
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

(รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๕๔ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๖ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓  
และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนนิติบัญญัติที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาสี่ปีของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงได้จัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับน้ีข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อไป 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ มีหลักการบนพื้นฐานที่ส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติในภาพรวม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ และแผนงาน/
โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยทั้ง ๔ ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจน และกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท์ 
ความผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดี ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

รัฐบาลมีความเช่ือมั่นว่าแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับน้ี จะเป็นเครื่องมือสําคัญของการ
ทํางานและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมดําเนินการผลักดันและบูรณาการนโยบาย
ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณ
คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมดําเนินการ
ให้แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

                                                                        
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 

นายกรัฐมนตร ี



 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
เรื่อง  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘   

รัฐบาล  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี
 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๗๖  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ  ๕  กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

บัดนี้  คณะรัฐมนตรีที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา  จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  
๖  กันยายน  ๒๕๕๔  และวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔  เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามที่แนบท้ายนี้แล้ว  จึงประกาศให้ใช้บังคับต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อําพน  กิตติอําพน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

สารบัญ 
หน้า 

บทน า  ๑ 

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ ๓ 
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล  ๕ 
สถานะของประเทศก่อนเข้ามาบริหารประเทศ  ๕ 
กรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ๗ 

ส่วนที่สอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ๙ 
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  ๑๑ 
นโยบายที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  ๓๙ 
นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ  ๔๙ 
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  ๘๖ 
นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๑๐๔ 
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  ๑๑๖ 
นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ๑๒๒ 
นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๑๓๒ 

ส่วนที่สาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ ๑๔๓ 
๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ๑๔๕ 
๒. ประมาณการรายได้และรายจ่ายตามนโยบาย  ๑๘๒ 
๓. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ๑๘๔ 

บทสรุป  ๑๘๗ 

ส่วนที่สี่ แผนงาน/โครงการที่มีล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล  ๑๙๑ 

บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน  ๒๖๕ 
  
  
 
  



ง |  สารบญั 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

 

 

 



บทน ำ  | ๑ 

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

บทน ำ 
 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้น  
ในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศ
ให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก าหนดให้รัฐบาลจะต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยน านโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มาพิจารณาก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่ จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ 
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาด าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 
รองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ งก าหนดวิธีการและวางกลไกใน 
การถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการสี่ปี 
ของคณะรัฐมนตรี  

การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของรัฐบาลยึดเจตนารมณ์ของ 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตลอดจน
แผนพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญได้แก่ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งแต่ละส่วนราชการ
จะต้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ในการก าหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อันเป็นการ
ผลักดันให้ประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีเนื้อหาสาระส าคัญประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หนึ่ง  แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสั ยทัศน์ของรัฐบาล และกรอบ 
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  

ส่วนที่สอง  แสดงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของนโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก (ปี ๒๕๕๕) เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน การสร้าง
โอกาสในการสร้างรายได้ และแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่จะด าเนินการในระยะ 
๔ ปีของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 

ส่วนที่สาม แสดงกลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ อันประกอบด้วย 
การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ประมาณการรายได้และประมาณการความต้องการ
ใช้เงินตามนโยบาย และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ส่วนที่สี่ แสดงแผนงาน/ โครงการที่มีล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งที่ต้องเร่งด าเนินการ
ในปี ๒๕๕๕ และท่ีจะด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 



๒ |  บทน ำ 
 

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

 
 

 

 



 
 

 
 

แนวคิดและทิศทาง 
การบริหารประเทศ 
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วิสัยทัศน์ของรัฐบาล 
 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้
ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะด าเนินการให้
บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพ้ืนฐานหลัก ๓ ประการ คือ 

หนึ่ง  เ พ่ือน าประเทศไทยไปสู่ โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ข อง
เศรษฐกิจไทย 

สอง  เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

สาม  เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง 

 

สถานะของประเทศก่อนเข้ามาบริหารประเทศ 
สถานะของประเทศก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้าบริหารประเทศเป็นช่วงที่สังคมไทยยังมีความขัดแย้งทาง

การเมืองจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ท าให้สูญเสียโอกาสในการเดินหน้า
เพ่ือพัฒนาประเทศ และมีผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญในการที่
จะบริหารประเทศให้คบืหน้าอย่างราบรื่น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย  

๑. ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพาการส่งออกสินค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่วนการผลิตยังคงกระจุกตัว
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นของบริษัทต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๒ ซึ่ง
ส่งผลท าให้เศรษฐกิจไทย หดตัวร้อยละ ๒.๓ และมีการฟ้ืนตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้การส่งออก 
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูง ท าให้ในปี ๒๕๕๓ เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๗.๘  
ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ ๓.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ ๔.๖ ของ GDP ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ ๑๗๒.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการว่างงานร้อยละ 
๑.๐ ภาระหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ ๔๒.๔ ของ GDP 

ในช่วงต้นปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่
ประเทศญี่ปุ่น ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตหลักของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี ส่งผลท าให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสอง
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ของปี ๒๕๕๔ ขยายตัวร้อยละ ๒.๖ ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรกของปี เฉลี่ยครึ่งแรกของ
ปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย การที่ภาวะ
เศรษฐกิจมีแรงกดดันเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันและราคาสินค้าในตลาดโลก ประกอบกับ
การส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าภายในประเทศ และการคาดการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ท าให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สองอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑ 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ ๓.๐ ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ ๔.๑ การที่
ระดับเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีการทยอย
ปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพ่ือลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๓.๕๐ ต่อปี  

ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๔ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผล
ให้ตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๓.๕ – ๔.๐ อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งรัฐบาลจะได้ติดตามภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ที่ส าคัญได้แก่  ๑) ความเสี่ยงต่อการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ภาวะการว่างงานยังอยู่ในอัตราที่สูง และความกังวลต่อ
ปัญหาหนี้สาธารณะทั้งในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้งความเสี่ยงจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
หลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวและสึนามิ เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกลดลง เงินเยนแข็ง
ค่าข้ึนมาก และอุปสงค์ภาคเอกชนยังคงมีความอ่อนแอ ๒) ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความ
เสี่ยงที่จะผันผวน จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้เงินบาทมีแนวโน้มแข็ง
ค่าข้ึนกว่าครึ่งปีแรกจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าลง ๓) ราคาน้ ามันยังมีแนวโน้มที่จะผันผวน แม้ว่าราคา
จะมีแนวโน้มลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานและการเก็งก าไรส่งผลให้ราคา
น้ ามันปรับตัวสูงขึ้น ๔) เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูง แม้ว่าแรงกดดันจากราคาน้ ามันมีแนวโน้ม
ทรงตัว แต่อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวได้ดี และตลาดแรงงานมีความตึงตัวสูงท าให้ต้นทุนการผลิตมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ๕) ความล่าช้าของการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๕ จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวได้
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และ ๖) สถานการณ์การผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ หลังจากปัญหาอุทกภัยเริ่มมีความถี่มากขึ้นนับจากปลายปี 
๒๕๕๓ จนถึงในปัจจุบัน 

๒. ด้านสังคม สังคมไทยมีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๕๓ ผู้สูงอายุมีสัดส่วน
ร้อยละ ๑๑.๗ ของประชากรรวม ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจึงท าให้ภาวะตลาดแรงงานตึงตัว ด้านสุขภาพคนไทยมีสุขภาพ
โดยรวมดีข้ึนและมีอายุยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากโภชนาการและบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องเร่งป้องกันโรคและภัยด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงในการด าเนินชีวิตและการบริโภค ส่วนความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะท้อนถึงความแตกต่างในโอกาสของการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง การเข้าถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ การเข้าถึงทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียม รวมทั้ง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงอุตสาหกรรมเป็นหลักและเอ้ือต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน ซึ่งท าให้ผลประโยชน์
จากการพัฒนายังกระจุกตัวในกลุ่มคนจ านวนน้อย ทั้งในด้านรายได้ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน และที่ดิน 
รวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆ 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์เกินศักยภาพในการรองรับของ
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ระบบนิเวศ น าไปสู่ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกท าลายเหลือเพียงร้อยละ ๓๓.๕๖ 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ รวมถึงปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม เป็นต้น ทางด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมและก าจัด
มลพิษยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้มลพิษทางน้ า อากาศ และเสียงในหลายพ้ืนที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณ
กากของเสียอันตรายทั้งจากชุมชน อุตสาหกรรม และภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นและแพร่กระจายสู่แหล่งน้ าทั้งใต้
ดินและผิวดิน 
 

กรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดกลยุทธ์

และวิธีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินนโยบายในสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
จากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพ่ิมก าลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตร การเพ่ิมรายได้ให้แก่แรงงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจะด าเนินการเร่งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 

๒. นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปี นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องด าเนินการในปี
แรกแล้ว รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี
แรกเป็นต้นไป ดังนี้ 

๒.๑ ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน  

๒.๒ ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาทให้
ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาด รวมทั้งดึงดูดนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีการจ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สภาพแวดล้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้ และการ
กระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น 



๘ |  ส่วนท่ีหนึ่ง แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 
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๒.๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การกระจาย
ครูเพ่ือขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ด้านการ
คุ้มครองแรงงานรัฐบาลให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างาน รวมทั้งการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากขึ้น และขยายความคุ้มครอง
ถึงแรงงานนอกระบบ ที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีใช้แรงงานมีฝีมือท้ังระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการ
เร่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การจัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายใน
การลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศ
ในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  

๒.๕ ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในการใช้ทรัพยากร การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อผลกระทบจาก
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

๒.๖ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบน
ฐานความรู้ โดยการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้าน
การเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งเร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

๒.๗ ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริม พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๘ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคน
ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

นโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาภายใต้กรอบการด าเนินงานนี้ แบ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะด าเนินการในปีแรก คือ นโยบายข้อ (๑) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และเรื่องที่จะ
ด าเนินการในช่วง ๔ ปี คือ นโยบายข้อ ๒ - ๘ ได้แก่ (๒) นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ (๓) นโยบายเศรษฐกิจ (๔) 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๕) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (๗) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
และ (๘) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒ 
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นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

 
สถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  

ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประกอบกับประชาชนได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
ปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต และปัญหาคุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจน
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลได้กําหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว เพ่ือให้
สังคมไทยกลับสู่ความสงบ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีความมั่นคง และประชาชนสามารถมีรายได้ที่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน จะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยและคนไทยกําลังเผชิญอยู่ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม 
และการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพ่ือให้คนไทยหันกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีอย่างน้อง มีความสามัคคี 
สังคมไทยมีความสงบสุข และปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และความไม่สงบ  
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเร่งดําเนินการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนารถ การปูองกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาครัฐ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

๒. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และ  
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน โดยเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ 
การลดรายจ่ายของประชาชน ทั้งในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพ่ือการสร้างอาชีพ รวมทั้งการสร้างหลักประกันในด้านสุขภาพ และการนําเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพ่ือพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนไทย  

๓. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเกษตร การสร้างรายได้ของประเทศ และ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยสร้างความมั่นคง
ของภาคการผลิตทางการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและการขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการฟ้ืนฟู
สัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและการขยาย
ฐานภาษีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การดําเนินการดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก รัฐบาลได้
กําหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. สังคมไทยมีความสมานฉันท์ประชาชน 

ในชาติมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

- กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับต่างๆ มี
จํานวนเพ่ิมขึ้น 

- เ งื่ อน ไขคว ามขั ดแย้ ง  หรื อ เหตุ การณ์ 
ความรุ นแรงจากปั ญหาความขั ดแย้ ง 
ในสังคมลดลง 

๒. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

- จํานวนคดี หรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย และ
กติกาตามหลักการประชาธิปไตยลดลง 

๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ถูกนํ ามาใช้
ประโยชน์ทางการเมือง 

- จํ านวนเหตุ การณ์ที่ นํ าสถาบั นฯ มาใช้
ประโยชน์ในทางการเมืองลดลง 

- กลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มพลังมวลชนที่ร่วม
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เพ่ิมขึ้น 

๔. บุคคลทุกฝุายที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมา 
จากความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรงที่
ก่ อตั ว ขึ้ น ตั้ ง แต่ ช่ ว งปล ายของกา ร ใ ช้
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับการเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 

- ปัญหาหรือเงื่อนไขหรือคดีความเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งในสังคมได้รับการแก้ไข หรือได้รับการ
พิจารณา 

- จํานวนผู้ที่ ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรงที่ก่อตัว
ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับ
การเยียวยาอย่างต่อเนื่อง 

๕. คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที ่

- จํ านวนหน่ วยงานที่ ให้ ความร่ วมมื อกั บ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้
เกิด ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- เสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาติและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง 

- สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมและกีฬาเป็นสื่อ 
สํ าคัญในการสร้ างความสมานฉันท์ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนทุกระดับเกี่ยวกับสิทธิ
แ ล ะ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ตามหลักกติกาของระบอบประชาธิปไตยและ
สนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- รณรงค์ รวมพลั งมวลชนและเสริ มสร้ าง
เครือข่ายกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และภาคประชาชน
เ พ่ื อ ร่ ว ม พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

- ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาคประชาสังคมเพ่ือมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันและแก้ไขปัญหา ลดเงื่อนไขความ
แตกแยกของคนในสังคม 

- สนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์สันติวิธี 

๒. เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคล 
ทุกฝุาย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และ 
ความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของ
การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

- สนับสนุนการเยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง
แก่ทุกฝุาย ที่ได้รับผลกระทบจากความเห็นที่
แตกต่าง และความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วง
ปลายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๓. สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.)  ดําเนินการอย่างเป็นอิสระ
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ทุ ก ฝุ า ย 
อย่างเต็มที่ ในการตรวจสอบและค้นหา 
ความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต 
บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความ
เสียหายทางทรัพย์สิน 

- สนั บสนุ นและให้ ความร่ วมมื อกั บคณะ 
กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เ พ่ื อการปรองดองแห่ งชาติ  (คอป. ) ให้
ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที่ 

๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบ

ต่อความสงบสุขของสังคม 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. กําหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด

เป็นวาระแห่งชาติ  โดยยึดหลักนิติธรรมใน
การปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล 
และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้อง
ได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังใน
การปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุม
และสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้ง
ต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
ดําเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินใน
การต่อสู้กับยาเสพติด 

- ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร 
โดยบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การ
ขยายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การปูองกัน
กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ผลิต ผู้ค้า การ
บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง 
การสร้างเครือข่ายเฝูาระวัง และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน 

- ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและ
ผู้ค้าที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทําผิดซ้ํา 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด โดยเน้นการ
ทํางานในเชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- พัฒนาระบบควบคุม และการรักษาความ

ปลอดภัยของเรือนจําและทัณฑสถานให้ปลอด
ยาเสพติด 

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย 

ดีขึ้น 
- ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ 

คะแนน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 

๑. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดย
ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่
เป็นสากลเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่าง
แท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ป ร ะพฤ ติ มิ ช อบ  ข ย า ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทําที่เป็น
การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้
อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่ง
ระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ
ธรรม 

- เสริ มสร้ างจิ ตสํ านึ กและค่ านิ ยม ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

- ประสานความร่วมมือด้านการปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบแบบบูรณาการระหว่าง
องค์กรอิสระ องค์กรตรวจสอบภาครัฐ และ
องค์กรตรวจสอบสาธารณะ 

- แก้ไขและยกร่างกฎหมายเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสสระ
ให้แก่กลไกตรวจสอบ ทั้งในส่วนของภาครัฐ 
ภาคสาธารณะ สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรเอกชน
และภาคประชาสังคม และนักวิชาการ 

- สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย 
 การปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปราม

การทุจริต 
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริต 
 สร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



๑๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

แบบบูรณาการทุกระดับโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

- จํานวนแผนและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- จํานวนกฎหมายที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไข 
- จํานวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ร้อยละของประชาชนกลุ่ มเปู าหมายที่ มี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
- จํานวนแหล่งน้ําที่ดําเนินการอนุรักษ์ พัฒนา

และฟ้ืนฟู 
- จํานวนแหล่งน้ําที่ดําเนินการพัฒนาเพ่ิมน้ํา

ต้นทุน 
- จํานวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยน้ํา

หลาก ดินถล่ม 
- จํานวนแผน มาตรการ ในการบรรเทาภัย 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
- จํานวนแหล่งน้ําบาดาลที่ได้รับการอนุรักษ์ 

พัฒนา และฟ้ืนฟู 
๒. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ประมาณ ๓.๓๕ 

ล้านไร่ 
- จํานวนพ้ืนที่ชลประทาน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณา

การและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  โดย
เร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาค
การเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการ
ขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่
เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟูา จัดสร้าง
คลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขต
การจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ํา
และการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหา
แหล่งน้ําในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

- เ พ่ิมขีดความสามารถให้กับหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

- เ พ่ิมขีดความสามารถให้กับหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

- ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการ
ปูองกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนที่เหมาะสม 

- ปูองกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายใน ประเทศและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบ

บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนให้มีการใช้ทรัพยากรน้ํา เป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนน้ํา และพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา
เพ่ือเพ่ิมน้ํ าต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
กระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน ใต้ดินและ
กําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ําสะอาด 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

- วางระบบการปูองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 
- จัดทําโครงการลงทุนภาครัฐแบบบูรณาการ 
- พัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการ
ขนส่งระบบอ่ืน 

- พัฒนาระบบระบายน้ําหลัก โดยก่อสร้างอุโมงค์
ขนาดใหญ่ (อุโมงค์ยักษ์) จํานวน ๓ แห่ง ให้
แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี 

- พัฒนาพ้ืนที่แก้มลิง โดยจัดหาแก้มลิงเพ่ิมเติม
และเสริมประสิทธิภาพแก้มลิงในปัจจุบันให้
เพ่ิมมากขึ้น 

- พัฒนาคลองระบายน้ําหลักในพ้ืนที่ตอนบนของ
ฝั่งธนบุรีเพ่ือนําน้ําเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลอง
สนามชัย – มหาชัย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําหลักเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝน 

 

 

 

 



๑๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยาเสพติด และภาครัฐสามารถปูองกันและ
ขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่ได้ 

- จํานวนที่ เพ่ิมขึ้นของการจับกุมผู้ค้าอาวุธ
สงครามและผู้ลักลอบนํายุทโธปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบระเบิด และการสกัดกั้นเงินทุน
สนับสนุนการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่ 

- จํานวนเหตุรุนแรงที่ เกี่ ยวข้องกับการก่อ 
ความไม่สงบในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง
ลดลง 

- อัตราการติดยาเสพติดของประชาชน เด็ก 
และเยาวชนลดลง 

- ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุมของคณะกรรมการ OIC 

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถพ่ึงตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- สัดส่วนคนจนในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
- สัดส่วนครัวเรือน ที่ได้รับการพัฒนาให้มีอาชีพ

ที่มั่นคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- สัดส่ วนครัวเรื อนในพ้ืนที่ที่ มี รายได้ปีละ 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาทเพ่ิมขึ้น 
- ช่องว่างการกระจายรายได้ของประชาชน 

ในจังหวัดชายแดนใต้ลดลง 
- อัตราการตายของแม่และเด็กลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 
- อัตราการเรียนรู้และอัตราการเข้าศึกษาต่อของ

เด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓. ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้มี

ส่วนร่วมภาครัฐในกระบวนการแก้ไขและ
พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- สัดส่ วนโครงการที่ มาจากการริ เริ่ มของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

- สัดส่ วนโครงการที่ ประชาชนมีส่ วนร่ วม
ดําเนินการเพ่ิมขึ้น 

๔. ประชาชนมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 

- จํานวนการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม 
ความไม่ โปร่งใส ในกระบวนการยุติธรรม 
เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐลดลง 
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เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในการทํางานและ

การให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 - ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในงานกระบวนการยุติธรรมมาก
ขึ้น 

๕. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

- สัดส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการเยียวยา 

๖. พ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
กระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่
ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

- สัดส่วนภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- สัดส่วนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับจัดสรร 

๗. เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายมี
การบูรณาการและประสานสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ 

- การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รองรับ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
กระทรวง กรม ไปจนถึงระดับพ้ืนที่ (จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน) สามารถดําเนินการได้
ตามกําหนดเวลา 

๘. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

- จํานวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ที่ ได้รับ 
การปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของพ้ืนที ่

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้  ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน 
ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อม
นํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลัก
ปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริม
ความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนใน
พ้ืนที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจ
แล ะสั ง ค ม ใน พ้ื นที่  เ ค า รพ อั ตลั กษ ณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นลําดับแรกให้ภาครัฐ
และทุ กภาคส่ วนมี ความเข้ า ใจปรั ชญา 
ความคิด/วิธีการของกระแสพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และน้อมนํามาเป็นหลักปฏิบัติแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแนวทางสันติ
วิธี 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
และคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถูกคุกคาม รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของชุด 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
กระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัด
กับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมทั้ ง
ปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัย กับสภาพ
ความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
อย่างเป็นธรรม 

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนมีมาตรการปูองกันอย่างเข้มงวดมิให้
ติดอาวุธกองกําลังที่เป็นพลเรือนถูกนําไปใช้ 
เป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่ 

- เร่งรัดการปราบปรามกลุ่มอิทธิพล กลุ่มยาเสพ
ติด กลุ่มอิทธิพลอํานาจมืด เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่สนับสนุนการก่อการความไม่สงบ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการข่าวเชิงรุก
โดยบูรณาการข้อมูล กลไกและกระบวนการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการประมวลข่าวกรองของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เกิดเอกภาพ ทัน
สถานการณ์ พร้อมไปกับเสริมสร้างเครือข่าย
งานการข่าวภาคประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งในเรื่องสถานการณ์และพ้ืนที่ 

- อํานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมแก่คน
ทุกฝุายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ประชาชนผู้บริสุทธิ์  และบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
ต่อรัฐ 

- ส่ งเสริมให้ความรู้ ทางกฎหมาย ขั้ นตอน
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองตามหลักนิติธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป  

- พัฒนางานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ าถึ งได้
โดยสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  

- ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

- พัฒนาองค์ความรู้ในระบบงานยุติธรรมและ
สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในการทํางาน
ร่วมกันของบุคคลากรทุกฝุายในกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของ
ประชาชน 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนและท้องถิ่นเข้า

มามีส่วนร่วมในงานกระบวนการ ยุติธรรม และ
ร่วมพัฒนาระบบงานยุติ ธรรมชุมชนและ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
เข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ

ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน กลุ่มสตรีและ
เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาในระดับชุมชน เพ่ือจัดการ
ความขัดแย้งและลดการเผชิญหน้าต่อกัน 
พร้อมไปกับการเป็นสื่อกลางในการสื่อ
ความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน 

 เสริมสร้ างช่องทางการสื่ อสาร เ พ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจของสถานการณ์ที่
เ ป็ น จ ริ ง ต่ อ ส า ธ า ร ณะชน  โ ดย ใ ช้
ปฏิบัติการงานข่าวสารและงานมวลชน
สัมพันธ์เชิงรุก 

 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอก
พ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น กําหนดแนวทางและตัดสินใจเชิง
นโยบาย รวมถึงประเมินผลการทํางาน
ของภาครัฐ โดยอยู่บนพ้ืนฐานที่รัฐต้องมี
ความจริงใจ รับฟังเสียงของประชาชนใน
พ้ืนที่และนํามาดําเนินการให้ เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ อย่ างทั่ วถึ งและครอบคลุมกลุ่ ม 
เปูาหมายอย่างมีคุณภาพ 

 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเพ่ือการ
สร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ
ด้วยตนเองและการเพ่ิมโอกาสในการ
ทํางานทั้ ง ในพ้ืนที่  นอกพ้ืนที่และใน
ต่างประเทศ 

 ส่งเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากัน
ในชุมชน 

- พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาชนและฐานทรัพยากร
ของท้องถิ่น โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีพของ
ประชาชน 
 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

แ ก่ ก ลุ่ ม ค น มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย บ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาความสมดุลของ
สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองการพัฒนากับ
การรักษาให้ยั่งยืน 

 ส่ ง เสริ มการพัฒนาการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีศักยภาพอย่าง
ครบวงจร เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของแต่ละชุมชนและทรัพยากรในพ้ืนที่ 
ให้ เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากตั้ งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สู่ระดับประเทศ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลโดยเฉพาะ
สินค้าชุมชนและธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพ 
ให้ มี คุ ณภาพและได้ รั บการรั บรอง
มาตรฐาน ฮาลาล ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น 

 พัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การ
บริการ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการ
ลงทุนและแหล่งจ้างงานใหม่ๆ 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๒๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ

พัฒนาพลังงานทางเลือก 

- เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนรู้สึก
เชื่อมั่นและมีหลักประกันในความปลอดภัยต่อ
การแสดงความคิดเห็นและการพูดคุย เพ่ือ
กําหนดทิศทางและอนาคตของพ้ืนที่ร่วมกัน
อย่างตรงกับความต้องการ เพ่ือนําไปสู่การ
กระจายอํานาจการปกครองที่สะท้อนการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนทุกภาคส่วน 

- เสริมสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ OIC UN EU 
เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งของสถานการณ์และ
นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- จัดระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตาม
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร มีเอกภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 สร้างความเข้าใจในปรัชญา ความคิด ทิศ

ทางการแก้ไขปัญตามนโยบายให้กับ
หน่ วยงานของรั ฐและข้ าราชการที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
บุคลากรภาครัฐ ทั้ ง ในเรื่องทัศนคติ 
จิตสํานึกและความตระหนักของการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม
หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” ในแนวทางสันติวิธี 

 จัดระบบการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่
ระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์รองรับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน 
ประสานสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ตรงกับวัตถุประสงค์นโยบาย โดยมี
งบประมาณรองรับอย่างพอเพียง 

 



๒๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ไทยได้รับการยอมรับจากประเทศเพ่ือน

บ้าน รวมทั้งสามารถขยายความร่วมมือ
ระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

๒. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาคม
ระหว่างประเทศ และนานาประเทศมีความ
เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะทั ศ น ค ติ ใ น ท า ง บ ว ก ต่ อ
ประชาชนและประเทศไทย 

๓. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้
สามารถปรับตัวและเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน 

๔. มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค และการ
อํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคร่วมกัน 

- ระดับความสัมพันธ์ ความเคารพซึ่งกันและ
กันกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในระดับปกติ มี
ความก้าวหน้าในการแก้ไขเรื่องที่เป็นประเด็น
ปัญหาระหว่างกันและท่าทีไทยเป็นที่ยอมรับ 

- ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามแผนการดําเนินงาน 

- มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของ
สาธารณชนต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 
ต่อประเทศไทย และสื่อมวลชนมีการตอบรับใน
เชิงบวกต่อไทยและนโยบายต่างประเทศของ
ไทย 

- มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สามารถรองรับการดําเนินการตามข้อผูกพัน
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๒๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่ ง ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการ
เร่ งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่ งตามแนว
พรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบน
พ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันใน
การรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง ตลอดจนการ เชื่ อมโยง เส้นทาง
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

- กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเ พ่ื อนบ้ าน ทั้ ง ในระดั บรั ฐบาล 
ภาคเอกชน และประชาชน  

- เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวพรมแดนที่
มีความเร่งด่วน 

- เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรู้
ของประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วน
ต่าง ๆ ของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็น
ประชาคมอาเซียน  รวมถึงส่ งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกรอบอาเซียนและกรอบความ
ร่วมมืออ่ืน ๆ 

- เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งและระบบ 
โลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
จุดที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เพียงพอ
และต่อเนื่องกับระบบการขนส่งอ่ืนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งเตรี ยมการในเชิ ง
ยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในกรอบ
อาเซียน 

- พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกการค้าของ
ประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตามข้อผูกพันประชาคมอาเซียน ทั้งในการ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ด่าน
ชายแดน รวมถึงการเร่งพัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และระบบสนับสนุน
ของรัฐ ให้เชื่อมต่อกับระบบของอาเซียนได้ 

 

 

 



๒๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 
และราคาน้ ามันเช้ือเพลิง 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ลดค่าครองชีพของประชาชน และสามารถ

เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงใน
ระดับราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

- ประชาชนมีค่าใช้จ่ ายด้ านพลั งงานลดลง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ ราคาพลังงานมีความ 
ผันผวนมาก 

- ต้นทุนค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภคและ
บริโภคลดลงเป็นเวลา ๓ เดือน 

 - ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง 
 - ข้อร้องเรียนด้านราคาสินค้าทั้งจากผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคลดลง 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว 
เพ่ือให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และ
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่
การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน 

- บริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ํามัน 
โดยการจัดหาเงินให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
แหล่งที่เหมาะสม เพ่ือใช้กองทุนน้ํามันเป็น
เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิง แก้ไขและปูองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

- กําหนดมาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือทดแทน
การชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันสําหรับ
น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล 

๒. จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบ
อาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะใน
วง เ งิ นที่ เ หมาะสมกับค่ า ใช้ จ่ ายน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน 

- จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน สําหรับผู้ประกอบ
อาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้ โดยสารสาธารณะ 
ในวงเงินที่ เหมาะสมกับค่ าใช้จ่ ายน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงที่ เกิดขึ้นจริง โดยการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับสถาบัน
การเงิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระ
เงินคืนของผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างแต่ละ
ประเภท โดยประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย ดั ง ก ล่ า ว แ ก่
กลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๒๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๓. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคา

พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 

- ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพ่ือให้
เข้ าถึ งบริ การสาธารณะได้  โดยการให้ 
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ด้านไฟฟูา 

๔. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคา
สินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อสุทธิ
ของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการ
ผูกขาด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- คุ้มครองและพิทักษ์ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
- พัฒนาระบบการค้าภายในประเทศให้เกิดการ

แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
- ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะ 
- ลดภาระค่าเดินทางของประชาชน 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและ

ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท อย่างน้อย ๓ ปี และปรับโครงสร้าง
หนี้สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- จํานวนลูกหนี้ที่ได้เข้าโครงการ 

๒. แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทต่อ
วัน และผู้จบปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๑๕ ,๐๐๐ บาท ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามระดับทักษะฝีมือ ศักยภาพ
และผลิตภาพ 

- อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๓ ต่อปี 

- จํานวนผู้จบปริญญาตรีที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไม่
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

- จํานวนแรงงานที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ บาทต่อวัน 

๓. สร้างหลักประกันรายได้ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงสําหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับ
กลุ่มอายุอย่างท่ัวถึง 

- ผู้สู งอายุทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ที่
สอดคล้องกับกลุ่มอายุเพ่ิมขึ้น 

๔. ลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิต
ของประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรก
และรถยนต์คันแรก 

- จํานวนประชาชนที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในการ
ซื้อบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

- ร้อยละของจํานวนประชาชนที่ได้รับการคืน
ภาษีรถยนต์คันแรกตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

 

 



๒๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและ 

ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า ๕๐๐ ,๐๐๐ 
บาท อย่างน้อย ๓ ปี และปรับโครงสร้างหนี้
สําหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
จัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับ
โครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพ่ือสร้าง
โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมี
รายได้ที่ม่ันคงและสามารถใช้หนี้คืน 

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
รวมทั้ งสนับสนุนกลุ่ มเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํา 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีต้นทุนการผลิตที่
ลดลง และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ 

- แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบปัญหา
การผลิตและการตลาดที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

- พักหนี้ทั้ งเงินต้นและดอกเบี้ ยที่ กู้ ยืมเพ่ือ
ประกอบอาชีพและมีรายได้น้อยเท่านั้น ซึ่งมี
ปัญหาในการชําระหนี้รวมต่อรายได้ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย ๑) ไม่สามารถแยกหนี้ที่
มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินเล็กลง
ได้  โดยพักชําระหนี้ ระยะเวลา ๓ ปี  และ
กลับมาผ่อนชําระตามระยะเวลาการผ่อนชําระ
ที่เหมาะสม  ๒) ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชําระหนี้
และมีสิทธิเข้าโครงการ คือ ลูกหนี้ที่มีสถานะ 
NPLs และจนถึง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๓) ลูกหนี้เมื่อเข้าโครงการพักชําระหนี้ จะไม่
สามารถขอสินเชื่อใหม่จากธนาคาร แต่ธนาคาร
จะจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริม และอาจพิจารณา
หาแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติม ๔) ในกรณีที่ยอด
สินเชื่อคงค้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารจะเปิดโอกาสให้
ปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามเกณฑ์ของธนาคาร 
โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐ 

- จัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
๒. ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่

น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมี
มาตรการเพ่ือลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบเพ่ือให้แรงงานและบุคลากร
สามารถดํารงชีพได้อย่ างมีศักดิ์ ศรีและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- สนับสนุนผู้ ประกอบการที่ มี ความพร้อม
ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้ เป็นวันละ 
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท 

- สนับสนุนให้ภาครัฐและสถานประกอบการ 
ดําเนินการให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือที่
สอดคล้องกับรายได้ 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๒๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- กําหนดมาตรการในการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานทุกระดับเพ่ิม
มากขึ้น 

- กําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากการปรับรายได้ให้กับ
แรงงาน 

๓. จัดให้มี เบี้ ยยั งชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะ
ได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ 
๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท 
และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 

- จั ดทํ าระบบฐานข้ อมู ลจํ านวนผู้ สู งอายุ 
ทั่วประเทศตามกลุ่มอายุ ๖๐-๖๙ ปี อายุ ๗๐-
๗๙ ปี อายุ ๘๐-๘๙ ปี และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 

- สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพเป็นประจําทุกเดือน ที่สอดคล้องกับกลุ่ม
อายุต่าง ๆ 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการจ่าย
เบี้ ยยั งชีพให้สอดคล้องกับกลุ่ มอายุ และ
ช่วงเวลาที่กําหนด 

๔. ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุน
สําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป 
ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

- ให้เงินกู้ยืมแก่ประชาชนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง 

- จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินใน
ตลาดแรก ทําให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นและช่วยลดความ
เสี่ยงด้านเครดิตและอัตราดอกเบี้ย 

- ปรับโครงสร้างภาษีอย่างมีส่วนร่วม 
- คืนเงินภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรกให้แก่

ประชาชน 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือ 
ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย /  
๑. ปรับลดภาษี เงินได้นิ ติ บุ คคล ให้ เหลื อ 

ร้อยละ ๒๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือ
ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน 
ขยายฐานภาษี และรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ปรับตัวดีขึ้น 

- ต้นทุนการใช้จ่ายด้านภาษีของผู้ประกอบการ
ลดลง 



๓๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  ให้เหลือร้อยละ 

๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ 
๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี 
และรองรับการเข้ าสู่ การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อย
ละ ๒๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อย
ละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. เพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านเปูาหมายจํานวน 

๗๙,๖๐๐ กองทุน กองทุนละ ๑ ล้านบาท 
- กองทุนหมู่บ้านได้รับการเพ่ิมทุน จํานวน 

๗๙,๖๐๐ กองทุน 
๒. ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่

การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
- กองทุนหมู่บ้านพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน

ชุมชน จํานวน ๔,๐๐๐ แห่ง 
๓. องค์กรสตรี /คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับต่างๆ จํานวน ๙๐,๑๕๐ องค์กร/คณะ 
มีกองทุนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
ชุมชนด้วยศักยภาพและบทบาทเพ่ิมขึ้น 

- ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับต่าง ๆ มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๔. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรูปแบบ
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการ 
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในพ้ืนที ่

- ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ 
มีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

๕. นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษามีโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน และมีทางเลือกที่จะประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

- จํานวนนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ได้รับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนตั้งตัวได้ 

- จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวรุ่นใหม่
เพ่ิมขึ้น 

๖. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
หมู่บ้านชุมชนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของกิจกรรมตามแผนชุมชนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหมู่บ้าน 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๓๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก

แห่งละ ๑ ล้านบาท 
- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง และเสริมสร้างกลไกที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการดําเนินการและ
พัฒนาศักยภาพของกองทุนให้มีความพร้อม
เป็นสถาบันการเงินชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- ส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้ของกองทุน
โดยการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้
ที่ มี อยู่ เดิ มของกองทุ น เ พ่ื อให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จากกองทุนที่ ประสบ
ความสําเร็จ 

๒. จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงิน
เฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือเป็นกองทุนสําหรับการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ในระดับต่ างๆ ให้มี
บทบาทในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม
และการเมืองอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ รวมทั้งเป็น
แหล่งกู้ยืมของสตรี ในการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

- ส่งเสริมองค์กรสตรี/คณะกรรมการฯ ให้มีขีด
ความสามารถในการจัดระบบและบริหาร
จัดการกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือให้
กองทุนมีความยั่งยืน องค์กรสตรีและเยาวชน
ในการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน 

๓. จัดตั้ งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วม
โครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ
รายย่อย เพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้าง
อาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิด
วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

- ส่งเสริมการมีงานทําโดยจัดตั้งทุนสนับสนุนการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและผู้ประกอบการ 

- สนับสนุน ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์และการ
พัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ โดยอาศัยกลไก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๓๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๔. จัดสรรงบประมาณเข้ ากองทุน พัฒนา

ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวน
เงิน ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทตามลําดับขนาดของหมู่บ้าน เพ่ือให้
หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนด้วยตนเอง 

- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดสรรงบประมาณ
เข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน โดยจัดสรรตามขนาดของหมู่บ้าน เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ
กองทุนและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง 

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและระบบการ
สนับสนุนโครงการ SML 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. ยกระดับราคาสินค้าเกษตร - ราคาสินค้าเกษตร 
๒. เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติได้รับ

การดูแลและช่วยเหลือ 
- จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากการ

ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านการเกษตร 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร

เข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดยดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึง
กลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการ
ทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้า
เกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับ
ต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมา
ใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือก
เจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พร้อมทั้งจัดให้
มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัย
ธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบ
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และ
การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยง
การเกษตรให้เหมาะสมกับสินค้าเกษตรและ
สถานการณ์ที่ เกิ ดจากภั ยธรรมชาติ การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือปูองกันและลด
ความเสียหายในการผลิตสินค้าเกษตร  เป็น
การสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอาชีพ และ
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

- ดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยใช้
กลไกตลาด และการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร 

- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือให้รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้ างความรู้ด้ าน
การตลาด 

- พิจารณาแหล่งเงินทุนที่ เหมาะสมสําหรับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก 

 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๓๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- ดํ าเนิ นการประกันภั ยข้ าวนาปี  ๑ ล้ าน

ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ โดยรัฐบาล
อุดหนุน ๑๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๕๕ ส่วนปี 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ใช้อัตราเพ่ิมปีละ ๒๐% ทั้งนี้
เพ่ือให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแบบ
สมัครใจให้เกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนในระยะ
ยาว โดย ธ.ก.ส. จะสํารองจ่ายแต่ละปีไปก่อน
แล้วรัฐบาลจะตั้งงบประมาณ จ่ายคืนภายหลัง 

- ดําเนินการรับจํานําเพ่ือรักษาระดับราคา
ผลิตผลทางการเกษตร 

- ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลาง
อ้างอิงกับราคาประกัน 

- แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยรับจํานําผล
ผลิตผลที่สําคัญเพ่ือลดปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดในเวลาเดียวกัน 

- บัตรเครดิตเกษตรกรอยู่ในรูปบัตรสินเชื่อไม่ใช่
บัตรเครดิตโดยทั่วไป  เนื่องจาก ๑) เกษตรกร
สามารถนําไปซื้อได้ เฉพาะปัจจัยการผลิต
เท่ านั้ น  และเมื่ อรู ดบั ตรจะเกิ ดต้ นทุ น 
(ดอกเบี้ย) การใช้บัตรทันที  ๒) สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาความไม่สมดุล (Mismatching) ใน
เชิงรายได้และรายจ่ายของการทําการเกษตร 
เนื่องจากต้องซื้อปัจจัยการผลิต (รายจ่าย) 
ตลอดฤดูเพาะปลูกขณะที่รายได้มาในฤดูเก็บ
เกี่ยวเท่านั้น  ๓) ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Moral 
Hazard เนื่องจากวงเงินในบัตรคิดจากยอดการ
ใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตเพ่ือประกอบอาชีพ
การเกษตรเท่านั้น ทําให้ชาวนาไม่สามารถใช้
ซื้อสินค้าฟุุมเฟือยอ่ืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
๔) วงเงินสินเชื่ อคิดจากร้อยละ ๖๐-๗๐ 
(แล้วแต่ประเภทความเสี่ยงของลูกหนี้ ) ของ
รายได้เกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บได้ ณ วันขอ
สินเชื่อ (จํานวนผลผลิตสินค้าเกษตรที่คาดว่า
จะผลิตได้ x ราคาตลาด ณ วันขอสินเชื่อ) หรือ
คิดเป็นประมาณ ๔๓,๑๒๐ ล้านบาท  ๕) หาก
รัฐบาลมีนโยบายรับภาระดอกเบี้ยจากการรูด
บัตรสินเชื่อแทนเกษตรกรทั้งจํานวน ซึ่งใน



๓๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
เ บื้ อ ง ต้ น กํ า หนด อั ต ร าก า รชด เ ช ย ใ ห้  
ธ.ก.ส. ในอัตรา MLR-๒ (ร้อยละ ๕) เพ่ือดึงดูด
ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จะเป็นภาระการ
คลังจากการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 

- จัดหาระบบงานที่ใช้ในการดําเนินงาน และให้
ลูกค้าแสดงความประสงค์ รวมทั้งออกบัตรฯ 
ผ่านระบบงาน 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
- จํานวนนักท่องเที่ ยวและรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
๒. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตา

นักท่องเที่ยว 
 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและ

นอกประเทศ  โดยประกาศให้ปี  พ .ศ . 
๒๕๕๔ -๒๕๕๕ เป็นปี  “มหัศจรรย์ ไทย
แลนด์” (Miracle Thailand Year) และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่
จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

- จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

- ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
ภาพลักษณ์ที่ดี และความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ 

- เร่ งประชาสัมพันธ์สร้ างการรับรู้ แก่ชาว
ต่างประเทศ เพ่ือตอกย้ําและกระตุ้นให้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ และเป็น
ฐานต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีต่อไป 

- อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

- ยกระดับขีดความสามารถในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๓๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ิมขึ้น 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า 
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้
ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศ 

- ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานธุรกิจในระดับสากล ตลอดจน 
การส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ 

- พัฒนาช่างฝีมือศิลปหัตถกรรม และการจัดการ
ในเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่
ราษฎร 

๒. บริหารจัดการโครงการหนึ่ งตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
บริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิง
รุกทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า
ถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก 

- ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า
และบริการของไทยสู่ตลาดระดับบน 

- สนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์

- พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และเครือข่าย 
OTOP ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญา องค์ความรู้ 
และนวัตกรรม ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริม
การ เ พ่ิ มช่ อ งทางการตลาด เชิ ง รุ ก  ทั้ ง
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิม
รายได้ ให้กับชุมชนผลผลิตยอดจํ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

- สนับสนุนชุมชนที่มีพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนาให้เกิดสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้
ให้กับชุมชน 



๓๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ผลิต

สินค้า OTOP 
- พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบ ของสินค้า 

OTOP ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP 
ให้สามารถรองรับคําสั่งซื้อได้ 

 

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนทุกคนได้รั บบริการอย่ างมี

คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
- ร้อยละของผู้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ 
- สัดส่วนบริการรักษาพยาบาลที่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ   เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เ พ่ือให้
ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณา
การสิทธิของผู้ปุวยที่ พึงได้รับจากระบบ
ประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและคุ้มค่าต่อ
การให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้
มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
และภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสู่การเจ็บปุวย
เรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 
รวมทั้ งการเฝู าระวั งโรค อุบัติ ใหม่  และ
มาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

- พัฒนาศักยภาพของกลไกและมาตรการ
คุ้มครองและรักษาสุขภาพ และระบบบริการใน
ทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับพ้ืนที ่

- พัฒนาความสอดคล้องของหลักประกันสุขภาพ
ทุกระบบเพ่ือความยั่งยืนและเป็นธรรม 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๓๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ทุกคน

ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และ 
สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  

- จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน
นําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่ง
พัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุ
ลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทํา
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการ
ให้บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

- กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนนําร่องชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและจัดทํา
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียนนําร่อง
ที่กําหนด 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้มีเนื้อหาเหมาะสมเพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

- พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

เป้าประสงคเ์ชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
๑. รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากประชาชน 
- ผลการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบ

รัฐธรรมนูญ 

 

 

 



๓๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  โดยมี
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่ เป็นอิสระยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้
อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และ
องค์กรที่ใช้อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียง
ประชามต ิ

- สภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ มีที่มาจาก
ตัวแทนทุกสาขาอาชีพและพ้ืนที่ (จังหวัด)และ
มีกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาร่างฯ ที่
โปร่งใส เพ่ือทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด 

- จั ดให้ มี การออกเสี ยงประชามติ รั บรอง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่โปร่งใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได ้



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๓๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
ความมั่นคงของประเทศมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่และพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญของประเทศ  

อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนําพระราชดําริ    
ทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่ นคง และ
ผลประโยชน์ของชาติ  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งจะแก้ไขปัญหาต่างๆ  
กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือเผชิญภัยคุกคามด้านต่างๆและพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ใน
ทุกด้านและเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง  
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน  โดยมีประเด็นนโยบายที่สําคัญ ได้แก่ 

๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใด

ล่วงละเมิดได ้
 จํานวนคดี หรือเหตุการณ์ล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์และการแสวงประโยชน์
จากสถาบันฯ มีปริมาณและความรุนแรง
ลดลง 

 จํานวนและน้ําหนักของเรื่องที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลดลง 

 จํานวนที่ เพ่ิมขึ้นของแผนงาน/โครงการ  
ที่ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ 
คนต่างชาติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างถูกต้อง 

 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายในการเทิดทูน
และพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๒. ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 

 กิ จ ก ร ร ม ที่ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศดําเนินการเพ่ือเชิดชูพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ เ พ่ิมขึ้ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

๓. ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความรู้รักสามัคคี 
และยึดถือแนวพระราชดําริ เป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 ครัวเรือนหรือพ้ืนที่ที่ ได้รับการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
ยึดถือเป็นหลักดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

 

 



๔๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
เ ทิ ด ทู น แ ล ะ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้ง
ปวงไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประชาชน
ในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ 
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

 ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เ พ่ื อ มุ่ ง เ ชิ ด ชู พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

 รวมพลังทุกภาคส่วนเพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกันการล่ ว งละเมิดและการแสวง
ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและขยายผลโครงการเพ่ือ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ แ ล ะ
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ  

 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

 สนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่มุ่ง
สร้างความเข้าใจคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 เร่งพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์เ พ่ือการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 เร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้หลงผิด
หรือผู้ที่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่ม/ขบวนการ
ทําลายสถาบันหลักของชาติและบังคับใช้
กฎหมายกับผู้มีเจตนาล่วงละเมิดสถาบัน
อย่างชัดเจน 

 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เอกราช อธิปไตย  ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน

พระมหากษัตริย์ และผลประโยชน์แห่งชาติ
ยังคงดํารงอยู่ 

 ความพร้อมของกองทัพในการรักษาเอก
ราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย์และผลประโยชน์แห่งชาติ 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ
มั่นคงของประเทศเพ่ิมข้ึน 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๔๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๓. อุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้รับการพัฒนา

เพ่ือมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ 

 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศที่นําไปสู่การ
พ่ึ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต อ า วุ ธ
ยุทโธปกรณ์ 

๔. กําลังพลของกองทัพได้รับการพัฒนา เรื่องสิทธิ 
หน้าที่และสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
 

 สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการของกําลังพล
และกําลังสํารองของกองทัพได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม  

๕. กองทัพมีความพร้อมสนับสนุน และช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง
และภัยความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 กองทัพสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้
อย่างทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึง 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ

ระบบปูองกันประเทศ ให้มีความพร้อม ในการ
พิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และ
ผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมี
โครงสร้างที่ เหมาะสมและมี ความทันสมัย 
ส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศให้
สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐ
และเอกชนให้เป็นเอกภาพ นําไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง 
สนับสนุนสิทธิและหน้าที่กําลังพลของกองทัพ
เพ่ือให้เป็นทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตย 
และสามารถผนึกกําลังประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง
กําหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของ
กําลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่
ดีขึ้น 

 พัฒนาความพร้อมของกองทัพในด้านต่าง  ๆ
อาทิ ด้านกําลังพล ด้านยุทธการ ด้านการข่าว
เป็นต้น รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ และกอง
กําลังประจําถ่ิน 

 ผนึกกําลังประชาชน ในการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ 

 เสริมสร้างบทบาทกองทัพในการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้
แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศของไทย 

 ปรับปรุงสิทธิ หน้าที่และสวัสดิการกําลังพล
และกําลังสํารองของกองทัพ  

 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของกองทัพ
ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤตและ
สนั บสนุ นหน่ ว ย ง านของ รั ฐ  ร วมทั้ ง
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



๔๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. กองทัพมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีและ 

มีความใกล้ชิดกับมิตรประเทศ 
 

 จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือทางทหารระหว่าง
กองทัพกับมิตรประเทศและดําเนินงาน
ร่วมกัน     อย่างต่อเนื่อง 

๒. กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ 
 

 กองทัพมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและ
บรรลุผลสําเร็จ 

๓. หน่วยงานความมั่นคงและเหล่าทัพความสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศเพ่ือนบ้านและมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของ
อาเซียน 
 

 หน่วยงานความมั่นคงและเหล่าทัพมีระบบ
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 หน่วยงานความมั่นคงและเหล่าทัพมีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียน และให้การสนับสนุน
ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ประเทศเพ่ือนบ้านร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเส้นเขตแดน 
และเรื่องทัศนคติหรือเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจกัน 

 หน่วยงานความมั่นคงและเหล่าทัพได้
ดําเนินงานตามแนวทางเพ่ือระงับข้อพิพาท 
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยสันติวิธี 

 ภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและ 
ลดเงื่อนไขที่สร้างความไม่ไว้วางใจกัน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕. ประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย ในการปูองกัน
สกัดกั้น และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

 หน่วยงานความมั่นคงและเหล่าทัพมีความ
ร่วมมือในระดับต่างๆ กับต่างประเทศทั้งใน      
และนอกภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
ประเทศ เ พ่ือนบ้ านที่ นํ า ไปสู่ การ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพ การปูองกัน สกัดกั้นและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๔๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์
ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ สั น ติ ภ า พ ใ น ก ร อ บ
สหประชาชาติ  พัฒนาความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้าง
บรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ดําเนินการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพ้ืนฐานของ
กฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่เพ่ือมิให้เป็น
เงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือระงับยับยั้ง
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยา
เสพติดให้หมดไป 

 

 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางทหารในระดับต่างๆ กับมิตรประเทศ
อย่างใกล้ชิด 

 พัฒนาความสั ม พันธ์ และ เส ริ มส ร้ า ง 
คว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ก า ร ท ห า ร ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ สั น ติ ภ า พ ใ น ก ร อ บ
สหประชาชาติ 

 สนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
คว ามร่ ว มมื อที่ ดี ร ะห ว่ า งหน่ ว ย ง าน 
ความมั่นคงและเหล่ าทัพกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

 เร่งพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์เพ่ือกําหนด
กรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมการเมือง 
และความม่ันคงของอาเซียน 

 สนับสนุนการสํารวจและจัดทําหลักเขต
แดนตามหลักฐานพ้ืนฐานของกฎหมายและ
สนธิสัญญาที่มีอยู่ เพ่ือมิให้เป็นเงื่อนไขของ
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 สนับสนุนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกระดับ 

 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง
ในและนอกภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือมุ่งปูองกัน สกัด
กั้น และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและพัฒนา 
องค์ความรู้ เ พ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนไทยในทุก
ระดับ   

 

 

 



๔๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประเทศมีระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ที่เสริมสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วนในการ
เผชิญภั ยคุ กคามความมั่ นค งและความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 

 มีนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนแม่บทการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ ยนแปลงและพร้อมเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบ และมีกลไกการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิ บั ติ อย่ า ง เป็ นระบบทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

๒. ประเทศมีความพร้อมและสามารถเผชิญกับ
ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ในด้าน
พลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของ
มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
และอุบัติภัย 

 การลดลงของผลกระทบจากปัญหาและภัย
คุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ในด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมข้ามชาติ 
การก่อการร้าย และอุบัติภัย 

 ระบบบริหารจัดการและกลไกขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ในการ
แก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง
รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ใ น ด้ านพ ลั ง ง า น  ด้ า น
สิ่ ง แ วดล้ อม  คว ามมั่ น ค งของมนุ ษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และ
อุบัติภัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 จํานวนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มี
การดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๓. ประเทศมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติที่สามารถดําเนินงานใน
ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกัน 
แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหาย ที่เกิด
จากภัยต่างๆ 
 

 ระบบการเตือนภัยเตือนภัยและระบบ
บริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ
สามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานทรัพยากร
แล ะบุ ค ค ล  พ ร้ อ ม เ ผ ชิ ญ ภั ย คุ ก ค า ม 
ได้ทุกสถานการณ์โดยสามารถเชื่อมโยง 
การดํา เนินงานตั้ งแต่ ระดับกระทรวง 
ภูมิภาค ไปจนถึงระดับจังหวัด 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติได้กําหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนงาน/โครงการดําเนินงาน 
ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม  
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๔๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
 แผนปฏิบัติการการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง
ทั้ ง  ๑๗ ด้ าน  ได้นํ า ไปสู่ การปฏิบัติ ใ น
ลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกระดับ 

 แผนปฏิบัติการเพ่ือฝึกทบทวนและระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสามารถรองรับสภาวะไม่ปกติ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้น

การบริหารวิกฤติการณ์เพ่ือรับมือภัยคุกคาม
ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์
สร้างขึ้นที่มากขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพกําลังจาก
ทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกัน แก้ไข บรรเทา และ
ฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ  
รวมถึงให้ความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือ
เผชิญกับปัญหาความมั่นคง ในรูปแบบใหม่ในทุก
ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อ
การร้ายและอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหา
ด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
ด้านความมั่นคงในเรื่องที่สําคัญและระบบ
บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมทั้งมีระบบงบประมาณสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนในทุกระดับที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับพ้ืนที ่

 เพ่ิมประสิทธิภาพดําเนินงานด้านความ
มั่นคงของประเทศทั้งในมิติเชิงรุกที่เน้น 
การปูองกันปัญหาและภัยคุกคามและในมิติ
เชิงรับที่มุ่ งแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าและ
เงื่อนไขที่แท้จริงของปัญหาและภัยคุกคาม 
ที่สําคัญรวมทั้งพ้ืนที่เปูาหมายที่กําหนด 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและการ
เตรียมความพร้อมเผชิญภัยคุกคามความ
มั่ น ค งและความ เปลี่ ยนแปล ง ในยุ ค 
โลกาภิวัตน์ 

 เ ร่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ กค ว ามมั่ น ค ง 
แก่ประชาชนไทยทุกวัย โดยเน้นตั้งแต่วัย
เด็กเพ่ือให้เกิดความตระหนักและยึดถือ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 เร่งพัฒนาปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเผชิญปัญหาความ
มั่ นคงรู ปแบบใหม่ ในด้ านพลั งงานด้ าน
สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ค ว ามมั่ น ค งขอ งมนุ ษย์
อาชญากรรม ข้ามชาติ การก่อการร้าย และ
อุบัติภัย 



๔๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มุ่ง

เสริมสร้างความพร้อมของภาครัฐและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถเผชิญปัญหา
ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในด้านพลังงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และ
อุบัติภัย 

 พัฒนานโยบายและระบบการบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์จากภัยที่มีระดับความ
รุนแรงสูงและเกิดผลกระทบในวงกว้าง 

 สนับสนุนการจัดเตรียมทรัพยากร สิ่งของ 
บุคคล กฎระเบียบให้พร้อมตั้งแต่ในภาวะ
ปกติและพร้อมใช้เมื่อเกิดภัย   

 เพ่ิมประสิทธิภาพการผนึกกําลังและพร้อม
ในการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้
สามารถดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือปูองกัน 
แก้ไข บรรเทาและฟ้ืนฟูความเสียหายของ
ชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ 

 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ ตามกรอบแนวทางที่ภาครัฐกําหนด 

 

๒.๕ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ 

ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

 เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้า

มนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจนได้ถูก
เร่งรัดดําเนินการให้เกิดผลที่ลดระดับความ
รุนแรงและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและ
ความสงบสุขภายในประเทศ 

 

 สถิติด้านต่าง ๆ ของปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจนมีอัตราลดลง
อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ 

 สถิติด้านต่างๆ ของปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ และปัญหาการฟอกเงินมีอัตราลดลง
แล ะ ไ ม่ ส่ ง ผ ล ก ร ะท บ กั บ ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึง
ความมั่นคงของมนุษย์ 
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เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๒. บังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิ น เ พ่ื อลดปัญหายาเสพติ ดองค์ กร
อาชญากรรม และการค้ ามนุ ษย์ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การดําเนินการที่มุ่ งปรับปรุงระบบการ
ปูองกันปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้นในการเฝูาระวัง
เพ่ือปูองกันปัญหา และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม
การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ ไม่มี
สถานะชัดเจน 

 การดําเนินการในลักษณะบูรณาการเพ่ือ
บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพใน
กา รแ ก้ ไ ข ปัญ ห าย า เ ส พติ ด  อ งค์ ก ร
อาชญากรรมและกา รค้ ามนุ ษย์ โ ด ย
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๓. ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความ
ร่วมมือจากต่างประเทศในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้า
มนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะชัดเจน 

 การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบผู้หลบหนี
เข้าเมือง สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว้ 

 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายสามารถดํ า เนิ นการ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความ
มั่นคง 

 บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลชัดเจนได้รับการ
กํ าหนดสถานะและ ได้ รั บสิ ท ธิ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลไทยในกรณีการ
ดําเนินงานที่มีลักษณะการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมีสัดส่วนที่ลดลง 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
เร่งดํา เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มี
สถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปูองกันและ
บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความ

 พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ  และการบั งคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ดําเนินงานที่เหมาะสม 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
เป็นธรรมและเฝูาระวังมิให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ ควบคู่
ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความ
มั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายให้เกิดประโยชน์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

 เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอกภาพของ
ระบบและกลไกภาครัฐ รวมทั้งภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการปูองกันและปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และปัญหา
การฟอกเงิน  

 พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากร
และการบริ หารจั ดการพรมแดนให้ มี
ประสิทธิภาพในการปูองกัน สกัดกั้นและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทาง 
ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในการสกัดกั้น
และปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรม 

 เร่งรัดกําหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่ยัง
ไม่มีสถานะชัดเจนโดยพัฒนาระบบงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ภาย ใต้ ร ะบบกา รต รวจสอบบุ คคลที่
รอบคอบรัดกุม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ 

 พัฒนาระบบกฎหมายและกฎ ระเบียบ
รวมทั้ งมาตรการที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
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นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 
 

ภายใต้สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง และอยู่ ใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีความสมดุล สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจต่างประเทศ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเป็นรากฐานในการพ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ในระยะยาว นอกจากนี้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ํายังเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต  

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เร่งให้เศรษฐกิจขยายตัว
เต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะต้องส่งเสริมการกระจายรายได้และขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการและ
ปัจจัยการผลิตให้มีความเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้ออํานวยต่อการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชน ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายการเงิน
และการคลังที่สอดประสานกัน เพ่ือสร้างเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ และ
เสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่งในระบบรางเพ่ือลดต้นทุนการผลิต กําหนดนโยบายด้าน
พลังงานที่เหมาะสม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย ทั้งนี้ จะ
เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ ในภาคการผลิตนั้น รัฐบาลจะสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการผลิต ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต และมุ่งเน้นการผลิตบนฐานนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
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๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๒. รักษาเสถียรภาพทางด้านการคลัง การเงิน 

และระบบสถาบันการเงิน 
๓. ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อย่างเท่าเทียม 
๔. โครงสร้างภาษีมีความเหมาะสม เป็นธรรม 

และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๕.๐ – ๖.๐ ต่อปี 
 อัตราการว่างงานลดลง 
 อัตราเงินเฟูออยู่ในช่วงร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕ 
 หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน 

ร้อยละ ๖๐  
 สัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวมเพ่ิมข้ึน 
 จํานวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ และให้
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูง
อย่างมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรม  และก่ อ ให้ เ กิ ดการขยายตั วทา ง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ 
ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความ
เสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ โดยการสร้างความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่
อาจเกิดข้ึน 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
พัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ จัดทําเมทริกซ์ 
I/O ระยะที่ ๑ – ๓ ประเมินค่าสินทรัพย์
ทางด้ านทรั พยากรธ รรมชาติ  ศึ กษา
โครงสร้างต้นทุนการประกอบรถยนต์
บรรทุกและรถโดยสารของประเทศไทย 
จั ดทํ า ข้ อมู ลมู ล ค่ า เ พ่ิ ม อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ไทย ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและ
สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด ตลอดจนศึกษา
โครงสร้างต้นทุนการก่อสร้างของประเทศ
ไทย 

 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยมีแผนการออก
ตราสารหนี้รัฐบาลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการระดมทุนรวมของรัฐบาลเพ่ือใช้ใน
โครงการลงทุนภาครัฐ และความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ 

 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 พัฒนาดัชนีนําเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

กีฬา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่
ปรึกษาจัดทํารายงานการศึกษาในการจัดทํา
ศูนย์เตือนภัยภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
ส ามารถตอบสนองต่ อความต้ องการที่
หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
ให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและ
เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ก า ร ออม ข อ ง ป ร ะช า ช น 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานของ
องค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน 

 ส่งเสริมการพัฒนากองทุนชุมชนให้มั่นคง
และก้าวสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการ
พัฒนากองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
ผลักดันให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ แก้ไขปัญหาชุมชน แก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ ปัญหายาเสพติด  และจัด
สวัสดิการชุมชน 

 เสริมสร้างความมั่นคงในฐานะการเงินของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
อนาคต 

 จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร อ อ ม เ พ่ื อ ก า ร
เกษียณอายุสํ าหรับผู้ ที่ ไม่อยู่ ในระบบ
ประกันสังคมเพ่ือการชราภาพ 

 สนับสนุนอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้กับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจน
สนับสนุนเงินทุนแก่ลูกค้ารายย่อย 

 จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินภาค
ครัวเรือน 

 ขยายการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพ่ิมข้ึน 

 ดําเนินงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ใน
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิง
รุก เช่น การผลิตและเผยแพร่สื่อฯ จัด
สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน การแถลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๓. พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้
รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส 
สามารถให้บริ การที่ ตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความ
ต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ

 พัฒนาประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนโดยพัฒนาตรา
สารรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่นัก
ลงทุน 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
สังคม ด้วยค่าบริการที่ต่ําและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างเสถียรภาพและความ
มั่นคงโดยการออกมาตรการที่จําเป็น และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุง
ระบบกํากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือ
ปูองกันความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นต่อระบบ
การเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม 

 ประ เมิ นคว าม เสี่ ย งด้ านการปู อ งกั น
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายของสถาบันการเงิน (กลุ่มธุรกิจธนาคาร 
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการลงทุน) 

๔. ปรับ โครงสร้ า งภาษีอากรทั้ ง ระบบเ พ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมใน
สั งคม ส่ ง เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างฐานรายได้ภาษีที่
ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและที่มิใช่ภาษี 

 บริหารจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็น
ระบบ โดยการเปลี่ยนทดแทนและเพ่ิมเติม
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ตลอดจนมีแผนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
และแผนปูองกันและปราบปรามผู้กระทํา
ผิดกฎหมาย 

 ปรั บ โ คร งสร้ า งภ าษี อย่ า งมี ส่ ว น ร่ ว ม 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้นําส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจ 

๕. ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้
เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการ
คลังที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญ
ของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน
ในการร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของ
รัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายได้ในท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลาง 

 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการบริหารสินทรัพย์ของประเทศ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุน
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 บริหารจัดการที่ราชพัสดุ โดยเปิดประมูลหา
ผู้ลงทุนเพ่ือดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ 

 ผลิ ตและจ่ ายแลก เหรี ยญกษาปณ์ ให้
เ พียงพอกับความต้องการโดยบริหาร
แผนการจัดหาวัตถุดิบและแผนการผลิตให้
เป็นไปตามกําหนดเวลา 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุน

และดําเนินการในกิจการของรัฐ  (Public 
Private Partnerships: PPPs) 

 เ พ่ิ ม ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้ งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก โดย
จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปี
งบประมาณ แผนการลงทุนโครงการลงทุน
ภาครัฐ ตลอดจนแผนการบริหารจัดการหนี้
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือลดต้นทุนเงินกู้และปูองกัน
ความเสี่ยงทางการเงิน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ 
โดยกํากับดูแลการรับจ่ายเงินของรัฐบาลให้
มีประสิทธิภาพ  

 บริหารจัดการลงทุนของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยในการชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ 

๖. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหาร
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง
ปฏิรูประบบการกํากับดูแลการลงทุนและการ
ดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดย เฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน 
เ พ่ือให้ รั ฐวิ สาหกิจ เป็นกลไกที่ ส ามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

 ปฏิรูประบบกํากับและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ และมีฐานะการเงินที่
เข้มแข็ง รวมทั้งสามารถเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี 

 สร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 แปลงสภาพโรงงานไ พ่ เป็ นนิ ติ บุ คคล  
โดยใช้แนวทางยกร่าง พรฎ . เสนอต่อ
กระทรวงการคลั ง  ตลอดจนก่อสร้ า ง
โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจ
นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจในเชิงรุก อย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอและเป็นระบบ 

 ปรับโครงสร้างและฟ้ืนฟูฐานะการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ 

 เ พ่ิมประสิทธิ ภาพการบริ หารจั ดการ
ทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดํ า เนินงานของรั ฐวิสาหกิจสั งกัด
กระทรวงพลังงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดใน
การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านอย่ า ง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง 

๗. บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้ง
สินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ 
ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติ ให้ เป็น
ประโยชน์ เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองแห่งชาติ และกองทุน
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น 

 ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่ง
เงิน ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของการจัดตั้ง
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองแห่งชาติและ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่าง
เหมาะสม  

 ศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานของต่างประเทศ รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการสร้างระบบสํารองน้ํามันทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 ดําเนินการสํารวจข้อมูลและประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ 

 จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้
เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์โดยผสมผสาน
วิธีการของงานช่างฝีมือสมัยโบราณกับการ
อนุรักษ์ทรัพย์สินตามหลักวิชาการสมัยใหม ่

 บริหารหลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินของ
ภาครัฐเ พ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิม และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

๑. จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

- รายได้จากนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๒ เท่า ใน
เวลา ๕ ปี 

- จํานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ และใช้จ่ายสูง
เพ่ิมมากข้ึน 

- จํานวนตลาดการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  
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- แหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ  

๒. ธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างมูลค่า 
เพ่ิมต่อ GDP เพ่ิมข้ึน  

- มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
ต่อ GDP เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 

- มูลค่าของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ  
และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแบบดั้งเดิมของไทย 
ที่ปรับตัวและพัฒนาเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๓. ไทยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ
สินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ครัวที่มีคุณภาพของโลก 

- มีกลไกและแผนธุรกิจเพ่ือส่งเสริมตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าสําหรับเกษตรกร 

- มูลค่าธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เพ่ิมมากข้ึน 

๔. การลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

- มูลค่าการลงทุนของไทยไปยังต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศใน
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

- สัดส่วนการออกบัตรส่ง เสริมในกิจการ
เทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมใน
กิจการอุตสาหกรรมทั้งหมดเฉลี่ยร้อยละ 
๖๘.๕  

- การลงทุนเรือนหุ้นของไทยในประเทศที่มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรรวม ๗,๒๐๐ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๘ 

 
กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศ จัดให้มี การ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลัก 
ประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้ งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิง
สุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมสูง 
ใ ห้ มี ร า ย ไ ด้ จ า ก นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พ่ิ ม ขึ้ น  
๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี 

- พัฒนาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่
ของการท่องเที่ยวไทย ทั้งตลาดกระแสหลัก
และตลาดคุณภาพ 

- สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
และภาพลักษณ์ท่ีดีของการท่องเที่ยวไทย 

- สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงการ แพทย์
และสุขภาพ และ MICE 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งประสิทธิภาพองค์กรและ
การบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว   

- บริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤต 

๒. ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหาร
ซึ่ ง เป็นแหล่ งรายได้และการจ้ า งงานใน
ประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มี
ฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว 
น้ําตาล มันสําปะหลัง และอ่ืน ๆ จะทําให้
เปูาหมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลก
สัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดย
ใช้กลไกตลาด และการส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร   

๓. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน 
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้าง
รายได้จากความต้องการภายในประเทศ 
รวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดยถือ
เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 

 

๔. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ
ข ย า ย ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และ
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณค่าและคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มี
ฐานความรู้  ความชํานาญ และความคิด
สร้ า งสรรค์  ต่ อยอดความรู้ สู่ ก า รสร้ า ง
นวัตกรรมจากงานวิจัย  พัฒนา สร้างตรา
สิ น ค้ า ใ หม่ จ า ก ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย
เฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อัญมณี และอ่ืนๆ 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวและการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)  

- ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานธุรกิจในระดับสากล  ตลอดจน
การส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ โอกาสทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการ 

- ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ
ข ย า ย ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและผลักดันการใช้เทคโนโลยี
เพ่ืออนาคตและการสร้างคุณค่า (value 
creation) แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
วิสาหกจิ (Cluster) 
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๕. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไป

ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีความพร้อมทางด้าน
แรงงานและวัตถุดิบเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค  

- เสริมสร้างการค้าและการลงทุนในเขต
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และใน
ภูมิภาคภายใต้กรอบต่างๆ 

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖. ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็น
การผลิตสินค้าและบริการที่มี พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพ้ืนที่
ที่เหมาะสม และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ 
โดยปรับปรุ งกฎ ระเบียบ และสภาวะ
แวดล้อมของการลงทุนให้เอ้ืออํานวยและ
ดึงดูดนักลงทุน 

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๗. เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงาน
ที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ 
และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และ
ความ คิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว 
รวมทั้งจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่าง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ใน
ราคาทีดี่ 

- จัดทําแผนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน 

- ผลั กดั นการจั ดตั้ ง กองทุน เ พ่ือ เ พ่ิม ขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
อุตสาหกรรม 

๘. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และการเงิน ภายใต้
ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและ
ข้อตกลงทางการค้ าหลายฝุ าย  โดยจั ด
มาตรการเตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและ
ประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพ่ือแสวงหา
โอกาสใหม่และมีความพร้อมรองรับผล 
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน 

 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านท่องเที่ยว
ในกรอบความร่วมมือต่างๆ 

- พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัด 
การด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT  และ 
GMS 

- พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

 



๕๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 ๓.๓.๑ ภาคเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี

คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการ   

๒. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

 ผลผลิตรวม และต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของสินค้าเกษตร  

 จํานวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตรและแปรรูปเกษตร 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ

เป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับ
รัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วย
ตนเอง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร  
ในการกํ าหนดนโยบายที่ เ ชื่ อม โยงกับ
แผนพัฒนาด้านการเกษตรสู่สภาเกษตรกร
แห่งชาติที่เอ้ืออํานวยต่อการผลิต การตลาด 
ให้สามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการใน
ระดับชุมชน เพ่ือให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัย
และพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค
และแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และ
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ จ ากการวิ จั ย ไปสู่
เ ก ษต ร กร เ พ่ื อ ให้ มี ก า ร ใ ช้ พั น ธุ์ ดี  ใ ช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดิน
แต่ละชนิด ทั้งนี้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้กับเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ส่ ง เ สริ มและสนับสนุน ให้ หน่ ว ยง านที่
เกี่ยวข้องเข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้และ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ยเคมี และผลักดันการกํากับดูแลและ
ควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
จริงจัง  และสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง
และเหมาะสมในแต่ละสินค้าเกษตรให้กับ
เกษตรกรทุกพ้ืนที่ เพ่ือไม่ก่อให้เกิดสารเคมี
ตกค้างในดินและน้ํา รวมทั้งสนับสนุนการ
ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําชีวภาพและปุ๋ยพืชสด 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๕๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรกรณีที่

ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้น 
 สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการ

ผลิต 
๓. เ พ่ิ ม ศั ก ยภ าพกระบวนกา รผลิ ต ด้ า น 

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศและการส่ งออก เ พ่ิม
สมรรถนะการควบคุม ปูองกัน วินิจฉัย และ
บําบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้สามารถแข่งขัน
ได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไก
ตลาด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรในเรื่องเงินทุน อาหารสัตว์ พันธุ์
สัตว์ ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
และการเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้มีความสามารถเพ่ิม
ผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มี
คุ ณ ภ า พ ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ
ดําเนินการควบคุมปูองกันและบําบัดโรคสัตว์
ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินการขยายตลาด
สินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออก 
รวมทั้งส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ตาม
แนวเกษตรกรรมยั่งยืน 

๔. พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและ
ในแหล่ งน้ํ า ธ ร รมชาติ  โ ดยการ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทํา
ประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตาม
ธรรมชาติ  ขยาย พ้ืนที่ อนุรักษ์ เ พ่ือการ
ประมงทะเลพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ํ า
ต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การ
ระหว่างประเทศและประเทศที่นําเข้า โดย
การพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาสินค้า
ประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้น
น้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําตามมาตรฐาน 
สากล 

 ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสามารถใน
การปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุก
ระดับ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
โลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการ
ปูองกันและยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (IUU Fishing : Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing) 
ให้สามารถทําประมงอย่างมีความรับผิดชอบ
เพ่ือรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



๖๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๕. เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกร

ให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบ
การผลิตที่ เป็นขั้นตอน โดยมีการวาง
แผนการผลิตและการจําหน่ายล่วงหน้าที่
แม่นยํา และประสานโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้ างกระบวนการผสมผสานระหว่ า ง
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน โดย
ผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้า
ไปสู่ การปฏิบัติ  โดยใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งปัจจัยต่างๆ เพ่ือการผลิตที่เหมาะสม  
และตามความสามารถของเกษตรกร 

 สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด 
๖. จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ที่มี

ข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน 
สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับ
เกษตรกร และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอเพ่ือความสะดวกในการสนับสนุน
ช่วย เหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้ า ง
หลักประกันความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มีอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุนการทํางานของ
ภาครัฐ ตลอดจนจัดให้มีรายการโทรทัศน์เพ่ือ
การเกษตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต
และการตลาดแก่เกษตรกรทั่วไป 

 สร้างเสถียรภาพรายได้ให้กับเกษตรกร โดย
การลดความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิต
สินค้าเกษตรให้กับครัวเรือนเกษตรกรอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง  

 จัดทําทะเบียนเกษตรกรและเร่งสํารวจรายได้
ที่ แน่นอนของ เกษตรกร เ พ่ือ ให้ ความ
ช่วยเหลือกับเกษตรกรเป็นไปอย่างเหมาะสม  
และสร้างฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตร
เพ่ือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน  

 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่
ภาคเกษตร เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจให้
เยาวชนรัก ภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม และ
เป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคต 

๗. เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัว
ได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา 
และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบัน 
การศึกษาได้ทําหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต 
การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต เร่งรัด
การ พัฒนา เกษตร อุตสาหกรรม  เช่ น 
ยางพาราและพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ํามัน 
อ้อย มันสํ าปะหลั ง  เ พ่ือรองรับวิ กฤต
พลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้
ผลตอบแทนสูง โดยมีเปูาหมายเพ่ิมมูลค่า
ภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 สนับสนุ นการดํ า เนิ น งานของสถาบั น
เ กษตรกรและองค์ ก ร เ กษตรกร  โ ดย
สนับสนุนการรวมกลุ่มในระบบสหกรณ์ 
วิสาหกิจหรือวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร
รูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมและการบูรณาการ
ทํางานของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และระดับประเทศอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงมุ่งเน้นเปูาหมายในการเพ่ิมมูลค่าภาค
การเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับ
กลไกการบริหารจัดการภาครัฐและองค์กร
เกษตรกรที่เก่ียวข้อง  
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 ส่ ง เสริมและพัฒนาระบบการรวมกลุ่ ม

เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
การบริหารจัดการ และเป็นที่พ่ึงของสมาชิก  

 ส่งเสริมพัฒนาตลาด ระบบตลาด และ
ช่องทางการจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพ  

๘. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดย
การส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกําไรสูง มี
การแปรรูปอย่างครบวงจรเพ่ือแสวงหา
มูลค่าเ พ่ิมสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุก
ขั้นตอน ยกระดับผลผลิต ให้มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้าง
กลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาส
ชี้นําในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดข้าว 
เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารใน
ตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัว
โลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค เ ก ษ ต ร ใ น
ต่างประเทศ 

 สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางเหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC: ASEAN Economic Community) 
และกลุ่ มอา เซี ยนบวกสาม (จีน  ญี่ ปุุ น 
เกาหลี) โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน ใน
การผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า
เกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ที่ มี แ น ว โ น้ ม ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสภาพภูมิ อากาศโลกที่
เปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

 ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า
และบริการของไทยสู่ตลาดระดับบน 

 ส่ ง เสริ ม /สนับสนุนช่อ งทางตลาดที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 เจรจาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งรักษาและ
ปกปูองผลประโยชน์ของไทย  

๙. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า พั น ธุ์  ดํ า เ นิ น ก า ร ฟ้ื น ฟู
สภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพ่ือ
เผชิญกับวิกฤตอาหารโลก สร้างความสมดุล
ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ปรับ
โครงสร้างและจัดหาที่ทํากินให้แก่เกษตรกร
ผู้ยากไร้และดําเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจน
การคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรกรรมยั่งยืน 
อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรบริหาร
จัดการฟาร์มอย่ าง เหมาะสมต่อสภาพ 
แวดล้อม และผลิตอาหารปลอดภัย ใช้
บริโภคได้ในครัวเรือน และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการ
ที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินให้
เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคง
และฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน 

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดวงจรสินค้า 
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 ขอคืนที่ดินจากส่วนราชการ เพ่ือนํามาให้

เกษตรกรเช่าทําการเกษตรปลูกพืชอาหาร
และพืชทดแทนพลังงาน 

 จัดหาและสนับสนุนที่ดินราชพัสดุที่เหมาะสม
กับภารกิจตามโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาการด้าน
การเกษตรเ พ่ือเสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร 
 
 ๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคอุตสาหกรรม 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
๒. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม  ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
๓. ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม 
 มูลค่าของ SMEs มีสัดส่วนสูงขึ้นไม่ต่ํากว่า

ร้ อยละ  ๔๐  ขอ งผลิ ตภัณฑ์ มวล รวม
ภายในประเทศ โดยมูลค่าของ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีสัดส่วนสูงขึ้นไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๓๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของภาค อุตสาหกรรม 
ภายในปี ๒๕๕๙ 

๔. ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
ต่อ GDP 

 ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP .
ให้น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๕๙ 

๕. ส่ ง เ ส ริ มภาค อุตสาหกรรม ให้ มี ก า ร ใช้
ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 
Green Industry ปีละ ๗,๕๐๐ ราย และ
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวังปัญหา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ต้ นทุ น ขอ งผู้ ป ร ะกอบกา ร  แล ะ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
ส่ ง เสริมให้ เอกชนลงทุนวิ จัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิต
และออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย 

 ผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ 
และพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบโลจิ สติกส์
อุตสาหกรรมและโซ่อุปทาน รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

 ยกระดับการผลิตและการบริหารจัดการ โดย
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่แรงงานและ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม   

๒. ยกระดับภาค อุตสาหกรรม เข้ าสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้
เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็น
หลัก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
จากวัฒนธรรมของชาติเพ่ือนํารายได้
เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทํา
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมอาหารไทย 
อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ เป็นต้น 

 สนับสนุนการขับเคลื่ อนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยการบ่มเพาะธุรกิจและกําลังคนที่
จะเป็นฐานสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมกับ
การรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ความคิดสร้างสรรค์ 

 สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาและปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรม และ SMEs อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓. พัฒนาและส่ ง เสริม อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
สินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสใน
การขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตร
อินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตร และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่สําคัญ เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร 

 ผลักดันการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
แปรรูปเกษตรโดยให้ความสําคัญอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

 

๔. สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลา งและขนาดย่ อม  โ ดย

 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิต โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มและ
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สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ 
ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แ ล ก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้ แ ล ะทดสอบ
ผลิ ตภัณฑ์  ส่ ง เ สริ มการรวมกลุ่ ม
อุ ตส าหกร รมและการ เชื่ อม โ ย ง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลาย
น้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริม
การลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เอ้ืออํานวยต่อการ
ลงทุนมากยิ่งข้ึน 

ทําการผลิตร่วมกัน ตั้งแต่ระดับต้นน้ําจนถึงปลาย
น้ํา เ พ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน  

 เสริมสภาพคล่องเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน โดยสนับสนุนด้านสินเชื่อ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๕. กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้น
พ้ืนฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมี
การเปิดเสรีการค้ามากขึ้น เพ่ือปูองกัน
สินค้านําเข้าที่ ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินและก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการบังคับใช้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
สําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
อย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า
ร่วมกันในกลุ่มอาเซียน 

 ยกระดับการกําหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสินค้า 

 คุ้มครองและพิทักษ์ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

๖. พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดย
พัฒนาพ้ืนที่ อุตสาหกรรมใหม่ในทุก
ภูมิภาคที่ เหมาะสมเพ่ือรองรับการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ 
และพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยง
ระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับ
ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบ
ตา พุด  ร วมทั้ ง ก าร พัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่ง
อ่าวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่
ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน 
 
 
 

 สนับสนุนและดําเนินการจัดพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
(Zoning) อย่างเหมาะสม 
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๗. เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดย
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้
ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลด
การใช้ การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้
ใหม่  เ พ่ิมปริมาณการใช้พลั ง งาน
ทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เ พ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้
จากการขายคาร์บอนเครดิต และลด
ภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
และตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และ
พัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
เพ่ือนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา 

 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแล

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สนับสนุนการ
มีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมให้แก่ชุมชน 

 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
พ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัด
ระยอง อย่างยั่งยืน 

๘. ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษี
และมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้พลังงานจากภาค
เกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัด
พลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ ใช้
พลังงานทดแทนและสะอาด ได้แก่ เอ
ทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 

 สนับสนุนและผลักดันการ พัฒนาและปรับ
โครงสร้างทางภาษีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๙. ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่ ง มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ทั้ ง ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความเพียงพอ
ของแหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย 
การจัดการมลพิษเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 
รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่
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จะ เ อ้ื อป ร ะ โ ยชน์ ต่ อ ก า ร พัฒน า
ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

๑๐. เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่
สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อ
ยอด เ พ่ือสร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิม  โดยให้
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเชื่อมโยงกับภาค
การเกษตร 

๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
 ๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
๒. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตา

นักท่องเที่ยว 
๓. รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน  
๔. พ้ืนที่เปูาหมายได้รับการประกาศเขตพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถ
ตอบสนองนโยบายสร้างรายได้และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

๕. จํานวนและรายได้จากการใช้จ่ายของนัก
เดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

๖. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านโครงข่ายทาง
หลวงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว   

 จํานวนนักท่องเที่ยว ๓๐ ล้านคน และมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ๑.๔ ล้านล้านบาท 

 พ้ืนที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพ่ือการ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
ครัวเรือนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 จํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประ 
เทศ และรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕-๒๕ 

 งานชนะการประมูลสิทธิ์การจัดประชุม
นานาชาติและการจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ  และอันดับของ
ประเทศไทยด้านประเทศที่เป็นจุดหมาย
สําหรับการจัดงานด้านไมซ์เพ่ิมข้ึน  

 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่

สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการ
ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดย
คํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และการเข้าถึงแหล่ง
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
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พิการและผู้สูงอายุ บริการท่องเที่ยวสู่สากล 

 พัฒนาทางและสะพานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ที่สําคัญ 

๒. พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
ท า ง ธ ร รมช าติ  ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์  แ ล ะ
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว  ส่ งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/เมืองท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวคิดพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว อย่ า ง ยั่ ง ยื น แล ะ เ ศ รษฐกิ จ
สร้างสรรค ์

 เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 

๓. ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือให้การประกอบการและ
ดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการ
บริการภาครัฐเพ่ือให้สามารถดึงดูดและ
รองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

 จัดทําสถิติและวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการ
ท่องเทีย่วของประเทศ 

 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและทันสมัย 

 พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมไมซ ์

๔. ส่ง เสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ ยว
คุณภาพทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ งระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเ พ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุม
และแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมี
ความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับ
ประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลง
ตรา ให้ แก่นั กท่ อ ง เที่ ย ว จ ากประ เทศ
กลุ่มเปูาหมาย 

 สร้างความเข้มแข็งให้ Brand ประเทศไทย 
 รักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ที่

มีคุณภาพ 
 รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า

รักษาสิ่งแวดล้อม 
 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind 

ของไมซ์ในเอเชีย 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่าย

ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  
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๕. ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว

เ พ่ือสร้ างคุณค่าและมูลค่าเ พ่ิมทางการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  พัฒนาคุณภาพการบริ กา ร
ท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างชาติในประเทศไทย และส่งเสริมการ
เสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัด
กิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ 
 
 

 ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 

 ขยายตลาดเปูาหมายโดยใช้ Mega Events 
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
อุตสาหกรรมไมซ์ในประชาคมอาเซียนและ
เอเชีย  

๖. ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ ยวให้ เ พียงพอกับความ
ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออํานวยความสะดวก ดูแล
ความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งปูองกันแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อม เ พ่ือ พัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

 พัฒนาระบบสายตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ด้ านบริ การและความปลอดภั ย ให้กั บ
นักท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

 พัฒนาโครงสร้าง อัตรากําลัง ระบบงาน 
และบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการ
ท่อง เที่ ยวและกีฬาทุก ระดับ  เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ภาวะวิกฤตและการอํานวยการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

๗. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกํ าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ ด้ าน
การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่
รู้จักทั่วโลก 

 จั ดทํ า สื่ อ เ พ่ื อรณรงค์  ป ระชาสั ม พันธ์ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 
และสนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
๒) การพัฒนาภาคบริการ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑.  ขยายฐานการผลิตและการตลาดของธุรกิจ

บริการที่มีศักยภาพสู่ระดับภูมิภาค  
 มู ลค่ าภ าคบริ ก า รมี สั ด ส่ วนต่ อมู ลค่ า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มี

องค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะ
ทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการ
จัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและ
การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัว
ของธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคบริการไทย 

 พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ให้ กั บผู้ ป ระกอบการ ใน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือส่งเสริมตลาดใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

๒. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยาย
ฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค 
โดยเพ่ิมความหลากหลาย  มูลค่า 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น 
การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ
การประชุมและแสดงสินค้า การศึกษา
นานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ 
ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การ
บริหารจัดการขนส่ งสินค้าและบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้ง
สินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจน
ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ โอกาสทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ 

 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจสากล 
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 ๓) การพัฒนากีฬา  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑.  นักกีฬาปกติและผู้พิการมีความสามารถและ

ทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาที่สามารถเข้า
แข่งขันในระดับนานาชาติ 

๒.  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาค
และของโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
จัดประชุมกีฬาและกีฬาคนพิการระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 จํานวนนักกีฬาไทยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

 จํานวนรายการแข่งขันที่ประเทศไทยได้รับ
เลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
เป็นเลิศและการประชุมกีฬาระดับโลกและ
ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา

ของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สําคัญ ๆ 
ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝุายเป็น “ทีมไทยแลนด์”ใหม ่

 เร่งประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก โดยสนับสนุนให้
ประเทศไทยและนักกีฬาไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

 ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา และจัดประชุมด้านกีฬาใน
ระดับนานาชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางกีฬาระดับภูมิภาคและของโลก 

๒. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การกีฬาให้ เ พียงพอ โดยเฉพาะสิ่ ง
อํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้
ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจํา
ศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและ

 พัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานด้านการกีฬา
โดยเฉพาะสิ่ ง อํานวยความสะดวก อาทิ 
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
และการบริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วย
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม อาทิ มาตรการ
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
การบริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วย
มาต รกา ร จู ง ใ จที่ เ ห ม า ะสม  เ ช่ น 
มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

 
 
 

ภาษี  มาตรการส่ง เสริมการลงทุน และ
มาตรการการเงิน เป็นต้น 

๓. จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมี
แนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้าน
กีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็น
แบบอย่างที่ ดีแก่ เยาวชนของประเทศ 
รวมทั้งปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬา
แห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนา
นักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 

 ปรับบทบาทกองทุนกีฬาแห่งชาติ  เ พ่ือ
สนับสนุนเด็ก และเยาวชนที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬา  

 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาใน
ระดับนานาชาติ 

๔. พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนากีฬาที่มี
ศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการ
พั ฒ น า ผู้ ฝึ ก ส อ น แ ล ะ ผู้ ตั ด สิ น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร กี ฬ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึง
การกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
เ พ่ื อ พั ฒ น า ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น นั ก กี ฬ า ที่ มี
ความสามารถในนามทีมชาติไทยในการ
แข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 

 พัฒนาผู้ ฝึ กสอน ผู้ ตัดสินและบุคลากร
ทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล  

 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 

 ผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ ยวกับ
สวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพ่ือรองรับการพัฒนา
กีฬาให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 
 ๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ขยายมูลค่าการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 
๒. เป็นศูนย์กลางเครือข่ ายการค้าสินค้า

อินทรีย์ 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออก  
(ร้อยละ ๑๐)  

 มูลค่าการค้าสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
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เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๓. ขยายผลของความตกลงด้ านการค้ า  

ก า ร ล ง ทุ น  ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  โ ด ย ใ ห้
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
เตรียมพร้อมในการปูองกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น  

๔. กําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ใหม่ในช่วง ๕ ปี 
 

๕. เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน
การขนส่งของไทย ให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน รองรับการเปิดตลาดเสรี 
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลง
การค้าเสรี 

 การใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบและสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าเพ่ิมข้ึน 

 มียุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ในช่วง ๕ ปี 

 ศึกษามาตรการส่งเสริมสนับสนุนและแนว
ทางการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้าน
การขนส่งให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและ

เป็นธรรมเพ่ือปูองกันการผูกขาดตัดตอน 
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ
และ เอกชน  แก้ ไ ขป รั บปรุ ง กฎหมาย 
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและ
ปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ 

 คุ้มครอง ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

 พัฒนาระบบการค้าภายในประเทศให้เกิด
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 มีการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การ
คุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว และกําหนด
เปูาประสงค์ที่ต้องการบรรลุ ไว้ เ พ่ือวัด
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ 

 สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร พัฒนารู ป แบบกา ร
ดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

 มีการกําหนด/ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

 ส่ ง เสริ มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ส่ง เสริม สนับสนุนการมีส่ วนร่ วมของ
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
ประชาชนให้เป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็งรวมถึง
การพัฒนาศักยภาพโดยการเผยแพร่ความรู้
สู่ประชาชน 

 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์
ความรู้ และศึกษาวิจัยด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
 

 ผลักดันความร่วมมือการดําเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคภายในกรอบอาเซียน 

 มีการพัฒนาคุณภาพกลไก การรับฟังความ
คิดเห็น และการบริการ เพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ 

 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ 

๒. สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ โดยปรับปรุ ง พัฒนา
กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้า
การลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุง
มาตรการบริหารการนําเข้าเ พ่ือปูองกัน
การค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และ
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและ
ความปลอดภั ย  ก า รปรั บ เ ปลี่ ย นกา ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่
สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

 เจรจาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งรักษาและ
ปกปูองผลประโยชน์ของไทย 

 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานธุรกิจในระดับสากล ตลอดจนการ
ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ 

 เพ่ิมความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ
และลดอุปสรรคทางการค้าภายในประเทศ 

๓. สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพท้ังในการลงทุน
ตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทําสัญญาสินค้า
เกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้าง
เครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม

 ส่งเสริมการส่งออกและการดําเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 

 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ลดต้นทุนทางการเงินค่าธรรมเนียมในการ
ออกหนังสือค้ําประกันที่ใช้ตั้งแต่เริ่มประมูล
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
และสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคน
ไทย ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และ
นโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 

 
 
 
 

งาน จนกระทั่งการเข้าไปดําเนินงาน
หลังจากชนะการประมูล 
 

๔. ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุน ให้
ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
กีฬา  และบริการ  โดยเน้นกิจการที่ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มี ก า ร ใช้ เ ทค โน โลยี ขั้ น สู ง  และมี ส่ ว น
รับผิดชอบต่อสังคม 

 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕. ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษา
ตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพ่ือลดการ
พ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริม
การส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ 
ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่ง
ในตลาดหลักไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยี และ
วิทยาการที่จําเป็นในการแข่งขันระดับโลก
เพ่ือการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศใน
อนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและ
บริการของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าง
แพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ 

 กระจายตลาดส่งออกของไทยและการนํา
ธุรกิจของไทยในทุกภูมิภาคของโลก 

 ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า
และบริการของไทยสู่ตลาดระดับบน 

 สร้างเครือข่ายธุรกิจกับต่างประเทศ 

๖. พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ใน
การหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอัน
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่ง
พัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจ เชิ ง
สร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะขยายโอกาสในการส่งออก ลดต้นทุนจาก
การพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจาก
แหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ โดย
ให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศ
ไทยเป็นประตูสู่ ตลาดโลกของภูมิภาค 

 สนับสนุนธุรกิจและสินค้านวัตกรรมแห่ง
อนาคต 

 ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า
และบริการของไทยสู่ตลาดระดับบน 

 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
มาตรฐานธุรกิจในระดับสากล ตลอดจนการ
ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ 

 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและ
สินค้าท่ีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 

 
 
 

 

๗. ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า 
การลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความ
ร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุ
ภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้ง
วางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
กําหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนา
สิ นค้ าและบริ การ ให้ สอดคล้ องกับกฎ 
ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ 

 เจรจาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งรักษาและ
ปกปูองผลประโยชน์ของไทย 

 เ ข้ า ร่ ว มป ร ะชุ ม / อบรม /สั มมนา เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 
 

๘. เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยให้ความสําคัญต่อ
จั งหวั ดช ายแดน  เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ มกา รค้ า 
การตลาดการลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 

 ลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าและอํานวย
ความสะดวกการค้าภูมิภาคและพ้ืนที่
ชายแดน 

 
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหาร

จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ประปา และ

ระบบไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาส
ในการกระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจและ
การลงทุนสู่ชนบท 

 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็น
ถนนลูกรัง จํานวน ๕,๑๐๐ กม.ในระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 เขตให้บริการระบบไฟฟูามีความครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี



๗๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

๒. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทที่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้ที่สะอาด 

๓. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบให้เชื่อมโยงกับฐานการ
ผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้ง 
ส่ ง เ ส ริ ม ร ะบบบริ ห า รจั ด การ ขนส่ ง แล ะ
ผู้ประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุน
ที่เหมาะสม และแข่งขันได้ 

๔. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง การเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองกับบริเวณชานเมือง พร้อมทั้งมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟูาหรือการ
เดินทางในรูปแบบอ่ืน 

๕. พัฒนาภาคการขนส่งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  

 

คุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงและ
เชื่อถือได้เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนประชากรในเขตนครหลวงได้รับ
บริการน้ําประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงใน
ปี  ๒๕๖๐ และในเขตภูมิภาคมีผู้ ได้รับ
บริการเพิ่มขึ้น ๑๓ ล้านคน ในปี ๒๕๕๘ 
 

 จํานวนแหล่งน้ําบาดาลได้รับการพัฒนาเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

 เริ่มก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสําคัญได้ภายใน
ปี ๒๕๕๖ 

 เริ่มก่อสร้างเขื่อนยกระดับแม่น้ําเจ้าพระยา
และน่านเพ่ือการเดินเรือ 

 เริ่มก่อสร้างสถานี CY ในภูมิภาคและสถานี 
ICD แห่งที ่๒ ได้ภายในปี ๒๕๕๗  

 เ ริ่ ม ประกวดราคา ให้ ได้ ผู้ รั บจ้ า ง เ พ่ื อ
ดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟูาขนส่ง
มวลชนทั้ง ๑๐ สายในระหว่าง  ปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๗ 

 ศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงให้แล้วเสร็จภายใน  ปี ๒๕๕๕ 
และเริ่มกระบวนการดําเนินโครงการได้
ภายในปี ๒๕๕๖ 

 พัฒนาท่าเรือน้ําลึกปากบารา  ท่าเรือสงขลา 
แห่งที่  ๒ และสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง    
สองฝั่งทะเลภาคใต้ โดยเริ่มในปี ๒๕๕๕ 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นจาก ๔๕ ล้านคน 
เป็น ๖๕ ล้านคนต่อปี และท่าอากาศยานใน
ภูมิภาคได้รับการปรับปรุง ๒๙ แห่ง ภายในปี 
๒๕๕๘ 

  เริ่มก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใน
เส้นทางที่สําคัญได้ภายในปี ๒๕๕๖ เช่น 
กทม .  - นค ร ร าชสี ม า  แ ล ะ พั ท ย า  -  
มาบตาพุด 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๗๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

 

 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 

ระบบประปา และระบบไฟฟูาให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งเพ่ือ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสการกระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ 
และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับ
ดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 พัฒนาและบํารุงรักษาระบบการขนส่งให้
กระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 ขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟูาเพ่ิมเติมให้กับ
ผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง
ระบบไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มี
ความมัน่คง เชื่อถือได้ และปลอดภัย 

 ขยายกําลังการผลิตน้ําประปา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบจําหน่ายน้ําประปาให้
สามารถบริการน้ําประปาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพแก่แก่ประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งใน
เขตนครหลวงและภูมิภาค  

๒. ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่า
เทียมกันทั่วประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ํา
ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําและ
บูรณาการน้ําใต้ดิน รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน
ระบบน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 

๓. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงกับฐาน
การผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ 
รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว 

 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางถนนเพ่ือ
รองรับกากรขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางน้ําเพ่ือ
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยเริ่มก่อสร้างสถานี 
CY ในภูมิภาคและสถานี ICD แห่งที ่๒  

๔. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดย
เชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและ
ปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และ

 ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแผนและแนวทางพัฒนา
ระบบการจราจรให้เชื่อมโยงกับระบบราง 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่
ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ  



๗๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยาย
ฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 
๔.๑ พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง

แ ล ะหั ว เ มื อ ง ห ลั ก ใ น เ ส้ น ท า ง ที่ มี
ความสําคัญ 

 
๔.๒ ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสาย

กรุ ง เทพฯ–เ ชี ย ง ใหม่  ก รุ ง เ ทพฯ –
นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และ
เส้นทางอ่ืนเพ่ือเตรียมการเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

๔.๓ ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสาย
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 

 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและ
หัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความสําคัญ 

 ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็ วสู งสาย
กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–นครราชสีมา 
กรุ ง เทพฯ–หั วหิ น และเส้นทางอ่ืนเ พ่ือ
เตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 เพ่ิมความแข็งแกร่งของระบบราง  ระบบ
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ การ
ให้บริการของรถไฟ ตามแผนการแผนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
– ๒๕๕๗ 

๕. เร่ งรั ดโครงการรถไฟฟู า ๑๐ สายทางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่ม
ก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ 
บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัย
ให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยใน
ราคาและค่าเช่าถูกตามบริ เวณใกล้สถานี
รถไฟฟูา 

 เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถ
เริ่มประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้โดยเร็ว 

 เร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว เพ่ือให้
สามารถเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย
ทั้งระบบ 

 พัฒนาระบบสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน 

๖. พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชย
นาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่ งทะเล ทั้งฝั่งด้าน
ทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดย
พัฒนาท่าเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อม
สองฝั่งทะเลภาคใต้ 

 ก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกทั้งฝั่งด้านทะเลอันดา
มันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทยเพ่ือสนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

๗. พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยาน
ภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย 
รวมทั้ ง เ พ่ิมความสามารถท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ ๔๕ 
ล้านคน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้น
นําของเอเชียและโลก 

 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยาน
ภูมิภาค และเพ่ิมความสามารถท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ 
๔๕ ล้านคน เป็นปีละ๖๕ ล้านคนขึ้นไป 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน 
การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทาง
อากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 

 สร้างเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินของสาย
การบินแห่ งชาติ เ พ่ือสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของประเทศ 

 พัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๗๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  และศักยภาพการ
ให้บริการในการเดินอากาศ 

 

 

๓.๕ นโยบายพลังงาน 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดย

อุตสาหกรรมพลังงานของไทย สามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงสามารถ
จัดหาพลังงานและให้บริการด้านพลังงานได้
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ภายในประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ธรรมต่อทุกภาคส่วน รวมถึงมีการผลิตและ
การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปริมาณการใช้และ
การนําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศ 
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ใช้พลังงาน 

 ประเทศไทยมีระบบขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อ
ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 มีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
ปริมาณไฟฟูาสํารองที่เหมาะสม ที่ทําให้
ประเทศไทยมีความม่ันคงทางด้านพลังงาน 

 ราคาพลังงานในประเทศเป็นไปตามกลไก
ตลาด และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

 ประเทศไทยมีสัดส่ วนการใช้พลั งงาน
ทดแทนเ พ่ิมขึ้ น  รวมทั้ งทุ กภาคส่ วน
เศรษฐกิจให้ความสําคัญกับการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดสัดส่วนการใช้
พลังงาน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน

สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุน
ในโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านพลังงานและ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาค โดยใช้ความได้ เปรียบเชิ งภูมิ
ยุทธศาสตร์ 

 ลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลั งงานในอุตสาหกรรมพลั งงานที่ มี
ศักยภาพในทุกพ้ืนที่ของประเทศเพ่ิมข้ึน ทั้ง
ระบบท่อส่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ระบบ
ส่งไฟฟูา และโครงข่ายพลังงานอ่ืนๆ 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน
ของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรองรับการ
เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานในภูมิภาค  



๘๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 สนับสนุนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน

พลังงานกับต่างประเทศ 
๒. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดย

แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบ
ไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มี
การกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มี
ความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 

 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่ง
พลังงานในประเทศตามศักยภาพ ทั้งในภาค
ธุรกิจภายในประเทศ และในระดับท้อง
ท้องถิ่นและชุมชน  
 

 พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืนที่มีความ
เหมาะสมกับประเทศ รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือทางด้านพลังงานและความสัมพันธ์ที่
ดีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือน
บ้าน ทั้ งนี้  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
เชื่อมโยงโครงข่ายพลังงาน และเสริมความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

 กําหนดแนวทางในการกระจายเชื้อเพลิงและ
แหล่งพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะภาค
การผลิตไฟฟูา  โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมใน
การผลิตไฟฟูาของภาคเอกชนให้มากขึ้น 
รวมถึง มีระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
กับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานอยู่เสมอ 

 สนับสนุนและสร้างกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ในการวางแผน
นโยบายทางด้านพลังงานให้มากขึ้น 

 กําหนดกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ตรวจสอบการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. กํากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็น
ธรรม และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
โดยปรับบทบาทกองทุนน้ํ ามันให้ เป็น
กองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วน
การชดเชยราคานั้นจะดําเนินการอุดหนุน
เฉพาะกลุ่ ม  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร ใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริม
การใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาค
ครัวเรือน 

 กําหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่มีความ
เหมาะสม ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว 
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการอุดหนุนสําหรับ
กลุ่มประชาชนที่มีความเดือนร้อนจากราคา
พลังงานที่ปรับตวัสูงขึ้น 

 กําหนดบทบาทและการบริหารจัดการ
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดความผันผวน
ด้านราคา และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมขึ้น 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๘๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๔. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัย

และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โดยตั้ ง เปูาหมายให้สามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

 กําหนดกลไกและมาตรการต่างๆ ในการ
ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มข้ึน โดยคํานึงถึงปัจจัยทางด้าน
ต้นทุนการผลิต ศักยภาพของประเทศ และ
ราคาพลังงาน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในทุก
มิต ิ
 

 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนการพลังงาน
ด้วยพลังงานทดแทน 

 รณรงค์ และสร้ า งคว ามตระหนั กแก่
ผู้ประกอบการ และประชาชน ในด้านการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ตั้ งแต่
ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 

 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ด้าน
พลังงานทดแทน 

๕. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้
พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ ภายใน 
๒๐ ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่
มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก
และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสํานึก
ของผู้ บ ริ โภคในการ ใช้พลั ง ง านอย่ า ง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบ 
จริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาค
การขนส่ง และภาคครัวเรือน 

 กําหนดกลไก กฎระเบียบ มาตรฐาน การ
อนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วน รวมถึง
ผลักดันให้เกิดการการนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ส่ ง เสริ มการวิ จั ย  พัฒนา  และสาธิ ต
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 รณรงค์และปลูกฝังการสร้างจิตสํานึก และ
วัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้กับทุก
ภาคส่วน 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 
๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และกลไก

สนับสนุนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
มั่นคงปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว โดยมี
เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั่วประเทศสามารถ
เข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๒ Mbps  



๘๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 
ด้วยราคาที่เหมาะสม 

๒. มีศูนย์บริการเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
สาธารณะที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ  

 เทศบาลเมืองทุกจั งหวัด มีการให้บริการ
โทรคมนาคม ที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Mbps 

 จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการเชื่อมโยง
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐไปถึงระดับตําบล
ทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น 

 จํานวนศูนย์ไปรษณีย์ที่ให้บริการโลจิสติกส์ เต็ม
รูปแบบ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทั่ว
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

๓. ภาครัฐมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เอ้ือต่อความเชื่อมั่น 

 มีการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวกับ ICT ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT  

๔. ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
ได้อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งส่งเสริมให้ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 จํานวนจุดที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
โดยไม่คิดค่าบริการไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ จุด  

 จํานวนผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
ของการใช้ ICT ลดลง 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สามารถ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน  

๕. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านบริการต่าง ๆ ที่ใช้คลื่นความถี่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 จํานวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้
คลื่นความถี่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น 

๖. มีช่องรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนด้ านการศึ กษา ด้ านการ
สาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านการเกษตร 
ด้านวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบดิจิทัลของภาครัฐ 

 จํานวนช่องรายการที่มีการปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบดิจิทัลของภาครัฐ 
 

๗. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือ
เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 

 จํานวนบุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้นต่อปี 
 

๘. ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการด้าน 
ICT ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพ
และสามารถทําให้ประเทศไทยพ่ึงพา
ตนเองได้  

 ร้อยละของมูลค่าการนําเข้าซอฟต์แวร์จาก
ต่างประเทศลดลงต่อปี  
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เป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 
๙. กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายได้รับการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการให้สามารถแข่งขัน ลดต้นทุนการ
ผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 
 
 

 ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทําธุรกิจ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ราย  

๑๐. ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการด้าน 
ICT และผู้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมาย นํา ICT ไปเป็นกลไกในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้าน ICT ในภูมิภาค 

 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม ICT (Benchmarking IT 
Industry Competitiveness) ของประเทศไทย
ให้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่า ๔ อันดับ 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานด้ าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มี
คุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการ
เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน 
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะ
ยาว 

 ขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ครอบคลุม ทั่วถึง และทันสมัย รวมทั้งพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารเชื่อมโยงภาครัฐ 

 ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให้ นํ า เทค โ น โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน 
และชุมชน มาใช้เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 สร้างความเชื่อมั่นผ่านกลไกการยืนยันตัว
บุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
การทําให้ระบบ National Root CA 

 การเชื่อมต่อจากจุดเชื่อมต่อประจําตําบล
ไปถึงจุดใช้งานจํานวน ๕ ,๐๐๐ ตําบล 
นอกเขตเทศบาล ไม่รวมกรุงเทพและ
ปริมณฑล รวมทั้งเพ่ิมความเร็วการส่ง
ข้อมูลของโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง
เพ่ือใช้งานระดับตําบล 

 ขยายระบบ และยกระดับการให้บริการ
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
ของ ปณท. ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าและพ้ืนที่ ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

 ปรับปรุ งข้อกฎหมายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ให้ได้มาตรฐาน 
และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือรองรับพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความ
เหมาะสมโดยไม่คิดค่า ใช้จ่ าย ผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการใน
พ้ื น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร  แ ล ะ
สถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ
กําหนดเป็นเ งื่ อนไขให้ผู้ ประกอบการจัด
ให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาธารณะให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

๓. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของ
ชาติ ให้มีประสิทธิภาพสู งสุดโดยคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
อีกท้ังดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศ
ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 

 พัฒนาบริหารจัดการการนําโครงข่าย
ดาวเทียมนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. ส่งเสริมการใช้สื่ อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยี
จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต้อง
คํานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ

 พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ข้อมูลจาก
ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลให้บริการ
โทรทัศน์สําหรับกระทรวง ทบวง กรม 
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ประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์  และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุน 
สําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ ง พัฒนา
บุคลากร ให้ มี ศั กยภาพได้ มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
การแข่ งขัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการจัดทําให้มีการ
ประกอบธุรกิจบริการที่จําเป็น 

 เพ่ิมศักยภาพและทักษะบุคลากรด้าน ICT 
ให้มีความเชี่ ยวชาญได้ตรงกับความ
ต้องการการขยายตัวทางธุรกิจด้าน ICT 

 พัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน ICTแก่
บุคลากรทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สูงอายุ 
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นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

การดําเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลมุ่งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพและ  
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับองค์ความรู้ 
ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครู  
ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปัญหาหนี้สินครู  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําและ 
สถานประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก ให้การ
คุ้มครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความม่ันคงในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย เร่งยกระดับแรงงานให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข้าม
ชาติเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนให้ความสําคัญ
กับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างบูรณาการเชื่อมโยง
ในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์
แบบทั่วประเทศ ควบคู่กับผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับประชากรในพ้ืนที่ และพัฒนา 
ขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์และทุกช่วงวัย 
จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพเพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลักและร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทุกแขนง 
ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ สําหรับการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลมุ่งพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทย  
มีความมั่นคงอบอุ่น สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด
และปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระทําความผิด ให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ปกปูองสิทธิของ
สตรี จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา  
จัดสวัสดิการ และหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและ
การใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติและ
ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีเปูาประสงค์เชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีการดําเนินการในแต่ละนโยบาย
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
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๔.๑ นโยบายการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพ้ืนที่ ใน ๕ กลุ่ม

อาชีพใหม่  ให้สามารถแข่งขันได้  ใน ๕ 
ภูมิภาคหลักของโลก 

๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓. สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผ่านการ
รับรองมาตรฐานทางการศึกษา 

๔. คน ไทย ทุ ก ก ลุ่ ม ทุ ก วั ย มี โ อก า ส ไ ด้ รั บ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม 

๕. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 

๖. ผู้เรียนและกําลังแรงงานได้รับการเตรียม
ความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคม
อาเซียน   

๗. ภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

- ร้อยละของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทําภายใน 
๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

- ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่
เข้ารับการประเมินในแต่ละปีและได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก สมศ. 

- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย 
- ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ 

ม.ต้นขึ้นไป 
- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่

ในวารสาร หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์ หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

- สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

- สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 
- มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคเอเชีย 
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กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูป

ระบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล 
จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่
ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อม
ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความ
เป็นไทย เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัด
ความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้
มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ 
พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนา
ระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
มุ่งการสร้างจริยธรรมในปัจเจก รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอ
ภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอํานาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่ม
จากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาและระบบทดสอบทาง
การศึกษา 

- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ล ยุ ท ธ์ โ ด ย พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

- พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและตําราเรียน

ทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงความรู ้ที ่เป็น
สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้นและภาษาถิ่น
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

- ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ด้ วยการส่ ง เสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ  

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึง 

๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
แก่ประชากรทุกกลุ่ ม ซึ่ งรวมถึ งผู้ ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและ
การเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริม
การให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
แม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มี

- สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา
และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

- พั ฒ น า ร ะบ บ เ ที ย บ โ อ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ก า รปรั บ ระบบการวั ด 
ประเมินผลผู้ เรียน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย เพ่ือให้
ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน  
จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบ
โอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลด
ปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา  
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการ
เข้ าถึ งการศึ กษาระดั บ อุดมศึ กษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้
เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” 
โดยให้ผู้ กู้ เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้ เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยน
การชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต  ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อทุกระดับให้ เอ้ือต่อการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือก
กลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 
๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชน
เพ่ือมุ่ งให้ เกิดสั งคมแห่ งการเรียนรู้ และ
การศึกษาตลอดชีวิต 

- สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึ กษา ในการ เข้ าถึ งบริ การ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น
และหลากหลาย นําไปสู่สั งคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจ
ให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู 
พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถ
และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็น
หลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหา
หนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้
ครั ว เรื อนของรั ฐบาล พัฒนาระบบภู มิ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัด
ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษา 

- พัฒนาครูทั้งระบบ 
- ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี 
มี ใจรั กในวิชาชีพครูมาเป็นครู  รวมทั้ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ทั้ ง ใ น
ระดับพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
เพ่ือขจัดปัญหาการขาดแคลนครู รวมทั้งเร่ง
ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ค รู ส า ข า ข า ด แ ค ล น 
โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

- พัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินวิทย
ฐานะตามสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยง
กับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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- เ ร่ ง สํ า ร ว จ ข้ อ มู ล ห นี้ สิ น ข อ ง ค รู ต า ม

ข้อเท็จจริง พร้อมกําหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูที่เหมาะสมและ
ตามความจําเป็น 

๔. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม 
และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทํา
ได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน
กับสถานศึกษา ส่ ง เสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่ อน ไปประกอบอาชีพ โดย ให้ สถาบั น
อาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้าง
ประจําชุมชน เพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการ
สร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน  
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่าง
จริ งจั ง  เ พ่ื อส่ ง เสริมการศึ กษา ในสาย
อาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมี
รายได้สูงตามความสามารถ 

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ

ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําระหว่าง
เรียน  

- ส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพให้การ
อบรมอาชีวศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่อนไปประกอบอาชีพ 

- จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนในศูนย์
เรียนรู้ชุมชน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
ทักษะฝีมือในการใช้ การดูแลรักษาและ
ซ่อมบํารุ ง เครื่ องมือ อุปกรณ์  และการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งให้บริการประชาชน 

๕. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
เพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้
มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพ่ือการศึกษา 
ขยายระบบโทรทัศน์ เ พ่ือการศึกษาให้
กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้

- การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา/จัดทํา
ระบบฐานข้อมูลกลางและศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสื่อการศึกษาที่สามารถ
สืบค้น และเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มีเนื้อหา
และรูปแบบหลากหลายได้ตลอดเวลา โดย 
- แผนยุทธศาสตร์การดํา เนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อการศึกษา 
- จํานวนสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่พัฒนา 

- พัฒนาและขยายระบบ โทรทั ศน์ เ พ่ื อ
การศึกษา รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือเปิด
โอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ให้ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ดําเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา” สามารถปฏิบัติตามภารกิจ
ได ้

- เร่งรัดให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา” สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุน
ปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดม
สรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย
แห่ งชาติ เ พ่ื อสร้ า งทุ นทางปัญญาและ
นวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถ
พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การ
สร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
จัดตั้ งศูนย์ เป็นเลิ ศเ พ่ือการวิจั ยสํ าหรับ
สาขาวิชาที่จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการ
บริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่าง
องค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

- พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 
- สร้างความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

การวิ จั ย ระหว่ างหน่ วยงานวิ จั ย  และ
ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

- เร่งพฒันาการดําเนินงานของศูนย์ความเป็น
เลิศให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่หลากหลาย และสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งนํามาใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 

๗. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
สถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต
และพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม 

- การเตรียมการข้าสู่สังคมโลก 
- ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการ

พัฒนาและเสริมสร้างศํกยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 

- เร่งพัฒนากําลังคนให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขา
อาชีพ ที่ เน้นทักษะด้านภาษา และการ
จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ าน คุ ณวุ ฒิ วิ ช า ชี พ แ ล ะ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

- สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้มีการ
วิเคราะห์และจัดทําแผนผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
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๔.๒ นโยบายแรงงาน 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. แรงงานทุกระดับมีงานทํา มีทักษะฝีมือและ

ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  
๒. แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ได้รับ

ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ มี
หลักประกันทางสังคมที่มั่นคง 

๓. การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นไป
อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ  ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย แ ร ง ง า น เ ส รี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   

- อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 

-  สัดส่วนของแรงงานทั้งในและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม
เพ่ิมมากข้ึน 

- ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 

- จํ านวนแรงงานต่ างด้ าวที่ เข้ า เมืองผิ ด
กฎหมายลดลง 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงาน
ว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก 
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ า น
ประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้
ต้องการมีงานทําได้ทุกระดับความต้องการ 
และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
สามารถเลือกและมีงานทําได้ภายใต้เงื่อนไข
ที่เหมาะสมกับสถานะ 

- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้
สามารถเชื่ อมโยงได้ทุก พ้ืนที่  เ พ่ือให้ ผู้
ต้องการมีงานทําและสถานประกอบการ
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
ตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้อง
กับความต้องการ  

๒. ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดย
ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแล
หลักประกันความมั่นคงในการทํางานแก่
ผู้ใช้แรงงาน 

- ส่ ง เ ส ริ ม ให้ แร ง ง าน ทุ กประ เภท ได้ รั บ
สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

๓. ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน
สัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 
 
 
 

- เสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้มีความ
ยุติธรรมกับทุกฝุาย รวมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบด้านแรงงานและการ
บังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผล 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๙๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๔. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น 

เ พ่ื อผู้ ป ร ะกั นตนสามารถ เข้ า รั บการ
รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุง
แนวทางการขยายความคุ้มครองและ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ดความ เข้ า ใ จและ เห็ น
ประโยชน์ในการประกันตนของแรงงาน
นอกระบบ 

- เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้แรงงานทุกประเภท
และสถานประกอบการเห็นความสําคัญของ
การมีหลักประกันทางสังคมท่ีมั่นคง 

- พัฒนาระบบประกันสังคมเพ่ือเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานนอกระบบ โดย
พัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ิมช่องทางการให้และรับบริการให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมากขึ้น 

- ขยายการให้บริการให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้
ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

๕. เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงาน
กึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงาน
มี ฝี มื อ  โดยภาครั ฐจะทํ า งานร่ วมกั บ
ภาคเอกชน เ พ่ือนํ า ไปสู่ เปู าหมายให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือ
ทั้งระบบ 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงาน
ทุกระดับให้ เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพ่ือยกระดับแรงงานไทยให้เป็น
แรงงานมีฝีมือทั่วประเทศ 

- เร่งจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับ
ภาคเอกชนให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  

๖. เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นระบบบริหารจัดการ
เพ่ือจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบ
อํานวยความสะดวก และมาตรการการ
กํากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงาน
ทุกประเภทเพ่ือดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือเข้า
ประเทศควบคู่กับการปูองกันผลกระทบ
จากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําฐานข้อมูลของ
แรงงานข้ามชาติ เพ่ือนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการแรงงาน 

- ลดขั้นตอนการอนุญาตการทํางานของ
แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการจัดบริการทาง
สังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์
และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับการเข้า
ออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิม
ขีดความสามารถของคนไทยในการออกไป
ทํางานต่างประเทศ โดยยกระดับทักษะแรงงาน
ด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา 

- กําหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ดึงดูดให้แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงใน
สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเข้า
มาในประเทศ 
 
 



๙๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๗. กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม

การเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าว โดย
คํ า นึ ง ถึ ง คว ามต้ อ ง กา ร แ ร ง ง านขอ ง
ภาค เอกชนและการรั กษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 

- กําหนดมาตรการควบคุมการเข้ามาทํางาน
ของแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๓ นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่าง

ครอบคลุม มีคุณภาพ และมีโอกาสเข้าถึง
บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน 

- ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและชีดความสามารถให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

๒. ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เพียงพอทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และสถานพยาบาล  

- สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขต่อประชากรในแต่ละภูมิภาค 

- สัดส่วนของเครื่องมือแพทย์ที่สํ าคัญต่อ
ประชากรในแต่ละภูมิภาค 

๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม
สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัย
สุขภาพ 

- อัตราการเพ่ิมการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง ๕ 
โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง  โ รคหลอด เลื อดสมอง  และ
โรคมะเร็ง 

- ร้ อ ย ล ะข อ ง ป ร ะช า ก ร เ ปู า ห ม า ย ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา 
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  

๔. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

- อัตราการเข้ามาใช้บริการสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลของชาวต่างชาติ 

- รายได้ของประเทศจากการส่งออกยารักษา
โรคและวัคซีน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ
อย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ  
จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่
มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เพียงพอ
กับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นตามข้อเท็จจริงใน
ปั จ จุ บั น  เ พ่ิ ม ขี ด ค ว ามส ามา รถขอ ง

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการ
ให้บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการจัดบริการ
ทุกระดับ 

- พัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพและระบบ
สารสนเทศสาธารณสุขให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ระดับบริการ 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๙๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
โ รงพยาบาลระดับต่ า งๆ  โดย เฉพาะ
โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศที่กระจาย
อยู่ในส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อ
ผู้ ปุ วย ไปสู่ โ ร งพยาบาลต่ างๆ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้
โรงพยาบาลในระดับต่างๆ มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้ง
พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและ
ชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 

 

๒. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้
เพียงพอ โดยกําหนดแผนงานแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ให้
สอดคล้องกับจํานวนประชากรในพ้ืนที่ 
และสนับสนุนให้มีการเร่งผลิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ เ พ่ือให้กลับไป
ปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท พร้อม
กับการสร้างขวัญกําลั งใจในเรื่องของ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  และการมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- เ พ่ิมการผลิตและพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มี
การกระจายเพียงพอและสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ระบบการ
พัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ เ พ่ือสร้างขวัญ
กําลังใจบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

๓. จัด ให้มี มาตรการสร้ า งสุ ขภาพโดยมี
เปูาหมาย เพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 
อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การ
มีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัย
เสี่ ย งทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่ อสาร
สาธารณะของรัฐ เ พ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ปูองกันโรค
เ พ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิง
รุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  

- พัฒนานโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

- พัฒนาระบบและกลไกการเฝูาระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อ
สุขภาพ และระบบเตรียมความพร้อมตอบ
โ ต้ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ด้ า น ก า ร แ พท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข  

- เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการ
ดําเนินชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพที่จะ
นําไปสู่การดูแลตนเองด้านสุขภาพ 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้มี
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 

๔. พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่
จําเป็นเพ่ือให้สามารถเป็นกําลังสําคัญใน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนา

- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในการดําเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพ และสร้างเสริมเครือข่ายในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
แ ก น นํ า สุ ข ภ า พค ร อบ ค รั ว แ ล ะก า ร
สาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการ
ปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่
ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัย
บรรลุ นิ ติ ภ าวะ  วั ยช รา  และผู้ พิ กา ร 
สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของ
เด็ก  และให้ความช่ วย เหลือ  แนะนํ า 
ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของ
สตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ 
รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และดูแลปูองกัน
การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้มี ระบบการ ฟ้ืน ฟูสุ ขภาพในชุมชน 
จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพัฒนา
สุขภาพอนามัย  พัฒนาเครือข่ายสถาน
บริการ ระบบบริการ ระบบการ ฟ้ืนฟู
สุ ขภ าพ  โ ดย เฉพาะในกลุ่ ม เด็ ก  สตรี 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

- พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
ทั้งการสร้าง การจัดการ การสื่อสาร และ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ด้ า น สุ ข ภ า พ ที่
ห ล า ก หล า ย แ ละ เ ห มา ะส ม ใน แ ต่ ล ะ
กลุ่มเปูาหมาย 

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออก
กําลังกายและเล่นกีฬาเ พ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความ
มีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุม
กับอบายมุขและยาเสพติด 

- พัฒนาเครือข่ายการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
และการออกกําลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬาโดย
การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
และสร้างความตระหนักเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

๗. ขับเคลื่ อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศใน
ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดย
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการสร้างความก้าวหน้าในทาง
วิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
บริ ก า ร สุ ขภ าพ โ ดย ร วมของคน ไทย 

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค วัคซีน 
สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ 
บุคลากร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- พัฒนากลไกควบคุมมาตรฐานบริการ /
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ" 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟ้ืน
ผู้ปุวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้มีการใช้
บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนให้เอ้ืออํานวยต่อการ
ดําเนินงาน 

 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม มีความเข้าใจ เกิดทุนทาง
ปัญญาและภูมิคุ้มกัน สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวันได้อย่ าง
เหมาะสม 

๒. สร้างสรรค์สังคมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค ์

๓. ทุ นท า ง วัฒน ธ ร รมมี บท บาท ใน กา ร
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น 

๔. องค์กรภาคีเครือข่ายทางศาสนาสามารถ
ส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมใน
ทุกระดับได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

- จํ านวน เด็ ก  เ ยาวชน  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับการเสริ มสร้ าง
ภู มิ คุ้ มกั น ในการเลื อกบริ โภค และใช้
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์จากสื่อภาพยนตร์
และวีดิทัศน์อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 

- จํานวนบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการยกย่อง ดูแล และเป็นแม่พิมพ์ใน
การถ่ายทอดความรู่สู่คนรุ่นหลัง   

- ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมพัฒนา
พ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรมสําหรับเยาวชน และ
ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้เวลา
ว่างร่วมกันในครอบครัว 

- ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ รั บการ เผยแพร่และเ พ่ิมมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจ 

- ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมและ
เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ที่อยู่สบาย โดยน้อมนําพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสม เ ด็ จพระ เ จ้ า อยู่ หั ว  
ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้
ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความ
วุ่นวาย และน้อมนําพระราชดํารัสในพิธี
เ ปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ
พระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม 
คือ การรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึด
เหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ 

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

- น้อมนําพระราชดํารัส "การรักษาวัฒนธรรม 
คือ การรักษาชาติ" มาสู่การปฏิบัติ โดยสร้าง
ค่านิยม จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
 

๒. อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา 
ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่
รับผิดชอบด้านศาสนาเพ่ือให้การบริหาร
จัดการ ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความ
เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือนํา
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิต
มากขึ้น 

- อุปถัมภ์คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจและ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาที่
หลากหลายและต่อเนื่อง 

- ปรับปรุงองค์กรด้านศาสนาให้ทําหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสนับสนุน
กันอย่ าง เป็น เอกภาพ รวมทั้ ง เชื่ อมโยง
เครือข่ายระดับโลก 

-  

๓. อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์  รวมถึงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของ
ชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกไทย
มรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดยจัดหา
สถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค และเพ่ิมพ้ืนที่ เวทีทางด้าน
วัฒนธรรมให้สามารถจัดการแสดงได้อย่าง

- อนุรักษ์ ทํานุ บํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างมี
มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็น
มรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็น
มรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดย
จัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค สืบสานและสืบทอดการแสดงที่
ทรงคุณค่าสู่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน 
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ต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วน
ใหญ่เข้าชมได้เพ่ือสืบสานและสืบทอดการ
แสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่
ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติให้ร่วม
ชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

๔. สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและ
สังคมคุณภาพ ดังนี้ 
๔.๑ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัย

อย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญต่อ
บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้
ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ือเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูต
วัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป 

๔.๒ ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยง
ท า ง วัฒนธ ร รมและ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ
และประชาคมอาเซียน ร้อยเรียง
เรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ 
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย 

- สร้างความเชื่อมโยงของอารยธรรมที่ดีงาม
ระหว่างยุคสมัยสู่วิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งดูแลบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมให้เป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา 

- ส่ง เสริมความร่วมมือและเชื่ อมโยงทาง
วัฒนธรรมกับอารยประเทศและประชาคม
อ า เ ซี ย น  พ ร้ อ ม ทั้ ง ผ ลิ ต แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอัน
ทันสมัย 

๕. นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้าง
คุณค่ าทางสั งคมและ เ พ่ิมมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น ให้ เป็นวัฒนธรรมสร้ า งสรรค์ 
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่ง
รายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อ
ย อ ด ไ ป สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม วั ฒ น ธ ร ร ม
สร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้า
ประเทศ 

- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํารายได้สู่ชุมชน 

- ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ ไปสู่ อุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้า
ประเทศ 
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๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการ

นันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิด
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีคุณธรรม เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 
เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์
ของศิลปะ 

- พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ทางวัฒนธรรมและ
นันทนาการที่หลากหลายสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้พ้ืนที่การเรียนรู้
ท า ง วั ฒนธร รมและนั นทนากา รอย่ า ง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความ
สุนทรีย์ของศิลปะ 

๗. ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือขยาย
บทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็น
กลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ สื่ อ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ที่ มี
ผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อม
ทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดี
เพ่ือนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
อย่างเท่าทันสถานการณ์ 

- ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็น
กลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

 

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

๑. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพ 

๒. พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการให้มี
คุณภาพและมีความมั่นคงในชีวิตตามหลัก
สิทธิมนุษยชน  

๓. พัฒนาระบบขนส่งให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

- ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง  

- สัดส่ วนผู้หญิ งในระดับบริหารทั้ งภาครัฐ 
เอกชนและการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น  

- ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของชุมชนเข้มแข็งตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด  

- ร้อยละของประชากรเปูาหมายที่เข้าถึงและ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่
กําหนด 

- อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ สตรี 
และผู้พิการเพิ่มขึ้น 

- อัตราของจํานวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
บนถนนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 
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๑. ส่ งเสริ มการพัฒนาให้ ครอบครั วและ
สังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดยเพ่ิม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์
อย่างรู้ เท่าทันเพ่ือลดช่องว่ างระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้ งสนับสนุน
บทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนา
ให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเพ่ือเชื่อมประสาน
ระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพ่ือสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง 

 นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
ของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับ
อาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้
ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
เพ่ือรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของชีวิตคนไทยโดยการใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน 

- พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความอบอุ่นและ
มั่นคง โดยเพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว และพัฒนาความรู้แก่ครอบครัว
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั ด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
ครอบครัวของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

- สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนในการพัฒนาครอบครัว
และสังคมให้มีความมั่นคงของชีวิตโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน 
 

๒. สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค้า
มนุษย์ให้หมดสิ้นไป ปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เ พ่ือควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่ ง เสพติด 
ตลอดจนปูองกัน ปราบปราม และลงโทษ
อย่างจริงจังต่อผู้กระทําความผิด ส่งเสริม
การคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวง 
เอารั ด เอา เปรี ยบ  รวมถึ ง ให้ โ อกาส
ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัย

- การสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
และคุ้มครองประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของ
ขบวนการค้ามนุษย์ การกระทําความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี  รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

- สร้างโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงพร้อมกับการสร้างอาชีพเพ่ือให้
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในความ
เป็นมนุษย์ 



๑๐๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 

เป็นของตนเอง หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับ
การสร้างอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโต
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็ก
ก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มี
ความรู้คู่จริยธรรม ให้ความสําคัญในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก 
สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มี
คุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิ เด็กและ
เยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมจิต
อาสาเพ่ือสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จาก
กิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความฉลาดทาง
ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็ก
และเยาวชนของชาติ 

- เตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่จะ
เป็นพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงดู
เด็กให้มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทาง
ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณธรรม 
มีจิตอาสา พัฒนาทักษะและพฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนสามวัย 

- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครอง
และการพิทักษ์สิทธิเดก็และเยาวชน 
 

๔. สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 
ด้วยการปกปูองสิทธิของสตรี ปรับปรุง
กฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง
ในครอบครัว และดึงศักยภาพของสตรีให้มี
ส่ วนร่ วมพัฒนาประเทศทั้ งทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่
สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพ่ือให้มีความรู้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้  มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถาน
ดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชน
จนถึงระดับชุมชน การเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พ่ึงได้เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
และผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการ
สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทย
ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ 

 

- พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและการเมือง
อย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
รู้เท่าทันโลกยุคใหม่ 

- ส่งเสริมให้มีสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและ
เอกชนจนถึงระดับชุมชน รวมทั้งเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พ่ึงได้เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๐๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 

๕. เสริมสร้างให้ผู้สู งอายุ  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ
ต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคน
พิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้
การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ 
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลัก
คิ ด ที่ ว่ า  ผู้ สู ง อ า ยุ เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี
ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบ้านเมือง 

- ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  

- จัดบริการ ให้การสงเคราะห์ สวัสดิการ ให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิให้ทุกคนเข้าถึง
อย่างเสมอภาค 

- ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําใน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 

๖. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริ มการ
เรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่ง
อย่างปลอดภัย โดยน้อมนําหลักการแก้ไข
ปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริไปสู่
การปฏิบัติ อย่ า งจริ งจั ง  และถือ เป็ น  
“วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการอย่าง
เข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การ
ขนส่งอย่างปลอดภัย 

- น้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ 

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบ
ขนส่ง 

 

 
  



๑๐๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษ ทั้งการจัดการมลพิษทางน้ํา การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการขยะมูลฝอย  
ของเสียอันตรายและสารอันตราย ควบคู่กับการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อระบบนิเวศและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย และ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ คํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง พร้อมทั้งส่งเสริม
และสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ําอย่างบูรณาการ มีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ 
ได้กําหนดเปูาประสงค์เชิงนโยบายและเปูาหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดําเนินการ ที่สําคัญ ดังนี้ 

๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พ้ืนที่ ปุ าได้ รับการบริหารจัดการอย่ าง

เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๒. รักษาฐานทรัพยากรปุาไม้และจัดการที่ดินปุา
ไม้เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมพร้อม
พัฒนาระบบการให้บริการด้านปุาไม้ที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

- พ้ืนที่ปุาที่มีสภาพปุาอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 
๑๐๗.๖๕ ล้านไร่ 

๓. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนําไปพัฒนาต่อ
ยอดได้ 

- มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๐๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งให้มีการปลูกปุาเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับการ

ปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปุาไม้และ
สัตว์ปุา 

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลและเป็นฐานที่มั่นคง
ของประเทศ 

- สร้างความมั่นคงของนิเวศพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เ ร่ งสํ า รวจและจัดทํ าแนว เขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

- จัดทําการสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 

๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่มปุา 
ปุาชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุา สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม และให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันในลักษณะ
ที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลปุาให้มีความยั่งยืน 

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

- เสริมสร้างบทบาทการช่วยเหลือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการ
อนุรักษ์ปุาไม้  ฟ้ืนฟูปุาไม้ตามแนวทาง
พระราชดําริ เพ่ิมความชุ่มชื้นของปุาโดย
ฝายต้นน้ําลําธาร ปูองกันไฟปุา 

- ทรัพยากรชีวภาพจากปุาสามารถนํามาแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เ พ่ิ ม ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริหารจัดการให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน และประชาชาชนมีคุณภาพ
ที่ดีข้ึน 

 

- พ้ืนที่ปุาชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อย
กว่า ๑.๗ ล้านไร่ 

- พ้ืนที่ทําการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา
ได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ ๘.๘ 
ล้านไร่ และ ๖๐ แห่ง 

- พ้ืนที่ทําการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

- จํานวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา 

 

 



๑๐๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ฟ้ืนฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการัง

เทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
เพ่ือรักษาสมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ 

- ร่วมกับชุมชนสร้างและขยายประการังเทียม 
ปลูกหญ้าทะเล พร้อมดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์
ชายฝั่งต่างๆ 

๒. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบให้
สามารถใช้ประโยชน์จากปุาชายเลนได้ 

- ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียน 

๓. ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทาง
ทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศ
อย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทาง
ทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ระบบนิเวศสําคัญ 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกัน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม 

๔. ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง 
จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง 
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง เพื่อรองรับการผลิตที่ยั่งยืนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  

- พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อม
โทรม เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวของทรัพยากรประมง โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการทําปะการัง
เทียม เพ่ือเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ํา 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น 
และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน 

 
 

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๐๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๒. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 

การบริการ และพฤติกรรมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- สัดส่วนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อ
สินค้าท่ัวไปในตลาด 
 

๓. เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่และวิถีชุมชน 

- จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนท้องถิ่นนําเครื่องมือการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพไปใช้ ๒๐๐ พ้ืนที ่

- มีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ
ภายใต้ผังเมืองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนํามาใช้ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมิน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อม ร ะดั บ ยุ ท ธ ศ าสต ร์  ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุง
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความตระหนักเตรียมพร้อมบรรเทา
ปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการทางสังคม 

- พัฒนาระบบ กลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ และส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชนโดยทําการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน 

๒. เร่งรัดการสร้างระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัด
ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ 
หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคม
คาร์บอนต่ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เ พ่ิมปริ มาณการบํ าบั ดน้ํ า เ สี ย ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- ก่อสร้างโรงกําจัดไขมันและน้ํามันบริโภคใช้
แล้ว 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินการตาม
แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
อาทิเช่น การอบรมสัมมนาข้าราชการการจัด
เวทีชาวบ้าน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดทํา
ชุดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่การ
จัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
 



๑๐๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- จัดทําร่างกฎหมายเฉพาะสําหรับการขนส่ง

สินค้าอันตรายสําหรับทุกภาคการขนส่งของ
ประเทศ เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

- จัดซื้อตู้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียง พร้อมเครื่อง ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียง จํานวน ๘ สถานี พร้อมค่าติดตั้ง 

- จัดหาสถานที่  โดยการเช่ า หรือซื้ อที่ ดิ น 
บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา ระยะเวลา ๒๐ - 
๓๐ ปี 

๓. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือน
กระจก โดยใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย  

- เพ่ิมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และพัฒนาความรู้ในการจัดการมลพิษและ
ของเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแก่ผู้ก่อมลพิษ 

- ถ่ ายทอดและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือการแก้ไขและการปูองกัน
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

- จัดทําศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่อาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กทม. 

