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นโยบายพรรคเสรีรวมไทย 
พรรคเสรีรวมไทยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

จะธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มุงสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทาง

สังคม และความสามัคคีของคนในชาติ เพ่ือความกาวหนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยมีแนวนโยบายดานตางๆ ดังนี้ 

  ดานการเมืองการปกครองและความม่ันคงแหงรัฐ 

  ดานเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง 

  ดานการพัฒนาสังคม และแรงงาน 

  ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

  ดานการตางประเทศ 

  ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ดานการทองเท่ียวและวัฒนธรรม 

  ดานการอุตสาหกรรมและการลงทุน   

  ดานการเกษตร 

  ดานการสาธารณสุข 

  ดานการกีฬา   

  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย 

  ดานกระบวนการยตุิธรรม 

  ดานการพาณิชยและการคา 

  

 ดานการเมืองการปกครองและความม่ันคงแหงรัฐ 
        พรรคยึดม่ันในอุดมการณท่ีธํารงและเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และจะดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือสราง
ความเจริญรุงเรืองตลอดจนความผาสุกแกประชาชนในทุกๆดาน รวมท้ังการใหประชาชนไดมีสิทธิ์มีเสียงในการ
แสดงออกดานการคิด การเขียน และการโฆษณา  ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมตัวกันดําเนินกิจการทาง
การเมืองอยางเปนอิสระ 

 
       1 การเมืองการปกครอง 

            1.๑ ธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ จะพิทักษรักษา และเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

            ๑.๒ ธํารงรักษาไวซ่ึงรัฐธรรมนูญเพราะตระหนักเปนอยางดีวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

ของประเทศ จึงมุงม่ันท่ีจะใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด รวมท้ังปรับปรุง

และพัฒนาบทบัญญัติแหงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ รองรับพลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ัง

ภายในและระหวางประเทศ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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           ๑.๓ มุงม่ันท่ีจะผลักดันการบริหารราชการแผนดิน ใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และความม่ันคงแหงรัฐอยางยั่งยืน นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชดําริเขาใจเขาถึง

และพัฒนา เปนฐานในการพัฒนาสังคม สงเสริมใหมีกระบวนการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

          ๑.๔ สนับสนุน สงเสริม และสรางโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม เพราะตระหนักวาประชาธิปไตยเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของภาคประชาชน จึงมุงม่ันท่ีจะ

เสริมสรางโอกาสใหประชาชน ท้ังระดับชุมชน หมูบาน และทองถ่ิน มีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไดอยางอิสระเพ่ือนําไปสูการสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

           ๑.๕  กระจายอํานาจสูทองถ่ิน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือสรางความม่ันคง

และเขมแข็งใหทองถ่ินอยางยั่งยืน อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมท่ัวท้ังประเทศ จะใหการ

สนับสนุนและสงเสริมจังหวัดท่ีมีความพรอมไปสูการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยยึดตาม

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก 

           ๑.๖ สงเสริมการบริหารราชการแผนดิน ท่ีมีธรรมาภิบาล และปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

           1.7 สงเสริมและสนับสนุนภารกิจองคการภาคเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เพ่ือระวัง 

ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ หรือตอตานการทุจริตและวางมาตรการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๘  เรงสงเสริมความรูความเขาใจและความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ี
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงและอยางเปนอิสระภายใตเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

   ๑.๙  รับใชประชาชนใหไดรับความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการกินดีอยูดี 
สรางเสริมสวัสดิการสังคมท่ีดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย มุงขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ําใน
สังคม   สรางสังคมท่ีสงบเรียบรอยและเปนธรรม ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหลดลง รักษาความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม 

   ๑.๑๐  สงเสริมและสนับสนุนการแบงแยกอํานาจสามฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
ใหมีความเปนอิสระในการทํางาน แตสามารถควบคุมและตรวจสอบกันไดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนอยางมีธรรมาภิบาล องคการภายใตการกํากับดูแล ใหเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  

   ๑.๑๑  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐและองคการภายใตการกํากับดูแล 
ใหมีงบประมาณท่ีเหมาะสม มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ขจัดการเลนพรรคเลนพวก 
การมีผลประโยชนทับซอน การคัดสรร การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงตองเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โปรงใส
และยุติธรรม  

   ๑.๑๒ เรงรัดและสนับสนุนการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินอยางจริงจงั ในจังหวัด
ท่ีมีความพรอมก็ใหประชาชนเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรง สําหรับจังหวัดท่ียังไมมีความพรอมก็ใหมีผูวา
ราชการจังหวัดท่ีไดมาจากหลายทางรวมท้ังการคัดสรรโดยกระบวนการท่ีเปนอิสระและมีความนาเชื่อถือ 

   ๑.๑๓ สนับสนุนใหทหารเปนทหารอาชีพอยางแทจริงโดยเปดโอกาสใหผูสนใจประสงคสมัคร
เขาเปนทหารไดตามความสมัครใจมิใชการเกณฑทหารแบบเดิม 

 
  ๒. ความม่ันคงแหงรัฐ 

      ๒.๑ เสริมสรางศักยภาพของทุกองคกร ในการปกปองประเทศเพ่ือรักษาไวซ่ึงเอกราชและ

อธิปไตยของชาติ 
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      ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทองคกรดานความม่ันคงปฏิบัติภารกิจภายใตกฎหมายอยาง

เครงครัด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในชาติ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนองคการดานความม่ันคงคุมครอง

ผลประโยชนของชาต ิ

      ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาองคการดานความม่ันคงใหทันสมัย มีศักยภาพ ใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

      ๒.๔ เรงแกปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย ยึดแนวทางพระราชดําริ 

“เขาใจเขาถึงและพัฒนา” เพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

      ๒.๕ สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางดานความม่ันคง ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม กับนานาประเทศ ในการรักษาไวซ่ึงสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ 

      ๒.๖ พัฒนานโยบายเศรษฐกิจความม่ันคง เพ่ือใหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของการ

ปองกันประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเปนไปอยางราบรื่น 

      ๒.๗ สนับสนุนใหกองทัพชวยเหลือสังคมในยามสันติ โดยการเขามีบทบาทในงานดาน

สิ่งแวดลอม บทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคาของผิดกฎหมาย 

การพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในเขตพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ีเปาหมาย 

เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน 

    ๒.๘ ดานอาชญากรรมขามชาติ จัดตั้งศูนยประสานงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ขามชาติ เพ่ือแลกขอมูลขาวประสานและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางประเทศในการรับมือกับอาชญากรรม

ขามชาติ ไดแก อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การคามนุษย การลักลอบเขาเมือง การกอการรายสากล การคา

ยาเสพติด การฟอกเงิน เปนตน 

 
    ดานเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง 

    1. โครงสรางพ้ืนฐาน สงเสริมและพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางน้ํา และทาง

อากาศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการขยายตัวทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ไดอยางเทาเทียมและ

ท่ัวถึง ยกมาตรฐานเสนทางคมนาคมในชนบทเปนถนนมาตรฐานสากล ใหความรวมมือในการสงเสริมและ

พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมขนสงนานา

ประเทศ สงเสรมิและพัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางในการคมนาคมขนสงของภูมิภาค ปฏิรปูการขนสงระบบ

รางใหทันสมัย ครอบคลุมท้ังประเทศ มีมาตรฐานสากล ยกระดับการบริการ ใหเกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย 

สะอาด สะดวกสบาย อยางยั่งยืน พัฒนาระบบการขนสงทางน้ําและทางอากาศใหเชื่อมโยง เพ่ือรองรับการ

ใหบริการขนสงประชาชนและสินคาท่ัวทุกมุมโลก ยกระดับมาตรฐานการติดตอสื่อสาร การเขาถึงขอมูล

ขาวสาร โดยสงเสริมใหมีการบริการอยางเสรีและเปนธรรม ขยายโครงขายการสื่อสารในชนบทท่ีหางไกลอยาง

ท่ัวถึง และพัฒนาใหมีคุณภาพ 

    ๒. นโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงินอยางใกลชิด เพ่ือใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต

อยางยั่งยืน สรางความม่ันคงและความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนท้ังภายในและตางประเทศ ให
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ความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงิน ท้ังดานเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงิน

ของประเทศ ควบคูกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีเหมาะสม 

    3.นโยบายการคลัง เสถียรภาพทางการคลังสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะทํา

ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน จึงมุงม่ันใหความสําคัญตอการรักษาวินัยทางการคลัง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังเพ่ือมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนในสังคม โดยเนนมาตรการ

การคลังเพ่ือกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการทรัพยากรและการ

คลังไปสูทองถ่ินและชุมชน อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งไวแกเศรษฐกิจชุมชน 

    ๔ . พัฒนาปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมดวยการพัฒนาระบบขนสงครบวงจรและ

เทคโนโลยีโดยใชระบบโลจิสติคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม การลดตนทุนการผลิต 

ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ ดวยการ

พัฒนาฝมือใหตรงตอตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจท้ังนักลงทุน และ

สรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

    ๕. สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมุงสรางผูประกอบการ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขมแข็ง และใหเขาถึงแหลงทุนไดอยางท่ัวถึง สอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ ปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐาน รวมท้ังการสรางนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนสราง

ชองทางการตลาดใหทุกฝายสามารถเขาถึงมากข้ึน 

    ๖.  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการทองเท่ียว เพ่ือสรางรายไดอยางม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือ

สรางงาน สรางรายได และความกินดีอยูดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ 

ควบคูกับการรักษาแหลงทองเท่ียวเดิม โดยคํานึงถึงการอนุรักษธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

เรงรัดใหมีการพัฒนามาตรฐานการบริการ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนใหองคการของรัฐ

และเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคดานตางๆ เพ่ือรองรับ

ระบบการคาเสรี 

     ๗.  สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน สนับสนนุใหเกษตรกรทําการเกษตรดวย

การใชพ้ืนท่ีการเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทพืชเศรษฐกิจ สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตดวยอุตสาหกรรม

การเกษตร โดยนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทันสมัยในการผลิต การพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนั้นจะกอตั้งตลาด

กลาง เพ่ือการคาสงและคาปลีกดานการเกษตรในทุกภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมหรือเปน

ระบบสหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสรางความเขมแข็ง 

     ๘. ปรับโครงสรางการจัดเก็บภาษี ขยายฐานการเก็บภาษีเงินไดใหท่ัวถึงและเปนธรรมกับ
ประชาชน ใหประชาชนไดมีสวนรวมมากข้ึนในการเสียภาษีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

    ๙. ปรับปรุงแกไขกฎเกณฑและขอกําหนดตางๆเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี ใหงายตอการทํา
ความเขาใจของประชาชน ใหประชาชนพึงพอใจในการเสียภาษี โดยมีความรูวาเงินภาษีท่ีจายไปนั้นถูกนําไปใช
อยางโปรงใสและอยางไรเพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
     ๑๐. ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนของภาครัฐลง การจัดทํางบประมาณตองเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติ โปรงใส ตรวจสอบได ไมเสียวินัยทางการคลังและไมสรางหนี้สินมากเกินไปจนเปนภาระแก
ลูกหลานในอนาคต 



๓๘ 
 

    ๑๑. สงเสริมและสรางความเชื่อม่ันใหกับการลงทุนจากตางชาติ ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
และกําหนดมาตรการท่ีสะดวก รัดกุมและทันตอภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในโลก 
     ๑๒. สนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินท่ีตอบสนองความตองการของผูประกอบการราย
ยอยและประชาชนในชนบทใหมากข้ึนเพ่ือแกปญหาแหลงเงินทุนเพ่ือการพัฒนาสําหรับคนยากคนจน 
 

     ดานการพัฒนาสังคม และแรงงาน 

           การสรางความยุติธรรมทางสังคมและการยกระดับชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ท้ัง
ทางดานการศึกษา การใหหลักประกันความม่ันคงในชีวิต สุขภาพอนามัยท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยคํานึงถึง
การแกปญหาคนยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความคิดความอาน มีความ
รับผิดชอบ สนใจการเรียนรูและเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน ตลอดถึงการสงเสริมให
ประชาชนมีศีลธรรม และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

    ๑.  การพัฒนาสังคม 
              ๑.๑  หลักประกันความม่ันคงในชีวิตและอาชีพ 
              ๑.๒ สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จัดใหมีสถาบันสงเสริม

วิชาชีพท่ีใหความรู ชวยเหลือและแนะนําวิชาชีพประชาชนใหเปนหลักประกันในการดํารงชีพในทุกภาคสวน
ของประเทศท้ังในระดับตําบลและอําเภอ  

            ๑.๓  สรางครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลง เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาสังคม ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีตาม

แบบครอบครัวไทย 

            ๑.๔  สงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการเด็กเรรอนและผูดอยโอกาส โดยมุงม่ัน

ใหความสําคัญกับการจัดใหมีเครือขายความรวมมือระหวางภาคราชการและเอกชนและชุมชน ในการ

สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งสถานสงเคราะหผูสูงอายุ ใหมี

มาตรฐาน รวมท้ังสนับสนุนใหผูดอยโอกาสเขาถึงบริการสาธารณอยางเปนธรรม 

          ๑.๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะมุงม่ันในการสงเสริมใหมีบริการสาธารณท่ี

เอ้ือตอการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และสรางมาตรฐานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหา

การจราจร รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         ๑.๖ สงเสริมและพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ในการรับรูและเขาถึง

ขอมูลขาวสาร เพ่ือสรางความเปนปกแผนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหประชาชนไดรับ

สิทธิเสรีภาพและโอกาสท่ีเทาเทียม โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเศรษฐกิจ 

ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารภาครัฐใหดําเนินไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ และเปนกลาง สนับสนุนใหมี

กฎหมายคุมครองวิชาชีพสื่อใหมีอิสระ เสรีภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม 

         ๑.๗ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยสงเสริมการเรียนรูและ

สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชในวิถีชีวิต โดยการนําศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาพ้ืนบาน

พัฒนาอยางตอเนื่อง และเผยแพรใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

 

 



๓๙ 
 

 ๒.  แรงงาน 

        ปญหาดานแรงงานคือปญหาดานความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง และความสมดุล
ระหวางรายไดของผูใชแรงงานกับความเปนจริงของคาครองชีพในสังคม ปญหาเรงดวนในปจจุบันคือปญหา
การวางงาน ปญหารายไดข้ันตํ่าของผูใชแรงงาน การใชแรงงานผูหญิงและเด็กอยางไมเปนธรรม ความไม
ปลอดภัยและความไมเหมาะสมของสถานท่ีทํางาน รวมไปถึงปญหาการหลอกลวงคนงานไปทํางานใน
ตางประเทศ 

        ๒.๑  เรงสรางโอกาสอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงเขาสูตลาดแรงงานไทย โดยมุงเนนสังคม 

เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตไดนั้นจําเปนตองอาศัยแรงงานเปนสําคัญ จึงใหความสําคัญกับระบบแรงงาน โดยจะ

มุงเนนในการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหมีความสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคลบนพ้ืนฐานของ

เศรษฐศาสตรแรงงาน 

        ๒.๒ พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยประโยชนสําหรับผูใช

แรงงานใหเปนรูปธรรม 

        ๒.๓  สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการในการระงับขอพิพาทแรงงานท่ี

รวดเร็วและเปนธรรม เครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัยในการทํางาน และสวัสดิการแกผูใชแรงงาน 

         ๒.๔  สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการจัดสงแรงงานไทยไปยังตางประเทศอยางเปน

รูปธรรม เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

         ๒.๕  สรางตําแหนงงาน สรางระบบประกันการวางงาน การผลิตแรงงาน สงเสริมการ

ลงทุนตามถ่ินฐานแรงงาน เพ่ือรองรับการจางงานในทองถ่ิน ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันการเงินของแรงงาน 

         ๒.๖ การคุมครองแรงงาน 
         ๒.๗ ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีลาหลังและไมเหมาะสม เพ่ือใหความคุมครองผูใชแรงงาน

มากข้ึนในเรื่องคาจางแรงงาน คาลวงเวลา วันหยุด สวัสดิการ การชดเชย เงินทดแทน การรองเรียนและการ
ดําเนินคดีเม่ือมีขอพิพาทแรงงาน  

        ๒.๘ คุมครองดูแลแรงงานเด็ก สตรี และผูพิการ 
        ๒.๙  ชวยเหลือดูแลคนตกงานใหไดดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสม สงเสริมการเรียนรู การ

