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นโยบายพรรคเสรีรวมไทย
พรรคเสรีรวมไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จะธํารงรักษาไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มุงสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทาง
สังคม และความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อความกาวหนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยมีแนวนโยบายดานตางๆ ดังนี้
ดานการเมืองการปกครองและความมั่นคงแหงรัฐ
ดานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ดานการพัฒนาสังคม และแรงงาน
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ดานการตางประเทศ
ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม
ดานการอุตสาหกรรมและการลงทุน
ดานการเกษตร
ดานการสาธารณสุข
ดานการกีฬา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย
ดานกระบวนการยุติธรรม
ดานการพาณิชยและการคา
ดานการเมืองการปกครองและความมั่นคงแหงรัฐ
พรรคยึดมั่นในอุดมการณที่ธํารงและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน ประมุข และจะดําเนิน การทุกวิถีทางเพื่ อสราง
ความเจริญรุงเรืองตลอดจนความผาสุกแกประชาชนในทุกๆดาน รวมทั้งการใหประชาชนไดมีสิทธิ์มีเสียงในการ
แสดงออกดานการคิด การเขียน และการโฆษณา ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมตัวกันดําเนินกิจการทาง
การเมืองอยางเปนอิสระ
1 การเมืองการปกครอง
1.๑ ธํารงรักษาไวซึ่งสถาบั น หลั กของชาติ จะพิ ทั กษรักษา และเทิดทู น ไวซึ่งสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๑.๒ ธํารงรักษาไวซึ่งรัฐธรรมนูญเพราะตระหนักเปนอยางดีวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ จึงมุงมั่นที่จะใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด รวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาบทบัญญัติแหงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ รองรับพลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้ง
ภายในและระหวางประเทศ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรม
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๑.๓ มุงมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผนดิน ใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงแหงรัฐอยางยั่งยืน นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชดําริเขาใจเขาถึง
และพัฒนา เปนฐานในการพัฒนาสังคม สงเสริมใหมีกระบวนการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๑.๔ สนับสนุน สงเสริม และสรางโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสั งคม เพราะตระหนั ก ว า ประชาธิ ป ไตยเกิ ด ขึ้ น จากการมี ส ว นรว มของภาคประชาชน จึงมุ งมั่ น ที่ จ ะ
เสริมสรางโอกาสใหประชาชน ทั้งระดับชุมชน หมูบาน และทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไดอยางอิสระเพื่อนําไปสูการสรางชุมชนใหเขมแข็ง
๑.๕ กระจายอํานาจสูทองถิ่น ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสรางความมั่นคง
และเขมแข็งใหทองถิ่นอยางยั่งยืน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยางทั่วถึงและเทาเทียมทั่วทั้งประเทศ จะใหการ
สนับสนุนและสงเสริมจังหวัดที่มีความพรอมไปสูการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยยึดตาม
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก
๑.๖ สงเสริมการบริหารราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาล และปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1.7 ส งเสริมและสนั บ สนุ น ภารกิจ องคการภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดสอง เพื่ อระวัง
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ หรือตอตานการทุจริตและวางมาตรการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๘ เรงสงเสริมความรูความเขาใจและความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงและอยางเปนอิสระภายใตเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมาย
๑.๙ รับใชประชาชนใหไดรับความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการกินดีอยูดี
สรางเสริมสวัสดิการสังคมที่ดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย มุงขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ําใน
สังคม สรางสังคมที่สงบเรียบรอยและเปนธรรม ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหลดลง รักษาความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม
๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการแบงแยกอํานาจสามฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
ให มีความเปน อิ สระในการทํ างาน แต สามารถควบคุมและตรวจสอบกั นไดเพื่อให เกิดประสิทธิภ าพในการ
ทํ า งานเพื่ อประเทศชาติ และประชาชนอย างมีธ รรมาภิบ าล องคการภายใตการกํากับ ดูแ ล ใหเปน ไปเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
๑.๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐและองคการภายใตการกํากับดูแล
ใหมีงบประมาณที่เหมาะสม มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ขจัดการเลนพรรคเลนพวก
การมีผลประโยชนทับซอน การคัดสรร การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โปรงใส
และยุติธรรม
๑.๑๒ เรงรัดและสนับสนุนการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทอ งถิ่นอยางจริงจัง ในจังหวัด
ที่มีความพรอมก็ใหประชาชนเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรง สําหรับจังหวัดที่ยังไมมีความพรอมก็ใหมีผูวา
ราชการจังหวัดที่ไดมาจากหลายทางรวมทั้งการคัดสรรโดยกระบวนการที่เปนอิสระและมีความนาเชื่อถือ
๑.๑๓ สนับสนุนใหทหารเปนทหารอาชีพอยางแทจริงโดยเปดโอกาสใหผูสนใจประสงคสมัคร
เขาเปนทหารไดตามความสมัครใจมิใชการเกณฑทหารแบบเดิม
๒. ความมั่นคงแหงรัฐ
๒.๑ เสริมสรางศักยภาพของทุกองคกร ในการปกปองประเทศเพื่อรักษาไวซึ่งเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ
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๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทองคกรดานความมั่นคงปฏิบัติภารกิจภายใตกฎหมายอยาง
เครงครัด เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในชาติ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนองคการดานความมั่นคงคุมครอง
ผลประโยชนของชาติ
๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาองคการดานความมั่นคงใหทันสมัย มีศักยภาพ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เรงแกปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย ยึดแนวทางพระราชดําริ
“เขาใจเขาถึงและพัฒนา” เพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
๒.๕ สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางดานความมั่นคง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม กับนานาประเทศ ในการรักษาไวซึ่งสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ
๒.๖ พั ฒ นานโยบายเศรษฐกิจความมั่น คง เพื่ อให ความสัมพัน ธระหวางเศรษฐกิจของการ
ปองกันประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเปนไปอยางราบรื่น
๒.๗ สนั บ สนุ น ให ก องทั พ ช ว ยเหลื อ สั งคมในยามสั น ติ โดยการเข ามี บ ทบาทในงานด า น
สิ่งแวดลอม บทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคาของผิดกฎหมาย
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เปาหมาย
เพื่ อการยกระดั บ คุณ ภาพชี วิต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่งแวดลอม และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จของชุมชนอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
๒.๘ ดานอาชญากรรมขามชาติ จัดตั้งศูนยประสานงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติ เพื่อแลกขอมูลขาวประสานและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางประเทศในการรับมือกับอาชญากรรม
ขามชาติ ไดแก อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การคามนุษย การลักลอบเขาเมือง การกอการรายสากล การคา
ยาเสพติด การฟอกเงิน เปนตน
ดานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
1. โครงสรางพื้นฐาน สงเสริมและพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการขยายตัวทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ไดอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง ยกมาตรฐานเสนทางคมนาคมในชนบทเปนถนนมาตรฐานสากล ให ความรวมมือในการสงเสริมและ
พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมขนสงนานา
ประเทศ สงเสริมและพัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคมขนสงของภูมิภาค ปฏิรปู การขนสงระบบ
รางใหทันสมัย ครอบคลุมทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากล ยกระดับการบริการ ใหเกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย
สะอาด สะดวกสบาย อยางยั่งยืน พัฒนาระบบการขนสงทางน้ําและทางอากาศใหเชื่อมโยง เพื่อรองรับการ
ให บ ริการขนส งประชาชนและสิ น ค า ทั่ ว ทุ กมุ มโลก ยกระดับ มาตรฐานการติดตอสื่อสาร การเขาถึงขอมู ล
ขาวสาร โดยสงเสริมใหมีการบริการอยางเสรีและเปนธรรม ขยายโครงขายการสื่อสารในชนบทที่หางไกลอยาง
ทั่วถึง และพัฒนาใหมีคุณภาพ
๒. นโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงินอยางใกลชิด เพื่อใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย างยั่งยืน สรางความมั่ น คงและความเชื่ อมั่ น ในระบบเศรษฐกิจ ใหเกิ ด ขึ้น ทั้ งภายในและตางประเทศ ให
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ความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงิน ทั้งดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงิน
ของประเทศ ควบคูกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม
3.นโยบายการคลัง เสถียรภาพทางการคลังสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะทํา
ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเนนมาตรการ
การคลังเพื่อกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการทรัพยากรและการ
คลังไปสูทองถิ่นและชุมชน อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งไวแกเศรษฐกิจชุมชน
๔. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอุ ต สาหกรรมด ว ยการพั ฒ นาระบบขนส ง ครบวงจรและ
เทคโนโลยี โดยใชระบบโลจิสติคเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม การลดตน ทุน การผลิ ต
ตลอดจนพัฒ นาอุตสาหกรรมไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ดวยการ
พัฒนาฝมือใหตรงตอตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจทั้งนักลงทุน และ
สรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
๕. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม โดยมุงสรางผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขมแข็ง และใหเขาถึงแหลงทุนไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ ปรับปรุงและพัฒ นาสิ นคาใหมีมาตรฐาน รวมทั้ งการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนสราง
ชองทางการตลาดใหทุกฝายสามารถเขาถึงมากขึ้น
๖. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อ
สรางงาน สรางรายได และความกินดีอยูดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ
ควบคูกับการรักษาแหลงทองเที่ยวเดิม โดยคํานึงถึงการอนุรักษธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เรงรัดใหมีการพัฒนามาตรฐานการบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนใหองคการของรัฐ
และเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคดานตางๆ เพื่อรองรับ
ระบบการคาเสรี
๗. สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน สนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรดวย
การใช พื้ น ที่ ก ารเกษตรให เหมาะสมกั บ ประเภทพื ช เศรษฐกิ จ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ผลผลิ ต ด ว ยอุ ต สาหกรรม
การเกษตร โดยนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยในการผลิต การพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนั้นจะกอตั้งตลาด
กลาง เพื่อการคาสงและคาปลีกดานการเกษตรในทุกภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมหรือเป น
ระบบสหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง
๘. ปรับโครงสรางการจัดเก็บภาษี ขยายฐานการเก็บภาษีเงินไดให ทั่วถึงและเปนธรรมกับ
ประชาชน ใหประชาชนไดมีสวนรวมมากขึ้นในการเสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ
๙. ปรับปรุงแกไขกฎเกณฑและขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ใหงายตอการทํ า
ความเขาใจของประชาชน ใหประชาชนพึงพอใจในการเสียภาษี โดยมีความรูวาเงินภาษีที่จายไปนั้นถูกนําไปใช
อยางโปรงใสและอยางไรเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
๑๐. ลดคาใชจายที่ไมจําเปนของภาครัฐลง การจัดทํางบประมาณตองเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติ โปรงใส ตรวจสอบได ไม เสีย วินั ย ทางการคลังและไมส รางหนี้ สิน มากเกิน ไปจนเป น ภาระแก
ลูกหลานในอนาคต
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๑๑. สงเสริมและสรางความเชื่อมั่นใหกับการลงทุนจากตางชาติ ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
และกําหนดมาตรการที่สะดวก รัดกุมและทันตอภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในโลก
๑๒. สนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินที่ตอบสนองความตองการของผูประกอบการราย
ยอยและประชาชนในชนบทใหมากขึ้นเพื่อแกปญหาแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาสําหรับคนยากคนจน
ดานการพัฒนาสังคม และแรงงาน
การสรางความยุติธรรมทางสังคมและการยกระดับชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้ง
ทางดานการศึกษา การใหหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยคํานึงถึง
การแกปญหาคนยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความคิดความอาน มีความ
รับ ผิ ด ชอบ สนใจการเรี ย นรู แ ละเห็ น แก ป ระโยชน ข องส ว นรวมมากกวาส ว นตน ตลอดถึงการส งเสริม ให
ประชาชนมีศีลธรรม และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
๑. การพัฒนาสังคม
๑.๑ หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ
๑.๒ สนั บ สนุ น และสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จัดใหมีส ถาบัน สงเสริม
วิชาชีพที่ใหความรู ชวยเหลือและแนะนําวิชาชีพประชาชนใหเปนหลักประกันในการดํารงชีพในทุกภาคสวน
ของประเทศทั้งในระดับตําบลและอําเภอ
๑.๓ สรางครอบครัว อบอุ น และเขมแข็ง ให ส อดคลองกับ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาสังคม ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีตาม
แบบครอบครัวไทย
๑.๔ สงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการเด็กเรรอนและผูดอยโอกาส โดยมุงมั่น
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ให มี เครื อ ข า ยความรว มมื อ ระหวางภาคราชการและเอกชนและชุ ม ชน ในการ
สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งสถานสงเคราะหผูสูงอายุ ใหมี
มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนใหผูดอยโอกาสเขาถึงบริการสาธารณอยางเปนธรรม
๑.๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะมุงมั่นในการสงเสริมใหมีบริการสาธารณที่
เอื้ อต อการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตและมาตรฐานความเป น อยูที่ ดีของประชาชน และสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหา
การจราจร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ สงเสริมและพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ในการรับรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความเปนปกแผนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหประชาชนไดรับ
สิทธิเสรีภาพและโอกาสที่เทาเทียม โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเศรษฐกิจ
ตลอดจนปรั บ ปรุ งการสื่ อ สารภาครั ฐ ให ดํา เนิ น ไปเพื่ อประโยชน ส าธารณะ และเป น กลาง สนั บ สนุ น ให มี
กฎหมายคุมครองวิชาชีพสื่อใหมีอิสระ เสรีภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม
๑.๗ ส งเสริ ม ทํ านุ บํ ารุ งศาสนา การอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยส งเสริ ม การเรี ย นรู แ ละ
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชในวิถีชีวิต โดยการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาพื้นบาน
พัฒนาอยางตอเนื่อง และเผยแพรใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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๒. แรงงาน
ปญหาดานแรงงานคือปญหาดานความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง และความสมดุล
ระหวางรายไดของผูใชแรงงานกับความเปนจริงของคาครองชีพในสังคม ปญหาเรงดวนในปจจุบันคือปญหา
การวางงาน ป ญหารายไดขั้น ต่ําของผูใช แรงงาน การใชแรงงานผูห ญิ งและเด็กอยางไมเปน ธรรม ความไม
ปลอดภั ย และความไม เหมาะสมของสถานที่ ทํ างาน รวมไปถึ งป ญ หาการหลอกลวงคนงานไปทํ างานใน
ตางประเทศ
๒.๑ เรงสรางโอกาสอาชีพและรายไดที่มั่นคงเขาสูตลาดแรงงานไทย โดยมุงเนนสังคม
เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตไดนั้นจําเปนตองอาศัยแรงงานเปนสําคัญ จึงใหความสําคัญกับระบบแรงงาน โดยจะ
มุ งเน น ในการพั ฒ นาฝ มื อแรงงาน ให มีค วามสอดคล อ งกับ ความต อ งการของแตล ะบุ ค คลบนพื้ น ฐานของ
เศรษฐศาสตรแรงงาน
๒.๒ พัฒ นาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยประโยชนสําหรับผูใช
แรงงานใหเปนรูปธรรม
๒.๓ สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการในการระงับขอพิพาทแรงงานที่
รวดเร็วและเปนธรรม เครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัยในการทํางาน และสวัสดิการแกผูใชแรงงาน