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินและ

แ ผ น ที่ รู ป แ ป ล ง ที่ ดิ น ใ น ร ะ บ บ ภู มิ
สารสนเทศ (GIS) 

- รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ที่ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

- ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานข้อมูล
ที่ดินของประเทศไทย 

๒. สามารถดํ า เนิ นการ เ พ่ือให้ เ กิ ดการ
กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและ
ยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
อย่างเหมาะสม 

- จํานวนรายของราษฎรที่ได้รับการพิสูจน์
ที่ดิน 

- จํานวนชุมชนที่ได้รับการรับรองสิทธิการใช้
ที่ดินของรัฐ 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๐๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
- จํานวนเกษตรกร ผู้ยากจนและผู้ประสงค์จะ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้รับการบริการจาก
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑ ปฏิ รู ปการจั ดการที่ ดิ นโดยให้ มี การ

กระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกร
รายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกปูอง
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
ห้ามการปิดกัน้ชายหาดสาธารณะ  

- สร้างความมั่นคงของนิเวศพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- เร่งรัดการรังวัดและจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐ 

- พัฒนากระบวนการจัดทําแผนที่ให้สอดคล้อง
ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่
รูปแปลงที่ดิน 

- เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในการ
ถือครองที่ดินตามกฎหมาย 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่  (GIS) 
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 

- สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้คนจนผู้ไร้
ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย 

- จัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยและ
ทํากิน รวมทั้งพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดิน
ของรัฐ (สาธารณะประโยชน์) 

- หน่วยราชการในจังหวัดมีข้อมูลแผนที่มาตรฐาน
แสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ 

๒. ผลักดันกฎหมายและแนวทางในการ
รับรองสิทธิ ของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ที่ดิน น้ํ า ปุาไม้  และทะเล 
ป ฏิ รู ป ก ร ะบ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไข
ปัญหาการดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 

 

- กําหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและเสริมสร้าง
สมรรถนะของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ 

- เสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม และมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 



๑๑๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ ดินและการ

กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม
และคุ้มครองความม่ันคงและฐานการดํารงชีวิต
ของเกษตรกรยากจน 

- จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ เพ่ือ
ดําเนินการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการ
ผังเมือง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมืองเป็นกรอบ
การพัฒนา 

- เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง
แ ล ะ ช น บ ท โ ด ย ร่ ว ม กั น ปั น ส่ ว น ที่ ดิ น  
เพ่ือจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องตามหลักการผัง
เมือง 

- อาคารสูง/ขนาดใหญ่/ชุมนุมคน/โรงมหรสพ/
โรงงาน/โรงแรมและอาคารพาณิชย์มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากอัคคีภัย 

- ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความ
ปลอดภัยมีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงาน
ให้การสนับสนุนและบริการด้านช่างที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน แก่ 
อปท. ชุมชนและส่วนราชการ 

 
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๑๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนิน
กิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนํามาสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และ
เครือข่ายภายนอก เพ่ือระดมความร่วมมือใน
การคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
การอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  และร่ วมกั นจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุล
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแล รักษา และยกระดับคุณภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยมีเปูาประสงค์เชิงนโยบาย เปูาหมาย/ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณา

การโดยการมีส่วนร่วม 
- แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํ าอย่ าง 

บูรณาการ 
- MOU ความร่วมมือผันน้ําระหว่างประเทศ 

๒. แหล่งน้ําได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู
ให้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม 

- จํานวนแหล่งน้ําสาธารณะที่เสื่อมโทรมได้รับ
การฟ้ืนฟู และพ้ืนที่กักเก็บน้ําในระบบแก้ม
ลิงเพ่ิมขึ้น 

- กฎ ระเบียบ และกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

- จํานวนแหล่งน้ําบาดาลที่ได้รับการอนุรักษ์ 
พัฒนา และฟ้ืนฟู 

 



๑๑๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. จั ด ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า ใ น

ระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพ
ของลุ่มน้ํา  

- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนให้มีการใช้ทรัพยากรน้ํา เป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

๒. จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําใน
ประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกร
ทําแหล่งน้ําในไร่นา พร้อมการผันน้ําจาก
ลุ่ มน้ํ า อ่ืน ๆ และการจัดสร้ างระบบ
โครงข่ายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนองความต้องการ
ของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

- พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมน้ําต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา บูรณาการ
น้ําผิวดิน ใต้ดิน และกําหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบน้ําสะอาด 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือ

รับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการจัดการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้ง
ระดับประเทศ ภาค และจังหวัด  

๒. มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมรองรับผลกระทบ
จากสาธารณภัย 

- กลไกการเฝู าระวั งและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System) ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

- ฐานข้อมูลและแผนรองรับการเกิดสาธารณภัย 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบมีขีดความสามารถใน

การปูองกัน บรรเทา และบริหารจัดการ    
สาธารณภัย 

๓. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรู้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา และตระหนักถึงผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและมีความพร้อมรับมือกับภัย
ธรรมชาติในภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ์ 

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือน
ภัยพิบัติอย่างทันเหตุการณ์ 

- ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๑๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ของป ระช าชน ในกา ร ให้ บ ริ ก า รด้ า น
อุตุนิยมวิทยา 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล

เกี่ ย วกั บผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
และระดับพ้ืนที ่

- พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- จัดทําฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากร

กู้ภัย ของกระทรวงคมนาคมและพัฒนา
ระบบการบริหารเหตุวิกฤติ 

- พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและ
เตือนภัย พิบัติ ล่ วงหน้ าในระดับ พ้ืนที่ ที่
เชื่อมโยงกันหลายมิติให้สามารถรองรับกับ
สภาพอากาศและโอกาสเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรง 

- พัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์
อากาศ และการเตือนภัย การบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 

๒. จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว 
ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการ
เตรี ยมความพร้อมในการรั บมื อความ
แปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการ
รับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปูองกัน
ภั ย พิ บั ติ โ ด ย เ ฉ พ า ะ น้ํ า ท่ ว ม  สึ น า มิ 
แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริม
การเขา้ถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีด
ความสามารถในระดับชุมชนให้ เข้มแข็ง
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติต่างๆ ดําเนินการศึกษาอย่าง
รอบคอบในเรื่ องของความจํ าเป็นของ
โครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ เพ่ือปูองกัน
กรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการ
ละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อน
ที่กําลังเกิดขึ้น 

- พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการ
พิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงกลไกการเฝูาระวังและเตือนภัยให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

- จัดทําแผนรองรับการเกิดสาธารณภัย 
- เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝูาระวัง

ภัยพิบัติโดยความร่วมมือจากภาคประชาชน
และเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แสว งห าและ พั ฒนาคว ามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานและ/หรือสถาบันการศึกษา 

- สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติแก่ประชาชน 
 



๑๑๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
- ปูองกัน และเตือนภัยพิบัติทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
- ก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและคัน

ปูองกันน้ําท่วมตามโครงการแก้มลิงคลอง
มหาชัย-คลองสนามชัย 

 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี
เปูาประสงค์เชิงนโยบาย เปูาหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ถ่ายทอดผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน

สัตว์ปุาและธรรมชาติแบบบูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนและชุมชนได้รับองค์ความรู้จาก
ผลการวิจัยด้านการดําเนินงานที่ไม่ส่งผล
กร ะทบต่ อท รั พย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน 

ท้องถิ่น ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิด
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด
และช่วยลดมลพิษ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาค
ส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งระบบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 

- สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัย
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

๒. จั ดหาบุ คล ากรทา งวิ ทย าศาสตร์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ  
 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถ
ในการดํ า เนินภารกิจร่ วมกับภาคีและ
เครือข่าย 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๑๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๓. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้

เกิดความมั่นคงทางอาหาร การฟ้ืนฟูดินและการ
ปูองกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา 
สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์
ซากดึกดําบรรพ์ 

- กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับทั่วถึง
เท่าเทียมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

- ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และ
ระเบียบปฏิบัติ ให้มี คุณภาพและความ
คล่องตัวในการดําเนินภารกิจ 

- ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้งบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับงาน  
เพ่ือร่วมทุนกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

- สนับสนุนระบบการประเมินและการกํากับ
ดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและ
บรรยากาศในการทํางานที่เอ้ืออํานวยต่อการ
ร่วมมือกับขับเคลื่อนภารกิจ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

- จัดทําระบบ/ยกระดับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปุา และ
สิ่ งแวดล้อมอย่ างยั่ งยืนที่ กํ าหนดไว้ ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ให้เกิดผลสัมฤทฺธิในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 
  



๑๑๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ด้วย
การเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวัน เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย 
และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม โดยมีเปูาหมาย เปูาหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

 

๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด* 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
- - 

หมายเหตุ: *เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บน

พ้ืนฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการใน
ระดับนานาชาติ  จัดให้มีแหล่งความรู้
สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้ งในรูปองค์กร เช่น 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่าน
ทาง เครื อข่ าย เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

 สร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน 
และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร* 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๑๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. เร่งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการ
ผลิต*     

 จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและพัฒนา* 

 จํานวนนักวิจัยที่สําเร็จปริญญาเอก ไม่ต่ํากว่า ๖๐๐ คน 
หมายเหตุ: *เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู

วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างมั่นคง และนําพาประเทศไทยเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัย
เ พ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัย
เพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 

 เร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ทุกระดับ* 

 ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
 สร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้

ได้มาตรฐานโลก 
 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้ง

ในและต่างประเทศ 
 สร้างนักวิจัยอาชีพที่เป็นผู้นําในทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 
 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ประสบการณ์ทํางานวิจัยในภาคการผลิต 

 

 

 

 

 



๑๑๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ผล ง าน วิ จั ย ทุ ก ร ะดั บ ส าม า ร ถนํ า ไ ป

ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และ
การยกระดับคุณภาพชีวิต* 

๒. พัฒนากลไกให้เกิดการสร้างความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  แ ล ะ
สถาบันการศึกษา ในการวิจัยพัฒนา และ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาไทยทั้งที่มีอยู่ในตัวคน เทคโนโลยี 
วิทยาการ และกลไกต่างๆ ให้เป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปยื่นขอจดสิทธิบัตร* 

 จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการ ภาค
สังคม/ชุมชน*  

 จํานวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของ วท.* 
 จํานวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการวิจัยพัฒนา ไม่

น้อยกว่า ๒๕ จังหวัด              
 จํานวนหน่วยงานที่ร่วมทุนวิจัยไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 

หน่วย 
 จํ านวนบทความที่ ได้ รั บการตี พิมพ์ ในวารสาร 

วิชาการนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เรื่อง 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
ครอบคลุมตั้ งแต่การ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 

 ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 

 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐ ผู้วิจัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้ผลงานตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 พัฒนากลไกเชื่อมต่อระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๑๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 สนับสนุนทุนวิจัยและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

พ้ืนที่ เพื่อพัฒนาทั้งนักวิจัยและการสร้างฐานข้อมูลและ
ความรู้  

 เพ่ิมขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา
ของประเทศ 

 สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย 
และเชิงวิชาการ 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธภิาพสูง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และระบบ

สนับสนุนในการผลักดันค่าใช้จ่ายลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา* 

๒. พัฒนาระบบงานวิ จั ยของประ เทศ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 

 

 มิติของระบบวิจัยที่ได้รับการพัฒนา ๒ มิต/ิปี 
 จํานวนหน่วยงานที่นํานโยบายและยุทธศาสตร์การ

วิจัยของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัยไม่น้อยกว่า 
๓๕๐/ปี 

 

๓. บริหารจัดการงานวิจัยและระบบฐานข้อมูล
การวิจั ยของประเทศอย่ างบู รณาการ 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
และสถาบันวิจัยทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับภูมิภาค 

 มาตรฐานการวิจัยที่พัฒนาสําเร็จ ๑ มาตรฐาน/ปี 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ

สูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
วิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่
สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั้ง
สถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ําซ้อนและ
ทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่ง
เปูาหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิด
การวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานไป

 นําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต* 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ* 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน และ

สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุน* 
 เร่งจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกภาคให้แล้วเสร็จ 

และติดตามประเมินผล* 



๑๒๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง ผ ลิ ตภัณฑ์ โ ด ยมุ่ ง ใ ห้ เ กิ ด 
ห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการ
ลงทุนด้ านการวิ จั ย โดยมุ่ ง เ ข้ าสู่ ร ะดับ 
ร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 เร่ ง พัฒนาศูนย์แห่ งความเป็นเลิศ เ พ่ือรองรับ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ* 

 สร้างความร่วมมือในการวิจัยทั้งในระดับประเทศ
และในระดับภูมิภาค* 

 กําหนดนโยบายและแผนหลักด้านการวิจัยของ
ประเทศและทิศทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งให้กับระบบ
วิจัย  

 สร้างมาตรฐานการวิจัยที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เอ้ืออํานวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งให้กับระบบ
วิจัย  

 

๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาระบบข้อมูลและส่งเสริมการใช้ข้อมูล

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ*      

๒. มีระบบเตือนภัย ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย 

 มีระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ เ พ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิต
ด้านการเกษตร การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภั ย พิบั ติ  ยก ร ะดั บ คุณภ าพชี วิ ต  แล ะ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 เร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม* 

 ปรับปรุงกลไกการเฝู าระวั งและเตือนภัยให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 เสริมสร้างศักยภาพในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๒๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 พัฒนาระบบการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิ

สารสนเทศคมนาคม และระบบการเรียกใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศคมนาคม โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ภายในและหน่วยนอก เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้าน
ต่างๆ 

 พัฒนาระบบกระบวนการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงในการขนถ่ายและขนย้ายสินค้า
อันตรายที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือปูองกัน
การนําเข้าสินค้าอันตรายที่ผิดกฎหมาย 



๑๒๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมและรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเร่ ง ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือ 
กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน 
และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ  

รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทที่เด่นชัด สร้างสรรค์ และส่งเสริมรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เอเปค 
และกรอบความร่วมมือที่กําลังพัฒนาขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือรักษาสันติภาพ ความเท่าเทียมกัน และ
ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การ
ส่งเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูองรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของมนุษย์ 

รัฐบาลจะกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย สนับสนุนการ
เข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือสร้างทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ร่วมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศเพ่ือให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็น
กลางต่อแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย คุ้มครองผลประโยชน์ของคน
ไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน  ทั้งนี้ โดย
เน้นการประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ โดยมี
เปูาประสงค์เชิงนโยบาย เปูาหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๒๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

และมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การค้ า  การลงทุนการท่อง เที่ ย ว  การ
คมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 
ภายใต้กรอบอนุภูมิภาค 

 การที่ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยาย
ความร่วมมือด้านต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในทุกระดับ 

๒. ขยายการคมนาคมขนส่งภายใต้กรอบความ
ร่วมเมืออนุภูมิภาค 

 มีทางหลวงเชื่อมต่อชายแดนไทยกับเพ่ือนบ้าน
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับ

ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ น บ้ า น  โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม 
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะ
นําไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
กา รค้ า  ก า รล งทุ น  ก า รส่ ง เ ส ริ มกา ร
ท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง 
และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบ
ความร่ วมมื ออนุภู มิ ภ าค เ พ่ือส่ ง เสริ ม 
ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน 

 เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกัน โดยใช้โอกาสการพบปะในระดับสูง การมี
ปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติผ่านกลไกและกรอบ
ความร่วมมือที่มีอยู่ หรือท่ีริเริ่มขึ้นใหม่  

 ผลักดันยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

 ส่ ง เ ส ริ ม กา ร เ ชื่ อ ม โ ย ง โ ค ร งข่ า ย ร ะบบขนส่ ง
ภายในประเทศ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางถนนเชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 



๑๒๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ไทยขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียน

และองค์การอาเซียน 
 

 การที่ไทยมีบทบาทนําในองค์การอาเซียนในการ
ผลักดันการดําเนินการตามแผนแม่บทของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๒. ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ระดับความสําเร็จในการเจรจาเปิดตลาดการค้า
บริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
กรอบอาเซียน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศอาเซียน เ พ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
และส่งเสริม ความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง 
ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนใน
ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ใ น ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และความม่ันคง 

 ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมตัวกันของอาเซียน 
ทั้งในด้านความร่วมมือเชิงวิชาการ การสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ การจัดกิจกรรม/ 
การเป็นเจ้าภาพการประชุมในสาขาต่างๆ รวมถึง
การหารือในระดับสูง  

 ส่งเสริมการทํางานร่วมกันที่สอดคล้องและไม่ซ้ําซ้อน 
ระหว่ างกลไกความร่ วมมือในกรอบอาเซียน  
กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ และกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศนอกภูมิภาค 

 ใช้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

 เพ่ิมแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในและระหว่างอาเซียน 

 ผลักดันความร่วมมือการดําเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายในกรอบอาเซียน 

 พัฒนาบุคลากร และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเปิด
ตลาดการค้า และด้านพลังงาน  



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๒๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. บทบาทและท่าที ไทยเป็นที่ ยอมรับ ใน

องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค 

 การที่ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับใน
เวทีสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ 
ที่สําคัญ โดยเฉพาะในด้านการรักษาสันติภาพ  
สิทธิมนุษยชน และการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติ
ทุกด้านที่ส่งผลต่อกระทบต่อความมั่นคงของไทย
  

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑.  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม

ผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ
องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เ พ่ือรักษา
สั น ติ ภ า พแ ล ะค ว า ม มั่ น ค ง  ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
ที่ ยั่ งยืน  ตลอดจนร่ วมมือในการแก้ ไข
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ข้ า ม ช า ติ ทุ ก ด้ า น ที่ 
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของมนุษย์ 

 สนับสนุนบทบาทเชิงรุกของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ ทั้งในด้านการสนับสนุนการดํารงตําแหน่ง
ของคนไทยในองค์การดังกล่าว การเจรจา และการมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน สันติภาพและมนุษยธรรม สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สร้างเครือข่ายการประสานงานและความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟูนระหว่างไทยและสหประชาชาติ และองค์กร
ระดับภูมิภาคต่าง ๆ 

 

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ไทย เป็ นหุ้ นส่ วนทางยุ ทธศาสตร์ กั บ

ประเทศ/กลุ่ มประเทศ/และองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

 การที่ไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ/องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ของโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มี
การขยายความร่วมมือด้านต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในทุกระดับ 



๑๒๖ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๒. ประเทศไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ

ประเทศ กลุ่ มประเทศ และองค์การ
ระหว่ า งป ระ เทศที่ เ ป็ นหุ้ น ส่ วนทา ง
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การ
ระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 ความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับ 
ทวิภาคี พหุภาคี และระดับโลกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลก เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในประ เทศ ไทย  พร้ อมกั บการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 

 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน การหารือ และ
การขยายความร่วมมือในระดับสูง การมีปฏิสัมพันธ์
ในทุกระดับกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และใช้
กรอบการประชุมและกลไกทวิภาคีเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มีความก้าวหน้าและขยายตัว
อย่างต่อเนื่องๆ 

 ริเริ่มและผลักดันโครงการที่เอ้ือประโยชน์ทั้งสองฝุาย
เพ่ือเป็นเครื่องมือ กระชับความสัมพันธ์ และขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งกับองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเป็นเครื่องมือ
กระชับความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ 

 การเข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มประเทศบทบาท
สําคัญในอนุภูมิภาค อาทิ GMS ACMECS IMT-GT 
เป็นต้น 

 ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานด้าน ICT ใน
เวทีระหว่างประเทศ 

 การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ APSCO 
 สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ 

จัดกิจกรรมเสริมสร้ า งความสัม พันธ์ด้ านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๒๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานการขนส่งเอเปก เพ่ือ

เป็นเวทีให้สมาชิกได้เสนอความเห็นและมีส่วนร่วม 
ในกําหนดแนวทางมาตรการความร่วมมือการขนส่ง 

 

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพื่อให้มีทัศนคติในทางบวกต่อ
ประชาชนและประเทศไทย 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่าง

ประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชน
และประเทศไทย 

 มีการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศตามแผนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของ

นานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ ดี และความร่ วมมือทางวิ ช าการกับ
ประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน 
รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ  
มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและ
ประเทศไทย 

 ดําเนินโครงการด้านความร่วมมือทางวิชาการ/ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ให้กับนานาประเทศ  

 เสริมสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยต่อ 
นักธุรกิจต่างประเทศ 

 

 

 



๑๒๘ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนด
นโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. สาธารณชนไทยเข้าใจและให้การสนับสนุน

การดําเนินนโยบายการต่างประเทศของ
รัฐบาล  

 ผลสําเร็จของเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศของ
ไทยผ่านช่องทาง/สื่อต่างๆ ทีทําให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินนโยบายด้านการ
ต่างประเทศมากข้ึน 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่ ง เสริมการรับรู้ และความเข้ า ใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการ
กํ าหนดนโยบายและดํ า เนิ นน โยบาย
ต่างประเทศ 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในประเทศ/
การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรมแดน 
(และการดําเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา) 
และเผยแพร่ ความรู้ เ กี่ ยวกับประเทศต่ าง  ๆ  
องค์การระหว่างประเทศ และประเด็นปัญหาระดับ
โลกหรือระดับภูมิภาค 

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคม
เยาวชน นักวิชาการ NGOs ในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อไทย 

 เสริมสร้างบทบาทของไทยในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการ
ดําเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว 

  



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๒๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแล และ

ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศมีความเข้มแข็ง 

 คนไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองและดูแล
อย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง 

 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครอง

ผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
คนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานใน
ต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทและความ
แข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย 

 ดําเนินการทูตเชิงรุกเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของ
คนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  

 สนับสนุน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” ที่เปิด
โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อใน ต่างประเทศ 

 คุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย 
ในต่างประเทศ 

 
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็น

ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑.  ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการใช้โครงข่าย

คมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค 

 ทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับ
การส่งเสริมให้ ใช้ประประโยชน์จากโครงข่าย
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



๑๓๐ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน

ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้ เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการ
ผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคัญใน
การพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและ 
อนุภูมิภาค  

 ศึกษาความเชื่อมโยงและแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 ประชุ ม /กิ จกรรมแลก เปลี่ ยนความรู้ ใ นการ
ดําเนินการด้านท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานไทย
ในต่างประเทศ 

 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

 จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ทําการสถานีเดินรถ เพ่ือ
รองรับเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ (Flagship ๔ ) 

 ประชุมสัมมนาเ พ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ี ตามแนวพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจและ
ชายแดน รวมทั้ ง ส่ ง เสริมกลไกสนับสนุนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ AEC 

๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทย  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ส่ วนราชการของ ไทย ในต่ า งประ เทศ

ประสานงานและดําเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๓๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑.  ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการใน

ต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทย เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการ
ต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ส่งเสริมการทํางาน/การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไทยในต่างประเทศในรูปแบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ  (ทีมประเทศไทย) 

 เสริมสร้างประสิทธิภาพสําหรับผู้ปฏิบัติ งานด้าน
การต่างประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรกระทรวงฯ 
และส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มี สํานักงานในต่างประเทศ
หรือปฏิบัติงานในมิติด้านการต่างประเทศ 

 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

 
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ  

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่าง

ประเทศ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศ 

 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ มุ ส ลิ ม แ ล ะ 
องค์การมุสลิมระหว่างประเทศอยู่ในระดับดี ส่งผล
ให้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยไม่กลายเป็น
ประเด็นระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑.  ส่งเสริมความร่วมมือ  อย่างใกล้ชิดกับ

ประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า
ประเทศไทยกําลังดําเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในฐานะ
ปัญหาภายในประเทศที่มีความ สําคัญ ด้วย
หลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” 

 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายของไทย
และการดําเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของรัฐบาล รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ 
ที่ดี ระดับประชาชนในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคี
กับประเทศมุสลิม 

 

 



๑๓๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความพร้อม

และกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ 
ส่งเสริมนโยบายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
นโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยมีเปูาหมาย เปูาหมาย/ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน 

 หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 ค่าดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทย 
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 ปร ะช าช น ไ ม่ น้ อ ย กว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐  มี 
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและ
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

 บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความ
ต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 ส่วนราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถ
เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและความคล่ อ ง ตั ว  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๓๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๓. อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี ก า ร

ดําเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 
โ ป ร่ ง ใ ส  มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง บู ร ณ า ก า ร 
แผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับ
ต่างๆ ในพ้ืนที่  และสามารถให้บริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 สัดส่วนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย โ อ น ต่ อ เ ปู า ห ม า ย ข อ ง
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต่อรายรับทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ให้บริการได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

 สัดส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมของแผนชุมชน ไว้อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๐ ของแต่ละแผน 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ 
พึงพอใจในคุณภาพการบริการและการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
แผ่นดินเพ่ิมข้ึน 

 สัดส่วนโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการสาธารณะ
ทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 

 ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนและ
ท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

๕. ภาคเอกชนมีการบริหารจัดการที่ดี และ
รับผิดชอบต่อสังคมในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

 ลําดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของไทยดีขึ้น 
 สัดส่วนธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการ

ดําเนินกิจการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ต่อ
จํานวนธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ทั้ งหมด 
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
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กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและ
ตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมี
ความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพ้ืนที่ 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ปกติ
และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระ
งานพิเศษ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดย
เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่ วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีความกระชับ มีความคุ้มค่า และมีความ
คล่องตั ว  และตอบสนองต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  พัฒนาและส่ ง เสริม
รู ป แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง 
และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิ งรุ กมากขึ้ น  ทั้ ง ในรูปแบบการ เ พ่ิม
ศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้ บริ ก ารที่ หล ากหลายขึ้ น  และการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

 ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขาการพัฒนา 
พ้ืนที่ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาคการเมือง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ผ่านระบบการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดย
ปรับปรุงกฎระเบียบเ พ่ือลดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งจัดศูนย์บริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนําการจัดการ
ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้ง
ส่ ง เ สริ ม ให้ หน่ วย งานภาครั ฐทุ กระดั บ 
ดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรของรัฐ
อย่างประหยัด 

๓. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้
ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกัน
ค ว า ม มั่ น ค ง บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม รู้

 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการไปสู่ระบบการประเมินแบบ
รอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมการตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐโดยภาคีต่างๆ  
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ความสามารถและผลงานสาธารณะ 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด 
และวิธีปฏิบัติ งานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชน 

 ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการทํางานของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มุ่งบริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาสมรรถนะของข้ าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
การส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้น
การ พัฒนาข้ าราชการในตํ าแหน่ งที่ มี
ความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น
เ พ่ือให้สามารถดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ใน
ระดับที่ เ พียงพอแก่การดํารงชีวิต ดูแล
ครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์
ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ 

 พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ศักยภาพสูง และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ 

 ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถรักษาคนดี คน
เก่งไว้ในระบบราชการ 

๕. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งระดับสูงและ
ตําแหน่งที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากร
ขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพ่ือความ
โปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิด
โอกาส ให้ ส าธารณชนร่ วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพ่ิมขึ้น พัฒนาและนํา

 พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

 ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักคุณธรรม จริ ยธรรม โดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชน์ของประชาชนและความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชน 

 พัฒนาผู้นําทางสังคมทุกระดับ ให้มีความรู้ใน
หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมที่
ถูกต้องดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย  
โดยสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
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มาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการ
บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน และความถูกต้อง
ชอบธรรม 

๖. สนับสนุนการดํ า เนิน งานขององค์ กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี ร ะบ บ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ ง ใส  และสามารถ
ให้บริ การสาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 
รวมทั้ งส่ง เสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายๆ แห่ งร่วมกันจัดบริการ
สาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือ
ประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา โดยคํานึงถึงความ
จําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพ
ของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณา
การภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง 
ๆ ใน พ้ืนที่  เ พ่ือเป็นฐานสํ าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น
ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง  ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด ร ะ บ บ
ความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีรายได้ท่ีเหมาะสม และมีระบบบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจ
และให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจน
เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
คลัง  วิธีการงบประมาณ และการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และประชาชนมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 
จัดบริการสาธารณะร่วมกัน ตามความ
เหมาะสม ความจําเป็นและศักยภาพของ
พ้ืนที ่

 สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิ่น
แผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กําหนดบทบาทกระทรวง กรม จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่
ซ้ําซ้อน สามารถทํางานที่เชื่อมโยง หนุนเสริม
ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 สนับสนุนการจัดทํากฎหมาย เกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๕๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๗. พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส

ขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ
ติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมให้ส่วนราชการนําวิธีการประเมินผลที่
ได้รับการพัฒนาไว้แล้วไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
อย่างจริ งจั ง  อาทิ  การประเมินผลภาค
ราชการแบบบูรณาการ การประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ 

 สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ราชการ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาส
แสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ 
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง โ ด ย อา ศั ย เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น 
ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้ง 
การขับเคลื่ อนไปสู่ การปฏิบั ติ  และร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

๙. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
ภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ
กิ จ ก า ร ที่ โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะส นั บ ส นุ น ใ ห้
ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝุายรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและเสริมสร้ า งความ
เข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนปูองกัน
การผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจบน
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 สนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนให้ เข้มแข็ง แก้ไข
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 
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๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

๑. ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้อง
ตามหลักนิติธรรม 

 ร้ อยละของกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐเพ่ิมข้ึน 

๒. ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติและ
บังคับใช้ทางกฎหมายด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียม และเป็นธรรม  

 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น 

 จํานวนผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ พั ฒ น า

กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดย
อิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึง
สนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและ
องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ให้สามารถดําเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๒. ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับใช้กฎหมาย
อย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
แ ล ะ ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการอํานวยความยุติธรรมเป็น
มาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจ
สําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

 เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย ลด
ค ว า ม ซ้ํ า ซ้ อ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้
มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนัก
ถึงสทิธิของประชาชนภายใต้กฎหมายต่างๆ 

 พัฒนากลไกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มี
ภาคีทุกภาคส่วนร่วมดําเนินการ 
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๓. ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 
ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้ง
การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือคนจน
และคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษา
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้
บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง  
การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม
ไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและ
ห มู่ บ้ า น  ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ลื อ ก ข อ ง
กระบวนการยุติธรรม 

 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรม
สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้
โดยสะดวก และได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
อย่างทั่วถึง 

 จัดให้มีระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้
รั บ ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม  ค น ย า ก จ น แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรม
ชุมชน 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การ
นํามาตรการทางภาษีและการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเ งินมาใช้ ในการ
ดําเนินการต่อผู้กระทําผิด ดูแลแก้ไขและ
ฟ้ืนฟูพัฒนาผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดี
สามารถกลับสู่สังคมได้ เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การ
คุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริม
ความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีความเที่ยงตรง ยึดถือความถูกต้อง
เป็นหลักในการปฏิบัติงานปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม  

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับผู้กระทําผิดให้กลับเข้าสู่สังคมได้ 

 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเสริมสร้าง
ความร่วมมือจากชุมชนในการ พินิจ ควบคุม 
สอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟู และสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนผู้กระทําผิด 

 ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการบริการเกี่ยวกับ
การอํานวยความยุติธรรมจากรัฐอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

๕. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
โดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไก 
การบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์
แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพ่ือ 
ปูองปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม
อาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
พลังแผ่นดินในการปูองกัน ปราบปราม 

 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
อาชญากรรมแก่สาธารณะ ให้กว้างขวางและ 
ฉับไว 

 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปูองกัน  ปราบปราม  และแก้ ไขปัญหา
อาชญากรรม 

 จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมแบบครบวงจรที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่
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นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
และแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนใน
การจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุโทรคมนาคม 

 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม
อาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด 
๑. การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 

ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย มีความถูกต้อง
และรวดเร็ว สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีในเวที
ระหว่างประเทศ 

 หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถบรรลุ ผลตาม เกณฑ์มาตรฐาน
เปูาหมาย/ ตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ  
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน 
ครบถ้วน และท่ัวถึง 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนําเสนอ
ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นกลางของ
สื่อมวลชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. สื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองและมีเสรีภาพ
ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณสื่อ 

 สัดส่วนข้อร้องเรียนของสื่อมวลชน กับองค์กร
วิชาชีพสื่อ กรณีถูกคุกคามหรือละเมิดสิทธิ 
ได้รับการแก้ไขต่อข้อร้องเรียนทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน ด้วยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย และส่ ง เสริมการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ร ะห ว่ า ง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 

 ส่ ง เส ริ มการนํ า เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในหน่วยงานภาครัฐอย่างกว้างขวาง 

 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใน
ประชาคมอาเซียน และระหว่างประชาคม
อาเซียนกับประชาคมโลก 

 

 



ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน  | ๑๔๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

นโยบาย กลยุทธ์/วิธีการ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้ง

ทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
ก า รทํ า ห น้ า ที่  เ พ่ื อ ใ ห้ ส อด คล้ อ ง กั บ
วิวัฒนาการสมัย ใหม่  และส่ ง เสริม ให้
สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศโดยเ พ่ิมรายการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่างๆ เช่น 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่างๆ 
หรืออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 พัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความเป็นจริง รวดเร็ว 
โดยยึดหลักของความเป็นกลาง คํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม 

 ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของสื่อ
ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระ
และเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่ างมีความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบัน
สื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้าง
ดุลยภาพของข่าวสาร 

 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนมีอิสระและเสรีภาพ
ในการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีความ
รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ต ร ะห นั ก ถึ ง
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

 

 
  



๑๔๒ |  ส่วนท่ีสอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
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ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๔๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  

๑.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นร./กห./ยธ./มท./วธ. 

๑.๑.๒ เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย เช่น ประชาชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากความขัดแย้งทางความคิด ทางการเมืองและความรุนแรงที่
ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ยธ. 

๑.๑.๓ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ
แนวทางปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและค้นหา
ความจริง จากกรณีความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสูญ เสี ยชี วิ ต  บาดเจ็ บทางร่ า งกายและจิ ต ใจ  
ความเสียหายทางทรัพย์สิน 

ยธ. 

๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  โดยยึด
หลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิ
ชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับ
การบําบัดรักษา  ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปูองกัน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

นร./กห./ยธ./มท./สธ./
กทม. 

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบในภาครั ฐ 
อย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพ่ือให้การ
ใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้
บทบัญญัติเรื่องการห้ามการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐ

นร./ยธ. 



๑๔๖ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

ในตําแหน่งสําคัญและตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากร
ภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 

๑.๔ ส่งเสริมให้ มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยาย 
เขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุน
ภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก และฟ้ืนฟู ขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขต
การสูบน้ําด้วยไฟฟูา และจัดสร้างคลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา ขยายเขตการ
จัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ําให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ําในระดับไร่นา
และชุมชนอย่างท่ัวถึง 

วท./กษ./คค./กค./ทส./
มท./กทม. 

๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมา
สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และ
อิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้น
การส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่  อํานวยความ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สร้างโอกาส
และความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ โดยไม่ขัดกับบทรัฐธรรมนูญทั้งนี้
จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมทั้งปรับปรุง  พัฒนากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง  ทันสมัย  กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

นร./กห./กต./ยธ./อก./
กษ./กก./มท./วธ./ศธ./

สธ. 

๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน 
โดยเฉพาะการเร่ งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่ งตามแนวพรมแดน ผ่าน
กระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 
 
 

นร./กต./อก./ทก./กษ./
คค./กค./มท./วธ. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๔๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน 

กค./พน. 

๑.๗.๒ จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่ ง
ผู้โดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ใช้จริงต่อเดือน 

กค./พน. 

๑.๗.๓ ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 

กค./พณ. 

๑.๗.๔ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือ
เพ่ิมกําลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

คค./กค./พณ. 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ดังนี้ 

 

๑.๘.๑ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ํากว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๓ ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้ที่มี
หนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับ
โครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน 

กษ./กค./มท. 

๑.๘.๒ ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และ 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ เดือนละไม่น้อยกว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบเพ่ือให้แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

กค./รง./ศธ./กทม. 

๑.๘.๓ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 
๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท 
อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ 
๑,๐๐๐ บาท 

มท./กทม. 

๑.๘.๔ ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

กค. 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลง
เหลือร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กค. 



๑๔๘ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการ
ของรัฐเพ่ือเป็นการดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
และประชาชน โดย 

 

๑.๑๐.๑ เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท กค./มท. 
๑.๑๐.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ 

ล้านบาท 
มท. 

๑.๑๐.๓ จั ดตั้ งกองทุ นตั้ งตั วได้ ในวงเงิ นประมาณ ๑,๐๐๐ ล้ านบาท ต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ
รายย่อย เพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้างอาชีพ ผนวกกับกลไกของ 
“หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจ
นวัตกรรมใหม่ท่ีจะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

นร./อก./ศธ. 

๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับขนาดของหมู่บ้าน เพ่ือให้
หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

นร./มท. 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธี
บริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้
เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน 
และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ 
ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ 
บาทตามลําดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัย
ธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้
สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

กษ./กค./พณ. 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) 
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราช
พิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

นร./กต./ทส./กก./วธ./ 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

 

๑.๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่ ง เสริมศิลปาชีพในการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎร 
ผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มีความสามารถสูง
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

อก./พณ. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๔๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
บริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรใน
ภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการ
ส่งออก 

นร./วท./อก./กค./พณ./
มท./วธ. 

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ปุวยที่พึง
ได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย 
รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่
นําไปสู่การเจ็บปุวยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการ
ปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

ทก./สธ. 

๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการใน
โรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคู่
กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการใน
สถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นร./ทก./ศธ./กทม. 

๑.๑๖ เ ร่ ง รั ด และผลั กดั น ก า รปฏิ รู ป ก า ร เ มื อ งที่ ป ร ะชาชน มี ส่ วน ร่ ว ม 
อย่างกว้างขวาง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้
อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

 

๒. นโยบายความม่ันคงของรัฐ  
๒.๑ เทิ ดทูนและพิทั กษ์ รั กษาไ ว้ซึ่ งสถาบันพระมหากษัตริ ย์  ดํ ารงไว้ ซึ่ ง 

พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว้เหนือ
เกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประชาชน
ในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 

นร./กห./ทก./กค./กก./
มท. 



๑๕๐ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  ให้มี
ความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์
แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัย 
ส่ ง เสริ มกิจการ อุตสาหกรรมปูองกันประ เทศให้ สามารถบู รณาการ 
ขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่กําลังพลของกองทัพ
เพ่ือให้เป็นทหารอาชีพในระบอบประชาธิปไตย และสามารถผนึกกําลังกับ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกําหนดเป็น
บทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัย
พิบัติร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับให้มี
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

นร./กห./กค. 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความ
มั่นคงและกองทัพกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือน
บ้าน บนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพ้ืนฐานของ
กฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่เพ่ือมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือระงับยับยั้งและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป 

นร./กห./กต. 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือ
รับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นที่
มากขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายของ
ชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับ
ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความ
มั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 

นร./พน./มท./กทม. 

๒.๕ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
โดยการปรับปรุงระบบปูองกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝูาระวัง
ไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไป
กับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่าง
การรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

นร./ยธ./มท. 
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เกี่ยวข้อง (๒) 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ  
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

๓.๑.๑ ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมี
เสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้าง
งานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ โดยการสร้างความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึง
การสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น 

นร./กค./กก. 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้ง
แหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การดําเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนา
ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 

กค./มท. 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่
และผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมการเงินและความต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจและสั งคม ด้ วยค่ าบริ การที่ ต่ํ าและการบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ การสร้างเสถียรภาพและความมั่ นคงโดยการออก
มาตรการที่จําเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

นร./กค. 