ฝกฝนวิชาชีพและการหางานทําใหม โดยรัฐจะเขามาคํ้าประกันในการกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี
และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม 

        ๒.๑๐  คาจาง รายไดและสวัสดิการ 
        ๒.๑๑ ปรับปรุงอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ําใหเปนธรรม โดยตองใหผูใชแรงงานสามารถมี

รายไดท่ีเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
        ๒.๑๒ คนงานตองไดรับสวัสดิการท่ีดี เหมาะสมและเปนธรรมจากนายจาง  
        ๒.๑๓ การพัฒนาความรูและศักยภาพ สงเสริมใหมีการเรียนรูและอบรมในดานเทคโนโลยี

และวิทยาการใหมๆแกคนงาน โดยภาครัฐสนับสนุนและใหความรวมมือกับภาคเอกชนใหไดเขามามีสวนรวม
อยางเต็มท่ี เพ่ือกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง 
 
     ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
      การศึกษาเปนเง่ือนไขแรกท่ีสําคัญของการวางรากฐานการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน สภาพ

ปญหาในสังคมไทยท่ีผานมาลวนมีพ้ืนฐานมาจากโอกาสทางการการศึกษาท่ีไมเทาเทียมกันของประชาชนและ

ความเหลื่อมล้ําทางคุณภาพของสถาบันศึกษาตางๆ การจัดวางยุทธศาสตรการใหการศึกษาตอประชาชน การ



๔๐ 
 

จัดวางหลักสูตร การเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม งบประมาณ  รวมไปถึงขวัญและกําลังใจ

ของบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงถือเปนวาระเรงดวนและจําเปนท่ีตองลงสูการปฏิบัติ

โดยเร็วท่ีสุด 

  ๑ การศึกษา 

              ๑.๑ ปฏิรูประบบการศึกษาท้ังระบบเพ่ือใหประชาชนสามารถใชเทคโนโลยีเปนประโยชน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ไมวาจะเปนเรื่องของยุทธศาสตร แนวทาง หลักสูตร เนื้อหาสาระ 

กระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รัฐตองเติม

อยางสมํ่าเสมอการศึกษาไมมีวันหมดอายุ สามารถสมัครเรียนหลากหลายหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพเพ่ิมเติม

สามารถเรียนทางออนไลนดวยตนเองโดยประเมินลักษณะเฉพาะบุคคล ดานการวางแผน การศึกษา การ

ทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อยางจริงจังใหกับ

เด็ก มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีระเบียบวินัย รูจักประหยัดและพ่ึงตนเอง เห็นแกประโยชนของ

สวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตน มีความเขาใจในคุณคาของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม รัก

ธรรมชาติ ชื่นชมในภูมิปญญาปราชญชาวบาน  รูจักคนควาหาความรู รูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ รูจักใช

เหตุและผล มีความยุติธรรม  ท้ังกลาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนา

ประเทศและประชาชนตอไปในอนาคต 

             ๑.๒ บุคลากรครูอาจารยคุณภาพสูง มีสถาบันการศึกษาแหงชาติเปนสถาบันผลิตและ

พัฒนาครูเขาสูระบบเพียงแหงเดียว เพ่ือทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของครูท่ีผลิตเขาสูระบบอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียนในการคิดวิเคราะห มากกวาการทองจํา 

             ๑.๓ อาชีพครูมีคาตอบแทนท่ีสูง มีเสนทางอาชีพท่ีดี และมีการรวมมือกับครูคนอ่ืนๆใน

การวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารและการสอนใน

โรงเรียนตางๆใหใกลเคียงกันหรือมีมาตรฐานเดียวกัน 

              ๑.๔  โอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน โดยรัฐจัดใหมีการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนถึง

ระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย เสนทางการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนสูง สามารถถายโอนนักเรียนระหวางสาย

วิชาชีพกับสายสามัญเพ่ือความถนัดของนักเรียน มีการแบงเกรด และกําหนดเสนทางการศึกษา ตั้งแต

มัธยมศึกษา เพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  โดยใชคะแนนแบงเกรด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เชน คะแนนดี

เยี่ยม , คะแนนดี และคะแนนปานกลาง หากสอบผาน เอเน็ต (A-NETX หรือโอเน็ต(O-NET) สามารถเลือก

เรียน ในสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สายเทคนิค และวิชาการ  และโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันไมมี

ความเลื่อมล้ําทางสังคม 

              ๑.๕ สงเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา 

              ๑.๖ การเรียนการสอนสองภาษา (ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย) รัฐกําหนดการเรียน

การสอนทุกวิชาเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน เปนตน และนักเรียนทุกคนตองเลือกเรียน

ภาษาไทยของตนดวย 



๔๑ 
 

             ๑.๗ ลดอํานาจการรวมศูนยของกระทรวงศึกษาธิการและเขตการศึกษาตางๆ ใหเปนเพียง

ผูดูแลประสานงานเรื่องนโยบาย คุณภาพ ความโปรงใส ความเปนธรรม ตัดอํานาจการจัดการแบบรวมศูนย 

โดยกระจายความรับผิดชอบและอํานาจใหกับทองถ่ินใหมีอิสระและการจัดการศึกษาเองมากข้ึน 

             ๑.๘ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยใหความสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนท่ี

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง คํานึงถึงสวัสดิการดานโภชนาการอยางเหมาะสม ใหมี

การเรียนฟรีในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหผูศึกษาสามารถ

กําหนดเปาหมายการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองตอสังคมไดอยางสูงสุด 

             ๑.๙  พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ

โดยใหภาคประชาสังคม เชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน องคกรทางศาสนาและภาคเอกชน 

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ มุงสงเสริมการสรางสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในท่ัวทุกภูมิภาค

อยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา นอกจากนั้นจะสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาของชาติกับนานาประเทศ ดวยการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิชาการ และเทคโนโลยี

ระหวางกัน รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรเพ่ืออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

              ๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา โดยตระหนักวารากฐานของการพัฒนา  

ประเทศ เปนผลมาจากระบบการศึกษาของประชาชน ดังนั้นพรรคจึงใหความสําคัญท่ีจะพัฒนาดานการศึกษา

ใหมีคุณภาพสูงสุด ท้ังเพ่ิมและขยายโอกาสการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและมีมาตรฐาน รวมท้ังให

ทองถ่ินมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและมีคุณธรรมจริยธรรม

ทันตอความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

   ๒  ศิลปวัฒนธรรม 

     ๒.๑   สงเสริมใหประชาชนไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและ

เขาถึงความเปนชาติไทยโดยผานศิลปวัฒนธรรมไทย 

     ๒.๒ สนับสนุนความเปนอิสระในการเลือกนับถือศาสนาของประชาชน สนับสนุนและ

สงเสริมศาสนาสถานของทุกศาสนา รวมไปถึงการสนับสนุนเผยแพรคําสั่งสอนท่ีใหประชาชนปฏิบัติและพัฒนา

ตนเปนคนดี มีศีลธรรม มีจริยธรรม   

     ๒.๓  สงเสริม อนุรักษและเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทยท่ีงดงาม ใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยู ดํารงอยูและซาบซ้ึงในเอกลักษณของชาติ  

 

    ดานการตางประเทศ  

     มุงดําเนินนโยบายท่ีเปนอิสระ เปนกลาง โดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
เปนพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการธํารงไวซ่ึงเอกราช อธิปไตยของชาติ บูรณภาพแหงดินแดนในการ
พิทักษและสงเสริมความม่ันคงของรัฐ พัฒนาความสัมพันธท่ีเทาเทียมและรวมมือกับนานาชาติและองคการ
ระหวางประเทศ เพ่ือยังประโยชนใหเกิดแกการพัฒนาประเทศ 
       ๑. เสริมสรางการอยูรวมกับประเทศเพ่ือนบานอยางสันติ โดยสงเสริมความเขาใจอันดี
และการเคารพซ่ึงกันและกัน เพ่ือนําความเจริญรุงเรืองสูภูมิภาค ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ผลักดันใหมีการคาชายแดน และการแกปญหาชายแดงกับประเทศเพ่ือนบานอยางสันติวิธี ยึดถือนโยบายท่ี



๔๒ 
 

เปนกลาง อิสระ เปนมิตรกับนานาประเทศ โดยยึดม่ันในเอกราชอธิปไตย ศักดิ์ศรี และผลประโยชนของชาติ
เปนหลัก 

