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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลชะเมา พ.ศ.2559 - 2563 

 
  หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลชะเมา ได้จัดท าขึ้นโดยยึด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การบริหารของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย  2  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)  
วิสัยทัศน ์

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่ “สังคม
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 11  มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุก
ระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง 

 

พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และ         
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

        2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 

เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่

ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 
 

ตัวชี้วัด 
1)  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย

ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
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3)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

4)  คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
1.1 การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการ
พัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น  ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือ
สร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกชน 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก

ช่วงวัย  
  2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน 
  2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
  
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  
  3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร  
  3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  
 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
  4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ  
  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  
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  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
  4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ 
เหตุการณ์  
 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ความส าคัญกับ 
  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ  
  5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่
ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน  
  5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  
  5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
  5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น  
 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
  6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
  6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 

นโยบายรัฐบาล 
   รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น  2  ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ  4  ปี ของรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 
     1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
   รัฐบาลถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ปราบปรามยาเสพติด 
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ฟ้ืนฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ
เกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
โดยมีนโยบายที่ส าคัญ คือ 
     1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงใน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
    1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาด าเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอ านวย ความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์ 
และสันติสุขในพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 
    1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผู้เสพ 
คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้รัฐบาลจะเร่งรัด
ปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นธรรม และใช้
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มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการตัดไม้ท าลายป่า การค้ามนุษย์ และการเป็นเจ้ามือการพนัน เป็นต้น 
 
 
    1.4 ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ 
โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจ าหน่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
มีรายได้น้อย 
    1.5 เพ่ิมศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการ 
ลงทุนสร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็ก ในครัวเรือน
พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็นธนาคารหมู่บ้านและชุมชน 
    1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบ 
ทุกหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนาโครงการที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพ่ือกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ 
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างทางเลือกและลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีโอกาสใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตนเอง 
     1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้าง
โอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
    1.9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้แต่ละ
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึง
องค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพ่ือเชื่อมโยงสินค้า
จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
    1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก 
ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม 
    1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชน และวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ระบบรับรอง
และตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน 
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    1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอ้ืออาทร” 
“บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถ เดินทางเชื่อม
ระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก 
    1.14 เร่งรัดการลงทุนที่ส าคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา 
เชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า และการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสากล 
เป็นต้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
    1.15 ด าเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่งรัดโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่งรัดมาตรการ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระการนาเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 
     1.16 ฟ้ืนความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยประกาศ
ให้ปี 2551-2552 เป็น “ปีแห่งการลงทุน” และ “ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย” 
    1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและประกอบ
อาชีพอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
    1.18 ขยายพ้ืนที่ชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟ้ืนฟูและขุดลอก
แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน โดยด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้ง
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพ่ือการอุปโภคและบริโภคแก่
ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ชลประทานระบบท่อ 
    1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการปลูกและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4  ปี ของรัฐบาล 
   ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายหลัก
ในการบริหารประเทศ ดังต่อไปนี้ 
     2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
    รัฐบาลให้ความส าคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะของรัฐภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความม่ันคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1.1 นโยบายการศึกษา 
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      1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้อง
ตั้งแตร่ะดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและ
คุณธรรมอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
      3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง 
      4) ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้ได้รับการศึกษา และ
เพ่ิมโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบาย
การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 
      5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ และเร่งผลิตก าลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการท่องเที่ยว
และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการสถาบันการศึกษา
และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตาม มาตรฐานสากล 
      6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ
เช่น ส านักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้
แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บ าบัดและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล ออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
     2.1.2 นโยบายแรงงาน 
      1) เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ท างานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
      2) จัดให้มีระบบเตือนภัย และติดตามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการ
จ้างงาน การเลิกจ้างอ่ืนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว 
       3) ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความส าคัญ
แก่ความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้ ครอบคลุม
มากขึ้น 
     2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
      1) เพ่ิมคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง และครบ
วงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 
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      2) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งน า
มาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคคลให้ลด ละ และ
เลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ 
      3) ด าเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่และระบาดซ้ าในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย 
และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      4) เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ
ให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชนรวมทั้ง
เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะน า ชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับ
อบายมุข และยาเสพติด 
 
 
 