๓.๑.๔ ปรับ โครงสร้ า งภาษีอากรทั้ งระบบเ พ่ือสนับสนุนการ เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างฐาน
รายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ทั้งจากภาษีและท่ีมิใช่ภาษี 

กค. 

๓.๑.๕ ส่งเสริมและรักษาวินั ยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและ
โครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการ
คลังที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจ่ายให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาใน
อนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและดําเนินการใน

นร./คค./กค./มท. 
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กิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพ่ือลดการ
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 

๓.๑.๖ ปรับปรุ งโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่ ง เน้นประสิทธิภาพ  
การให้บริการ การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการกํากับดูแล
การลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มี
สถานะเป็นบริษัทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

ทก./คค./กค./พน. 

๓.๑.๗ บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง
กองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ 
เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองแห่งชาติ และ
กองทุนความม่ันคงทางอาหาร เป็นต้น 

กค./พน. 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้    
๓.๒.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมเชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี 

นร./กก. 

๓.๒.๒ ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และ
การจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว 
น้ําตาล มันสําปะหลัง และอ่ืน ๆ จะทําให้เปูาหมายการเป็นครัวที่มี
คุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 

พณ. 

๓.๒.๓ ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ รวมทั้ง
สร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดยถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 

 

๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให้
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า
และคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชํานาญ และ

อก./พณ. 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย 
พัฒนาสร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืน 

๓.๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมี
ความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค 

อก./กค./พณ. 

๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มี
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมือง
ใหม่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ โดยปรับปรุง
กฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอ้ืออํานวยและดึงดูด
นักลงทุน 

อก. 

๓.๒.๗ เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้
สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่าง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
สามารถขายได้ในราคาที่ด ี

นร./อก. 

๓.๒.๘ ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลง
ทางการค้าหลายฝุาย โดยจัดมาตรการเตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและ
ประชาชนไทยสามารถปรับตัว เ พ่ือแสวงหาโอกาสใหม่และมี 
ความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน 

นร./กก. 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
๓.๓.๑ ภาคเกษตร  

๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

กษ. 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกร
เพ่ือให้มีการใช้พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

กษ./กค. 
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ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๓) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศและการส่งออกเพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปูองกัน 
วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพ 

กษ. 

๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้
สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือ
การประมงทะเลพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทําประมงในน่านน้ํา
ต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่างประเทศและ
ประเทศที่นําเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพ
และปลอดภั ยตั้ ง แต่ ต้ นน้ํ า ถึ งปลายน้ํ า  ตลอดจน พัฒนา
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล 

กษ. 

๕) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการ
ผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจําหน่าย
ล่วงหน้าที่แม่นยํา และประสานโครงสร้างพ้ืนฐานของทางราชการ
และเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กษ./กค. 

๖) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ที่มีข้อมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับ
เกษตรกร และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือความสะดวก
ในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่ เกษตรกร จัดให้มี
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาครั ฐ 
ตลอดจนจัดให้มีรายการโทรทัศน์เพ่ือการเกษตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้
ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรทั่วไป 

กษ. 

๗) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ 
ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ
เกษตรทุกสาขา และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษา
ได้ทําหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบ 
การจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต เร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

กษ./พณ. 
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ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

เช่น ยางพาราและพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ํามัน อ้อย มัน
สําปะหลัง เพ่ือรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้า
ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีเปูาหมายเพ่ิมมูลค่าภาคการเกษตร
ต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๘) พัฒนา อุตสาหกรรม เกษตรมู ลค่ า เ พ่ิม เ พ่ือ เ พ่ิม ศั กยภาพ 
การแข่งขันในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกําไร
สูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพ่ือแสวงหามูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้นําใน
เรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดข้าว เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และ
สนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ 

กษ./พณ. 

๙) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 
ดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และสร้างความมั่นคงทางอาหารเพ่ือเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก 
สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และเกษตรทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ทํากินให้แก่
เกษตรกรผู้ยากไร้และดําเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้คงความอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

นร./กษ./กค./พณ./
กทม. 

๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้
เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย 

อก./ทส. 

๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา 
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของ
ชาติเพ่ือนํารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทําภาพยนตร์ 
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบ เป็นต้น 

อก./สสปน./สบร. 
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กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๓) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มู ลค่ า แล ะยกระดั บสิ นค้ าให้ มี คุ ณภาพ มี ความปลอดภั ย 
ตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตร
อินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

อก. 

๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่างๆ 
ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์  ส่ งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและ 
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา และปรับปรุง
หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

อก./กค. 

๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น เพ่ือปูองกันสินค้านําเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่าง
จริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า
ร่วมกันในกลุ่มอาเซียน 

อก./พณ. 

๖) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ใหม่ ในทุกภูมิภาคที่ เหมาะสมเ พ่ือรองรับการลงทุนด้ าน
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ และพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยง
ระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและ
ท่าเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่ง
อันดามันและฝั่งอ่าวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อก. 

๗) เ ร่ ง พัฒนาภาค อุตสาหกรรมให้ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ้ําและการนํา
กลั บมา ใช้ ใ หม่  เ พ่ิ มปริ ม าณการ ใช้ พลั ง ง านทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จาก
การขายคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่ อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเพ่ือนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา 

นร./อก./กค. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๕๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๘) ส่ ง เสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการ อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากภาค
เกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรม
รถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอ
ดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

อก./กค. 

๙) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความเพียงพอของแหล่งพลังงาน  
การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึง
การจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

 

๑๐) เร่งรัดสํารวจและแสวงหาแหล่งแร่สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
โดยให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

อก. 

๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา  
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว  

๑.๑) ส่ ง เสริ มการ พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานที่ สนั บสนุ น 
การท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง 
สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดย
คํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

คค./กก./กทม. 

๑.๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทาง 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

นร./กค./กก. 

๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือให้การประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้ง พัฒนามาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นร./กค./กก. 



๑๕๘ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๑.๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจาก
ต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
ในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง
การประชุมและแสดงสินค้าระหว่ างประเทศ และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจลงตรา การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ให้แก่นักท่องเที่ ยวที่ อยู่ ในกรอบการค้า เสรี  หรือมี
ความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศไทย 
และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศกลุ่มเปูาหมาย 

นร./กค./กก. 

๑.๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมู ลค่ า เ พ่ิ มทางการท่ อง เที่ ยว  พัฒนาคุ ณภาพ 
การบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างชาติในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ ่

นร./กก. 

๑.๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเ พ่ืออํานวยความสะดวก ดูแล 
ความปลอดภัย และปูองกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

นร./กก. 

๑.๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของ
ไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

กก. 

๒) การพัฒนาภาคบริการ  
๒.๑) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ 

เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐาน
การบริการ และการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน 

นร./กก. 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคบริการไทย 

๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมความหลากหลาย มูลค่า 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้
ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการ
ประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง 
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี  
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
นันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นร./กก./พณ. 

๓) การพัฒนากีฬา  
๓.๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและ

ของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลก
ที่สําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเก่ียวกับกีฬาระดับภูมิภาค
และระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายเป็น “ทีมไทยแลนด”์ 

กก./กทม. 

๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการ
กีฬาประจํ าศูนย์ และสนามกีฬา รวมทั้ งส่ ง เสริมให้
ภาคเอกชนมีส่ วนร่ วมในการลงทุนและการบริจาค 
เพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น 
มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการ
การเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

กค./กก. 

๓.๓) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถ
สูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็น
นักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของกองทุน
พัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนา
นักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 

กก. 
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๓.๔) พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนา
กีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับการพัฒนา 
ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้
พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีม
ชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 

กก. 

๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน  
๑) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพ่ือปูองกันการ

ผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน แก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค 
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครอง
และปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ 

นร./พณ. 

๒) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่ครอบคลุม
การลงทุนด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการ
บริหารการนําเข้าเพ่ือปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และ
สินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การ
ปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัว
ได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

พณ. 

๓) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทําสัญญาสินค้า
เกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทนและหุ้นส่วนใน
ต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทย ตามนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 

อก./กค./พณ. 

๔) ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุน ให้ครอบคลุมการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

อก. 
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๕) ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่ เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่ งออกไปตลาดหลัก  โดยส่ งเสริม 
การส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่  จีน อินเดีย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วน
แบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของ
ทักษะ เทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเป็นในการแข่งขันระดับโลก
เพ่ือการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการ
ส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าง
แพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ 

นร./พณ. 

๖) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้  
การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ ต้องการของผู้บริ โภค 
ในตลาดโลก ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนา
ระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุก
ระดับ โดยให้ความสําคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตู
สู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและ
ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 

พณ. 

๗) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีใน
ระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตก
ลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางปูองกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น กําหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ ที่ ได้รับ
ผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและ
บริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ 

อก./คค./กก./พณ. 

๘) เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
โดยให้ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดนเพ่ือส่ง เสริมการค้า 
การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่ งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 

นร./พณ. 

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

 

๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริม 

คค./กค./พน./มท. 
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การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการ
กระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท 
รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓.๔.๒ ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่า
เทียมกันทั่วประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทส./มท. 

๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
เพ่ือเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้ง
เร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพในระยะยาว 

คค. 

๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการ
บริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและ
ปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 

 

๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักใน
เส้นทางท่ีมีความสําคัญ 

คค. 

๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอ่ืนเพ่ือ
เตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

คค. 

๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 

คค. 

๓.๔.๕ เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้
สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอด
สายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูก
ตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟูา 

คค./กค. 

๓.๔.๖ พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่ง
ทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ 

คค./กค. 

๓.๔.๗ พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรม
การบินของไทย รวมทั้งเพ่ิมความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้
รองรับผู้โดยสารจากปีละ ๔๕ ล้านคน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่ง
สินค้าทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 

คค./กค. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๖๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๓.๕ นโยบายพลังงาน  
๓.๕.๑ ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้

ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
พลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 

พน. 

๓.๕.๒ สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่ง
พลังงานและระบบไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มี 
การกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และยั่งยืน 

พน./มท. 

๓.๕.๓ กํากับราคาพลั งงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุ่ งสู่ 
การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ํามันให้เป็น
กองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้น 
จะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
มากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลใน
ภาคครัวเรือน 

พน. 

๓.๕.๔ ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตั้งเปูาหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

พน. 

๓.๕.๕ ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนา
อย่างครบวงจร ส่ งเสริมการใช้ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสํานึกของผู้บริโภคใน
การใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบ จริงจัง
และต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 

พน. 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนา

โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ 
ด้วยราคาที่ เหมาะสม และการแข่งขันที่ เป็นธรรม เพ่ือสนั บสนุน 
การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างสังคมเมืองและ
ชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริม
ก า ร ล ดก า ร ใ ช้ พลั ง ง าน เป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แล ะ เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

ทก. 



๑๖๔ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๓.๖.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มี 
การใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จัดให้
มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพ้ืนที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย หรือกําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ทก. 

๓.๖.๓ ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้ง
ดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 

ทก. 

๓.๖.๔ ส่งเสริมการใช้สื่ อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  ทั้ งภาครัฐ  
ภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้
เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้  ต้องคํานึงถึง 
การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดย
ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

ทก. 

๓.๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุน 
สําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

ทก. 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
๔.๑ นโยบายการศึกษา  

๔.๑.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มี
โครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มี
ระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น

นร./วธ./ศธ./กทม./รถ. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๖๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มี โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
คุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนา
ระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมใน
ระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอ
ภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่
แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 

๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
กายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
แม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมี
คุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มี 
การเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอน
เพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา 
นอกจากนี้  จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมี
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อ
การกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลาง
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน 
“โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต 

นร./กค./กก./ศธ./กทม./
พศ. 

๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คน
เรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมิน
เชิงประจักษ์ที่ อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัด

ศธ./กทม. 



๑๖๖ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
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กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

การศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และ
การปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล 
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหา 
การขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษา 

๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่าง
เรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน
เพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้งนี้  จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูง
ตามความสามารถ 

กก./ศธ./กทม. 

๔.๑.๕ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการ
กระจาย โอกาสทางการศึกษา จั ด ให้ มี ร ะบบการ เ รี ยนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์
โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง 
ปรับปรุงห้องเรียนนําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” 
สามารถดําเนินการตามภารกิจ 

ศธ./กทม. 

๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพ
กําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทาง
เทคโนโลยี เ พ่ือนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่

ศธ. 
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จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

๔.๑.๗ เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
เร่ ง รั ดการจัดทํ ามาตรฐานคุณวุฒิวิ ชาชีพ รับรองสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 

ศธ. 

๔.๒ นโยบายแรงงาน  
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ตําแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมี
งานทําได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอก
ระบบสามารถเลือกและมีงานทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับ
สถานะ 

รง. 

๔.๒.๒ ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย
ในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคง
ในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน 

รง. 

๔.๒.๓ ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข
ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ 
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

รง. 

๔.๒.๔ เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น เพ่ือผู้ประกันตนสามารถ
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการ
ขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์
ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 

รง. 

๔.๒.๕ เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้
เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะทํางานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่
เปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ 

รง. 

๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบ
แรงงานข้ามชาติ จัดระบบอํานวยความสะดวก และมาตรการ 
การกํากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพ่ือดึงดูด
แรงงานที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการปูองกันผลกระทบจาก 
การเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ 

นร./รง. 
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๔.๒.๗ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทํางานของ
แรงงานต่างด้าว โดยคํานึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 

กค./รง. 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน  
๔.๓.๑ ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ

ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศ
ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมี
ระบบการส่งต่อผู้ปุวยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้ง
พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่ว
ประเทศ 

นร./ศธ./สธ. 

๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยกําหนดแผนงาน
แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจํานวน
ประชากรในพ้ืนที่ และสนับสนุนให้มีการเร่งผลิตแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท พร้อม
กับการสร้างขวัญกําลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

สธ. 

๔.๓.๓ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย เพ่ือลดอัตราปุวย ตาย
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการ
และครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัย
เสี่ ย งทางสุ ขภาพ จั ด ให้ มี กา รสื่ อสารสาธารณะของรั ฐ เ พ่ื อ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ปูองกันโรคเพ่ือการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

นร./สธ. 

๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถเป็นกําลังสําคัญใน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและ
การสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

สธ. 
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๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก  
วัยเจริญพันธุ์  วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้ พิการ สนับสนุน
โครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ แนะนํา 
ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่าง
บูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และดูแลปูองกัน 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม 
รวมทั้งให้มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

สธ. 

๔.๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้ างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ ดี  สร้ างนิสัยความมีน้ํ า ใจ 
เป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น
มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

กก./สธ. 

๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย  โดยประสาน 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างความก้าวหน้า
ในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวม
ของคนไทย สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟ้ืนผู้ปุวยที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการใช้
บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้
เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินงาน 

สธ. 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
๔.๔.๑ เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการร่วม

เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมนําพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลใน 
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่
สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และน้อมนําพระราชดํารัสในพิธีเปิด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ 
การรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียว 
เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ 

วธ. 

๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและ
กลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพ่ือให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม ทํานุ

วธ. 
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บํารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือนํา
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ที่ เป็น เอกลักษณ์และมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็น
มรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคน
รุ่นต่อไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
และเพ่ิมพ้ืนที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถจัดการแสดงได้อย่าง
ต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพ่ือสืบสาน
และสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชน
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติให้ร่วม
ชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

วธ./ศธ. 

๔.๔.๔ สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้  
๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญ

ต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขา
อาชีพ ให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือเป็นแม่พิมพ์ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และ
เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป 

วธ. 

๒) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อย
เรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย 
ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดี
และภาพยนตร์  รวมทั้ ง เผยแพร่และประชาสัม พั นธ์ผ่ าน 
ช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย 

วธ. 

๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และ
นํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 

กก./วธ. 

๔.๔.๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้
วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี
คุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจ
ถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 

นร./วธ. 
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๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรม
ทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต
และสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม 
ขยายสื่อดีเ พ่ือนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทัน
สถานการณ์ 

วธ. 

๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม  
๔.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดย

เพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้ เท่าทันเพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะ
สงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเพ่ือเชื่อมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน 
เพ่ือสร้างครอบครัวให้อบอุ่นม่ันคง 
นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการ
ทํางานแบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับ
อาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของชีวิตคนไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน 

พม. 

๔.๕.๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ 
ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ปรับปรุงกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือควบคุมแหล่งอบายมุข 
สิ่งเสพติด ตลอดจนปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อ
ผู้กระทําความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวง 
เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพ่ือการดํารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

นร./กค./พม./มท. 

๔.๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัย
เรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้คู่จริยธรรม ให้ความสําคัญใน

นร./พม. 
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง ๖ เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนใน 
ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทํา
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความฉลาดทาง
ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ 

๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
อย่างเสมอภาค ด้วยการปกปูองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมาย 
ที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพของ
สตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมือง
และชนบทเ พ่ือให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี รายได้  
มีหลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐ
และเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ 
พ่ึงได้เ พ่ือช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรี 
ให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุน
เพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม ่

พม. 

๔.๕.๕ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึ กษา  
จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้
หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 

นร./คค./กค./พม. 

๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดย
น้อมนําหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดําริ ไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดําเนินการ
อย่างเข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

คค./มท. 

๕. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกปุาเพ่ิมขึ้น

ควบคู่ไปกับการปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปุาไม้และสัตว์ปุา เร่งสํารวจ
และจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุ่ม
ปุา ปุาชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา สนับสนุนการจัดการอย่าง

กค./ทส. 
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ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

มีส่วนร่วม และให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลปุาให้มี
ความยั่ งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายปุาไม้ทั้ง ๕ ฉบับให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ปุาไม้ ฟ้ืนฟูปุาไม้
ตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ิมความชุ่มชื้นของปุาโดยฝายต้นน้ําลําธาร ปูองกัน
ไฟปุา ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากปุาและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไม ้

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย จัดสร้าง
และขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ิมพ้ืนที่
ปุาชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากปุาชายเลนได้ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบน
ฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่
ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยาย
เขตการทําประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 

กษ./กค./ทส./กทม. 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กร อิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจาก 
การผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก
สังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัด
ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอน
ต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์ที่ เหมาะสมเพ่ือให้เกิ ดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่
ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่า
ระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 

นร./คค./ทส./กทม./
กทม. 

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิ
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน

นร./กษ./กค./มส. 



๑๗๔ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
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กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

ให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้ง
ร้างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดกั้น
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ที่ดิน น้ํ า ปุาไม้  และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
สินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ให้ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะ
นํามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กค./ทส. 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทํา
แหล่งน้ําในไร่นา พร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพื่อสนองความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

ทส. 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
คาดการณค์วามเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว 
ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความ
แปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาว ปูองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้าง
กลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถใน
ระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการ
พัฒนาเขื่อนและเกาะ เพื่อปูองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลก
ร้อนที่กําลังเกิดข้ึน 
 

ทก./คค./ทส./มท./กทม./
กทม. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๗๕ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่น 
ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วย
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้
เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและการปูองกันการชะล้าง
ทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ 

นร./ทส. 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดย

พัฒนาความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนได้ ใช้ ในชีวิ ตประจํ าวัน  
ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะ
เพ่ิมขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทาง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

วท. 

๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพา
ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ 
พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

นร./วท./ศธ. 

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้ เกิดการวิจัยและพัฒนา และ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 

นร./วท./วช. 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ 
ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ 
จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเปูาหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัย
ที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่
คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

วท./วช. 



๑๗๖ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๖.๕ ส่ ง เสริ มการ ใช้ข้ อ มูล เทค โนโลยี อวกาศและภู มิสารสน เทศ  เ พ่ื อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วท./คค./มท. 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยส่งเสริม 

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคม
ขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน 

นร./กต./คค./กค./กก./
พน. 

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียม 
ความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความม่ันคง 

นร./กต./ทก./กค./กก./
พน./มท. 

๗.๓ เสริ มสร้ างบทบาทที่ สร้ างสรรค์ และส่ งเสริ มผลประโยชน์ ของชาติ 
ในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาค
ต่างๆ เพ่ือรักษาสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการ
แก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ 

นร./กต./กก. 

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก  เพ่ือ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 

นร./กต./ทก./คค./กก. 

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้
ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อ
ประชาชนและประเทศไทย 

นร./กต. 

๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทา
มติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายต่างประเทศ 

นร./กต./กก. 

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานใน
ต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย 

กต./รง. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๗๗ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้
ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน 

กต./คค./กก./มท. 

๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบาย
ทีมประเทศไทยเพ่ือให้การดําเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

นร./กต. 

๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มี
ความสําคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

กต. 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  

๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้
บทบาทและภารกิ จของหน่ วยงานภาครั ฐมีความกระชับ  มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งการดูแลพ้ืนที่ 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบวาระงานพิเศษ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

นร./อก./คค./กค./พณ./
มท. 

๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุม
การให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ 
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่าง
ประหยัดและมปีระสิทธิภาพ 

นร./อก./คค./กค./พณ./
มท. 

๘.๑.๓ พัฒนาและส่ ง เสริ มระบบการบริหารงานบุ คคลภาครั ฐ โดย 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้
ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพ้ืนฐานของความรู้
ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธี
คิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

นร./คค./กค./มท. 



๑๗๘ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการ
สาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเ พ่ือให้สามารถดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับ
ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว 
และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ 

นร./กค./พณ./มท. 

๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่ง ใสใน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
จริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งระดับสูงและตําแหน่งที่มี
อํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพ่ือ 
ความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมขึ้น พัฒนาและนํามาตรการทาง
สังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
ความถูกต้องชอบธรรม 

นร./กค./พณ./มท. 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ ควรที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทํา  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ 
ความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณา
การภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐาน
สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ

นร./คค./พณ./มท. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๗๙ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมี
ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็ ง ให้ กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามที่บัญญัติ 
เป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔  
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบ 
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 

นร./คค./กค./พณ./มท. 

๘.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนมี
โอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติที่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

นร./พณ./มท. 

๘.๑.๙ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบ
การตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรม ตลอดจนปูองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

นร./คค./พณ. 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ

ทั นสมั ย  สอดคล้ อ งกั บหลั กการประชาธิ ป ไตย  เท่ าทั นต่ อ 
การเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กร
เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ สามารถดําเนินการตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลาย
บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

นร./ยธ./คค. 



๑๘๐ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

มนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอํานวยความ
ยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนอันเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือคน
จนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง  
การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน  
การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 

ยธ./คค./มท. 

๘.๒.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การนํามาตรการทางภาษีและการปูองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดําเนินการต่อผู้กระทําผิด ดูแลแก้ไข
และฟ้ืนฟูพัฒนาผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุม
ประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ยธ./กค./ปปง./สตช. 

๘.๒.๔ ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของ
อาชญากรรมล่วงหน้า เพ่ือปูองปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
พลังแผ่นดินในการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการจัดให้มีช่องทาง 
การเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 

ยธ./ทก./กค./สตช. 

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรม 

 

๘.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน 
ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนใน
ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 
 

นร./คค./กค./พณ./มท. 



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๘๑ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง (๒) 

๘.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย 
และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชน
ร่วมเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิมรายการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

นร./มท. 

๘.๓.๓ ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อ
จรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้าง
ดุลยภาพของข่าวสาร 

นร./มท. 

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนตามกรอบนโยบายหรือแผนพัฒนาต่างๆ ที่สําคัญ 

  



๑๘๒ |  ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๒. ประมาณการรายได้และรายจ่ายตามนโยบาย 
 

ประมาณการรายได้สุทธิเป็นการประมาณการรายได้ที่จัดเก็บโดยกระทรวงการคลังหักด้วย การคืน
ภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินชดเชยส่งออก 
และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ความต้องการใช้เงินประกอบด้วยการใช้เงินเพ่ือดําเนินนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ซึ่งส่วนราชการได้มีข้อเสนอเบื้องต้น และรายการค่าใช้จ่ายดําเนินการภาครัฐซึ่งเป็นไปตามคํานิยามของสํานัก
งบประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในงบกลาง การชําระหนี้เงินกู้ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ซึ่งในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ได้รวมกรุงเทพมหานคร ที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอิสระต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกํากับของฝุายบริหาร 
เช่น ศาล รัฐสภา หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายงบกลางรายการสําคัญอ่ืน 

การประมาณการรายได้และความต้องการใช้เงินเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณประจําปีโดยยึดประเด็นนโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ วิธีการ เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ และจะบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบวินัยการคลัง ซึ่งจะพิจารณาถึงรายละเอียด 
ความพร้อม และลําดับความสําคัญของโครงการตามสถานการณ์ รวมถึงพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทั้งในและนอก
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินนโยบายตามความเหมาะสม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาว 

รวมทั้ง ๔ ปี ในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะมีรายจ่ายตามกรอบนโยบายประมาณ ๑๑.๓๐ 
ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายในการดําเนินการในนโยบายเร่งด่วน ๒.๗๔ ล้านล้านบาท นโยบายเศรษฐกิจ ๒.๗๑  
ล้านล้านบาท นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๒.๖๐ ล้านล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ 
๓.๘๘ ล้านล้านบาท  

จากการประมาณการความต้องการใช้เงินตามนโยบาย ๑๑.๓๐ ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงิน
งบประมาณในสัดส่วนร้อยละ ๙๒.๔ ส่วนเงินนอกงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๖ ในส่วนของเงินนอก
งบประมาณ ๘๕๙ พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากภายในประเทศและเงินกู้จากต่างประเทศ ๒๗๒.๖ พันล้าน
บาท และ ๖๔.๙ พันล้านบาท  

  



ส่วนท่ีสาม กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏบิัติ  | ๑๘๓ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประมาณการรายได้และรายจ่ายรวมตามนโยบายแผนการบริหารราชการแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

(ล้านบาท) 
 ๒๕๕๕** ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๑. ประมาณการรายได้สทุธ ิ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๒,๑๒๓,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๒,๕๑๔,๐๐๐ ๘,๙๐๑,๐๐๐ 
๒. ประมาณการความต้องการใช้เงินตามนโยบาย ๒,๕๖๕,๘๔๗ ๒,๗๑๔,๗๖๕ ๒,๙๕๐,๒๑๘ ๓,๐๖๘,๕๔๖ ๑๑,๒๙๙,๓๗๗ 

๒.๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  ๗๙๐,๖๕๘ ๖๔๘,๐๑๙ ๖๓๕,๒๕๗ ๖๖๓,๐๘๓ ๒,๗๓๗,๐๑๗ 
๒.๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ๒๗๙,๔๖๓ ๓๐๔,๗๔๔ ๓๓๕,๐๖๒ ๓๖๒,๔๕๘ ๑,๒๘๑,๗๒๘ 
๒.๓ นโยบายเศรษฐกิจ ๕๗๘,๔๑๙ ๗๐๔,๕๑๙ ๗๑๑,๗๗๖ ๗๑๑,๖๒๘ ๒,๗๐๖,๓๔๒ 
๒.๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๕๘๘,๖๓๕ ๖๔๖,๐๖๑ ๖๗๖,๒๘๗ ๖๙๑,๗๔๒ ๒,๖๐๒,๗๒๖ 
๒.๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๘,๒๗๐ ๑๐๕,๐๕๘ ๒๗๑,๕๔๘ ๒๙๖,๙๘๓ ๗๓๑,๘๕๙ 
๒.๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ 

นวัตกรรม ๒๓,๔๔๘ ๓๔,๙๐๓ ๓๙,๑๓๘ ๔๖,๕๘๙ ๑๔๔,๐๗๗ 
๒.๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง 

ประเทศ ๕,๖๑๒ ๗,๔๒๙ ๗,๖๘๙ ๗,๘๕๑ ๒๘,๕๘๑ 
๒.๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี ๒๔๑,๓๔๑ ๒๖๔,๐๓๓ ๒๗๓,๔๖๑ ๒๘๘,๒๑๒ ๑,๐๖๗,๐๔๖ 

๓. รายการค่าใช้จ่ายด าเนินการภาครัฐ*** ๘๖๒,๒๑๓ ๙๔๑,๗๑๐ ๑,๐๑๑,๔๐๖ ๑,๐๘๗,๒๖๑ ๓,๙๐๒,๕๙๐ 

๔. รวมความต้องการใช้เงินทั้งสิ้น (๒ + ๓) ๓,๔๒๘,๐๖๐ ๓,๖๕๖,๔๗๕ ๓,๙๖๑,๖๒๔ ๔,๑๕๕,๘๐๗ ๑๕,๒๐๑,๙๖๗ 
๕. แหล่งเงินที่ใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ๒,๕๖๕,๘๔๗ ๒,๗๑๔,๗๖๕ ๒,๙๕๐,๒๑๘ ๓,๐๖๘,๕๔๖ ๑๑,๒๙๙,๓๗๗ 

๕.๑ เงินงบประมาณ ๒,๓๑๒,๗๐๓ ๒,๕๐๔,๓๓๙ ๒,๗๓๗,๗๕๔ ๒,๘๘๕,๒๒๓ ๑๐,๔๔๐,๐๑๙ 
๕.๒ เงินนอกงบประมาณ ๒๕๓,๑๔๔ ๒๑๐,๔๒๗ ๒๑๒,๔๖๔ ๑๘๓,๓๒๓ ๘๕๙,๓๕๘ 

๕.๒.๑ รายได้ ๕๔,๕๓๗ ๖๘,๑๐๒ ๔๑,๘๓๙ ๓๓,๖๔๗ ๑๙๘,๑๒๔ 
๕.๒.๒ เงินกู้ในประเทศ ๘๘,๔๓๑ ๕๔,๓๕๗ ๕๘,๔๑๕ ๗๑,๓๙๗ ๒๗๒,๖๐๑ 
๕.๒.๓ เงินกู้ต่างประเทศ ๕,๓๘๙ ๑๓,๑๐๓ ๒๗,๔๔๔ ๑๘,๙๘๖ ๖๔,๙๒๒ 
๕.๒.๔ อื่นๆ ๑๐๔,๗๘๗ ๗๔,๘๖๕ ๘๔,๗๖๖ ๕๙,๒๙๓ ๓๒๓,๗๑๐ 
หมายเหตุ * ข้อมูลประมาณการรายได้จากกระทรวงการคลัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายดําเนินการภาครัฐ จากสํานักงบประมาณ และประมาณ

การความต้องการใช้เงิน จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงประมวลจากข้อเสนอของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  

 ** สําหรับแผนงาน/โครงการในปี ๒๕๕๕ ได้ครอบคลุมการดําเนินงานของรัฐบาลนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 *** รายการค่าใช้จ่ายดําเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครับในงบกลาง การชําระหนี้เงินกู้ เงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ซ่ึงในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ได้รวมกรุงเทพมหานคร ที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอิสระต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกํากับของฝุายบริหาร เช่น รัฐสภา หน่วยงานตาม
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายงบกลางรายการสําคัญอื่นๆ 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

๓. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

การปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้
ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๓  และ มาตรา ๑๔  ซึ่งได้นํานโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔ มาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสําคัญด้านเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ รายจ่ายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  

สําหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้กําหนดเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๓.๑ การวัดผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ภายหลังจากการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 
๔ ปีตามมาตรา ๑๖ แล้วเสร็จ ส่วนราชการจะต้องนําแนวทางดังกล่าวไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีเพ่ือ
กําหนดรายละเอียดในด้านผลผลิต กิจกรรม / แนวทางดําเนินงาน และทรัพยากรที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ประกอบการของบประมาณและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน
ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะต้องจัดให้มีการดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๓) ที่กําหนดให้ส่วนราชการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดขึ้น รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปี 
เพ่ือเปิดเผยและแสดงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะ
ทางการเงิน บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรา ๑๖ 

นอกจากนี้ ยังต้องประเมินความคุ้มค่าตามมาตรา ๒๒ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ที่ส่วนราชการดําเนินการอยู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก 
และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป  ทั้งนี้ ในการประเมินความคุ้มค่าให้
คํานึงถึงประเภท สภาพ และความเป็นไปได้ของภารกิจ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนพึงได้  ซึ่งรวมถึงประโยชน์
และผลเสียต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคํานวณเป็นตัวเลขได้ด้วย 

๓.๒ การติดตามประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔  

กําหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผล  ดังนั้น จึงได้กําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ การติดตามผลความก้าวหน้าประจําปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดต่าง ๆ ใน
แต่ละนโยบาย เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเปูาหมายที่กําหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสู่
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การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปูาหมายและกลยุ ทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ระยะที่ ๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการปฏิบัติตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นการทบทวนผล ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือนําไปสู่การทบทวนประเด็นนโยบาย ตัวชี้วัด และ
เปูาหมาย กลยุทธ์หลัก เพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในกรณีที่มีความจําเป็น
ให้เหมาะสมต่อไป 

ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใช้แผน 
เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
ที่ใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓.๓ การก ากับการด าเนินการตามแผนและการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ รัฐบาลจะได้ดําเนินการผ่านกลไกการบริหาร

ราชการ ซึ่งได้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการระดับกระทรวง รวมถึง
คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้เพ่ือให้แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินไปสู่การปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงาน/ โครงการได้รับการเร่งรัดเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจและถึงมือประชาชน จึงเห็นควรให้มีระบบหรือกลไกกํากับการดําเนินงานตามแผน โดยมีหน้าที่
ประเมินสถานการณ์ความจําเป็นในการปรับแผนและกํากับการดําเนินการ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมทั้งการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในแผนงาน/ โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship 
Projects) เช่น การแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ การแก้ไขและปูองกันปัญหา 
ยาเสพติด มาตรการรับจํานําข้าวเปลือก การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ เป็นต้น 

แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางนโยบาย 
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี  

(มิติภารกิจงานตามอํานาจหน้าที่ปกติ 
– มิติพื้นที่ - มิติระเบยีบวาระพิเศษ) 

การวางแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัตริาชการประจําปี  

(ผลผลิต – กิจกรรม – ทรัพยากร) 

การติดตามและประเมินผล 
การทบทวน ตรวจสอบ และ

ประเมินสถานการณ์ 

การวัดผลการด าเนินงาน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
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บทสรุป 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
การบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของนโยบายในแต่ละด้านตามที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยได้มีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งการก าหนดแผนงาน / โครงการ และระยะเวลา 
ที่จะด าเนินการ แผนเงินที่จะต้องใช้ แผนคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้รัฐบาลมีภารกิจ 
ที่ส าคัญหลายด้าน ทั้ งการ ฟ้ืน ฟู เศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ โลก การสร้ า ง  
ความสมานฉันท์ในสังคม การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ การเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคมให้
ปรับตัวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการปรับตัวของภาคการเมืองและภาคประชาชน 
ให้สามารถด าเนินบทบาทของตนภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อย่างราบรื่น 

เมื่อแผนการบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะร่วมกันจัดท าแผนนิติบัญญัติเป็นล าดับถัดไป 
โดยต้องแล้ว เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ส าหรับส่วนราชการจะต้องน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ในช่วง ๔ ปีต่อจากนี้  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของแผนงานและโครงการ
ทั้งหมดท่ีหน่วยงานจะด าเนินการอย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐมนตรีสามารถมีมติให้มีการปรับปรุงแก้ไข
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเหมาะสมได้ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้กลไกการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
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แผนงาน/ โครงการที่มีล าดับ
ความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 

ส่วนที่สี่ 
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แผนงาน/โครงการที่มีล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Project) 
แผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นการลงทุนที่มีความพร๎อมและสามารถที่จะดําเนินการได๎ในปีแรก รวมทั้งมีความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล 
ประกอบด๎วย ๓๙๖ แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก    
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟู

ประชาธิปไตย 
   

๑.๑.๑ สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร๎างความเข๎าใจ
รํวมกันของประชาชนในชาติให๎เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๑.๑.๑.๑ แผนงานเสริมสร๎างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สตช. 