     ๒. ยกระดับบทบาทของประเทศโดยการมีสวนรวมกับองคการระหวางประเทศ เชน 

องคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก องคการทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และยึดม่ันในพันธะกรณีตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ และกฎบัตรสหประชาชาติ เสริมสรางเสถียรภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ และ

แสวงหาความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี และการรวมมือทางการคา 

      ๓. รวมมือกับนานาประเทศเพ่ือกระชับความรวมมือในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม รวมท้ังสงเสริมการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศ ท้ังทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศ 

     ๔. สงเสริมภาคเอกชนและหนวยงานราชการขยายการคาการลงทุนในตางประเทศ 

      ๕.  สงเสริมและปรับปรุงความสัมพันธ และความเขาใจอันดีงามกับประเทศเพ่ือนบานทุก
ประเทศและประเทศอ่ืนๆในโลก โดยยึดถือหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม มุงแกปญหาทุกชนิดดวย 
สันติวิธี  ไมสนับสนุนการกอสงคราม และตอตานการกอการรายในทุกรูปแบบ 
      ๖.  สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือของอาเซียน สรางความรวมมือกันมากข้ึนท้ังในดาน
การคา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ใหอาเซียนเปนเขตของความสมานฉันท สันติภาพ เสรีภาพ 
และความเปนกลาง 
      ๗.  เสริมสรางความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคาและเทคโนโลยีท่ีสราง
ความกินดีอยูดีและความอบอุนปลอดภัยแกประชาชนกับนานาประเทศ  
      ๘.  สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร และอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก โดยการขยาย
ตลาดการคาในตางประเทศใหมากข้ึนและม่ันคงข้ึน โดยคงความรวมมือและยกระดับความสัมพันธระหวางรัฐ
ตอรัฐ รัฐตอเอกชน และเอกชนตอเอกชน ใหอยูบนผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ 
      ๙.  จะคุมครองแรงงานคนไทย ผลประโยชนและสิทธิมนุษยชนของคนไทยในตางประเทศ 
ใหไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเหมาะสมจากนานาประเทศ 
      ๑๐.  จะเคารพและสงเสริม ท้ังปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและ
ปริญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะเคารพและรักษาสิทธิตามความตกลงท่ีทําไวกับตางประเทศ บนหลัก
ของความเสมอภาค เปนธรรม และถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
 

     ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหารายแรงท่ีเกาะกินสังคมไทยและแพรขยายออกไป
แทบในทุกวงการมาอยางเนิ่นนาน สรางความเสียหายแกประเทศชาติอยางใหญหลวงตลอดมา การปองกัน
และปราบปรามใหหมดสิ้นไปดวยกระบวนการและกลไก ตลอดจนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของผูบังคับ
ใชกฎหมายจึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับการปฏิบัติ 

          ๑ ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีการเพ่ิมบทลงโทษท้ังจําและปรับใหสูงข้ึน คดีตองไมมีอายุความ ตองมีการยึดทรัพยผูตองหา
ท่ีหนีคดี ถาผูตองหาหลบหนีคดีศาลสามารถพิจารณาพิพากษาฝายเดียวได รวมท้ังตัดสิทธิ์ในการอุทธรณและ
ฎีกานอกจากนั้นใหมีการจัดตั้งศาลคดีทุจริตคอรัปชั่นเปนการเฉพาะ 

รวมไปถึงคดีทุจริตคอรรัปชั่นในอดีตท่ีขาดอายุความการฟองรองดําเนินคดีไปแลว แตยังเปนท่ีกังขา
ของสังคม ในกฎหมายตองเปดชองใหมีกลไกและมาตรการท่ีสามารถรื้อฟนนําคดีกลับมาสูการพิจารณาใหมได 
รวมท้ังการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกอคดีดังกลาว 
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เพ่ิมคํานิยามของการทุจริตคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับคํานิยามของสหประชาชาติ ท่ีรวมถึงการมี
ผลประโยชนทับซอน การเลนพรรคเลนพวกอยางไรธรรมาภิบาล ใหเปนโทษทางการทุจริตคอรรัปชั่นดวย 
รวมท้ังการเพ่ิมความผิดฐาน “การร่ํารวยผิดปกติ” โดยหาสาเหตุและท่ีมาไมได ใหเปนความผิดท้ังทางอาญา
และทางแพงดวย 

   ๒ ปฏิรูปองคกรตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นใหมีอิสระ และประสิทธิภาพ
มากข้ึน ไมเปดชองใหฝายการเมืองและผูมีอิทธิพลเขาแทรกแซงการทํางานได รวมท้ังใหมีการประสานงานและ
แบงความรับผิดชอบกันขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะตกแก
ประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ รวมถึงการคัดสรรคนดี มีความสามารถ มีความกลาหาญ เขาดํารง
ตําแหนงในองคกร 

    ๓ มีกฎหมายวาดวยเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขาวสารขอมูลของรัฐ ประชาชนตอง
มีสิทธิในการรับรูและตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐได สรางระบบตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของผู
มีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจาง มีมาตรการท่ีไมใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซงการบริหารและจัดการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจาง การถือสัมปทาน รวมถึงการแสวงหาผลประโยชนใหกับตัวเอง ญาติมิตรและเครือขาย 

   ๔ มีการกําหนดมาตรการ ระเบียบขอบังคับ กระบวนการและกลไกในการกลั่นกรอง
งบประมาณและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความโปรงใสและเปนธรรม 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ 

   ๕ เสริมสรางปลูกจิตสํานึกสรางทัศนคติคานิยมให กับประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตั้งแตเด็กและเยาวชน และบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
 
     ดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงหากมีการจัดการอยางเหมาะสมและ
ถูกตองโดยคํานึงถึงความเปนเจาของรวมกันของคนในชาติ ก็จะสรางความม่ังค่ังและม่ันคงใหกับประเทศชาติ
ไดท้ังในปจจุบันและอนาคต  
            ๑  การพลังงาน 

                ๑.๑  ดําเนินการวางแผนประหยัดการใชน้ํามัน สงเสริมการสํารวจวิจัยและพัฒนาการนํา
พลังงานทางเลือกมาใชประโยชนแทนการใชน้ํามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย เปนตน ปรับปรุงโครงสราง
ราคาน้ํามันในประเทศท่ีไมกอภาระแกประชาชนผูบริโภค   

                 ๑.๒ กิจการการผลิตและจําหนายน้ํามันตองเปนการดําเนินงานของรัฐท่ีรัฐเปนเจาของ
เพ่ือประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสวนใหญ  

               ๑.๓  เรงรัดการบริหารงานดานพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดอัตราคา
พลังงานใหเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนกับ
ประชาชน และยึดถือผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการดําเนินงาน 

              ๑.๔ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบขอบังคับท้ังหลายท่ีเก่ียวพันกับพลังงานให 
เหมาะสม เปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
               ๑ .๕  ส งเสริมและผลักดัน ให อุตสาหกรรมพลังงานเปนประโยชนตอประชากร

ภายในประเทศ และโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานและพัฒนาใหเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดย

ใชความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร สรางเสริมความม่ันคงทางพลังงาน 

              ๑.๖ สงเสริมพัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟาท้ังภายในและตางประเทศ รวมท้ังใหมี

การกระจายแหลงประเภทพลังงานใหมีความหลากหลาย เจรจากับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือรวมพัฒนาแหลง 
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พลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใช เพ่ือลดความเสี่ยงดานการจัดหา ความ

ผันผวนทางดานราคา และลดตนทุนการผลิต  

             ๑.๗ สงเสริมปรับบทบาทกองทุนน้ํามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวน

การชดเชยราคานั้นจะตองดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติ ใชแกสโซฮอล ไบโอ

ดีเซลใหมากข้ึนท้ังในภาคขนสงและครัวเรือน 

            ๑.๘ สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิต

ไฟฟาขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือกอ่ืน ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา  

             ๑.๙ สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

และชีวมวล เชน แกสโซฮอล (อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพ่ือเสริมสราง

ความม่ันคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพ่ือประโยชนของเกษตรกร  

              ๑.๑๐ สนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใต

มาตรการสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดพลังงาน 

สนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวงการใชไฟฟาสูงสุดรวมท้ังการวิจัยพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน

อุปกรณไฟฟาและมาตรฐานอาคารประหยัด พลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน และ

