผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชวีิตของ
ชุมชนทองถิน่ และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตอิยางมีประสิทธภิาพ 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม
ดําเนนิการในปแรก 
 ๑.๑๕ เรงรัดมาตรการและ
โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
รวมทั้งการปรับตัวเพื่อพรอมรับ
วิกฤตโลกรอน 
 ๑.๑๖ จัดทําแผนแมบทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก การผันผวน
ของราคาพลังงาน และวิกฤต
อาหารของโลก 

 
๘ 
 
 
 
 



 ๔๗

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางย่ังยืน 
โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้น 
มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

(๒) กระจายการถือครองที่ดิน 
อยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกร 
มีกรรมสิทธิห์รือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อให
เกษตรกรมนี้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสม
แกการเกษตร 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา 
และดําเนินการตามผังเมอืงอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
อยางย่ังยืน 

(๔)  จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล 

(๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่
ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชวีติของประชาชน โดยประชาชน 

๕. นโยบายทีด่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

๒๓ 
 



 ๔๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
ชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน 

 
๒๑ 
๒๒ 

มาตรา ๘๖  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และ
พลังงาน ดังตอไปนี ้

(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อการนี้ จดังบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและ
พัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจาก 
ผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
และสนับสนุนใหประชาชนใชหลัก 
ดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือ 
การคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รกัษาและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๔.๔ นโยบายพลังงาน 
 ๔.๕ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๖. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

 
๒๕ 



 ๔๙

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
มาตรา ๘๗  
 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดงัตอไปนี ้

(๑)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ 
ทางการเมอืง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
และสังคม รวมทั้งการจดัทําบริการสาธารณะ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการม ี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐทกุระดบั ในรูปแบบองคกร
ทางวิชาชพีหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความ
เขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมี
กฎหมายจัดตั้งกองทุนพฒันาการเมือง 
ภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชมุชน รวมทัง้
สนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน
ที่รวมตวักันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบ
ใหสามารถแสดงความคดิเห็นและเสนอ 
ความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๔.๓ นโยบายโครงสราง
พื้นฐาน และระบบบริหารจัดการ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นโยบายของคณะรัฐมนตรี หนา 
(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการพฒันาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง
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