๑.๑.๑.๒ โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างความ
สมานฉันท์ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยธ(กคส./สกธ./คป.) 

๑.๑.๑.๓ โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขบัเคลื่อนงานด๎านมวลชน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร.(กอ.รมน.) 

๑.๑.๑.๔ โครงการปฏิรูป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สธ.(สช.) 
๑.๑.๒ เยียวยาและฟื้นฟูอยํางตํอเนื่องแกํบุคคลทุกฝุาย เชํน 

ประชาชน เจ๎ าหน๎ าที่ รั ฐ  และผู๎ ประกอบการ
ภาคเอกชน ซึ่งได๎รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความ
ขัดแย๎งทางความคิด ทางการเมืองและความรุนแรงที่
กํอตัวข้ึนตั้งแตํชํวงปลายของการใช๎รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๑.๑.๒.๑ โครงการเยียวยาผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากเหตุการณค์วาม
รุนแรง และเหตุการณ์ความไมํสงบทุกเหตุการณ ์

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยธ(กคส./สกธ.) 

๑.๑.๓ สนับสนุนให๎คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค๎นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแหํงชาติ (คอป.) 
ดําเนินการอยํางเป็นอิสระและได๎รับความรํวมมือจาก
ทุกฝุายอยํางเต็มที่ในการตรวจสอบและค๎นหาความ
จริง จากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรํางกาย
และจิตใจ ความเสียหายทางทรัพย์สิน 

๑.๑.๓.๑ แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค๎นหาความจริงเพื่อการปรองดองแหํงชาติ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยธ.(สกธ./กคส.) 



 

๑๙๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ  โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต 
ผู๎ค๎า ผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช๎กฎหมาย
อยํ า ง เ ครํ งค รั ด  ยึ ดหลั ก ผู๎ เ สพคื อผู๎ ปุ ว ยที่ ต๎ อ ง ได๎ รั บ 
การบําบัดรักษา  ให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร๎อมทั้งมีกลไก
ติดตามชํวยเหลืออยํางเป็นระบบ ดําเนินการอยํางจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด๎วยการแสวงหาความรํ วมมื อเชิงรุกกับ
ตํางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข๎าสูํประเทศ ภายใต๎
การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ดําเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลัง
แผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด 

๑.๒.๑ แผนงานการปูองกัน และแกไ๎ขปญัหายาเสพตดิครบวงจร ๒๕๕๕ ป.ป.ส./คป. 

๑.๒.๒ แผนงานปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สตช. 

๑.๒.๓ โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กอ.รมน. 

๑.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบการจัดการดา๎นยาเสพติดในกลุมํผู๎ใช๎
แรงงานให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รง.(กสร.) 

๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐอย่ างจ ริ งจั ง  โดยยึ ดหลั กความโปรํ ง ใสและมี 
ธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให๎การใช๎ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ประเทศเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตํอ
ประเทศโดยรวมอยํางแท๎จริง ปรับปรุงและแก๎ไขกฎหมายเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการ
บังคับใช๎บทบัญญัติเรื่องการห๎ามการขัดกันแหํงผลประโยชน์ให๎
ครอบคลุมผู๎ใช๎อํานาจรัฐในตําแหนํงสําคัญและตําแหนํงระดับสูง
อยํางทั่วถึง เข๎มงวดในการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่รัฐ เสริมสร๎างมาตรฐาน
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและคํานิยมของสังคมให๎ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต๎องชอบธรรม 

๑.๓.๑ โครงการจดัทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนํวยงาน
ภาครัฐ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ปปท. 



 

๑๙๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัด
ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเรํงให๎มีการบริหารจัดการน้ําใน
ระดับประเทศอยํางมีประสิทธิภาพให๎สามารถปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล๎งได๎ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด๎วยการ
กํอสร๎างระบบชลประทานขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
และฟื้นฟู ขุดลอกคูคลอง และแหลํงน้ําธรรมชาติที่มีอยูํเดิม 
ขยายเขตการสูบน้ําด๎วยไฟฟูา และจัดสร๎างคลองสํงน้ําขนาดเล็ก
เข๎าสูํไรํนา ขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎
น้ําและการผลิต สํงเสริมการใช๎น้ําให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลํงน้ําในระดับไรํนาและ
ชุมชนอยํางทั่วถึง 

๑.๔.๑ โครงการระบบปูองกันนํ้าทํวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทํา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มท.(ยธ) 
๑.๔.๒ โครงการจดัหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทส.(ทบ. ทน.) 
๑.๔.๓ โครงการจดัหาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทส.(ทบ. ทน.) 
๑.๔.๔ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลํงน้ํา/พื้นที่ชํุมน้ํา (แก๎มลิง) ๒๕๕๕ ทส.(ทบ. ทน.) 
๑.๔.๕ โครงการเพิม่ศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด๎านน้ํา ๒๕๕๕ ทส.(ทบ. ทน.) 
๑.๔.๖ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุํมน้ํา

ยม-นําน 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทส.(ทบ. ทน.) 

๑.๔.๗ โครงการปูองกัน บรรเทาอุทกภัยและภยัแล๎งในระดับประเทศ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 
๑.๔.๘ โครงการแหลํงน้ําในไรํนา และชุมชน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 
๑.๔.๙ โครงการเพิม่ปริมาณน้ําในอํางเก็บน้ําเขื่อนแมํกวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม ํ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 

๑.๔.๑๐ โครงการอํางเก็บน้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 
๑.๔.๑๑ โครงการอํางเก็บน้ําห๎วยน้ํารีอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดอุตรดติถ ์
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 

๑.๔.๑๒ โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ๎าย ระยะที่ ๒ จังหวัด
พิษณุโลก 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กษ. (ชป. พด.) 

๑.๔.๑๓ โครงการนํารํองฟื้นฟูแมํน้ําสายหลกัเพื่อแก๎ไขปัญหาอุทกภยั
และภยัแล๎ง 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค. 

๑.๔.๑๔ แผนงานการบรหิารจดัการน้ํา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ วท. (ส.ส. นก) 
๑.๔.๑๕ โครงการนํารํองฟื้นฟูแมํน้ําสายหลกัเพื่อแก๎ไขปัญหาอุทกภยั

และภยัแล๎ง 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จท. 

๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้   ควบคูํไปกับ 
การขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดย
น๎อมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
“เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดย
เน๎นการสํงเสริมความรํวมมือในทุกภาคสํวนกับประชาชนในพื้นที่  
อํานวยความยุติธรรมอยํางทั่วถึง  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

๑.๕.๑ โครงการเสรมิสร๎างความเขม๎แข็งหมูํบ๎าน/ตําบล ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 
๑.๕.๒ โครงการเสรมิพลังภาคประชาชนและสํงเสรมิการมีสํวนรํวม

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองตํอการ
แก๎ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต๎ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๓ โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช๎ภาษาท๎องถิ่นเป็นสื่อ (ทวิ
ภาษา) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๔ โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 



 

๑๙๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

คุณภาพชีวิต  สร๎างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท๎องถิ่น  สํงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
รูปแบบที่ สอดคล๎องกับลักษณะพื้นที่  โดยไมํขั ดกับบท
รัฐธรรมนูญทั้งนี้จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาค
สํวนให๎มีเอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมทั้ง
ปรับปรุง  พัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎อง  
ทันสมัย  กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจน
เยียวยา ผู๎ได๎รับผลกระทบจากความไมํสงบอยํางเป็นธรรม 

๑.๕.๕ โครงการสํงเสริม พัฒนาและขยายตลาดสินค๎าของดีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ๎

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๖ โครงการเพิม่ขีดความสามารถการแขํงขันอุตสาหกรรม 
ฮาลาลชุมชน 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๗ โครงการคณุภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูํบ๎านจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ (พนม.) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๘ โครงการบณัฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎ยั่งยืน
และแก๎ปัญหาการวํางงาน ปี ๒๕๕๕ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๙ โครงการสํงเสริมกิจการฮัจย์อํานวยความสะดวกผู๎แสวงบุญ ณ 
นครเมกกะ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๑๐ โครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พนพ.) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ศอ.บต. 

๑.๕.๑๑ โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (กอ.รมน.) 
๑.๕.๑๒ โครงการการปูองกันและแกไ๎ขปัญหาภัยแทรกซ๎อน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (กอ.รมน.) 
๑.๕.๑๓ โครงการบรูณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (กอ.รมน.) 

๑.๕.๑๔ โครงการศึกษารูปแบบ และแนวทางในการยกฐานะ อปท. 
เป็น อปท. รูปแบบพิเศษหรือบริหารพื้นที่ในลักษณะเครือขําย 
(ระยะที่ ๒ พื้นที่ชายแดนภาคใต/๎นครปัตตาน)ี 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (สป.) 

๑.๕.๑๕ โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาและแก๎ไขปญัหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ๎

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (สศช.) 

๑.๕.๑๖ แผนงานแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(กิจกรรมการปฏิบตัิการขําวกรอง การตํอต๎านขําวกรองตํอ
ขบวนการกํอความไมํสงบและสนบัสนุนการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นร. (สขช.) 

๑.๕.๑๗ แผนงานบูรณาการเสรมิสร๎างความยุติธรรมและความเข๎มแข็ง
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยธ.(สป./คป./สนว./กสพ./
สกธ.) 



 

๑๙๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๕.๑๘ โครงการจดัตั้งหนํวยปฏิบัติการเพือ่สืบสวนสอบสวนเส๎นทาง
การเงินของผู๎กํอการร๎ายในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยธ.(ปปง.) 

๑.๕.๑๙ โครงการแกไ๎ขและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต๎ โดยใช๎มิติทาง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ วธ. (สป.) 

๑.๕.๒๐ แผนงานแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สตช. 
๑.๕.๒๑ โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมสุลิม 

ในตํางประเทศเพื่อเสรมิสร๎างความสัมพันธ์อันดรีะหวําง
นักศึกษาไทยมสุลิมในตํางประเทศกับหนํวยงานภาครัฐ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กต. (กรมเอเชียฯ) 

๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาครํวมกัน โดยเฉพาะการเรํงแก๎ไขปัญหา
กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผํานกระบวนการทางการทูต
บนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และเรํง
ดําเนินการตามข๎อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจน
การเช่ือมโยงเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในและภายนอกภูมิภาค 

๑.๖.๑ โครงการเสรมิสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎าน ทั้ง
ระดับรัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชน 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมเอเชียตะวันออก /  
กรมสารนิเทศ 

๑.๖.๒ โครงการสํงเสริมการเช่ือมโยงระหวํางกันในอาเซียน และ
ความเชื่อมโยงอาเซยีนกับภายนอกภูมิภาค 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมอาเซียน 

๑.๖.๓ โครงการเสรมิสร๎างความรู๎สูสําธารณชนเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมอาเซียน 

๑.๖.๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนโดยรํวมกับสถาบัน 
เทวะวงศ์วโรปการฯ จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อม
หนํวยราชการ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมอาเซียน 

๑.๖.๕ โครงการจดัสมัมนาเพื่อเสรมิสร๎างความตระหนักรับรู๎ในทุก
ภาคสํวนในวงกว๎าง ท่ัวประเทศ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมอาเซียน 

๑.๖.๖ โครงการจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการในประเด็นเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข๎องกับพัฒนาการในอาเซียนท่ีสําคัญ 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรมอาเซียน 

๑.๖.๗ โครงการเตรยีมความพร๎อมภาคอุตสาหกรรมสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สป.อก./กสอ./สศอ./สสว. 

๑.๖.๘ โครงการพัฒนาห๎องปฏิบัติทดสอบตามสาขายุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สมอ. 
๑.๖.๙ งานกํอสร๎างทําเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญํ  

จ.ตราด 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จท. 

๑.๖.๑๐ งานกํอสร๎างทําเทียบเรือเชียงแสน แหํงที่ ๒  จ.เชียงราย ๒๕๕๕ จท. 
๑.๖.๑๑ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าํโขงท่ี จ.นครพนม ๒๕๕๕ ทล. 



 

๑๙๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๖.๑๒ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าํโขงท่ี อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ทล. 

๑.๖.๑๓ โครงการกํอสร๎างถนนสาย เช่ือม จ๓ - วงแหวนตะวันตก 
(ตอนท่ี ๑) อ.เมือง จ.เชียงราย 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ทช. 

๑.๖.๑๔ โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร๎อม
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบริการระบบขนสํงของไทยสําหรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สนข. 

๑.๖.๑๕ แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการบรหิารจราจรทางอากาศใน
อนาคต งานตามแผนยุทธศาสตร์ Seamless ASEAN Sky 
และมติของ ATWG และ ATTC 

๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ บวท. 

๑.๖.๑๖ แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการบรหิารจราจรทางอากาศใน
อนาคต สนับสนุนประเทศไทยในการดําเนินการภายใต๎ 
แผนงาน ASAM ATTC Work Plan ๒๐๑๒-๒๐๑๓ ในด๎าน 
ATM 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ บวท. 

๑.๖.๑๗ โครงการศึกษาพัฒนาหํวงโซํคุณคาํในเส๎นทางการขนสํงโลจิ
สติกส์ในแนวระเบยีงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต๎ และตะวันออก-
ตะวันตก ระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

๒๕๕๕ สนข. 

๑.๖.๑๘ โครงการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายราคาและคณุภาพบริการ
ระหวํางรูปแบบการขนสํงของไทย รองรับการเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community) 

๒๕๕๖ สนข. 

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

   

๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเข๎ากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
น้ํามันเช้ือเพลิงบางประเภทช่ัวคราวเพื่อให๎ราคา
น้ํามันเช้ือเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร๎างราคา
พลังงานทั้งระบบให๎มุํงสูํการสะท๎อนราคาต๎นทุน
พลังงาน 

 ๒๕๕๕ พน. 



 

๑๙๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๗.๒ จัดให๎มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู๎ประกอบอาชีพรถ
รับจ๎างขนสํงผู๎โดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสม
กับคําใช๎จํายน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใช๎จริงตํอเดือน 

 ๒๕๕๕ พน. 

๑.๗.๓ ดูแลราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให๎
อยูํในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแกํผู๎บริโภคและ
ผู๎ผลิต 

 ๒๕๕๕ พน./พณ. 

๑.๗.๔ แก๎ไขปัญหาคําครองชีพโดยการดูแลราคาสินค๎าและ
การมีรายได๎เพื่อเพิ่มกําลังซื้อสุทธิของประชาชนโดย
ปูองกันและแก๎ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

๑.๗.๔.๑ โครงการธงฟูา ราคาประหยัด ลดคําครองชีพประชาชน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ พณ.(คน.) 
๑.๗.๔.๒ โครงการลดภาระคําครองชีพจากราคาข๎าวท่ีสูงขึ้นตาม

โครงการรับจํานําข๎าว 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ พณ.(คน.) 

๑.๗.๔.๓ โครงการมาตรการลดภาระคําครองชีพด๎านการเดินทาง ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สคร./รฟท./ขสมก. 
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซ้ือ

ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ดังนี ้

   

๑.๘.๑ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยํอยและผู๎มีรายได๎
น๎อยท่ีมีหนี้ต่ํากวํา ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยํางน๎อย ๓ ปี 
และปรั บ โครงสร๎ า งหนี้ สํ าหรั บผู๎ ที่ มี หนี้ เ กิ น 
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟื้นฟูอาชีพและ
แผนการปรับโครงสร๎างการผลิตอยํางครบวงจร เพื่อ
สร๎างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด๎วยการมี
รายได๎ที่มั่นคงและสามารถใช๎หนี้คืน 

๑.๑.๑.๑ โครงการการพักหนี้เกษตรกรและประชาชนรายยํอย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ สศค. 

๑.๘.๒ ดําเนินการให๎แรงงานมีรายได๎เป็นวันละไมํน๎อยกวํา 
๓๐๐ บาท และผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
รายได๎เดือนละไมํน๎อยกวํา ๑๕,๐๐๐ บาท อยําง
สอดคล๎องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแกํผู๎ประกอบการที่
ได๎รับผลกระทบเพื่อให๎แรงงานและบุคลากรสามารถ
ดํารงชีพได๎อยํางมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ด ี

๑.๘.๒.๑ โครงการสํารวจรายได๎คําใช๎จํายของแรงงานทั่วประเทศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.รง. 
๑.๘.๒.๒ โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ๎างงานและยกระดับรายได๎ครบ

วงจร 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กกจ. 

๑.๘.๒.๓ โครงการคุ๎มครองและสํงเสริมสิทธิแรงงานให๎มีรายได๎ไมํน๎อย
กวําวันละ ๓๐๐ บาท 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสร. 

๑.๘.๒.๔ การเบิกจํายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข๎าราชการและ
ลูกจ๎างประจําของสํวนราชการ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กค.(บก.) 

๑.๘.๒.๕ โครงการปฏิรูปเงินเดือนและคําตอบแทน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. 



 

๒๐๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๘.๒.๖ ยกระดับฝีมือและพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กพร. 
๑.๘.๒.๗ พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานรองรับการจํายคําจ๎างตาม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กพร. 

๑.๘.๒.๘ โครงการนัดพบนายจ๎าง/สถานประกอบการกับแรงงานในเชิง
คุณภาพโดยใช๎ระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กกจ. 

๑.๘.๓ จัดให๎มี เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผู๎สูงอายุ โดยผู๎ที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได๎รับ ๖๐๐ 
บาท อายุ  ๗๐-๗๙ ปี จะได๎รับ ๗๐๐ บาท อายุ  
๘๐-๘๙ ปี จะได๎รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 
จะได๎รับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๓.๑ สร๎างหลักประกันด๎านรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สถ. 

๑.๘.๔ ให๎มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับ
สิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได๎แกํ บ๎านหลัง
แรกและรถยนต์คันแรก 

๑.๘.๔.๑ โครงการคืนเงินสําหรับรถยนต์คันแรก ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ กค. 
(กรมสรรพสามิต/
กรมบัญชีกลาง) 

๑.๙ ปรับลดภาษี เงินได้นิ ติบุคคล ให๎ เหลือร๎อยละ ๒๓ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร๎อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ
สร๎างความสามารถในการแขํงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี 
และรองรับการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒๕๕๕ กค. 

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือราย
ยํอย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให๎แกํประชาชนผู๎มี
รายได๎น๎อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมใน
ชุมชน จัดหาแหลํงเงินทุนให๎แกํผู๎ประกอบการและประชาชน โดย 

   

๑.๑๐.๑ เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองอีกแหํงละ 
๑ ล๎านบาท 

๑.๑๐.๑.๑ โครงการ เพิ่มทุนกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองระยะที่ ๓ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ สํานักงานกองทุนหมูํบ๎านฯ 
๑.๑๐.๑.๒ แผนพัฒนาศักยภาพและยกระดับกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน

เมืองให๎มีความพร๎อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานกองทุนหมูํบ๎านฯ 

๑.๑๐.๑.๓ แผนงานพัฒนาความเข๎มแข็งและยั่งยืนของสถาบันการเงิน
ชุมชน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานกองทุนหมูํบ๎านฯ 

๑.๑๐.๑.๔ โครงการสํงเสริมธรรมาภิบาลกองทุนชุมชนเพื่อแก๎ไขปัญหา
ความยากจน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมการพัฒนาชุมชน 



 

๒๐๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑๐.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย
จังหวัดละ ๑๐๐ ล๎านบาท 

๑.๑๐.๒.๑ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อ
สร๎างความเข๎มแข็งชุมชน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมการพัฒนาชุมชน 

๑.๑๐.๓ จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได๎ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล๎าน
บาท ตํอสถาบันอุดมศึกษาที่รํวมโครงการ สนับสนุน
การสร๎างผู๎ประกอบการรายยํอย เพื่อให๎สามารถกู๎ยืม
เพื่อการสร๎างอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนํวยบํม
เพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุํงให๎เกิดวิสาหกิจ
นวัตกรรมใหมํที่จะเป็นกลไกใหมํในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

๑.๑๐.๓.๑ โครงการกองทุนตั้งตัวได๎ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สกอ. , สอศ. 

๑.๑๐.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สกอ., สป., สกอ., สคพ. 

๑.๑๐.๓.๓ แผนงานสนับสนุนผู๎ประกอบการและนักสร๎างสรรค์ให๎มี
แนวคิดด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศูนย์สร๎างสรรค์งาน
ออกแบบ, สํานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู๎ 
๑.๑๐.๔ จัดสรรงบประมาณเข๎ากองทุนพัฒนาศักยภาพของ

หมูํบ๎านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ และ 
๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับขนาดของหมูํบ๎าน เพื่อให๎
หมูํบ๎านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ด๎วยตนเอง 

 ๒๕๕๕ ปค. 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
โดยดูแลราคาสินค๎าเกษตรให๎มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึง
กลไกราคาตลาดโลก โดยใช๎วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและ
กลไกตลาดซื้อขายลํวงหน๎า รวมทั้งผลักดันให๎เกษตรกรสามารถ
ขายสินค๎าเกษตรได๎ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต๎นทุน และ
นําระบบรับจํานําสินค๎าเกษตรมาใช๎ในการสร๎างความมั่นคงด๎าน
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร เริ่มต๎นจากการรับจํานําข๎าวเปลือกเจ๎า
และข๎าวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไมํเกินร๎อยละ ๑๕ ที่ราคา
เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พร๎อม
ทั้งจัดให๎มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติ

๑.๑๑.๑ โครงการยกระดับราคาสินค๎าเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได๎เกษตรกร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ.(คน.) 

๑.๑๑.๒ โครงการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สศค. / สคร. 

๑.๑๑.๓ โครงการประกันภยัข๎าวนาปี ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สศค. / ธกส. 



 

๒๐๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ให๎แกํเกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให๎
สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

๑.๑๑.๔ โครงการรับจํานําผลติผลทางการเกษตร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ธ.ก.ส. 

๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ โดย
ประกาศให๎ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทย
แลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนนักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ารํวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหา
มงคลที่จะมีขึ้นในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

๑.๑๒.๑ โครงการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ๒๕๕๕ สป.กก. 
๑.๑๒.๒ โครงการนันทนาการเพื่อการทํองเที่ยวในกลุํมนักเรยีนและ

เยาวชน 
๒๕๕๕ กก.(สป.กก.) 

๑.๑๒.๓ โครงการนันทนาการเพื่อการทํองเที่ยวในกลุํมผูส๎ูงอาย ุ ๒๕๕๕ กก.(สป.กก.) 
๑.๑๒.๔ โครงการนันทนาการเพื่อการทํองเที่ยวในกลุํมคนพิการ ๒๕๕๕ กก.(สป.กก.) 
๑.๑๒.๕ โครงการแสงสสีวํางไสวสํองไฟแหลํงทํองเที่ยวไทย ๒๕๕๕ กรมการทํองเที่ยว 
๑.๑๒.๖ โครงการสีสันสดใสสาดแสงประเทศไทย (สํองไฟแหลํง

ทํองเที่ยวไทย) 
๒๕๕๕ กรมการทํองเที่ยว 

๑.๑๒.๗ โครงการสร๎างเอกลักษณไ์ทยเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว ๒๕๕๕ กรมการทํองเที่ยว 
๑.๑๒.๘ โครงการพัฒนาถนนสายทํองเที่ยว ๒๕๕๕ กรมการทํองเที่ยว 
๑.๑๒.๙ แผนงานพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สตช. 
๑.๑๒.๑๐ โครงการรอยอารยศลิปวัฒนธรรมไทยภายใต๎ปีทํองเที่ยว 

"มหัศจรรย์ไทยแลนด์" (Miracle Thailand) 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สวธ. 

๑.๑๒.๑๑ โครงการพัฒนาศูนยห์อศิลปร์ํวมสมัยราชดําเนินเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัวฯ ในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สศร. 

๑.๑๒.๑๒ แผนงานสํงเสริมปี "มหศัจรรย์ไทยแลนด์" (Miracle Thailand 
Year) 

๒๕๕๕ ททท. 

๑.๑๒.๑๓ โครงการเสนอความพร๎อมของประเทศไทยในการเป็นสนาม
จัดการแขํงขัน Formula ๑ แบบสนามเปดิ (Street Circuit) 
บน Street Of King ใจกลางกรุงเทพมหานคร ให๎เป็น
สนามแขํงขันที่สวยที่สดุในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สสปน. 



 

๒๐๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑๒.๑๔ โครงการเสรมิสร๎างศักยภาพของประเทศไทยในการจดังาน
ระดับนานานชาติโดยจัดสร๎างศาลากลางน้ํา Expo Pavilion 
ในงาน BOI Fair ๒๐๑๑ และจดัแสดงนิทรรศการแสงสีเสียง 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๒๕๕๕ สสปน. 

๑.๑๒.๑๕ โครงการแสดงความพร๎อมในการเป็นพ้ืนท่ีจัดงาน World 
Expo ๒๐๒๐ของอําเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และ
จัดงานเฉลมิพระเกียรติพระราชกรณียกิจรํวมกับศูนย์ศิลปา
ชีพระหวํางประเทศ 

๒๕๕๕ สสปน. 

๑.๑๒.๑๖ โครงการสํงเสริมการจัดประชุมในพื้นที่พระราชดําร ิ ๒๕๕๕ สสปน. 
๑.๑๒.๑๗ โครงการ China Asean (Thailand) Community Fair and 

China-Thai Heritage Fair 
๒๕๕๕ สสปน. 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

   

๑.๑๓.๑ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพในการ
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคํา เพื่อสร๎างงาน 
สร๎างอาชีพแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ให๎สามารถพัฒนาเป็น
ชํางฝีมือด๎านศิลปะที่มีความสามารถสูงและสร๎าง
ช่ือเสียงให๎กับประเทศ 

 ๒๕๕๕ วธ. 

๑.๑๓.๒ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให๎มี
ศักยภาพ ด๎วยการสนับสนุนให๎ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นผนวกกับองค์
ความรู๎สมัยใหมํเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค๎า
และบริการ การเข๎าถึงแหลํงทุนและการตลาดเชิงรุก
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยสํงเสริมให๎มีศูนย์
กระจายและแสดงสินค๎าถาวรในภูมิภาคและเมือง
ทํองเที่ยวหลักที่เช่ือมโยงกับการทํองเที่ยวและการ
สํงออก 

๑.๑๓.๒.๑ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มท. (กรมการพัฒนา
ชุมชน) 

๑.๑๓.๒.๒ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ วท. (วว.) 
๑.๑๓.๒.๓ โครงการสนับสนุนงานศิลปาชีพและการสร๎างมูลคําเพิ่มทาง

เศรษฐกิจด๎วยวัฒนธรรมสร๎างสรรค์ (Creative culture) 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ วธ. (สวธ. /สป./ สศร.) 

๑.๑๓.๒.๔ โครงการยกระดับผู๎ประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑแ์บบ
บูรณาการ (OTOP Plus) 

 อก. (สสว.) 



 

๒๐๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพื่อให๎
ประชาชนทุกคนได๎รับบริการอยํางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู๎ปุวยที่พึงได๎รับจาก
ระบบประกันสุขภาพตําง ๆ บูรณาการแผนงานของหนํวยงาน
ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจน
สํงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ๎มคําตํอการ
ให๎บริการมาใช๎ให๎แพรํหลาย รวมทั้งจัดให๎มีมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลตํอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูํการ
เจ็บปุวยเรื้อรัง ได๎แกํ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวังโรค
อุบัติใหมํ และมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

๑.๑๔.๑ โครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาต ิ

๑.๑๕ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่ม
ทดลองดํ า เนินการในโรงเรี ยนนํ ารํ องสํ าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ควบคูํกับการเรํง
พัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายตามมาตรฐาน
การให๎บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

๑.๑๕.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ศธ. (สกอ., สป., สพฐ., สอ
ศ.) 

๑.๑๕.๒ โครงการจดัหาและพัฒนาสื่อสร๎างสรรค์เพ่ือสํงเสริมการอําน 
การเรยีนรู๎ (TK Digital Contents) 

๒๕๕๕-๒๕๕๘ สบร. (สํานักงานอุทยาน
การเรยีนรู๎) 

๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วม 
อย่างกว้างขวาง โดยมีสภารํางรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกรําง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมํ เพื่อวางกลไกการใช๎อํานาจอธิปไตยที่ยึด
หลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช๎อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตํอ
ประชาชนและพร๎อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้  ให๎ประชาชน
เห็นชอบผํานการออกเสียงประชามต ิ

 
 
 

   



 

๒๐๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ    
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ดํารงไว๎

ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหํงองค์พระมหากษัตริย์  น๎อมนํา
พระราชดําริทั้งปวงไว๎เหนือเกล๎าเหนือกระหมํอม พร๎อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรมเพื่อให๎ประชาชนในชาติมีความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ทั้ งจะสํงเสริมและเผยแพรํโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให๎สังคมไทยเป็นสังคมแหํงการรู๎รัก
สามัคคี และดําเนินชีวิตอยํางพอเพียง 

๒.๑.๑ แผนงาน: รักษาความสงบเรยีบร๎อยภายในประเทศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สตช. 

๒.๑.๒ ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัวของชาว
ตํางประเทศภายใต๎พระบารม ี

๒๕๕๕ นร.(สลน.) 

๒.๑.๓ แผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําร ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สป.นร.) 

๒.๑.๔ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มท.(สป.มท.) 

๒.๑.๕ โครงการเทดิทูนสถาบันหลักของชาต ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (กอ.รมน.) 

๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกัน
ประเทศ ให๎มีความพร๎อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย 
ความมั่นคง และผลประโยชน์แหํงชาติ สนับสนุนให๎กองทัพมี
โครงสร๎างที่ เหมาะสมและมีความทันสมัย สํงเสริมกิจการ
อุ ตสาหกรรมปู องกั นประ เทศให๎ ส ามารถบู รณาการ 
ขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให๎เป็นเอกภาพ นําไปสูํ
การพึ่งพาตนเองได๎ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได๎เอง สนับสนุน
สิทธิและหน๎าที่กําลังพลของกองทัพเพื่อให๎เป็นทหารอาชีพใน
ระบอบประชาธิปไตย และสามารถผนึกกําลังกับประชาชนให๎มี
สํวนรํวมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกําหนดเป็น
บทบาทของทหารในการชํวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
กรณีเกิดภัยพิบัติร๎ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการ
ของกําลังพลทุกระดับให๎มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

๒.๒.๑ การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและเครือขํายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทหาร 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (สป.กห.) 

๒.๒.๒ โครงการเสรมิสร๎างกําลังกองทัพ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (ทร.) 

๒.๒.๓ โครงการจดัหา ฮ.ขนาดกลางสําหรับค๎นหาและชํวยชีวิตใน
พื้นที่การรบ(ระยะที่ ๑) 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ กห. (ทอ.) 

๒.๒.๔ โครงการอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (กอ.รมน.) 

๒.๒.๕ การจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช๎งานแบบทั่วไป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (ทบ.) 

๒.๒.๖ การจัดหาเรือใช๎ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ กห. (ทบ.) 

๒.๒.๗ การพัฒนาขีดความสามารถด๎านงานอุตสาหกรรมทหารเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (สป.กห.) 

๒.๒.๘ การพัฒนาขีดความสามารถด๎านงานวิจัยทางทหาร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (สป.กห.) 

๒.๒.๙ โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (สทป.) 

๒.๒.๑๐ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจาํลองยุทธ์และฝึกเสมือนจริง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กห. (สทป.) 



 

๒๐๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สํงเสริมให๎
กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมี
ความพร๎ อมในการปฏิ บั ติ การ เพื่ อสั นติ ภาพในกรอบ
สหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหนํวยงานด๎านความ
มั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ๎าน ทั้งจะแก๎ไขปัญหาตําง 
ๆ กับประเทศเพื่อนบ๎าน บนพื้นฐานของการสร๎างบรรยากาศ
ความไว๎เนื้อเช่ือใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการ
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญญาที่มีอยูํเพื่อมิให๎เป็นเง่ือนไขของความขัดแย๎ง 
รวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อระงับ
ยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข๎ามชาติและยาเสพติดให๎
หมดไป 

   

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน๎นการบริหาร
วิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามด๎านตําง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร๎างขึ้นท่ีมากขึ้น โดยมุํงระดมสรรพ
กําลังจากทุกภาคสํวนให๎สามารถดําเนินงานรํวมกันอยํางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก๎ไข บรรเทา และฟื้นฟูความ
เสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตําง ๆ รวมถึงให๎ความสําคัญในการ
เตรียมพร๎อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหมํในทุก
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านพลังงาน ด๎านสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาชญากรรมข๎ามชาติ การกํอการร๎าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อให๎
มีความพร๎อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหา
ด๎านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน ์

๒.๔.๑ แผนงานบริหารจัดการศูนย์ประสานงานและศูนย์อํานวยการ
ด๎านบริจาค สํานักนายกรัฐมนตรี 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สป.นร.) 

๒.๔.๒ ศูนย์บัญชาการสาธารณภยัแหํงชาติ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มท. (ปภ.) 

๒.๕ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม 
การค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปูองกัน
และบังคับใช๎กฎหมาย รวมทั้ งกฎหมายการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอยํางเข๎มงวด ดูแลให๎ความเป็นธรรมและ

๒.๕.๑ โครงการพัฒนากฎหมายที่เกีย่วข๎องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกํการ
กํอการร๎ายใหส๎อดคล๎องกับมาตรฐานสากล 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปปง. 

๒.๕.๒ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาํ
ด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปปง. 



 

๒๐๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

เฝูาระวังไมํให๎เกิดปัญหาที่กระทบตํอความมั่นคงและความสงบ
สุขภายในประเทศควบคูํไปกับการจัดการแก๎ไขปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล ภายใต๎ความสมดุลระหวํางการรักษาความ
มั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันพื้นฐาน 

๒.๕.๓ โครงการบรูณาการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปปง. 
๒.๕.๔ โครงการจดัตั้งหนํวยปฏิบัติการเกีย่วกับการปราบปรามการค๎า

มนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปปง. 

๒.๕.๕ แผนงาน: พัฒนาระบบการแก๎ไขปญัหาผู๎หลบหนเีข๎าเมืองและ
แรงงานตํางด๎าว 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปปง. 

๒.๕.๖ แผนงาน: ปูองกันและแก๎ไขปญัหาพื้นที่ชายแดนการกํอการ
ร๎ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สตช. 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ    
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค    

๓.๑.๑ ดําเนินการให๎มีการกระจายรายได๎ที่เป็นธรรมให๎แกํคน
สํวนใหญํของประเทศ และให๎ เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอยํางมีเสถียรภาพ โดยดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายได๎ที่เป็น
ธรรม และกํอให๎เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยําง
ยั่งยืน มีการจ๎างงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ 
ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการ
เคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ โดยการสร๎างความ
เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุน
ในประเทศ รวมถึงการสร๎างความรํวมมือในภูมิภาค
เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น 

   

๓.๑.๒ สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงเงินทุนที่สามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการที่หลากหลายได๎อยํางทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยให๎ เป็นทั้ งแหลํ งเ งินทุนแกํ
ผู๎ประกอบการและเป็นชํองทางการออมของประชาชน 
โดยเฉพาะในกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย รวมถึงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรทางการเงิน
ชุมชน กลุํมเกษตรกร กลุํมอาชีพตําง ๆ กลุํมวิสาหกิจ

๓.๑.๒.๑ แผนการเพิม่ทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กค. (สคร.) 