     2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      1) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  
เพ่ือให้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจ และน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2) ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็น
วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตบนพ้ืนฐาน ความรู้และความเป็นไทย 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก 
      3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพ่ือส่งเสริม
ให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และเกิดการเรียนรู้
ศิลปะ อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีของศิลปะ 
       4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่ ครอบคลุม ทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง 
เท่าทันสถานการณ ์
     2.1.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
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      1) ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ
เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือให้เป็นพลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
      2) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้และ
จริยธรรมเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม 
ครอบครัวที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลก และคุณค่าที่ดี
ของวัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง 
      3) สร้างหลักประกันความม่ันคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก  
สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิด 
สิทธิเด็ก สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบและอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถพ่ึงพา ตนเองได้ 
      4) เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุ
เป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
โดยสร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยท างานที่เพียงพอส าหรับช่วงวัยชรา สร้างพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยสนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ ขยายฐาน
การให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุใน กระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยระบบคลังสมอง 
      5) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่าง
เป็นระบบ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจัดให้มีบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม  มีโรงเรียนใกล้บ้าน  มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
    2.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
    รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและ 
เข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดย 
วางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
บริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
     2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง 
      1) ด าเนินนโยบายการเงินเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพ โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของ 
ภาคเอกชน 
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      2) รักษาวินัยการคลังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว  
ซึ่งครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
อย่างบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับ 
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
      3) ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพ่ือให้มีเงินออมเพียงพอกับ
การด ารงชีพในยามชรา รวมทั้งเป็นการสร้างฐานเงินออมเพ่ือการระดมทุนของประเทศในอนาคต 
      4) วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการและนัก
ลงทุนที่เป็นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จ าเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
      5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาค
และตลาดโลก ทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความส าคัญแก่การปรับปรุงมาตรการ สิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุน
การออมของประเทศ การเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็นแหล่งทุน ส าหรับการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพ่ือก ากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ ประสานสอดคล้องกับการพัฒนา
ตลาดเงิน 
      6) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สิน
ของรัฐ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนก ากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ทั้งการจัดท าและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
     2.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
      1) ภาคเกษตร 
       1.1) เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้อง
กับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของการท า
ประมง ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เช่น ปาล์ม 
น้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มี โอกาสทาง
การตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็นต้น 
       1.2) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูป
ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพ่ือเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้ องกัน
และควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน 
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       1.3) เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่ง
สินค้าเกษตร ทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง เพ่ือขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก 
       1.4) ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับ
ชุมชนตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการ
เรียนรู้ ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโค กระบือตามแนว 
พระราชด าริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง 
       1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการ
รวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการ
เกษตร และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง 
      2) ภาคอุตสาหกรรม 
        2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการของ 
ผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และ
บริการภายในกลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
       2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูง และมีความได้เปรียบ เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้
เป็นฐานการผลิต ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ 
       2.3)  สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้าอ่ืนๆ พร้อมทั้งใช้มาตรการ 
ด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
       2.4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
ส่งเสริมให้มี การรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขันด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู้
และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
       2.5) ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะส าหรับผู้ประกอบการ
ที่มุ่งสร้าง สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพใน
พ้ืนที่ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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       2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการ
ลงทุนเพ่ือกระตุ้นอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้
พลังงานน้อย รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างของ 
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
       3.1) เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟ้ืนฟู พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยง 
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการ ส่งเสริม
ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่มที่มี
ความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เป็นต้น และดูแลให้
นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความบกพร่องของ ผู้ประกอบการ 
       3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างโอกาสการขยาย
ฐานการผลิต และการตลาดในระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า  
การศึกษา นานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกีฬาและนันทนาการ  เป็นต้น โดยให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐาน ธุรกิจและ
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด 
       3.3) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรม
การค้าและบริการที่ เน้นความส าคัญของศักยภาพพ้ืนที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถ
ทางด้านบุคลากร เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ 
      4) การตลาด การค้า และการลงทุน 
       4.1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกัน
การผูกขาด ตัดตอน และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในด้าน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
       4.2) ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้าง
ตลาดใหม่ เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย  
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุ่งเน้นการส่งออก
สินค้า ที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม่ 
       4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชน์ทาง
การค้าภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี  เพ่ือสนับสนุนการปรับ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศและ
การค้าชายแดน 
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       4.4) ทบทวนการจัดตั้งส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและ
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับ
นโยบายและหน่วยงานปฏิบัติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
       4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการ
ไทยมีศักยภาพ ทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การท าสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ 
       4.6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าการลงทุน เพ่ือสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ 
     2.2.3 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและ
บริการ 
      1) พัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ทั้งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค บริการสื่อสารโทรคมนาคม และท่ีอยู่อาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการ
ขนส่ง มวลชน สินค้าและบริการ ทั้งพ้ืนที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความส าคัญแก่การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือลดต้นทุน สินค้าและ
บริการเพื่อการส่งออก 
      3) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวี ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาท่าเรือนาลึกบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว 
      4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรม
การบินของไทย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน าของ
เอเชียและโลก 
     2.2.4 นโยบายพลังงาน 
      1) สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนส ารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพ่ือนบ้านให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
พลังงานกับต่างประเทศ 
      2) ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม
เป็นธรรมและก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและความ
ปลอดภัยที่ดี 
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      3) พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกแก่
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
      4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้ง
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจ
ที่เหมาะสม 
      5) ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพ่ือช่วย
บรรเทาสภาวะโลกร้อน 
     2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่าย
สื่อสาร ความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมและแข่งขันได้ เพ่ือเป็นโครงข่ายหลักสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ 
      2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของตลาด เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 
      3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการ การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    รัฐบาลให้ความส าคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง 
ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความส าคัญแก่การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการมีบทบาทร่วม
ของประชาชนและชุมชน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
     2.3.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและสากล
ในระยะต่อไป 
     2.3.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ 
ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
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ชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดปราบปรามการท าลายป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
จริงจัง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
     2.3.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผาไร่นาและท าลายหน้าดิน 
การลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและป้องกันการชะล้างท าลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก 
ตามแนวพระราชดาริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อนุรักษ์และป้องกัน รักษาป่า
ที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชดาริ สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุ มชน ในการบริหาร
จัดการน้ า เช่น การท าฝายต้นน้ าล าธารหรือฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าร ิ
     2.3.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และด าเนินมาตรการ ลด
ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     2.3.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจาก
การผลิต และบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาค
เกษตร และอุตสาหกรรม การจัดท าระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสีย 
     2.3.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้ 
วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อ
มลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
     2.3.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งการด าเนิน
กิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพ่ือบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะด าเนินการ ดังนี้ 
     2.4.1 ส่งเสริมการน างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สนองความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ โดยให้ความส าคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจน พัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจ ซ่ึงจะน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอด และมีการใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีในเชิง
พาณิชย์ 
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     2.4.2 สร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
เร่งผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพ่ือรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไว้
ในระบบ รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจากต่างประเทศเพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย 
     2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มี
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย เพ่ือป้องกัน
มิให้ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มี 
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่ส าคัญ 
     2.4.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ โดยพัฒนามาตรการจูงใจและกฎหมายให้เอ้ือต่อการลงทุน วิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชนและ
ส่งเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ 
    2.5 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
    รัฐบาลจะด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและ 
ประชาชน โดยจะด าเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีท่ีมีอยู่กับต่างประเทศตาม 
สนธิสัญญาและความตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตร
สหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขา
ให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team 
Thailand) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะด า เนินการ 
ดังนี้ 
     2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน 
อันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยาย การคมนาคม
ขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ า โขง (GMS) 
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น 
      2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพ่ิม
บทบาท ในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดัน 
บทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระท่ีไทยเป็นประธานอาเซียน 
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     2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ 
และองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ 
     2.5.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและ
กลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก จัดท าข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่างๆ เพ่ือ 
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยร่วมสร้างกลไกเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี 
     2.5.5 ด าเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพ่ือประชาชน วัฒนธรรมและการศึกษา ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก า ลัง
พัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพ่ือความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอ่ืนๆ 
     2.5.6 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทย ในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย 
 