๒.๔ สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการจัดสงแรงงานไทยไปยังตางประเทศอยางเป น
รูปธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๒.๕ สรางตําแหนงงาน สรางระบบประกันการวางงาน การผลิตแรงงาน สงเสริมการ
ลงทุนตามถิ่นฐานแรงงาน เพื่อรองรับการจางงานในทองถิ่น ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันการเงินของแรงงาน
๒.๖ การคุมครองแรงงาน
๒.๗ ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ลาหลังและไมเหมาะสม เพื่อใหความคุมครองผูใชแรงงาน
มากขึ้นในเรื่องคาจางแรงงาน คาลวงเวลา วันหยุด สวัสดิการ การชดเชย เงินทดแทน การรองเรียนและการ
ดําเนินคดีเมื่อมีขอพิพาทแรงงาน
๒.๘ คุมครองดูแลแรงงานเด็ก สตรี และผูพิการ
๒.๙ ชวยเหลือดูแลคนตกงานใหไดดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสม สงเสริมการเรียนรู การ
ฝกฝนวิชาชีพและการหางานทําใหม โดยรัฐจะเขามาค้ําประกันในการกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี
และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม
๒.๑๐ คาจาง รายไดและสวัสดิการ
๒.๑๑ ปรับปรุงอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําใหเปนธรรม โดยตองใหผูใชแรงงานสามารถมี
รายไดที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม
๒.๑๒ คนงานตองไดรับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมและเปนธรรมจากนายจาง
๒.๑๓ การพัฒนาความรูและศักยภาพ สงเสริมใหมีการเรียนรูและอบรมในดานเทคโนโลยี
และวิทยาการใหมๆแกคนงาน โดยภาครัฐสนับสนุนและใหความรวมมือกับภาคเอกชนใหไดเขามามีสวนรวม
อยางเต็มที่ เพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาเป นเงื่อนไขแรกที่ สําคัญ ของการวางรากฐานการพัฒ นาประเทศที่ ยั่งยืน สภาพ
ปญหาในสังคมไทยที่ผานมาลวนมีพื้นฐานมาจากโอกาสทางการการศึกษาที่ไมเทาเทียมกันของประชาชนและ
ความเหลื่อมล้ําทางคุณภาพของสถาบันศึกษาตางๆ การจัดวางยุทธศาสตรการใหการศึกษาตอประชาชน การ

๔๐

จัดวางหลักสูตร การเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม งบประมาณ รวมไปถึงขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงถือเปนวาระเรงดวนและจําเปนที่ตองลงสูการปฏิบัติ
โดยเร็วที่สุด
๑ การศึกษา
๑.๑ ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบเพื่อใหประชาชนสามารถใชเทคโนโลยีเปนประโยชน
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชาติ ไม ว า จะเป น เรื่ อ งของยุ ท ธศาสตร แนวทาง หลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระ
กระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รัฐตองเติม
อยางสม่ําเสมอการศึกษาไมมีวันหมดอายุ สามารถสมัครเรียนหลากหลายหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพเพิ่มเติม
สามารถเรียนทางออนไลน ด วยตนเองโดยประเมิน ลักษณะเฉพาะบุคคล ดานการวางแผน การศึกษา การ
ทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อยางจริงจังใหกับ
เด็ก มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีระเบียบวินัย รูจักประหยัดและพึ่งตนเอง เห็นแกประโยชนของ
ส ว นรวมเหนื อกวา ประโยชน ส ว นตน มี ความเข าใจในคุ ณ คาของประเพณี และศิล ปวัฒ นธรรมที่ ดีงาม รัก
ธรรมชาติ ชื่นชมในภูมิปญญาปราชญชาวบาน รูจักคนควาหาความรู รูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ รูจักใช
เหตุและผล มีความยุติธรรม ทั้ งกลาเป นผู นําการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่ อเป น รากฐานของการพั ฒ นา
ประเทศและประชาชนตอไปในอนาคต
๑.๒ บุคลากรครูอาจารยคุณ ภาพสูง มีสถาบันการศึกษาแหงชาติเป นสถาบันผลิต และ
พั ฒ นาครู เข า สู ร ะบบเพี ย งแห งเดี ย ว เพื่ อ ทํ า ให ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพของครู ที่ ผ ลิ ต เข า สู ร ะบบอย า งมี
ประสิทธิภาพสามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียนในการคิดวิเคราะห มากกวาการทองจํา
๑.๓ อาชีพครูมีคาตอบแทนที่สูง มีเสนทางอาชีพที่ดี และมีการรวมมือกับครูคนอื่นๆใน
การวางแผนและปรั บ ปรุงการเรีย นการสอน และมี การปรั บ ปรุงพั ฒ นาระบบการบริห ารและการสอนใน
โรงเรียนตางๆใหใกลเคียงกันหรือมีมาตรฐานเดียวกัน
๑.๔ โอกาสทางการศึกษาที่ เทาเทียมกัน โดยรัฐจัดใหมีการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนถึง
ระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย เสนทางการศึกษาที่มีความยืดหยุนสูง สามารถถายโอนนักเรียนระหวางสาย
วิ ช าชี พ กั บ สายสามั ญ เพื่ อ ความถนั ด ของนั ก เรีย น มี ก ารแบ งเกรด และกํ าหนดเส น ทางการศึ ก ษา ตั้ งแต
มัธยมศึกษา เพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยใชคะแนนแบงเกรด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เชน คะแนนดี
เยี่ยม , คะแนนดี และคะแนนปานกลาง หากสอบผาน เอเน็ต (A-NETX หรือโอเน็ต(O-NET) สามารถเลือก
เรียน ในสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สายเทคนิค และวิชาการ และโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันไมมี
ความเลื่อมล้ําทางสังคม
๑.๕ สงเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา
๑.๖ การเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย) รัฐกําหนดการเรียน
การสอนทุกวิชาเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน เปนตน และนักเรียนทุกคนตองเลือกเรียน
ภาษาไทยของตนดวย

๔๑

๑.๗ ลดอํานาจการรวมศูนยของกระทรวงศึกษาธิการและเขตการศึกษาตางๆ ใหเปนเพียง
ผูดูแลประสานงานเรื่องนโยบาย คุณภาพ ความโปรงใส ความเปนธรรม ตัดอํานาจการจัดการแบบรวมศูนย
โดยกระจายความรับผิดชอบและอํานาจใหกับทองถิ่นใหมีอิสระและการจัดการศึกษาเองมากขึ้น
๑.๘ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยใหความสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนที่
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง คํานึงถึงสวัสดิการดานโภชนาการอยางเหมาะสม ใหมี
การเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหผูศึกษาสามารถ
กําหนดเปาหมายการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองตอสังคมไดอยางสูงสุด
๑.๙ พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
โดยใหภาคประชาสังคม เชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ มุงสงเสริมการสรางสถานศึกษาที่มีคุณภาพในทั่วทุกภูมิภาค
อยางเพี ยงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา นอกจากนั้ นจะสรางเครือขายความรวมมื อ
ระหวางสถานศึกษาของชาติกับนานาประเทศ ดวยการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิชาการ และเทคโนโลยี
ระหวางกัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสม
๑.๑๐ ส งเสริมและสนั บ สนุ น ระบบการศึกษา โดยตระหนักวารากฐานของการพั ฒ นา
ประเทศ เปนผลมาจากระบบการศึกษาของประชาชน ดังนั้นพรรคจึงใหความสําคัญที่จะพัฒนาดานการศึกษา
ให มีคุณ ภาพสู งสุ ด ทั้ งเพิ่ มและขยายโอกาสการศึ กษาแกป ระชาชนอย างทั่ วถึ งและมี มาตรฐาน รวมทั้ งให
ทองถิ่นมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและมีคุณธรรมจริยธรรม
ทันตอความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๒ ศิลปวัฒนธรรม
๒.๑ สงเสริมใหประชาชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและ
เขาถึงความเปนชาติไทยโดยผานศิลปวัฒนธรรมไทย
๒.๒ สนับ สนุน ความเปน อิสระในการเลือกนับ ถือศาสนาของประชาชน สนับ สนุนและ
สงเสริมศาสนาสถานของทุกศาสนา รวมไปถึงการสนับสนุนเผยแพรคําสั่งสอนที่ใหประชาชนปฏิบัติและพัฒนา
ตนเปนคนดี มีศีลธรรม มีจริยธรรม
๒.๓ ส งเสริ ม อนุ รั ก ษ แ ละเผยแพร ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมไทยที่ ง ดงาม ให ป ระชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยู ดํารงอยูและซาบซึ้งในเอกลักษณของชาติ
ดานการตางประเทศ
มุงดําเนินนโยบายที่เปนอิสระ เปนกลาง โดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
เปนพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการธํารงไวซึ่งเอกราช อธิปไตยของชาติ บูรณภาพแหงดินแดนในการ
พิทักษและสงเสริมความมั่นคงของรัฐ พัฒนาความสัมพันธที่เทาเทียมและรวมมือกับนานาชาติและองคการ
ระหวางประเทศ เพื่อยังประโยชนใหเกิดแกการพัฒนาประเทศ
๑. เสริมสรางการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติ โดยสงเสริมความเขาใจอันดี
และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนําความเจริญรุงเรืองสูภูมิภาค ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ผลักดันใหมีการคาชายแดน และการแกปญหาชายแดงกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติวิธี ยึดถือนโยบายที่
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เปนกลาง อิสระ เปนมิตรกับนานาประเทศ โดยยึดมั่นในเอกราชอธิปไตย ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของชาติ
เปนหลัก
๒. ยกระดั บ บทบาทของประเทศโดยการมีส ว นรว มกั บ องค การระหวางประเทศ เช น
องคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก องคการทางเศรษฐกิจอื่นๆ และยึดมั่นในพันธะกรณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ และกฎบั ต รสหประชาชาติ เสริมสรางเสถีย รภาพและความมั่ น คงระหวางประเทศ และ
แสวงหาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี และการรวมมือทางการคา
๓. รวมมื อกั บ นานาประเทศเพื่อกระชับ ความรวมมือในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้ งสงเสริมการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งทวิภาคีและพหุ ภาคีที่เป นประโยชนต อ
ประเทศ
๔. สงเสริมภาคเอกชนและหนวยงานราชการขยายการคาการลงทุนในตางประเทศ
๕. สงเสริมและปรับปรุงความสัมพันธ และความเขาใจอันดีงามกับประเทศเพื่อนบานทุก
ประเทศและประเทศอื่นๆในโลก โดยยึดถือหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มุงแกปญหาทุกชนิดดวย
สันติวิธี ไมสนับสนุนการกอสงคราม และตอตานการกอการรายในทุกรูปแบบ
๖. สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือของอาเซียน สรางความรวมมือกันมากขึ้นทั้งในดาน
การคา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ใหอาเซียนเปนเขตของความสมานฉันท สันติภาพ เสรีภาพ
และความเปนกลาง
๗. เสริมสรางความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคาและเทคโนโลยีที่สราง
ความกินดีอยูดีและความอบอุนปลอดภัยแกประชาชนกับนานาประเทศ
๘. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก โดยการขยาย
ตลาดการคาในตางประเทศใหมากขึ้นและมั่นคงขึ้น โดยคงความรวมมือและยกระดับความสัมพันธระหวางรัฐ
ตอรัฐ รัฐตอเอกชน และเอกชนตอเอกชน ใหอยูบนผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
๙. จะคุมครองแรงงานคนไทย ผลประโยชนและสิทธิมนุษยชนของคนไทยในตางประเทศ
ใหไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเหมาะสมจากนานาประเทศ
๑๐. จะเคารพและส งเสริ ม ทั้ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การของกฎบั ต รสหประชาชาติ แ ละ
ปริญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะเคารพและรักษาสิทธิตามความตกลงที่ทําไวกับตางประเทศ บนหลัก
ของความเสมอภาค เปนธรรม และถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหารายแรงที่เกาะกินสังคมไทยและแพรขยายออกไป
แทบในทุกวงการมาอยางเนิ่นนาน สรางความเสียหายแกประเทศชาติอยางใหญหลวงตลอดมา การปองกัน
และปราบปรามใหหมดสิ้นไปดวยกระบวนการและกลไก ตลอดจนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของผูบังคับ
ใชกฎหมายจึงเปนความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับการปฏิบัติ
๑ ต อต านการทุ จ ริต คอร รัป ชั่ น ทุ กรูป แบบ ปฏิ รูป กฎหมายที่ เกี่ย วของกับ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ มีการเพิ่มบทลงโทษทั้งจําและปรับใหสูงขึ้น คดีตองไมมีอายุความ ตองมีการยึดทรัพยผูตองหา
ที่หนีคดี ถาผูตองหาหลบหนีคดีศาลสามารถพิจารณาพิพากษาฝายเดียวได รวมทั้งตัดสิทธิ์ในการอุทธรณและ
ฎีกานอกจากนั้นใหมีการจัดตั้งศาลคดีทุจริตคอรัปชั่นเปนการเฉพาะ
รวมไปถึงคดีทุจริตคอรรัปชั่นในอดีตที่ขาดอายุความการฟองรองดําเนินคดีไปแลว แตยังเปนที่กังขา
ของสังคม ในกฎหมายตองเปดชองใหมีกลไกและมาตรการที่สามารถรื้อฟนนําคดีกลับมาสูการพิจารณาใหมได
รวมทั้งการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกอคดีดังกลาว
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เพิ่ มคํ านิย ามของการทุ จ ริตคอรรัป ชั่ น ให สอดคล องกับ คํ านิ ยามของสหประชาชาติ ที่ รวมถึงการมี
ผลประโยชนทับซอน การเลนพรรคเลนพวกอยางไรธรรมาภิบาล ใหเปนโทษทางการทุจริตคอรรัปชั่นดวย
รวมทั้งการเพิ่มความผิดฐาน “การร่ํารวยผิดปกติ” โดยหาสาเหตุและที่มาไมได ใหเปนความผิดทั้งทางอาญา
และทางแพงดวย
๒ ปฏิรูปองคกรตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นใหมีอิสระ และประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไมเปดชองใหฝายการเมืองและผูมีอิทธิพลเขาแทรกแซงการทํางานได รวมทั้งใหมีการประสานงานและ
แบงความรับ ผิดชอบกัน ขององคกรอิ สระตามรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะตกแก
ประเทศชาติและประชาชนเป นสําคัญ รวมถึงการคัดสรรคนดี มี ความสามารถ มีความกลาหาญ เขาดํารง
ตําแหนงในองคกร
๓ มีกฎหมายวาดวยเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขาวสารขอมูลของรัฐ ประชาชนตอง
มีสิทธิในการรับรูและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐได สรางระบบตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของผู
มีอํานาจในการจัดซื้อจัดจาง มีมาตรการที่ไมใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซงการบริหารและจัดการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง การถือสัมปทาน รวมถึงการแสวงหาผลประโยชนใหกับตัวเอง ญาติมิตรและเครือขาย
๔ มี ก ารกํ า หนดมาตรการ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ กระบวนการและกลไกในการกลั่ น กรอง
งบประมาณและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณแผนดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อความโปรงใสและเปนธรรม
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ
๕ เสริ ม สร า งปลู ก จิ ต สํ า นึ ก สร า งทั ศ นคติ ค า นิ ย มให กั บ ประชาชนในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตั้งแตเด็กและเยาวชน และบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
ดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากมีการจัดการอยางเหมาะสมและ
ถูกตองโดยคํานึงถึงความเปนเจาของรวมกันของคนในชาติ ก็จะสรางความมั่งคั่งและมั่นคงใหกับประเทศชาติ
ไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
๑ การพลังงาน
๑.๑ ดําเนินการวางแผนประหยัดการใชน้ํามัน สงเสริมการสํารวจวิจัยและพัฒนาการนํา
พลังงานทางเลือกมาใชประโยชนแทนการใชน้ํามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย เปนตน ปรับปรุงโครงสราง
ราคาน้ํามันในประเทศที่ไมกอภาระแกประชาชนผูบริโภค
๑.๒ กิจการการผลิตและจําหนายน้ํามันตองเปนการดําเนินงานของรัฐที่รัฐเปนเจาของ
เพื่อประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสวนใหญ
๑.๓ เรงรัดการบริหารงานดานพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดอัตราคา
พลังงานให เหมาะสมกั บ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนกับ
ประชาชน และยึดถือผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการดําเนินงาน
๑.๔ ปรั บ ปรุ งแก ไขกฎหมายและระเบี ย บขอ บั งคั บ ทั้ งหลายที่ เกี่ ย วพั น กับ พลั งงานให
เหมาะสม เปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
๑.๕ ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให อุ ต สาหกรรมพลั ง งานเป น ประโยชน ต อ ประชากร
ภายในประเทศ และโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานและพัฒนาใหเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดย
ใชความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร สรางเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
๑.๖ สงเสริมพัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟาทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งใหมี
การกระจายแหลงประเภทพลังงานใหมีความหลากหลาย เจรจากับประเทศเพื่อนบานเพื่อรวมพัฒนาแหลง
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พลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช เพื่อลดความเสี่ยงดานการจัดหา ความ
ผันผวนทางดานราคา และลดตนทุนการผลิต
๑.๗ สงเสริมปรับบทบาทกองทุนน้ํามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวน
การชดเชยราคานั้นจะตองดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติ ใชแกสโซฮอล ไบโอ
ดีเซลใหมากขึ้นทั้งในภาคขนสงและครัวเรือน
๑.๘ สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิต
ไฟฟ าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒ นาพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา
๑.๙ สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
และชีวมวล เชน แกสโซฮอล (อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชนของเกษตรกร
๑.๑๐ สนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใต
มาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม ใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดพลังงาน
สนั บสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวงการใชไฟฟ าสูงสุดรวมทั้ งการวิจัยพัฒ นาและกําหนดมาตรฐาน
อุปกรณไฟฟาและมาตรฐานอาคารประหยัด พลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน และ
การขนสงระบบรางซึ่งเปนตนทุนราคาถูกและตรงตอเวลา
๑.๑๑ สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดาน
การจัด หาพลังงานของประเทศ สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐานดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการ
พัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก
๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คํ า นึ งถึ งสิ่ งแวดล อ มที่ กํ าลังเป น ป ญ หา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้ น ที่ อุต สาหกรรม การ
ดําเนินการดังกลาวสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได การลงทุนดานเศรษฐกิจ
และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการควบคูกันไป โดยใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและฟนฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง
๒.๑ การคุมครองปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม อากาศ แร
ธาตุ ทะเล และชายฝงบนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติแบบยั่งยืน
๒.๒ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน
๒.๓ การปองกัน ควบคุมและแกปญหามลพิษ ทุกแหลงไมใหสรางความเสียหายตอชุมชน
ประชาชน และสิ่ งแวดล อม จั ดการอยา งเปน ระบบและมีป ระสิทธิภ าพ ใหแกผูกอมลพิ ษตองมีสว นรว ม
รับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษอยางยั่งยืน
๒.๓ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให กั บ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยทั่วถึง เสริมสรางการรวมตัวกันของชุมชนและองคกรเอกชน ในการทํา
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กิ จ กรรมและรณรงค ก ารอนุ รั กษ เพื่ อ เสริม สรางความรูความเขาใจต อความสําคัญ ของสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวาง
ดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม
๑ ส งเสริ ม การท อ งเที่ ย วภายในประเทศให มี ค วามเข ม แข็ ง อย า งมี ภู มิ คุ ม กั น และยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒ นาธรรมและวิถีชีวิต และการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
๒ สงเสริมการบริหารจัดการการทองเที่ยวจากนอกประเทศใหมีประสิทธิภาพใหเกิดความ
เหมาะสมของคุณภาพสินคาบริการและราคา และเพื่อเพิ่มรายไดการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวตางชาติ
๓ ปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ
๔ ปองกันและแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากการทองเที่ยวทั้งขยะและน้ําเสีย ตลอดจนการ
ปนเปอนทางวัฒนธรรม
๕ การกระจายรายไดจากการทองเที่ ยวไปยั งผู ป ระกอบการและประชาชนที่ อยูในห วงโซ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางทั่งถึงและเปนธรรม
๖ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหสะอาดปลอดภัย สะดวกและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ของแหลงทองเที่ยว
๗ สรางความสั มพั น ธ กั บ ภู มิภ าคประเทศเพื่ อนบาน เพื่ อเป น ประตูและขยายตลาดการ
ทองเที่ยวใหสูระดับโลก
๘ สรางความเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับยุทธศาสตรดานการเปนศูนยกลางการประชุมการ
สัมมนา และการแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชีย
๙ พัฒนาและสรางแหลงจําหนายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดยจะสงเสริมบทบาทเอกชน
รวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหแยในสภาพเดิมอยางตอเนื่อง
๑๐ เผยแพรวัฒนธรรมเชิงรุกสูตลาดโลก เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวในมิติตางๆ โดยสามารถ
เผยแพรความเปนไทยสูประชาคมโลกและสามารถเพิ่มมูลคาของการทองเที่ยว
๑๑ อนุรักษวัฒนธรรม ในรูปแบบดั่งเดิมและวัฒนธรรมเชิงประยุกตใหรวมสมัย และการใช
ชีวิตในปจจุบัน
ดานการอุตสาหกรรมและการลงทุน
๑ การอุตสาหกรรมภาคการผลิต
๑.๑ สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุน สิทธิพิเศษทางดานการกูยืมเพื่อลงทุน ใหกับอุตสาหกรรม
กลุ ม เป าหมายตามแผนยุ ท ธศาสตร ที่ เป น อุต สาหกรรมสงเสริม การจ างงานให บุ ค ลากรในประเทศ และ
อุตสาหกรรมของคนไทย (ทุนคือปจจัยการกอตั้ง ดําเนินการ และขยาย)
๑.๒ สนับสนุน สงเสริมอุตสาหกรรมทุกภาคสวนใหมุงสูการตลาดนําการผลิตและเทคโนโลยี
เพื่อสรางการพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
๑.๓ สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมต า งชาติ ที่ พ ร อ มช ว ยให ป ระเทศสามารถพั ฒ นาให เป น
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่ มีองค ความรูดานเทคโนโลยี กรรมวิธีดานการผลิต การบริหารจัดการ เพื่ อ
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นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาให เป น อุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศได ต อ ไป (ยานพาหนะ อุ ป กรณ เทคโนโลยี
เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร การถลุงแรฯลฯ ของคนไทย)
๑.๔ เสริมสรางใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะ
กอใหเกิดผลตอเนื่องตอการปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมตลอดจนสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเนื่องกับทรัพยากรธรณีและอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ
ระบบเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม (ใหถลุงแร แปรรูป ใหไดในประเทศ)
๑.๕ สงเสริมการรับชวงและเชื่อมโยงการผลิตระหวางกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะของ
กลุมอุตสาหกรรมเพื่อใหมีการสนับสนุนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันและเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนที่เขมแข็ง
กับธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมที่สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกันไดและเปน
พั น ธมิ ต รกั น (Industrial Clusters) อุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถเป น ห ว งโซ ก ารผลิ ต (Supply Chain) โดยมี
บทบาทเปนการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเชื่อมโยงอยางประสิทธิภาพ
๑.๖ สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสานโดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการใชประโยชนจาก
กา ซธรรมชาติ ซึ่งเป น ทรัพ ยากรภายในประเทศใหเป น แหลงพลั งงานหลักของประเทศอยางจริงจั งรวมทั้ ง
สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงสํารวจพัฒนาและจัดหาแหลงพลังงาน
ทดแทนรวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแนวใหมเพื่อการประหยัดพลังงาน
๑.๗ ปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนด กฎเกณฑ สํ า หรั บ การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการแขงขันในยุคแหงการคาเสรี การรวมกลุม
ของประเทศตางๆ
๑.๘ ปรับปรุงขอกําหนด กฎเกณฑ ดานการควบคุม ใหสอดคลองกับสถานะการณปจจุบัน
และอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๙ สรางความรวมมือการพัฒนาดานองคความรู ดานเทคโนโลยี ดานพัฒนาบุคลากร กับ
หนวยงานภาคการศึกษาตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการพัฒนาอยางมีประสิทธิทั้งระยะเวลาการพัฒนา ตนทุนใน
การพั ฒ นา มุงสูป ระสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒ นาสงเสริมใหอุตสาหกรรมในประเทศกาวสูการแขงขันอยาง
ทัดเทียมและกาวหนา
๑.๑๐ กําหนดใหเขตอุตสาหกรรมอยูหางออกไปจากเขตชุมชน โดยคํานึงถึงสุ ขภาพของ
ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเอาไวเปนสําคัญ
๑.๑๑ ปองกันและแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากกากของเสีย ขยะมูลฝอยและสารที่เปนพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใหทางโรงงานอุตสาหกรรมตองเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ และใหมี
บทลงโทษทางกฎหมายอยางรุนแรงตอทางโรงงานที่สรางความเสียหายแกสภาพแวดลอมและกอปญหาใหแก
สุขภาพของประชาชน
๑.๑๒ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถและมีทักษะ
เหมาะสมตอการทํางาน และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑.๑๓ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบโครงสร างพื้ น ฐานให เหมาะสมและเอื้ อ อํ านวยต อ การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของ
อุตสาหกรรม
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2. การเกษตรอุตสาหกรรม
๒.๑ ส ง เสริ ม ให ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ในอุ ต สาหกรรมไทยสู Smart Factory' จะมี
กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภ าพดวยการใชระบบไซเบอรหรือระบบคอมพิวเตอรครบวงจร
ควบคุมในการสื่อสาร ทําใหเกิดการผลิตสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความแตกตาง
กันในแตละรายในระยะเวลาอันสั้น
๒.๒ สงเสริมการพัฒ นาและถายทอดเทคโนโลยี ระบบเชื่อมโยงและการรับชวงการผลิ ต
การตลาด กฎระเบียบของรัฐ ใหสอดคลองกับทางการคาเสรีจําเปนที่จะตองสรางความสามารถในการผลิตและ
การแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรใหมีความเขมแข็งขึ้น โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
หลัก และหนวยงานสนั บสนุ นในการจัดทําแผนแมบทเพื่ อเปน กรอบในการพัฒ นาอุตสาหกรรมการเกษตร