การขนสงระบบรางซ่ึงเปนตนทุนราคาถูกและตรงตอเวลา 

     ๑.๑๑ สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดาน

การจัด หาพลังงานของประเทศ สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานท่ีใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ภายใต

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐานดานตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการ

พัฒนาพลังงานท่ีสะอาด เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

       ๒ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

               คํานึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีกําลังเปนปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม การ

ดําเนินการดังกลาวสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได การลงทุนดานเศรษฐกิจ

และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการควบคูกันไป โดยใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและฟนฟู

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง 

             ๒.๑ การคุมครองปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม อากาศ แร

ธาตุ ทะเล และชายฝงบนพ้ืนฐานของความสมดุลของธรรมชาติแบบยั่งยืน 

             ๒.๒ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมี

ประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน 

    ๒.๓ การปองกัน ควบคุมและแกปญหามลพิษ ทุกแหลงไมใหสรางความเสียหายตอชุมชน 

ประชาชน และสิ่งแวดลอม จัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ใหแกผูกอมลพิษตองมีสวนรวม

รับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษอยางยั่งยืน 

       ๒.๓ ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยท่ัวถึง เสริมสรางการรวมตัวกันของชุมชนและองคกรเอกชน ในการทํา
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กิจกรรมและรณรงคการอนุรักษ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจตอความสําคัญของสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวาง 

 

    ดานการทองเท่ียวและวัฒนธรรม   

           ๑ สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศใหมีความเขมแข็งอยางมีภูมิคุมกันและยั่งยืน 
โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงวัฒนาธรรมและวิถีชีวิต และการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา 

                 ๒ สงเสริมการบริหารจัดการการทองเท่ียวจากนอกประเทศใหมีประสิทธิภาพใหเกิดความ
เหมาะสมของคุณภาพสินคาบริการและราคา และเพ่ือเพ่ิมรายไดการทองเท่ียวจากนักทองเท่ียวตางชาติ 

         ๓ ปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศ 

         ๔ ปองกันและแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดจากการทองเท่ียวท้ังขยะและน้ําเสีย ตลอดจนการ
ปนเปอนทางวัฒนธรรม 
          ๕ การกระจายรายไดจากการทองเท่ียวไปยังผูประกอบการและประชาชนท่ีอยูในหวงโซ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางท่ังถึงและเปนธรรม 
          ๖ พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหสะอาดปลอดภัย สะดวกและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ของแหลงทองเท่ียว 

         ๗ สรางความสัมพันธ กับภูมิภาคประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเปนประตูและขยายตลาดการ
ทองเท่ียวใหสูระดับโลก 

       ๘ สรางความเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับยุทธศาสตรดานการเปนศูนยกลางการประชุมการ
สัมมนา และการแสดงสินคาของภูมิภาคเอเชีย 

       ๙ พัฒนาและสรางแหลงจําหนายซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว โดยจะสงเสริมบทบาทเอกชน
รวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเท่ียวและวิถีชีวิตใหแยในสภาพเดิมอยางตอเนื่อง 

       ๑๐ เผยแพรวัฒนธรรมเชิงรุกสูตลาดโลก เพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวในมิติตางๆ โดยสามารถ
เผยแพรความเปนไทยสูประชาคมโลกและสามารถเพ่ิมมูลคาของการทองเท่ียว 

       ๑๑ อนุรักษวัฒนธรรม ในรูปแบบดั่งเดิมและวัฒนธรรมเชิงประยุกตใหรวมสมัย และการใช
ชีวิตในปจจุบัน 
 

 ดานการอุตสาหกรรมและการลงทุน  

         ๑  การอุตสาหกรรมภาคการผลิต 

          ๑.๑ สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุน สิทธิพิเศษทางดานการกูยืมเพ่ือลงทุน ใหกับอุตสาหกรรม

กลุมเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ท่ีเปนอุตสาหกรรมสงเสริมการจางงานใหบุคลากรในประเทศ และ

อุตสาหกรรมของคนไทย (ทุนคือปจจัยการกอตั้ง ดําเนินการ และขยาย) 

          ๑.๒ สนับสนุน สงเสริมอุตสาหกรรมทุกภาคสวนใหมุงสูการตลาดนําการผลิตและเทคโนโลยี  

เพ่ือสรางการพัฒนาระยะสั้น  ระยะกลาง และระยะยาว  

          ๑.๓  สนับสนุนอุตสาหกรรมตางชาติ ท่ีพรอมชวยใหประเทศสามารถพัฒนาให เปน

อุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีมีองคความรูดานเทคโนโลยี  กรรมวิธีดานการผลิต การบริหารจัดการ เพ่ือ
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นําไปสูการพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนของประเทศไดตอไป (ยานพาหนะ อุปกรณ เทคโนโลย ี

เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร การถลุงแรฯลฯ ของคนไทย) 

          ๑.๔  เสริมสรางใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีจะ

กอใหเกิดผลตอเนื่องตอการปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมตลอดจนสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเนื่องกับทรัพยากรธรณีและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับ

ระบบเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม (ใหถลุงแร แปรรูป ใหไดในประเทศ) 

          ๑.๕  สงเสริมการรับชวงและเชื่อมโยงการผลิตระหวางกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะของ

กลุมอุตสาหกรรมเพ่ือใหมีการสนับสนุนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันและเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง

กับธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมท่ีสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางกันไดและเปน

พันธมิตรกัน (Industrial Clusters)  อุตสาหกรรมท่ีสามารถเปนหวงโซการผลิต(Supply Chain)  โดยมี

บทบาทเปนการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเชื่อมโยงอยางประสิทธิภาพ 

          ๑.๖ สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสานโดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการใชประโยชนจาก

กาซธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรภายในประเทศใหเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศอยางจริงจังรวมท้ัง

สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพโดยเรงสํารวจพัฒนาและจัดหาแหลงพลังงาน

ทดแทนรวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแนวใหมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

          ๑.๗  ปรับปรุงขอกําหนด กฎเกณฑ สําหรับการสงเสริม สนับสนุน ใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและอนาคต เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการแขงขันในยุคแหงการคาเสรี การรวมกลุม

ของประเทศตางๆ 

          ๑.๘ ปรับปรุงขอกําหนด กฎเกณฑ ดานการควบคุม ใหสอดคลองกับสถานะการณปจจุบัน

และอนาคต เพ่ือคุณภาพชีวิตของบุคลากรในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

          ๑.๙ สรางความรวมมือการพัฒนาดานองคความรู ดานเทคโนโลยี ดานพัฒนาบุคลากร กับ

หนวยงานภาคการศึกษาตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการพัฒนาอยางมีประสิทธิท้ังระยะเวลาการพัฒนา ตนทุนใน

การพัฒนา มุงสูประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาสงเสริมใหอุตสาหกรรมในประเทศกาวสูการแขงขันอยาง

ทัดเทียมและกาวหนา 

           ๑.๑๐  กําหนดใหเขตอุตสาหกรรมอยูหางออกไปจากเขตชุมชน โดยคํานึงถึงสุขภาพของ
ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเอาไวเปนสําคัญ 
           ๑.๑๑  ปองกันและแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดจากกากของเสีย ขยะมูลฝอยและสารท่ีเปนพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใหทางโรงงานอุตสาหกรรมตองเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ และใหมี
บทลงโทษทางกฎหมายอยางรุนแรงตอทางโรงงานท่ีสรางความเสียหายแกสภาพแวดลอมและกอปญหาใหแก
สุขภาพของประชาชน 
           ๑.๑๒ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถและมีทักษะ
เหมาะสมตอการทํางาน และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
           ๑.๑๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆเพ่ือสนับสนุนความกาวหนาของ
อุตสาหกรรม 
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    2. การเกษตรอุตสาหกรรม 

  ๒.๑  สงเสริมใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในอุตสาหกรรมไทยสู Smart Factory' จะมี

กระบวนการผลิตท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพดวยการใชระบบไซเบอรหรือระบบคอมพิวเตอรครบวงจร 

ควบคุมในการสื่อสาร ทําใหเกิดการผลิตสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความแตกตาง

กันในแตละรายในระยะเวลาอันสั้น  

 ๒.๒  สงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ระบบเชื่อมโยงและการรับชวงการผลิต 