    2.6 นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
    รัฐบาลจะรักษาความมั่นคงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียมความพร้อมในการเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทย แก้ไขความขัดแย้ งในพ้ืนที่
สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคมในทุกรูปแบบ โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
     2.6.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงรักษาไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกประชาชนในชาติให้มี 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ 
      2.6.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษา
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของก าลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกก าลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพภายใต้
กรอบกติกาของสหประชาชาติ 
     2.6.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการ ลักลอบเข้าเมือง
ที่ผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพ่ือลดขนาดและผลกระทบของปัญหาความมั่นคงระยะยาวให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่
ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษา
ความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
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     2.6.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือการ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 
     2.6.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและการเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหาร และให้ความส าคัญ
แก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาของชาติได้
อย่างแท้จริง 
     2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์ทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ 
    2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
    รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อม
และก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและการ
ยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด าเนินนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
      1) ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
      2) พัฒนาระบบและก าหนดมาตรการเพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
เข้ามารับราชการด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 
เพ่ือให้ระบบราชการเป็นนายจ้างอันเป็นที่หมายปองของผู้สมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอน
ก าลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ 
      3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้น 
การพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมตาม
ผลงานเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
      4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพ่ือให้
สามารถด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการเพ่ิมเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน 
และสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการท างานและภาระหนี้สิน เพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
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      5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่ เชื่อถือ 
ไว้วางใจแก่ประชาชน 
      6) ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยสร้าง
ดุลยภาพ ระหว่างการก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสินใจ 
ด าเนินงานตามความต้องการของท้องถิ่น  สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  ตลอดจนพึ่งพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้มากขึ้น 
      7) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ 
       8) เร่งรัดด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 
      9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดท างบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตที่ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
      2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
      1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และทั่วถึง และส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมตลอดถึง เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 
      2) พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นของสังคม 
รวมทั้งจัดให้มี “องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย” และ “องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม 
      3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรม การใช้เครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมจังหวัด การพัฒนา
และจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใช้วิธีการท า งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น) ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติเพ่ือ
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แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
      4) เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนา
กฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระท าความผิดที่มีประสิทธิภาพ 
      2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