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ตองสรางบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ในดานการวิจัย และการ
ปฏิ บั ติ เชิ ง บริ ห าร เป น การเสริ ม ความรู ค วามชํ า นาญทางการบริ ห ารและการจั ด การเทคโนโลยี เฉพาะ
อุตสาหกรรมเกษตร
๒.๓ สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความเขมแข็งในกระบวนการใชประโยชน
จากจุลินทรียในการผลิตสารชีวภาพตางๆ รวมถึงเทคโนโลยี การคนหาและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
สมุนไพรเปนการผสมผสานความรู
๒.๔ สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การควบคลุมราคาตนทุน ทั้งใน
ดานวัตถุดิบ และ คาแรง ตองใหความสําคัญกับการจัดหาแหลงน้ํา การวางระบบและการตรวจสอบมาตรฐาน
การกระจายพันธุ ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่สําคัญสําหรับภูมิภาคและทั่วโลก
จากการใชวัตถุดิบในประเทศ
ดานการเกษตร
ภาคการเกษตรถือเป นภาคเศรษฐกิจพื้ น ฐานของประเทศเพราะเปน แหลงรายไดและงาน
อาชีพที่สําคัญของประชาชนจํานวนมาก การพัฒนาดานการเกษตรคือการขจัดความไมเปนธรรม แกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําดานรายได และแกไขปญหาความยากจนของคนจํานวนมากในชนบท สรางสมดุลจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
๑. สงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง สนับสนุนใหมีการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร และสงเสริมให
เขาถึงแหลงทุนอยางเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแกปญหาหนี้สินของภาคเกษตร สวนการแกไขปญหารายได ภาค
เกษตรที่ตกต่ํานั้นจะเนนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรดวยการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลคาของสินคาการเกษตร นอกจากนี้ จะสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงดานราคาและจากภัยธรรมชาติ
๒. ปรั บ โครงสร า งภาคการเกษตร จะกํ า หนดพื้ น ที่ เพื่ อ อนุ รั ก ษ สงวน คุ ม ครองพื้ น ที่
เกษตรกรรม ซึ่งเป นวัฒ นธรรมการเกษตรของประเทศใหคงอยู สงเสริมการใชน้ําอยางมีป ระสิทธิภาพเพื่ อ
ประโยชนในการผลิต มีการกําหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหมีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และโอกาสทางการตลาด
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๓. สนั บสนุน กลุมภาคการเกษตรอยางตอเนื่อง เพราะประชาชนส วนใหญป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จึงมุงมั่นที่จะสนับสนุนสงเสริมระบบสหกรณการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
๔. เปนแหลงผลิตอาหารที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน จะพัฒ นาคุณภาพสินคาเกษตร เพื่ อ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิตใหปลอดภัยและมี
คุณภาพมีมาตรฐาน
๕. ตั้งกองทุนแกไขปญหาความยากจน เพราะภายหลังที่ประเทศไทยถูกเขาผนวกเขากับ
ระบบทุ นนิ ยม ตลาดไดกระตุน การบริโภคทุ กรูป แบบแผ กระจายรุกคื บไปทุ กครัวเรือน ประชาชนมี รายได
เพิ่มขึ้นชากวารายจาย จนเกิดปญหาความยากจนตามมา ดังนี้เพื่อการแกไขปญหาอยางยั่งยืน จะจัดตั้งกองทุน
ชวยเหลือผูยากจน รวมทั้งปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน ใหประชาชนมีโอกาสในการชําระหนี้ดวยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีความอยูดี กินดี มีความสุข
๖. สงเสริมเกษตรกรใหผลิตสินคาการเกษตร ขยายตลาดการสงออกมากขึ้น ลดอุปสรรคการ
สงออกใหเกิดความคลองตัว
๗. รัฐสนับ สนุนใหประชาชนมีที่ดินโดยมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อการเกษตรกรรม
จัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูปที่ดินโดยดําเนินการซื้อที่ดินจากเจาที่ดินรายใหญ เพื่อนํามาปฏิรูปเปนที่ทํากินของ
ชาวนาชาวไรและชาวสวนที่ยากจนและไรที่ทํากิน
๘. ปฏิ รูป ราคาผลิ ตผลภาค เกษตรกรรมที่ต กต่ํา อยางเปน รูป ธรรมและตอเนื่ องเพื่ อให
เกิดผลอยางยั่งยืนเปนประโยชนตอภาคเกษตรกรรม
๙. สนับสนุนสงเสริมความรูภาคเกษตรโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลด
ตนทุนการผลิตหลีกเลี่ยงสารเคมีและลดการทําลายสิ่งแวดลอมโดยสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อเกษตรกรให
เหมาะสมและเพียงพอ
๑๐. ขยายตลาดสินค าเกษตรในตางประเทศใหกวางขวางยิ่งขึ้น และเรงรัดการสงออกให
สอดคลองกับระยะเวลาในการผลิต สนับสนุนการผลิต การแปรรูป การตลาด ที่สอดคลองกับความตองการ
ของทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเปดใหองคการของเกษตรกรและภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาและตัดสินใจ
๑๑. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเปนระบบสหกรณหรือรูปแบบอื่นๆเพื่อสรางความเขมแข็ง
ปรับปรุงแกไขระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพแกไขปญหาหนี้สินรื้อรังของเกษตรกรอยางเปนระบบใหหลุดพน
จากสภาพปจจุบัน
ดานการสาธารณสุข
บริการดานการสาธารณสุขเปนสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนทุกเพศทุ กวัยและทุกหมู
เหลา ที่รัฐตองใหความสนใจ สนับสนุน และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตลอดเวลา รวมไปถึงการ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางกวางขวางถวนหนา และในทุกสถานการณอยางรวดเร็วและเหมาะสม
การสาธารณสุข
๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหทุกคนสามารถเขาถึงการบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงโดย
มีการใชทรัพยากรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ

๔๙

๒ พัฒนาและดําเนินการทศวรรษแหงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเนนการพัฒนา ขีด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศดานสุขภาพ และ
การมีบุคลากรและแพทยดานเวชศาสตรครอบครัวใหครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเขตเมือง กทม. และชนบท
๓ พัฒนาระบบบริการในแตละเขตพื้นที่ โดยเนนความเขมแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ
ระบบเครือขายการสงตอระหวางสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้โดยมีระบบอภิบาลอยางมีสวนรวมและโปรงใส เพื่อให เกิดการ
กระจายและการใชทรัพยากรอยางเสมอภาค และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สรางความ
เปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขในเรื่องสิทธิประโยชน การเขาถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน
และระบบขอมูล โดยในดานการบริการสาธารณสุขตามโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหนา เพื่อใหสามารถ
ดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึงรวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหมีคุณภาพและมีสัดสวนแพทยตอประชากรตาม
มาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ โดยโครงสรางประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย
๕ เรงรัดดําเนินการใหการบริการการแพทยฉุกเฉินตามนโยบาย "ใชบริการไดทุกที่ ฟรีทุก
สิทธิ์" มีความเปนจริงในทางปฏิบัติ
๖ เรงรัด การดํ าเนิ น การระบบการสรางเสริมสุขภาวะ สํ าหรับ ผูสู งอายุ และผูอยูในภาวะ
พึ่งพิงรวมทั้งผูปวยในระยะทายของชีวิต ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยขยายศูนยบริการสุขภาพทุกตําบลเนนการ
ดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ดวยการสนับสนุนการเงินในระบบ
๗ เรงรัดพั ฒ นาระบบการเขาถึงบริการสุขภาพ และพั ฒ นาหนวยบริการสุขภาพ สําหรับ
ประชากรที่มีความตองการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขาถึงบริการสําหรับคนพิการ
๘ สนับสนุนการบูรณาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพอยางครบ
วงจร โดยการสนั บ สนุ น การเพิ่ ม การใช ในสถานพยาบาล การเพิ่ ม การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
๙ เรงรัดการดําเนิน การพั ฒนาคุณภาพการบริการ ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจมาก
ที่สุด และผูใหบริการมีความมั่นใจ
๑๐ ปฏิรูปการสาธารณสุขทั้ งระบบ ให ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริการที่มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ไมวาจะเปนสถานพยาบาลในเขตเมืองหรือชนบท โดยการรักษาพยาบาลตองเปน
สวัสดิการที่รัฐตอบสนองตอประชาชนโดยไมมีคารักษาแตอยางใด
๑๑ ขยายสถานพยาบาลให ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในเขตเมื อ งและชนบทที่ ห า งไกล ไม ว า จะเป น
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ สถานี อนามัยในระดั บตํ าบล โดยตองมีป ระสิทธิภ าพทางดานการ
รักษาพยาบาลและปองกันโรคที่ทัดเทียมกัน ทั้งนี้คํานึงถึงเรื่องของตัวอาคารสถานที่ อุปกรณทางการแพทย ยา
เวชภัณ ฑ อัตรากําลังของแพทย พยาบาลและบุคลากรฝ ายตางๆ ทั้งนี้เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ คนป วย
เรื้อรังและคนดอยโอกาสตางๆ ตองไดรับการดูแลเปน อยางดี ตองไมมีใครสวนไหนถูกละทิ้งจากระบบการ