การตลาด กฎระเบียบของรัฐ ใหสอดคลองกับทางการคาเสรีจําเปนท่ีจะตองสรางความสามารถในการผลิตและ

การแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรใหมีความเขมแข็งข้ึน โดยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

หลัก และหนวยงานสนับสนุนในการจัดทําแผนแมบทเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  ตองสรางบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ในดานการวิจัย และการ

ปฏิบัติเชิงบริหาร เปนการเสริมความรูความชํานาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

  ๒.๓ สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความเขมแข็งในกระบวนการใชประโยชน

จากจุลินทรียในการผลิตสารชีวภาพตางๆ รวมถึงเทคโนโลยี การคนหาและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

สมุนไพรเปนการผสมผสานความรู 

  ๒.๔  สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การควบคลุมราคาตนทุน ท้ังใน

ดานวัตถุดิบ และ คาแรง ตองใหความสําคัญกับการจัดหาแหลงน้ํา การวางระบบและการตรวจสอบมาตรฐาน 

การกระจายพันธุ ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีสําคัญสําหรับภูมิภาคและท่ัวโลก

จากการใชวัตถุดิบในประเทศ 

       ดานการเกษตร  

       ภาคการเกษตรถือเปนภาคเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประเทศเพราะเปนแหลงรายไดและงาน
อาชีพท่ีสําคัญของประชาชนจํานวนมาก การพัฒนาดานการเกษตรคือการขจัดความไมเปนธรรม แกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําดานรายได และแกไขปญหาความยากจนของคนจํานวนมากในชนบท สรางสมดุลจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

          ๑. สงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง สนับสนุนใหมีการฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร และสงเสริมให

เขาถึงแหลงทุนอยางเสมอภาคและท่ัวถึง เพ่ือแกปญหาหนี้สินของภาคเกษตร สวนการแกไขปญหารายได ภาค

เกษตรท่ีตกตํ่านั้นจะเนนการเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตรดวยการเพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิม

มูลคาของสินคาการเกษตร นอกจากนี้ จะสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงดานราคาและจากภัยธรรมชาติ 

          ๒ . ปรับโครงสรางภาคการเกษตร จะกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ืออนุรักษ  สงวน คุมครองพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศใหคงอยู สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชนในการผลิต มีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือใหมีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี

และโอกาสทางการตลาด 



๔๘ 
 

          ๓. สนับสนุนกลุมภาคการเกษตรอยางตอเนื่อง เพราะประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จึงมุงม่ันท่ีจะสนับสนุนสงเสริมระบบสหกรณการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

           ๔. เปนแหลงผลิตอาหารท่ีม่ันคงปลอดภัยและยั่งยืน จะพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เพ่ือ

สรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิตใหปลอดภัยและมี

คุณภาพมีมาตรฐาน 

           ๕. ตั้งกองทุนแกไขปญหาความยากจน เพราะภายหลังท่ีประเทศไทยถูกเขาผนวกเขากับ

ระบบทุนนิยม ตลาดไดกระตุนการบริโภคทุกรูปแบบแผกระจายรุกคืบไปทุกครัวเรือน ประชาชนมีรายได

เพ่ิมข้ึนชากวารายจาย จนเกิดปญหาความยากจนตามมา ดังนี้เพ่ือการแกไขปญหาอยางยั่งยืน จะจัดตั้งกองทุน

ชวยเหลือผูยากจน รวมท้ังปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน ใหประชาชนมีโอกาสในการชําระหนี้ดวยตนเอง 

ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนมีความอยูดี กินดี มีความสุข 

 ๖. สงเสริมเกษตรกรใหผลิตสินคาการเกษตร ขยายตลาดการสงออกมากข้ึน ลดอุปสรรคการ

สงออกใหเกิดความคลองตัว 

  ๗.  รัฐสนับสนุนใหประชาชนมีท่ีดินโดยมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย เพ่ือการเกษตรกรรม 
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินโดยดําเนินการซ้ือท่ีดินจากเจาท่ีดินรายใหญ เพ่ือนํามาปฏิรูปเปนท่ีทํากินของ
ชาวนาชาวไรและชาวสวนท่ียากจนและไรท่ีทํากิน  

 ๘.  ปฏิรูปราคาผลิตผลภาค เกษตรกรรมท่ีตกต่ํา อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องเพ่ือให
เกิดผลอยางยั่งยืนเปนประโยชนตอภาคเกษตรกรรม 

 ๙.  สนับสนุนสงเสริมความรูภาคเกษตรโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตหลีกเลี่ยงสารเคมีและลดการทําลายสิ่งแวดลอมโดยสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อเกษตรกรให
เหมาะสมและเพียงพอ  
  ๑๐. ขยายตลาดสินคาเกษตรในตางประเทศใหกวางขวางยิ่งข้ึน และเรงรัดการสงออกให
สอดคลองกับระยะเวลาในการผลิต สนับสนุนการผลิต การแปรรูป การตลาด ท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยเปดใหองคการของเกษตรกรและภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 ๑๑. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเปนระบบสหกรณหรือรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ปรับปรุงแกไขระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพแกไขปญหาหนี้สินรื้อรังของเกษตรกรอยางเปนระบบใหหลุดพน
จากสภาพปจจุบัน 
 
      ดานการสาธารณสุข  

        บริการดานการสาธารณสุขเปนสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกหมู
เหลา ท่ีรัฐตองใหความสนใจ สนับสนุน และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตลอดเวลา รวมไปถึงการ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางกวางขวางถวนหนา และในทุกสถานการณอยางรวดเร็วและเหมาะสม 
                การสาธารณสุข 
           ๑  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหทุกคนสามารถเขาถึงการบริการท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงโดย
มีการใชทรัพยากรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  



๔๙ 
 

      ๒ พัฒนาและดําเนินการทศวรรษแหงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเนนการพัฒนา ขีด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศดานสุขภาพ และ
การมีบุคลากรและแพทยดานเวชศาสตรครอบครัวใหครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังในเขตเมือง กทม. และชนบท  

  ๓ พัฒนาระบบบริการในแตละเขตพ้ืนท่ี โดยเนนความเขมแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ 
ระบบเครือขายการสงตอระหวางสถานบริการสุขภาพ ท้ังในภาครัฐและเอกชน ท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบบริการทุกระดับ ท้ังนี้โดยมีระบบอภิบาลอยางมีสวนรวมและโปรงใส เพ่ือให เกิดการ
กระจายและการใชทรัพยากรอยางเสมอภาค และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  สรางความ
เปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขในเรื่องสิทธิประโยชน  การเขาถึงบริการ  การสนับสนุนทางการเงิน
และระบบขอมูล  โดยในดานการบริการสาธารณสุขตามโครงการหลักประกันสุขภาพท่ัวหนา เพ่ือใหสามารถ
ดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึงรวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหมีคุณภาพและมีสัดสวนแพทยตอประชากรตาม
มาตรฐานสากลในทุกพ้ืนท่ี  โดยโครงสรางประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย 

       ๕  เรงรัดดําเนินการใหการบริการการแพทยฉุกเฉินตามนโยบาย "ใชบริการไดทุกท่ี ฟรีทุก 
สิทธิ์" มีความเปนจริงในทางปฏิบัติ  

     ๖  เรงรัดการดําเนินการระบบการสรางเสริมสุขภาวะ สําหรับผูสูงอายุและผูอยูในภาวะ 
พ่ึงพิงรวมท้ังผูปวยในระยะทายของชีวิต ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยขยายศูนยบริการสุขภาพทุกตําบลเนนการ
ดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ดวยการสนับสนุนการเงินในระบบ 

        ๗  เรงรัดพัฒนาระบบการเขาถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาหนวยบริการสุขภาพ สําหรับ 
ประชากรท่ีมีความตองการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขาถึงบริการสําหรับคนพิการ 

   ๘ สนับสนุนการบูรณาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพอยางครบ 
วงจร โดยการสนับสนุนการเพ่ิมการใชในสถานพยาบาล การเพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินในระบบ 
หลักประกันสุขภาพ และการเพ่ิมรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  

    ๙ เรงรัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด และผูใหบริการมีความม่ันใจ 

 ๑๐ ปฏิรูปการสาธารณสุขท้ังระบบ ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ไมวาจะเปนสถานพยาบาลในเขตเมืองหรือชนบท โดยการรักษาพยาบาลตองเปน
สวัสดิการท่ีรัฐตอบสนองตอประชาชนโดยไมมีคารักษาแตอยางใด 

 ๑๑  ขยายสถานพยาบาลให ท่ัวถึงท้ังในเขตเมืองและชนบทท่ีหางไกล ไมวาจะเปน
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัยในระดับตําบล โดยตองมีประสิทธิภาพทางดานการ
รักษาพยาบาลและปองกันโรคท่ีทัดเทียมกัน ท้ังนี้คํานึงถึงเรื่องของตัวอาคารสถานท่ี อุปกรณทางการแพทย ยา
เวชภัณฑ อัตรากําลังของแพทย พยาบาลและบุคลากรฝายตางๆ ท้ังนี้เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ คนปวย
เรื้อรังและคนดอยโอกาสตางๆ ตองไดรับการดูแลเปนอยางดี ตองไมมีใครสวนไหนถูกละท้ิงจากระบบการ
บริการสาธารณสุขอยางเด็ดขาด 

  ๑๒ เพ่ิมเสริมศักยภาพของบุคลากรทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหมีความม่ันคง
ในวิชาชีพ มีความกาวหนาในการทํางาน มีการจัดสรรรายไดและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม  
  ๑๓ สงเสริมการคนควาวิจัยทางดานการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย การวิจัยสาธารณสุข 
พัฒนาการแพทยพ้ืนฐาน แพทยทางเลือกและยาสมุนไพร นําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน  

 
 



๕๐ 
 

                 สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดชวงชีวิต 
       1. จัดการกับปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุมวัย  
 ๑.1 ทารกและเด็กเล็ก เนนการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนยเด็กเล็กท่ัวประเทศ การจัดทําชุด 

นโยบายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการ 
จัดการภาวะ การขาดสารอาหาร 

 1.๒ กลุมวัยเรียนเนนการปรับปรุงฉลากอาหารใหเอ้ือตอพฤติกรรมการบริโภคท่ี เหมาะสม 
และการดําเนินการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ังการเสริมสรางทักษะชีวิต และทักษะดาน สุขภาพ  

 1.3 กลุมวัยรุนและวัยทํางาน เนนการจัดการกับปญหาการบริโภค บุหรี่ สุรา สารเสพติด 
อนามัยการเจรญิพันธุ พฤติกรรม การบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปจจัยเสี่ยงตามกลุมวัย  

 1.4 ผูสูงอายุเรงรัดการดําเนินการพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะยาว 
สําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  

       2. โภชนาการและอาหารปลอดภัย เนนการแกปญหาโภชนาการตามกลุมประชากร และ การ
สรางความเขมแข็งของระบบการติดตามเฝาระวัง และการบังคับใชกฎหมายภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด  

  2.1 การดําเนินการเพ่ือพัฒนาความเขมแข็ง ของกลไกการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โดย 
การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนทองถ่ิน  

    2.2  สรางเสริมความเขมแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ท่ีทํางานขามภาคสวน 
ท้ังในภาครัฐ (กระทรวงอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือ
รวมกันดําเนินการฉันกัลยาณมิตร ในการสรางเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการ
จัดการสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน กลไกการทํางานขามภาคสวนของกระทรวง
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 ครอบคลุมท้ังประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย  
       2. ดําเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ใหมีจํานวนเพียงพอและสอดคลองกับ 

ความตองการของระบบบริการสุขภาพและแผนกําลังคน โดยเนนความรวมมือระหวางผูผลิต ผูใช ประชา 
สังคม และชุมชน ทองถ่ิน เนนการผลิตท่ีมีฐานในระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีการศึกษารวมกันระหวาง สาขา
วิชาชีพ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  

       3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการบุคลากรใหมีระบบการจางงาน และระบบการสราง 
ฉันทะและแรงจูงใจ ท่ีสงเสริมการกระจายท่ีเหมาะสม ท้ังในภาพรวมและรายสาขา บุคลากรมีขวัญกําลังใจ ดี 
มีความสุขและความภูมิใจ โดยใชมาตรการท้ังดานการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและ 
การเงินอยางครบวงจร โดยเฉพาะการทําใหสถานท่ีทํางานทุกแหงเปน Healthy Workplace  
                 พัฒนาความม่ันคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการแพทย  

       1. สงเสริมและเรงรัดการดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ใน การ
ผลิตยา รวมท้ังเครื่องมือแพทย ท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือความม่ันคงดานสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีน ไขหวัด
ใหญ วัคซีนพ้ืนฐาน ชีววัตถุท่ีใชในผูปวยโดยไดรับการสนับสนุน จากระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยาง
เหมาะสม  

       2. สรางความเขมแข็งและยั่งยืน ของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดย
ศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแหงชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ และกฎหมายท่ี
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เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการใชยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม คุมคา รวมท้ังการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ  
                 จัดการโรคติดตอและภัยคุกคามดานสุขภาพ 

       1. เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการเฝาระวัง และสอบสวนโรคและภัยคุกคามดาน 
สุขภาพ เพ่ือใหทันกับแนวโนมการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมและสนับสนุนการดําเนินการของกฎ อนามัย
ระหวางประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ในการสราง ขีด
ความสามารถดานบุคลากรและเครือขายหองปฏิบัติการ   

       2. เรงรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร เตรียมความพรอมปองกันและแกไข 
ปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) โดยเนนการดําเนินการตามหลักการ "สุขภาพ หนึ่ง
เดียว" ใหมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ  

       3. เรงรัดและดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนในการกําจัด กวาดลางและควบคุมโรคติดตอท่ี 
ปองกันไดดวยวัคซีน และเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน ควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ  

       4. เสริมสรางความเขมแข็ง และการมีสวนรวมจากทองถ่ินและชุมชน ในการจัดการภัย คุกคาม
ทางสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม และโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเนินการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของชุมชนทองถ่ิน ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ แหงชาติ และ
การพัฒนากลไกควบคุมการทํางานของผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในโรงงานอยาง เขมงวด  

       5. พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนําวัคซีนและเทคโนโลยีใหมเเขาสูระบบ 
หลักประกันสุขภาพ  
                 สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)  

       1. จัดทําและดําเนินการแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพโลก และภูมิภาคอาเซียนของประเทศ ไทย 
โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประเทศ การ
ประกันความม่ันคงของมนุษย การเสริมบทบาทและภาพลักษณของไทยในเวทีระหวางประเทศ การเปน 
ศูนยกลาง การผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ รวมท้ังรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ โดยความ 
รวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองคกรดานสุขภาพ ท้ังในภาครัฐและ 
เอกชน รวมท้ังภาคประชาสังคม ท้ังนี้โดยใชกลไกสมัชชาสุขภาพ ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

       2. การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
  2.1 พัฒนาระบบความสมดุลในการใชทรัพยากรดานสุขภาพ เพ่ือใหนโยบายในการพัฒนา 

ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาค สงผลกระทบดานลบตอการบริการสุขภาพแกคนไทย 
ภายใตระบบหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ  

  2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยและสถานพยาบาล ท้ัง 
ภายในและกับตางประเทศ รวมท้ังการพัฒนา Health Care Logistics  