บริการสาธารณสุขอยางเด็ดขาด
๑๒ เพิ่มเสริมศักยภาพของบุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหมีความมั่นคง
ในวิชาชีพ มีความกาวหนาในการทํางาน มีการจัดสรรรายไดและคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
๑๓ สงเสริมการคนควาวิจัยทางดานการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย การวิจัยสาธารณสุข
พัฒนาการแพทยพื้นฐาน แพทยทางเลือกและยาสมุนไพร นําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน

๕๐

สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดชวงชีวิต
1. จัดการกับปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุมวัย
๑.1 ทารกและเด็กเล็ก เนนการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดทําชุด
นโยบายเพื่ อส งเสริ มพั ฒ นาการเด็ ก การออก พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการ
จัดการภาวะ การขาดสารอาหาร
1.๒ กลุมวัยเรียนเนนการปรับปรุงฉลากอาหารใหเอื้อตอพฤติกรรมการบริโภคที่ เหมาะสม
และการดําเนินการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะชีวิต และทักษะดาน สุขภาพ
1.3 กลุมวัยรุนและวัยทํางาน เนนการจัดการกับปญหาการบริโภค บุหรี่ สุรา สารเสพติด
อนามัยการเจริญพันธุ พฤติกรรม การบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปจจัยเสี่ยงตามกลุมวัย
1.4 ผูสูงอายุเรงรัดการดําเนินการพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
2. โภชนาการและอาหารปลอดภัย เนนการแกปญหาโภชนาการตามกลุมประชากร และ การ
สรางความเขมแข็งของระบบการติดตามเฝาระวัง และการบังคับใชกฎหมายภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด
2.1 การดําเนินการเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง ของกลไกการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โดย
การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนทองถิ่น
2.2 สรางเสริมความเขมแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ทํางานขามภาคสวน
ทั้งในภาครัฐ (กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ทองถิ่น เพื่อ
รวมกันดําเนินการฉันกัลยาณมิตร ในการสรางเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการ
จัด การสภาพแวดลอมที่ เอื้ อต อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต เชน กลไกการทํ างานขามภาคสวนของกระทรวง
สาธารณสุข กลไกภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แหงชาติ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ และ พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน เปนตน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
1. สนับสนุนใหคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการวางแผนกําลังคน ดาน
สุขภาพอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
2. ดํ าเนิน การสนั บสนุ นการผลิตและพัฒ นาบุคลากร ใหมีจํานวนเพียงพอและสอดคลองกั บ
ความตองการของระบบบริการสุขภาพและแผนกําลังคน โดยเนน ความรวมมือระหวางผูผลิต ผูใช ประชา
สังคม และชุมชน ทองถิ่น เนนการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่การศึกษารวมกันระหวาง สาขา
วิชาชีพ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
3. เสริม สรางระบบการบริ ห ารจัดการบุ คลากรให มีร ะบบการจางงาน และระบบการสราง
ฉันทะและแรงจูงใจ ที่สงเสริมการกระจายที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา บุคลากรมีขวัญกําลังใจ ดี
มีความสุขและความภู มิใจ โดยใช มาตรการทั้ งดานการศึกษา การบริห ารจั ด การ มาตรการทางสั งคมและ
การเงินอยางครบวงจร โดยเฉพาะการทําใหสถานที่ทํางานทุกแหงเปน Healthy Workplace
พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการแพทย
1. สงเสริมและเรงรัดการดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ใน การ
ผลิตยา รวมทั้งเครื่องมือแพทย ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีน ไขหวัด
ใหญ วัคซีนพื้นฐาน ชีววัตถุที่ใชในผูปวยโดยไดรับการสนับสนุน จากระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยาง
เหมาะสม
2. สรางความเขมแข็งและยั่งยืน ของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดย
ศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแหงชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ และกฎหมายที่
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เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการใชยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม คุมคา รวมทั้งการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
จัดการโรคติดตอและภัยคุกคามดานสุขภาพ
1. เสริ ม สร า งความเข ม แข็ งของระบบการเฝ า ระวั ง และสอบสวนโรคและภั ย คุ ก คามด า น
สุขภาพ เพื่อใหทันกับแนวโนมการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมและสนับสนุนการดําเนินการของกฎ อนามัย
ระหวางประเทศ (IHR) โดยสนั บ สนุ น ประเทศกําลังพั ฒ นา โดยเฉพาะประเทศเพื่ อนบ าน ในการสราง ขี ด
ความสามารถดานบุคลากรและเครือขายหองปฏิบัติการ
2. เรงรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร เตรียมความพรอมปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) โดยเนนการดําเนินการตามหลักการ "สุขภาพ หนึ่ง
เดียว" ใหมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ
3. เร งรัด และดํ าเนิ น การให เกิด ความยั่งยืน ในการกําจั ด กวาดล างและควบคุม โรคติ ดต อ ที่
ปองกันไดดวยวัคซีน และเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ
4. เสริมสรางความเขมแข็ง และการมีสวนรวมจากทองถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัย คุกคาม
ทางสุ ขภาพ การจัด การอนามั ยสิ่ งแวดลอม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเนิ นการ พัฒ นาขี ด
ความสามารถในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของชุมชนทองถิ่น ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ แหงชาติ และ
การพัฒนากลไกควบคุมการทํางานของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในโรงงานอยาง เขมงวด
5. พั ฒ นาระบบและกลไกในการพิ จ ารณาการนํ า วั ค ซี น และเทคโนโลยี ใหม เเข า สู ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)
1. จัดทําและดําเนินการแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพโลก และภูมิภาคอาเซียนของประเทศ ไทย
โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประเทศ การ
ประกั น ความมั่ น คงของมนุ ษ ย การเสริมบทบาทและภาพลักษณ ของไทยในเวที ระหวางประเทศ การเป น
ศูน ยกลาง การผลิต และพั ฒ นาบุ คลากรสุ ขภาพ รวมทั้ งรองรับ การเปน ประชาคมอาเซีย น ทั้งนี้ โดยความ
รวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองคกรดานสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม ทั้งนี้โดยใชกลไกสมัชชาสุขภาพ ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
2. การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาคอยางสมดุลและยั่งยืน
2.1 พัฒนาระบบความสมดุลในการใชทรัพยากรดานสุขภาพ เพื่อใหนโยบายในการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาค สงผลกระทบดานลบตอการบริการสุขภาพแกคนไทย
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยและสถานพยาบาล ทั้ง
ภายในและกับตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
2.3 สงเสริมความรวมมื อระหวางภาครัฐและเอกชนด านบริการสุ ขภาพ เพื่อผลั กดัน ให
ประเทศ ไทยเปนศูนยกลางดานบริการสุขภาพอยางยั่งยืน
สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอยางครบวงจร
โดยการผลักดันใหมีกฎหมายจัดตั้ง สถาบันวิจัยสุขภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุนการ
วิจัยสุขภาพที่จําเปน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ครบวงจร ตั้งแตงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพพื้นฐาน ไป
จนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
สงเสริมและสนับสนุนบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
โดยปรับปรุงบริการสาธารณสุข ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย การจัดใหมีเครื่องมือ
ทางการแพทยที่ทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทยอยางตอเนื่องครบวงจร
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ดานการกีฬา
๑. จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาอยางเพียงพอ
๒. บริหารจัดการการใชสนามกีฬา อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลน ฝกกีฬา
และการออกกําลังกายของรัฐที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
๓. สงเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยจัดใหมีผูฝกสอนกีฬาและอาสาสมัครกีฬาประจํา
ศูนยหรือสถานกีฬา
๔. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ จํ าเป น กั บ การฝ กกี ฬ าและออกกํ าลั งกายของเด็ ก เยาวชนและ
ประชาชน