  2.3 สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนดานบริการสุขภาพ เพ่ือผลักดันให
ประเทศ ไทยเปนศูนยกลางดานบริการสุขภาพอยางยั่งยืน  
                    สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอยางครบวงจร  
  โดยการผลักดันใหมีกฎหมายจัดตั้ง สถาบันวิจัยสุขภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุนการ
วิจัยสุขภาพท่ีจําเปน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ครบวงจร ตั้งแตงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพพ้ืนฐาน ไป
จนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข 
            สงเสริมและสนับสนุนบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  
   โดยปรับปรุงบริการสาธารณสุข ท้ังการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย การจัดใหมีเครื่องมือ
ทางการแพทยท่ีทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทยอยางตอเนื่องครบวงจร 
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   ดานการกีฬา   
             ๑.    จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาอยางเพียงพอ 
              ๒.  บริหารจัดการการใชสนามกีฬา อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลน ฝกกีฬา
และการออกกําลังกายของรัฐท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
              ๓.  สงเสริมและพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานโดยจัดใหมีผูฝกสอนกีฬาและอาสาสมัครกีฬาประจํา
ศูนยหรือสถานกีฬา 
             ๔.  จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนกับการฝกกีฬาและออกกําลังกายของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน     
             ๕. สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ
อยางท่ัวถึง 
             ๖. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญ 3 ทักษะ คือ วาย
น้ํา ยิมนาสติกและกรีฑา 
             ๗. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
             ๘. สงเสริมและพัฒนางานดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนและเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬา 
    ๙.  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา  โดยความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  ภาคธุรกิจเอกชน  ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมีสวนรวมใน
การพัฒนากีฬา จัดหาสถานท่ี จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริมใหเยาวชน
มีความสนใจในการกีฬา และใชเวลาวางท่ีเปนประโยชน 
    ๑๐.  พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ  โดยจัดต้ังศูนยฝกกีฬาแหงชาติ  พรอมท้ังนําวิทยาศาสตร
การกีฬามาใช  จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 
    ๑๑.  สงเสริมกีฬาไทยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับจากสากลมากข้ึน 
    ๑๒. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานกีฬา  โดยสงเสริมใหองคกรปกครองทองถ่ินมีบทบาท 
และมีสวนรวมในการบรหิารจัดการดานการกีฬา การจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมท้ังจัดสรางลานกีฬาในทุก
หมูบานและชุมชน 
    ๑๓.  ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาท่ีเก่ียวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมาย
เก่ียวกับสวัสดิการนักกีฬาและกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนการสงเสริมมีนักกีฬาอาชีพ 

   ๑4.  สงเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเขมแข็งดานสุขอนามัย ท้ังนี้จะสงเสริมการเลน

กีฬาในหมูประชาชนทุกกลุม สนับสนุนการจัดสรางสนามกีฬา ศูนยฝกใหท่ัวถึง และสนับสนุนอุปกรณกีฬาให

เพียงพอ สงเสริมการกีฬาของชาติใหพัฒนาไปสูการสรางนักกีฬาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

 15. ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของการกีฬา ท้ังศูนยฝกกีฬา ศูนยการแขงขันกีฬา

ของเอเชียและของโลก และเปนศูนยการบริหารจัดการการกีฬา 

 16. .สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดจากการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา 

 

        ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย  

    ๑ สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร ตระหนักวาวิทยาศาสตรเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา

ประเทศและการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงม่ันสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยจะจัดสรรงบประมาณ
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อยางเพียงพอในการวิจัย การคนควา รวมท้ังจะมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับนานา

ประเทศ ในขณะเดียวกันจะสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปเรียนรูวิทยาศาสตร อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

     ๒ สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสงเสริมการ

ประดิษฐหรือการคิดคนสิ่งใหมๆ ท่ีสอดคลองกับทรัพยากรและความตองการของประเทศ อันมีเปาหมายเพ่ือ

ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จนสามารถพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยีไดในอนาคต 

     ๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด สงเสริม

การศึกษาวิจัยเพ่ือการไดมาซ่ึงแหลงพลังงานทดแทน โดยเนนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีอยูในประเทศ

เปนหลัก เพ่ือลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยา มุงมุนท่ีจะพัฒนาระบบ

การผลิตใหมีปริมาณของกระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการของประเทศ มุงม่ันท่ีจะรณรงคเพ่ือปลูกจิตใต

สํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคาเพ่ือถนอมรักษาพลังงานไวใชไดนานท่ีสุด และลดการ

สูญเสียเงินตราตางประเทศ 

      ๔ สนับสนุนการพัฒนาการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง ท้ังจากพลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม และอ่ืนๆ เพ่ือลดปญหาโลกรอน 

      ๕  สงเสริมการไดมาซ่ึงแหลงพลังงานใหมอยางตอเนื่อง รณรงคปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ

ใหใชพลังงานอยางรูคุณคาและประหยัด ปรับโครงสรางราคาขายกาซธรรมชาติใหสอดรับกับภาระคาครองชีพ

ของประชาชน 

       ๖ สนับสนุนและสงเสริมงานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวางเพ่ือ
เพ่ิมพูนองคความรูใหมๆตอการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงสภาวะของสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
        ๗  เสริมสรางนักวิทยาศาสตรและกําลังคนดานวิทยาศาสตรท่ีมีความรูความสามารถ โดย
รวมมือกับกับสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของและเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมภายใตการสนับสนุน
อยางเต็มท่ีของภาครัฐ  รวมถึงการแสวงหาความรวมมือ ถายทอดแลกเปลี่ยนทางวิชาการท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนา ปรับปรุงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและผลงานการวิจัยกับนานาชาติใหเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม 
 
    ดานกระบวนการยุติธรรม  

        กระบวนการยุติธรรมเปนตัวหลักในสังคมท่ีชวยทําใหประชาชนเกิดความรูสึกอบอุนใจและมี
ความม่ันคงในการดําเนินชีวิต ดังนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณาทบทวนและแกไขปญหาความบกพรอง  
ประสิทธิภาพ  ความลาชาและปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากกลุมผูมีอํานาจและผูบังคับใชกฎหมาย 
ภายใตกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได ถูกตองและเปนธรรม 

       ๑. ดํารงไวซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย   
      ๒. ผดุงความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ปรับปรุงฐานะของผู

พิพากษาใหเหมาะสม เพ่ือใหผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและงดงาม 
      ๓. แยกงานการบริหารฝายตุลาการออกจากฝายบริหาร  ใหศาลเปนสถาบันอิสระอันทรง

เกียรติเพ่ือประกันความยุติธรรมใหแกประชาชน ไมใหอํานาจและอิทธิพลภายนอกเขาแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมและฝายตุลาการสามารถของบประมาณเองไดโดยไมผานฝายบริหาร 



๕๔ 
 

      ๔. ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆท่ีลาหลัง  ไมเหมาะสม  ไมทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและไมเปนธรรม  เพ่ือใหสามารถอํานวยความยุติธรรม  ความสงบเรียบรอยและความ
สงบสุขของสังคมได 

     ๕. ใหความคุมครองและใหความเท่ียงธรรมแกประชาชนผูสุจริต ตลอดจนใหความเปนธรรม 
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแกท้ังผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 

     ๖. สงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพ่ือชวยลดภาระและแบงเบาคดีท่ี
จะข้ึนสูการพิจาณาของศาล 

     ๗.  การปฎิรูปตํารวจเปนองคอิสระ เหมือนหนวยงานกระบวนการยุติธรรมแยกจากฝาย
บริหารและประชาชนมีสวนรวมในการแตงตั้งและโยกยายตํารวจ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและสังคม  
      ๘. หามมิใหพนักงานอัยการ เจาหนาท่ีตํารวจ เขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือท่ี
ปรึกษากฎหมายในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐโดยไมมีขอยกเวน 

      ๙. ขจดัระบบอุปถัมภ และการเลนพรรคเลนพวกในทุกหนวยงานของกระบวนการยตุิธรรม  
     ๑๐. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

ลาสมัย ใหสอดคลองกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีสวนรวมของประชาชน พัฒนา

กระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมตอทุกฝายอยางเสมอภาคเทาเทียม 

สนับสนนุใหประชาชนมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง 

 

  ดานการพาณิชยและการคา  

       ๑ จัดใหมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาท่ีทําลายผูคารายยอยและทําลายระบบการ
แขงขันเสรีท่ีเปนธรรมเพ่ือสังคม 

      ๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีลาหลังและไมเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมการคาและพัฒนากลไก
ของรัฐใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก  
       ๓ สนับสนุนธุรกิจการคาขนาดเล็กใหสามารถดํารงอยูไดและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน ท้ังดานเงินทุนดําเนินงานและองคความรูเพ่ือการพัฒนากิจการใหกาวหนาม่ันคง  

      ๔ ขยายตลาดการคาในตางประเทศใหกับสินคาสงออกของไทยใหมากข้ึนและม่ันคงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยการเจรจาสรางความรวมมือระหวางรัฐ ซ่ึงวางอยูบนผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ 

        ๕ สนับสนุนและสรางเสริมปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
ไมวาจะเปนการคมนาคมขนสง การติดตอสื่อสาร ภาษีอากร และความสะดวกรวดเร็วในการติดตอกับ
หนวยงานราชการ 

      ๖ สรางกลไกดานคุมครองผูบริโภคดวยมาตรการใหความคุมครองในการตรวจสอบเสนอ
สินคาและบริการตางๆตอประชาชนไดอยางถูกตองทันทวงที 

 