๕. สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
อยางทั่วถึง
๖. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหวที่สําคัญ 3 ทักษะ คือ วาย
น้ํา ยิมนาสติกและกรีฑา
๗. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
๘. สงเสริมและพัฒ นางานดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อนําไปใชในการพัฒ นาสุขภาพของ
ประชาชนและเพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
๙. เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสวนรวมใน
การพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชน
มีความสนใจในการกีฬา และใชเวลาวางที่เปนประโยชน
๑๐. พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมทั้งนําวิทยาศาสตร
การกีฬามาใช จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
๑๑. สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับจากสากลมากขึ้น
๑๒. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานกีฬา โดยสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาท
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬา การจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้งจัดสรางลานกีฬาในทุก
หมูบานและชุมชน
๑๓. ปรั บ ปรุ งกฎหมายการกี ฬ าที่ เกี่ ย วข อ ง โดยจั ด ให มี ก ฎหมายกี ฬ าอาชี พ กฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬาและกฎหมายอื่นๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
และเปนการสงเสริมมีนักกีฬาอาชีพ
๑4. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเขมแข็งดานสุขอนามัย ทั้งนี้จะสงเสริมการเลน
กีฬาในหมูประชาชนทุกกลุม สนับสนุนการจัดสรางสนามกีฬา ศูนยฝกใหทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณกีฬาให
เพียงพอ สงเสริมการกีฬาของชาติใหพัฒนาไปสูการสรางนักกีฬาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
15. ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการกีฬา ทั้งศูนยฝกกีฬา ศูนยการแขงขันกีฬา
ของเอเชียและของโลก และเปนศูนยการบริหารจัดการการกีฬา
16. .สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดจากการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย
๑ สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร ตระหนักวาวิทยาศาสตรเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ประเทศและการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยจะจัดสรรงบประมาณ
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อยางเพียงพอในการวิจัย การคนควา รวมทั้งจะมีการพัฒ นาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับนานา
ประเทศ ในขณะเดียวกันจะสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเรียนรูวิทยาศาสตร อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๒ สงเสริมการพัฒ นาดานเทคโนโลยี สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสงเสริมการ
ประดิษฐหรือการคิดคนสิ่งใหมๆ ที่สอดคลองกับทรัพยากรและความตองการของประเทศ อันมีเปาหมายเพื่อ
ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดในอนาคต
๓ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต และแสวงหาพลั ง งานทดแทนและพลั งงานสะอาด ส งเสริ ม
การศึกษาวิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานทดแทน โดยเนนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยูในประเทศ
เปนหลัก เพื่อลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยา มุงมุนที่จะพัฒนาระบบ
การผลิตใหมีปริมาณของกระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการของประเทศ มุงมั่นที่จะรณรงคเพื่อปลูกจิตใต
สํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคาเพื่อถนอมรักษาพลังงานไวใชไดนานที่สุด และลดการ
สูญเสียเงินตราตางประเทศ
๔ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการใช พลั งงานทางเลือกอยางจริงจัง ทั้ งจากพลั งงานแสงอาทิต ย
พลังงานลม และอื่นๆ เพื่อลดปญหาโลกรอน
๕ สงเสริมการไดมาซึ่งแหลงพลังงานใหมอยางตอเนื่อง รณรงคปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ
ใหใชพลังงานอยางรูคุณคาและประหยัด ปรับโครงสรางราคาขายกาซธรรมชาติใหสอดรับกับภาระคาครองชีพ
ของประชาชน
๖ สนับสนุนและสงเสริมงานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวางเพื่อ
เพิ่มพูนองคความรูใหมๆตอการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงสภาวะของสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
๗ เสริมสรางนักวิทยาศาสตรและกําลังคนดานวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถ โดย
รวมมือกับกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของและเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
อยางเต็มที่ของภาครัฐ รวมถึงการแสวงหาความรวมมือ ถายทอดแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่จะนําไปสูการ
พัฒนา ปรับปรุงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและผลงานการวิจัยกับนานาชาติใหเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม
ดานกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเปนตัวหลักในสังคมที่ชวยทําใหประชาชนเกิดความรูสึกอบอุนใจและมี
ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ดังนั้นจําเปนที่จะตองมีการพิจารณาทบทวนและแกไขปญหาความบกพรอง
ประสิทธิภาพ ความลาชาและปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากกลุมผูมีอํานาจและผูบังคับใชกฎหมาย
ภายใตกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได ถูกตองและเปนธรรม
๑. ดํารงไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
๒. ผดุงความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ปรับปรุงฐานะของผู
พิพากษาใหเหมาะสม เพื่อใหผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและงดงาม
๓. แยกงานการบริหารฝายตุลาการออกจากฝายบริหาร ใหศาลเปนสถาบันอิสระอันทรง
เกียรติเพื่อประกันความยุติธรรมใหแกประชาชน ไมใหอํานาจและอิทธิพลภายนอกเขาแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมและฝายตุลาการสามารถของบประมาณเองไดโดยไมผานฝายบริหาร

๕๔

๔. ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆที่ลาหลัง ไมเหมาะสม ไมทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและไมเปนธรรม เพื่อใหสามารถอํานวยความยุติธรรม ความสงบเรียบรอยและความ
สงบสุขของสังคมได
๕. ใหความคุมครองและใหความเที่ยงธรรมแกประชาชนผูสุจริต ตลอดจนใหความเปนธรรม
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแกทั้งผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา
๖. สงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อชวยลดภาระและแบงเบาคดีที่
จะขึ้นสูการพิจาณาของศาล
๗. การปฎิ รูป ตํารวจเป น องคอิส ระ เหมือนหน วยงานกระบวนการยุติธรรมแยกจากฝาย
บริหารและประชาชนมีสวนรวมในการแตงตั้งและโยกยายตํารวจ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและสังคม
๘. ห ามมิ ให พ นั กงานอั ย การ เจาหน าที่ ตํ ารวจ เขาไปดํารงตําแหน งเป น กรรมการหรือ ที่
ปรึกษากฎหมายในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐโดยไมมีขอยกเวน
๙. ขจัดระบบอุปถัมภ และการเลนพรรคเลนพวกในทุกหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม
๑๐. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่
ลาสมัย ใหสอดคลองกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีสวนรวมของประชาชน พัฒ นา
กระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมตอทุกฝายอยางเสมอภาคเทาเทียม
สนับสนุนใหประชาชนมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง
ดานการพาณิชยและการคา
๑ จัดใหมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาที่ทําลายผูคารายยอยและทําลายระบบการ
แขงขันเสรีที่เปนธรรมเพื่อสังคม
๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ลาหลังและไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการคาและพัฒนากลไก
ของรัฐใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
๓ สนั บสนุ นธุรกิจการคาขนาดเล็กให สามารถดํารงอยูไดและเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แขงขัน ทั้งดานเงินทุนดําเนินงานและองคความรูเพื่อการพัฒนากิจการใหกาวหนามั่นคง
๔ ขยายตลาดการคาในตางประเทศใหกับสินคาสงออกของไทยใหมากขึ้นและมั่นคงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยการเจรจาสรางความรวมมือระหวางรัฐ ซึ่งวางอยูบนผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
๕ สนับสนุนและสรางเสริมปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ไม ว าจะเป น การคมนาคมขนส ง การติ ดต อ สื่ อ สาร ภาษี อ ากร และความสะดวกรวดเร็ว ในการติ ด ต อ กั บ
หนวยงานราชการ
๖ สรางกลไกดานคุมครองผูบริโภคดวยมาตรการให ความคุมครองในการตรวจสอบเสนอ
สินคาและบริการตางๆตอประชาชนไดอยางถูกตองทันทวงที