๓.๑.๒.๒ การค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee 
Scheme*(PGS) ระยะที่ ๔  และ  Portfolio Guarantee 
Scheme  เพื่อชํวยเหลือ New/Start-up SMEs (วงเงินรวม  
๖๐,๐๐๐ ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๗ ปี รวม
วงเงินท่ีขอชดเชยจากรัฐบาลทั้งสิน้ ๙,๐๗๕ ล๎านบาท)   

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ กค. (บสย.) 



 

๒๐๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร๎อมกับการพัฒนา
ความรู๎พื้นฐานทางการเงินแกํประชาชน 

๓.๑.๒.๓ การจัดตั้งกองทุนการออมแหํงชาต ิ(กอช.) เป็นการดําเนินการ
ตํอเนื่องทุกปี  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กค. (สศค.) 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให๎รับผิดชอบ
ตํอคนสํวนใหญํและผู๎ด๎อยโอกาส สามารถให๎บริการที่
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงิน
และความต๎องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ
สั งคม ด๎ วยคํ าบริ การที่ ต่ํ าและการบริ การที่ มี
ประสิทธิภาพ การสร๎างเสถียรภาพและความมั่นคงโดย
การออกมาตรการที่จําเป็น และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมถึงสํงเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบ
การเงิน ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให๎ได๎มาตรฐานสากล 
เพื่อปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตํอระบบการเงินและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

๓.๑.๓.๑ โครงการประเมินความเสี่ยงด๎านการปูองกันปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตํอต๎านการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอ
การร๎าย รายของสถาบันการเงิน (กลุํมธุรกิจธนาคาร บริษัท
หลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการลงทุน)  

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ปปง. 

๓.๑.๔ ปรับโครงสร๎างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ สร๎าง
ความเป็นธรรมในสังคม สํงเสริมการใช๎ทรัพยากร
อยํางมีประสิทธิภาพ และสร๎างฐานรายได๎ภาษีที่ยั่งยืน
ในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ทั้งจากภาษีและที่มิใชํภาษี 

   

๓.๑.๕ สํ งเสริมและรักษาวินัยการคลั ง โดยปรับปรุ ง
องค์ประกอบและโครงสร๎างงบประมาณให๎เหมาะสม 
มี ร ะบบบริ หา รคว าม เ สี่ ย งทา งก ารคลั งที่ มี
ประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ
รายจํายให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาและให๎เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต สํงเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการรํวมลงทุนและดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ ตลอดจนสํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ให๎มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได๎ใน
ท๎องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากสํวนกลาง 

   



 

๒๐๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสร๎างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุํ งเน๎น
ประสิทธิภาพการให๎บริการ การบริหารทรัพย์สินให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด และเรํงฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มี
ปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการกํากับ
ดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน 
เพื่อให๎รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกท่ีสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของ
ประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทันตํอความ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๖.๑ โครงการจ๎างท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดการย๎ายโรงงานมักกะสัน โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ 
โรงรถจักรธนบรุี โรงซํอมรถดีเซลรางและรถโดยสารกรุงเทพ 
โรงซํอมรถสินค๎าบางซื่อ และคลังพัสดุ  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ รฟท. 

๓.๑.๖.๒ โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมลูและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารทรัพยส์ิน ระยะที่ ๒  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รฟท. 

๓.๑.๖.๓ แผนงานจ๎างที่ปรึกษาดําเนินการตาม พรบ. รํวมทุน ๒๕๓๕ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ยํานโรงงานมักกะสัน  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รฟท. 

๓.๑.๖.๔ แผนงานจ๎างที่ปรึกษาดําเนินการตาม พรบ. รํวมทุน ๒๕๓๕ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ กม.๑๑  

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ รฟท. 

๓.๑.๖.๕ แผนงานจ๎างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกาตาม พรบ. รํวมทุน ๒๕๓๕ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีแมํน้ํา  

๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ รฟท. 

๓.๑.๖.๖ แผนงานจัดทําแผนแมํบทยํานสถานี ๑๒ สถานี  ๒๕๕๕ รฟท. 
๓.๑.๖.๗ แผนงานจ๎างที่ปรึกษาศึกษาและจดัทําแผนแมํบทการพัฒนา

พื้นที่ตามแนว Corridor สายสีแดง  
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รฟท. 

๓.๑.๖.๘ แผนพัฒนาการใช๎ประโยชน์พ้ืนท่ีนอกเขตรั้วศุลกากรทําเรือ
กรุงเทพจํานวน ๔ แปลง  ประกอบด๎วย โครงการพัฒนาพื้นที่
ในเขตทางพิเศษ  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กทพ. 

๓.๑.๖.๙ แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินกิจการ  

  

๓.๑.๖.๑๐ แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ รฟท. 
๓.๑.๖.๑๑ โครงการเกษียณอายุกํอนกําหนดของพนักงาน  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ขสมก. 



 

๒๑๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๑.๗ บริหารสินทรัพย์ของประเทศท่ีมีอยูํให๎เกิดประโยชน์
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของ
ภาครัฐ ตลอดจนทุนในท๎องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง
กองทุนท่ีสามารถใช๎ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติ
ให๎เป็นประโยชน์ เชํน กองทุนมั่งคั่งแหํงชาติ กองทุน
น้ํามันเช้ือเพลิงสํารองแหํงชาติ และกองทุนความ
มั่นคงทางอาหาร เป็นต๎น 

   

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้      
๓.๒.๑ สํ ง เสริ มการทํ อง เที่ ย วจากทั้ งภายนอกและ

ภายในประเทศ จัดให๎มีการพัฒนาการทํองเที่ยวและ
แหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแกํ
นักทํองเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมเชิงสุขภาพ
และสปา ที่มีคุณภาพและมูลคําเพิ่มสูง ให๎มีรายได๎
จากนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ๒ เทําตัวในเวลา ๕ ปี 

๓.๒.๑.๑ ขยายฐานตลาดลูกค๎าใหมํ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กก. (ททท.) 

๓.๒.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพชองทางการประชาสัมพันธ์และสื่อขายผําน
สื่อออนไลน์  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กก. (ททท.) 

๓.๒.๒ ขยายบทบาทให๎ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็น
แหลํงรายได๎และการจ๎างงานในประเทศมาเป็น
เวลานานให๎ก๎าวข๎ามไปสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต
และการค๎าอาหารคุณภาพสูง เป็นที่ต๎องการของ
ผู๎บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนา
ประเทศไทยให๎เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายลํวงหน๎า
สินค๎าเกษตรและอาหาร เชํน ข๎าว น้ําตาล มัน
สําปะหลัง และอื่น ๆ จะทําให๎เปูาหมายการเป็นครัว
ที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 
 

   



 

๒๑๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๒.๓ สํ งเสริ มและผลักดันให๎อุ ตสาหกรรมพลั งงาน 
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร๎างรายได๎
จากความต๎องการภายในประเทศ รวมทั้งสร๎างการ
จ๎างงานให๎แกํประเทศโดยถือเป็นอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ใหมํ 

   

๓.๒.๔ ยกระดับความสามารถในการแขํงขันและขยายชํองทาง
การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการใน
ประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให๎เข๎าสูํระบบ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ในการผลิตสินค๎าและบริการที่มี
คุณคําและคุณภาพสูง ซึ่งจะต๎องสร๎างคนที่มีฐานความรู ๎
ความชํานาญ และความคิดสร๎างสรรค์ตํอยอดความรู๎สูํ
การสร๎างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนาสร๎างตราสินค๎า
ใหมํ จ ากภู มิ ปั ญญาท๎ อ งถิ่ น  โดย เฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนอัญมณี และอื่น 

   

๓.๒.๕ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศ
เพื่อนบ๎านซึ่ งมีความพร๎อมทางด๎านแรงงานและ
วัตถุดิบเพื่อสร๎างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให๎แกํ
ประเทศและภูมิภาค 

   

๓.๒.๖ ดึงดูดการลงทุนเข๎าสูํประเทศในสาขาที่เป็นการผลิต
สินค๎าและบริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีมูลคําสูง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีการถํายทอดเทคโนโลยี
ให๎แกํคนไทย รวมถึงการลงทุนในการสร๎างเมืองใหมํ
ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม และโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะ 
โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล๎อมของ
การลงทุนให๎เอื้ออํานวยและดึงดูดนักลงทุน 

๓.๒.๖.๑ โครงการพลิกฟ้ืนการลงทุนกระตุน๎เศรษฐกิจไทย  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (สกท.) 

๓.๒.๗ เสริมสร๎างกระบวนการสร๎างอาชีพ สร๎างงานที่มี
คุณภาพและมีรายได๎สูงให๎แกํประชาชนอยํางทั่วถึง 
เป็นระบบ ในทุกระดับช้ันความรู๎ และสํงเสริมให๎เกิด

   



 

๒๑๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ความรู๎ ความชํานาญ และความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อ
สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎และเงินรํวมลงทุน
ระยะยาว รวมทั้งจัดตั้งกองทุนตําง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให๎เกิดการผลิต การแปรรูป และการค๎าอยํางทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ได๎สินค๎าและบริการที่มี
คณุภาพ สามารถขายได๎ในราคาที่ดี 

๓.๒.๘ สํงเสริมการขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค๎า  
การลงทุน และการเงิน ภายใต๎ประโยชน์รํวมกันของ
กรอบความรํวมมือและข๎อตกลงทางการค๎าหลายฝุาย 
โดยจัดมาตรการเตรียมพร๎อมและให๎ธุรกิจและประชาชน
ไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหมํและมีความ
พร๎อมรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคสํวน 

๓.๒.๘.๑ โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ตํอโครงสรา๎งเศรษฐกิจมหภาคของไทย  

๒๕๕๕ สศช. (สศม.) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ    
๓.๓.๑ ภาคเกษตร    

๑) สํงเสริมสนับสนุนให๎สภาเกษตรกรแหํงชาติเป็น
กลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและ
รํ วมกันพัฒนาเกษตรกรด๎ วยตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

   

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อให๎ได๎ผลผลิตสูง ต๎านทานตํอโรคและแมลง
ศั ตรู พื ช  สอดคล๎ องกั บสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถํายทอด
องค์ความรู๎จากการวิจัยไปสูํเกษตรกรเพื่อให๎มี
การใช๎พันธุ์ดี ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ โดยเฉพาะการใช๎ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดิน
แตํละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดต๎นทุนการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

๒.๑) โครงการลดต๎นทุนการผลิต 
๒.๑.๑) การสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยเพื่อลดต๎นทุนการผลิตของ

เกษตรกร 
๒๕๕๕ พด. 

๒.๑.๒) การใช๎ปุ๋ยตามคําวเิคราะห์ดิน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสก. 

๒.๑.๓) โครงการลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกรในสถาบัน
เกษตรกร 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสส. 

๒.๑.๔) การสํงเสริมการใช๎สารอินทรีย์ลดการใช๎สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย ์

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พด. 

๒.๑.๕) การลดต๎นทุนการผลติข๎าว ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กข. 



 

๒๑๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด๎านปศุสัตว์ให๎ได๎
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เพียงพอกับความต๎องการภายในประเทศและ
การสํงออกเพิ่มสมรรถนะการควบคุม ปูองกัน 
วินิจฉัย และบําบัดโรค การติดตํอระหวํางสัตว์สูํ
คน การพัฒนาเทคโนโลยีด๎านชีวภัณฑ์สัตว์ และ
การตรวจสอบคุณภาพ 

   

๔) พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและใน
แหลํงน้ําธรรมชาติ โดยการฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงและจัดระเบียบการทําประมงให๎สมดุลกับ
ศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่
อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ๎าน สํงเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม แสวงหาลูํทางการทําประมงใน
นํานน้ําตํางประเทศที่ไมํขัดตํอระเบียบของ
องค์การระหวํางประเทศและประเทศที่นําเข๎า 
โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ําลึกและความ
รํวมมือกับตํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาสินค๎า
ประมงให๎มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแตํต๎นน้ําถึง
ปลายน้ํา ตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ําตามมาตรฐานสากล 

   

๕) เสริมสร๎างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให๎
เข๎มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
ลดต๎นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็น
ขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการ
จําหนํายลํวงหน๎าที่ แมํนยํ า และประสาน
โครงสร๎างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด สร๎างกระบวนการผสมผสาน
ระหวํางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

๕.๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 
๕.๑.๑) มันสําปะหลัง ปาลม์น้ํามันถั่วเหลอืง ข๎าวโพดเลี้ยงสตัว ์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสก. 
๕.๑.๒) ปาล์มน้ํามัน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วก. 
๕.๑.๓) มันสําปะหลัง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วก. 
๕.๑.๔) โครงการเรํงรัดการผลิตโคเนื้อคณุภาพ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปศ. 
๕.๑.๕) โครงการยกระดับมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงปลานิล

เพื่อการสํงออก 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กป 

๕.๒) โครงการจดัระบบการปลูกข๎าว 



 

๒๑๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๕.๒.๑) ประชาสมัพันธ์และอํานวยการ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ กข. 
๕.๒.๒) จัดเวทีชุมชนและการวิเคราะห์ข๎อมูล ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ชป. 
๕.๒.๓) การจัดอบรม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ กสก. 
๕.๒.๔) สนับสนุนเมลด็พันธ์ุ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ วก. 
๕.๒.๕) สนับสนุนปุ๋ยพืชสด ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ พด. 
๕.๒.๖) ประเมินผล ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ สศก. 

๖) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ที่มี
ข๎อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ๎วน สามารถ
เช่ือมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมี
การปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํ เสมอ เพื่อความ
สะดวกในการสนับสนุนชํวยเหลือและพัฒนา
เกษตรกร สร๎างหลักประกันความมั่นคงใน 
การประกอบอาชีพให๎แกํ เกษตรกร จัดให๎มี
อาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎านเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดให๎มีรายการ
โทรทัศน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎าน
การผลิตและการตลาดแกํเกษตรกรทั่วไป 

๖.๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาคเกษตร 
๖.๑.๑) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการน้ําเพื่อการเกษตร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.กษ, กข.,ตส.,กป. 
๖.๑.๒) จัดให๎มีอาสาสมคัรเกษตรหมูบํ๎าน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสก. 
๖.๑.๓) สร๎างและพัฒนาเกษตรกรรุํนใหม ํ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสก., กข., กป., วก., ส.

ป.ก.,พด.,กสส. 
๖.๑.๔) จัดทําทะเบียนเกษตรกร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  

(๑) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กสก. สศก. 
(๒) โครงการขึ้นทะเบียนจัดทําฐานข๎อมูลและ

จัดระบบสารวนเทศสับปะรดและปาล์มน้ํามัน 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ สศก. 

๖.๑.๕) โครงการโทรทัศน์เกษตร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.กษ. 
๗) เรํงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนา

สถาบันเกษตรกรในด๎านธุรกิจ สร๎างเกษตรกรรุํน
ใหมํจากโครงการกองทุนตั้ งตัวได๎  รํ วมมือ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให๎
บุคลากรของสถาบันการศึกษาได๎ทําหน๎าที่
สนับสนุนการสํงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบ 
การจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย๎อนกลับแหลํง
ผลิต เรํงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เชํน 
ยางพาราและพืชพลังงาน เชํน ปาล์มน้ํามัน อ๎อย 

๗.๑) โครงการเสรมิสร๎างความเขม๎แข็งธุรกิจการเกษตรและเกษตรกร  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ.(คน./ทป.) 



 

๒๑๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

มันสําปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานโลก 
สํงเสริมการผลิตสินค๎าใหมํที่ให๎ผลตอบแทนสูง 
โดยมีเปูาหมายเพิ่มมูลคําภาคการเกษตรตํอ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศอยํางตํอเนื่อง 

๘) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคําเพิ่มเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขํงขันในตลาดโลก โดยการ
สํงเสริมการผลิตสินค๎าใหมํที่มีกําไรสูง มีการแปร
รูปอยํางครบวงจรเพื่อแสวงหามูลคําเพิ่มสูงสุด 
พัฒนาระบบตลาดทุกข้ันตอน ยกระดับผลผลิต
ให๎ มี คุณภาพและเป็ นที่ ยอมรั บในตลาด
ตํางประเทศ สร๎างกลุํมธุรกิจรายสินค๎าระดับ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน และ
สร๎างโอกาสช้ีนําในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาด
ข๎าว เรํงรัดการเจรจาข๎อตกลงตําง ๆ ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารในตลาดโลก 
สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแงํ
สินค๎าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการ
ลงทุนภาคเกษตรในตํางประเทศ 

   

๙) สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ สํงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์  ดําเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล๎อม 
สร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตรและสร๎างความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลก 
สร๎างความสมดุลระหวํางพืชอาหารและพืช
พลังงาน สํงเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ทางเลือก ปรับโครงสร๎างและจัดหาที่ทํากิน
ให๎แกํเกษตรกรผู๎ยากไร๎และดําเนินการฟื้นฟู
คุณภาพดินให๎คงความอุดมสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
ตลอดจนการคุ๎มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

๙.๑) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สศช.(สทว.) 



 

๒๑๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม    
๑) ยกระดับความสามารถในการแขํ งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศด๎วยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ลดต๎นทุนของผู๎ประกอบการ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าให๎เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎เอกชนลงทุน
วิจัยและพัฒนาด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต๎องการของผู๎ซื้อและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด ตลอดจน
สํงเสริมให๎มีการสร๎างตราสินค๎าไทย 

๑.๑) โครงการเสรมิสร๎าง SMEs เข๎มแขง็อยํางบูรณาการ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (กสอ./สศอ.) 

๒) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข๎าสูํอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์ที่ใช๎ปัญญา ใช๎เทคโนโลยี และใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงาน
เป็นหลัก โดยสํงเสริมการสร๎างนวัตกรรมจาก
วัฒนธรรมของชาติเพื่อนํารายได๎เข๎าประเทศ 
เ ชํ น  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ถํ า ย ทํ า ภ า พย น ต ร์ 
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา 
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และอุตสาหกรรม
การออกแบบ เป็นต๎น 

๒.๑) โครงการครัวไทยสูํครัวโลก  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (สป.อก.) 

๒.๒) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cluster Based 
Industry)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (สก.อก./กสอ./สสว.) 

๒.๓) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (Thailand Creative 
Economy)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สบร.) 

๒.๔) แผนงานสรรหาองค์ความรู๎และสํงเสรมิพัฒนาด๎านการออก แบบ
และความ คดิสร๎างสรรค ์ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สบร.) 

๒.๕) แผนงานพัฒนาบํมเพาะนักออกแบบและผู๎ประกอบการ เพื่อตํอ
ยอดสูํธุรกจิสรา๎งสรรค์  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สบร.) 

๒.๖) แผนงานวาระแหํงชาตดิ๎านการออกแบบ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สบร.) 

๒.๗) โครงการสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สสปน.) 
๓) พัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

บนฐานความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคําและ

๓.๑) โครงการอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industry) ครบวงจร  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (สศอ./สป.อก./กสอ.) 



 

๒๑๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ยกระดับสินค๎าให๎มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยาย
ตลาด เชํน สินค๎าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล 
เป็นต๎น เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

๔) สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม โดยสนับสนุนชํองทางการเข๎าถึง
แหลํงสินเช่ือผํานสถาบันการเงินตํางๆ สํงเสริม
สถาบันเฉพาะทางให๎เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และทดสอบผลิตภัณฑ์ สํงเสริมการรวมกลุํม
อุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ตั้ งแตํต๎นน้ํ าจนถึ งปลายน้ํ า และปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์สํงเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เอื้ออํานวยตํอการ
ลงทุนมากยิ่งขึ้น 

   

๕) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของ
สินค๎าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค๎ามาก
ขึ้น เพื่อปูองกันสินค๎านําเข๎าที่ไมํได๎คุณภาพซึ่ง
อาจกํอให๎เกิดภัยอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน
และกํอให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎มี
การบังคับใช๎มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สําหรับสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศอยํางจริงจัง 
และสํงเสริมให๎เกิดการยอมรับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค๎ารํวมกันในกลุํมอาเซียน 

   

๖) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหํงใหมํ โดยพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมใหมํในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมที่ไมํกํอ
มลพิษ และพัฒนาเส๎นทางการขนสํงเช่ือมโยง
ระหวํางพื้นที่อุตสาหกรรมดังกลําวกับทําเรือน้ํา

๖.๑) โครงการพื้นท่ีอุตสาหกรรมใหมํ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (กนอ./สป.อก.) 



 

๒๑๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ลึกแหลมฉบังและทําเรือมาบตาพุด รวมทั้งการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวํางฝั่งอันดามันและ
ฝั่งอําวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมํกํอ
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

๗) เรํงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให๎ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความรับผิดชอบตํอสังคม และอยูํ
รํวมกับชุมชนได๎ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
ลดการใช๎ทรัพยากรและลดปริมาณการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจก ด๎วยหลักการการลดการใช๎ 
การใช๎ซ้ําและการนํากลับมาใช๎ใหมํ เพิ่มปริมาณ
การใช๎พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการสร๎างรายได๎จากการ
ขายคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร๎อน 
รวมทั้งสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
แก๎ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะแวดล๎อม และ
พัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่สอดคล๎องกับแนวทางดังกลําวเพื่อนําไปสูํ
สังคมคาร์บอนต่ํา 

๗.๑) โครงการขับเคลื่อนสูํอุตสาหกรรมสีเขียว  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อก. (กรอ./กพร./สป.อก.) 

๘) สํงเสริมและจัดให๎มีมาตรการทางภาษีและ
มาต รการอื่ นที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ในกา รพั ฒนา
อุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดการประหยัดพลังงาน 
การใช๎พลังงานทดแทน และการใช๎พลังงานจาก
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัด
พลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ ใช๎พลังงาน
ทดแทนและสะอาด ได๎แกํ เอทานอล ไบโอดีเซล 
และก๏าซธรรมชาติ (NGV) 
 
 

   



 

๒๑๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๙) สนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขา
การผลิตเข๎าประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งมีความพร๎อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ความเพียงพอของแหลํงพลังงาน การจัดการของ
เสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่ งแวดล๎อมที่ดี 
รวมถึงการจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอื้อ
ประโยชน์ตํอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว 

   

๑๐) เรํงรัดสํารวจและแสวงหาแหลํงแรํสําคัญ เพื่อ
นํามาใช๎ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
อุตสาหกรรมตํอยอดเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยให๎
ความสํ าคัญกับการกํ ากับดูแลผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

   

๓.๓.๓ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา    
๑) การพัฒนาการทํองเที่ยว    

๑.๑) สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่
สนับสนุนการทํองเที่ยวและเรํงรัดการ
ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวของผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 

   

๑.๒) พั ฒนา  บู รณะ  และฟื้ นฟู แหลํ ง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูํแล๎ว สํงเสริม
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํในเชิง
กลุํมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ขอ ง ชุ ม ชน ต าม แผ น พั ฒน าก า ร

๑.๒.๑) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาการทํองเที่ยวสํวนกลางและ
สํวนภูมภิาค  

๒๕๕๕ กก. 
(สป.กก.) 

๑.๒.๒) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสร๎างสรรค์ด๎านการ
ทํองเที่ยว  

๒๕๕๖ สศช. (สพข.) 

๑.๒.๓) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  ๒๕๕๕ อพท. 

๑.๒.๔) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ในวัดพระธาตุแชํแห๎ง  ๒๕๕๕ อพท. 



 

๒๒๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ทํ อ ง เ ที่ ย วที่ เ ป็ นก รอบแนวทา ง 
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ ของ
ประเทศ รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎ภาคเอกชนและองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นลงทุนพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 

๑.๒.๕) โครงการ Low Carbon Destination  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๖) โครงการตามกรอบบรูณาการการบริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนหมูํเกาะช๎างและพื้นที่เช่ือมโยง  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๗) โครงการประตมิากรรมใต๎ทะเลไทยเฉลิมพระเกยีรติ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๘) โครงการประเมินศักยภาพแหลํงทอํงเที่ยวของประเทศไทย  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ อพท. 

๑.๒.๙) โครงการ Creative Green Park  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๑๐) โครงการทํองเที่ยวชุมชนอยํางยั่งยนืในพ้ืนท่ีพิเศษ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๑๑) โครงการพัฒนาเครือขํายการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนระดับประเทศ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๒.๑๒) แผนสื่อสารองค์ความรู๎และสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อพท. 

๑.๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการ
ด๎ า น ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
ประกอบการและดําเนินธุรกิจเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนา
มาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐเพื่อให๎สามารถดึงดูดและรองรับ
ตลาดนักทํองเที่ยวกลุํมคุณภาพได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

   

๑.๔) สํงเสริม สนับสนุนตลาดนักทํองเที่ยว
คุณภาพทั้งจากตํางประเทศและใน
ประเทศ โดยใช๎กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
ในกลุํมตําง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศ
และระหวํางประเทศเพื่อให๎ประเทศไทย

๑.๔.๑) สํงเสริมการทํองเที่ยวกลุํม High End  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กก. (ททท.) 



 

๒๒๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

เ ป็ น แห ลํ ง ทํ อ ง เ ที่ ย ว ร ะ ดั บ โ ล ก 
ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค๎า
ระหวํางประเทศ และศูนย์กลางการ
ทํ อ ง เที่ ย ว เ ชิ งสุ ขภาพ และ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การ
ยกเว๎นคําธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ให๎แกํนักทํองเที่ยวที่อยูํในกรอบการค๎า
เสรี หรือมีความสัมพันธ์ด๎านการค๎าการ
ลงทุนรํวมกับประเทศไทย และการ
ย ก เ ว๎ น ก า ร ต ร ว จ ล งต ร า ใ ห๎ แ กํ
นักทํองเที่ยวจากประเทศกลุํมเปูาหมาย 

๑.๔.๒) โครงการกํอสร๎างศูนย์ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติจังหวัด
เชียงใหม ํ(Flagship) 

๒๕๕๕ กก. (สป.กก.) 

๑.๔.๓) การประชุมใหญํประจําปีของโรตารีสากล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ สสปน. 

๑.๕) สํ งเสริ มกิจกรรมและรูปแบบการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ส ร๎ า งคุ ณคํ า แล ะ
มูลคําเพิ่มทางการทํองเที่ยว พัฒนา
คุณภาพการบริการทํองเที่ยว สนับสนุน
การถํ ายทําภาพยนตร์ ตํ างชาติ ใน
ประเทศไทย และสํงเสริมการเสนอตัว
ให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพการจัด
กิจกรรมนานาชาติขนาดใหญํ 

๑.๕.๑) โครงการเสนอตัวเป็นเจ๎าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 
๒๐๒๐ อยํางเป็นทางการของประเทศไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สสปน. 

๑.๖) ผลักดันความรํวมมือของหนํวยงานตําง 
ๆ เพื่อให๎บริการนักทํองเที่ยวอยํางมี
คุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎
เพียงพอกับความต๎องการ ปรับปรุง
แก๎ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
กั บ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบังคับใช๎กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องเพื่ออํานวยความสะดวก 

   



 

๒๒๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ดู แลความปลอดภั ย และปูองกัน 
การเอาเปรียบนักทํองเที่ยว พร๎อมทั้ง
ปูองกันแก๎ ไขปัญหาผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวสูํความยั่งยืน 

๑.๗) พั ฒ น า ด๎ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ สํงเสริมบทบาทของ
องค์ กรปกครองสํ วนท๎องถิ่ นและ
ภาคเอกชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด๎านการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับ
แหลํงทํองเที่ยวของไทยให๎เป็นที่รู๎จัก
ทั่วโลก 

   

๒) การพัฒนาภาคบริการ    
๒.๑) เรํงรัดพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านบริการ

ให๎มีองค์ความรู๎ เสริมสร๎างนวัตกรรม
และทักษะทั้งด๎านภาษา มาตรฐานการ
บริการ และการจัดการ เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งและทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของความตกลงระหวํางประเทศด๎าน
กา รค๎ า บ ริ ก า ร  ก า ร เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
บรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจ
และการพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมรับ
การขยายตัวของธุรกิจ และสํงเสริมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาค
บริการไทย 
 
 

๒.๑.๑) โครงการศูนย์ข๎อมูลสําหรบัอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการ
แสดงสินค๎า (Intelligence Center) 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สสปน. 



 

๒๒๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๒.๒) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อ
ขยายฐานการผลิตและการตลาดสูํ
ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความ
หลากหลาย มูลคํา ความสามารถใน
การแขํงขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ 
เพื่อให๎เป็นแหลํงสร๎างรายได๎เงินตรา
ตํางประเทศและรายได๎ท๎องถิ่น เชํน 
การทํองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ 
ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค๎ า 
การศึกษานานาชาติ  การกํอสร๎าง 
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟช่ัน 
ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนสํง
สิ น ค๎ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องกับกีฬาและนันทนาการ 
รวมทั้ งสินค๎ าบริการที่ ใช๎ความคิด
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยที่ เ ช่ื อมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ 

   

๓) การพัฒนากีฬา    
๓.๑) สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

กีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให๎มี
การแขํงขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับ
โลกที่สําคัญ ๆ ตลอดจนการประชุม
เกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพื่อเช่ือมโยงกับการทํองเที่ยว โดย
ความรํวมมือและการมีสํวนรํวมจากทุก
ฝุายเป็น “ทีมไทยแลนด์” 

๓.๑.๑) กํอสร๎างศูนยฝ์ึกกีฬาแหํงชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ี ๒๕๕๕ กก. (กทท.) 

๓.๑.๒) กํอสร๎างศูนยฝ์ึกกีฬาแหํงชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี (สนาม
กอล์ฟ, สนามจักรยานและสนามขีม่๎า)   

๒๕๕๖ กก. (กทท.)  



 

๒๒๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๒) จัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
การกีฬาให๎ เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ ง
อํานวยความสะดวก เชํน สนามกีฬา 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให๎มีผู๎
ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจํา
ศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งสํงเสริมให๎
ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการลงทุนและ
การบริจาคเพื่อพัฒนาการกีฬาด๎วย
มาตรการจู ง ใจที่ เหมาะสม เ ชํ น 
มาตรการภาษี มาตรการสํงเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต๎
ความโปรํงใสและมีธรรมาภิบาล 

๓.๒.๑) โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาอําเภอ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กก. (กพล.) 

๓.๒.๒) โครงการกํอสร๎างสนามกีฬาตําบล  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กก. (กพล.) 

๓.๓) จัดให๎มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน
แกํเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
แ ล ะ มี แ น ว โ น๎ ม วํ า จ ะ เ ป็ น ผู๎ มี
ความสามารถสูงด๎านกีฬาในระดับ
นานาชาติ  ให๎สามารถพัฒนาเป็น
นักกีฬาทีมชาติที่สร๎างช่ือเสียงและเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํเยาวชนของประเทศ 
รวมทั้งปรับบทบาทของกองทุนพัฒนา
กีฬาแหํงชาติให๎สนับสนุนภารกิจในการ
พัฒนานักกีฬาตั้ งแตํระดับเด็กและ
เยาวชน 

   

๓.๔) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด๎วยการ
นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาประยุกต์ใช๎อยํางจริงจัง เพื่อพัฒนา
กีฬาที่มีศักยภาพไปสูํกีฬาอาชีพ พร๎อม
ไปกับการพัฒนาผู๎ฝึกสอนและผู๎ตัดสิน

๓.๔.๑) ปรับปรุงสนามแขํงขันฟุตบอลอาชีพ  รายการไทยพรีเมยีรล์ีก 
(พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสนามกีฬาให๎มีมาตรฐานในระดับ
สากล)  

๒๕๕๕ กก.(กกท.) 



 

๒๒๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ให๎ได๎มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่ อใช๎ เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
กีฬาอยํางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให๎
ผู๎พิการเข๎าถึงการกีฬาและการแขํงขัน
กีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสูํการ
เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีม
ชาติ ไทยในการแขํ งขั นกีฬาและ
มหกรรมกีฬาตําง ๆ 

๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน    
๑) สํงเสริมนโยบายการแขํงขันอยํางเสรีและเป็น

ธรรมเพื่อปูองกันการผูกขาดตัดตอน สํงเสริม
และพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการ
คุ๎มครองผู๎บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน แก๎ไข
ปรับปรุงกฎหมาย มาตรการตําง ๆ เพื่อสร๎าง
ความเป็นธรรมให๎แกํผู๎บริโภค รวมทั้งสร๎างความ
มั่นใจให๎แกํผู๎ประกอบการในด๎านการคุ๎มครอง
และปูองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
สินค๎าและผลิตภัณฑ์ไทยในตํางประเทศ 

๑) แผนงานบูรณาการนโยบายและยทุธศาสตร์การคุ๎มครองผู๎บริโภค  ๒๕๕๕-๒๕๕๘ นร. (สคบ.) 

๒)  แผนงานเสรมิสร๎างและพัฒนาบทบาทเครือขํายดา๎นการ
คุ๎มครองผู๎บริโภค  

๒๕๕๕-๒๕๕๘ นร. (สคบ.) 

๓) แผนงานพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลด๎านการคุ๎มครองผู๎บรโิภค 

๒๕๕๕-๒๕๕๘ นร. (สคบ.) 

๒) สร๎างความเช่ือมั่นให๎นักลงทุนทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายและ
กฎระเบี ยบที่ สํ ง เสริมการค๎ าการลงทุนที่
ครอบคลุมการลงทุนด๎านเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหาร 
การนําเข๎าเพื่อปูองกันการค๎าที่ไมํเป็นธรรม การ
ทุํมตลาด และสินค๎าที่ไมํได๎มาตรฐานทางด๎าน
คุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให๎มีคุณภาพที่สามารถ

   



 

๒๒๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ขยายตัวได๎อยํางยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได๎อยํางทั่วถึง และมีภูมิคุ๎มกันตํอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและ
อนาคต 

๓) สนับสนุนการลงทุนในตํางประเทศในสาขาที่
ผู๎ประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้ง
โรงงานผลิตสินค๎า การทําสัญญาสินค๎าเกษตรตาม
ข๎อตกลง การเปิดสาขา การหาตัวแทนและ
หุ๎นสํวนในตํางประเทศเพื่อสร๎างเครือขํายธุรกิจ
ไทยในตํางประเทศ สํงเสริมและสนับสนุนการเปิด
ร๎านอาหารไทยของคนไทย ตามนโยบายครัวไทยสูํ
ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 

   

๔) ปรับปรุงมาตรการการสํงเสริมการลงทุน ให๎
ครอบคลุมการให๎สิทธิประโยชน์แกํธุรกิจใน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทํองเที่ยว การ
กีฬา และบริการ โดยเน๎นกิจการที่ใช๎ความคิด
สร๎างสรรค์ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม มีการใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูง และมีสํวนรับผิดชอบตํอสังคม 

   

๕) สํงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาด
เดิมและสร๎างตลาดใหมํเพื่อลดการพึ่งพาการ
สํงออกไปตลาดหลัก โดยสํงเสริมการสํงออก
สินค๎าและบริการในตลาดใหมํ ได๎แกํ จีน อินเดีย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก 
พร๎อมทั้งรักษาสํวนแบํงในตลาดหลักไมํให๎ลดลง 
ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมในเชิงของทักษะ 
เทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเป็นในการแขํงขัน
ระดับโลกเพื่อการขยายตัวอยํางยั่ งยืนของ
ประเทศในอนาคต และเป็นการสํงเสริมให๎สินค๎า

๕.๑) แผนงานสํงเสริมการค๎าและการลงทุนกับตํางประเทศของผู๎แทน
การค๎าไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สลน. 



 

๒๒๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

และบริการของไทยเป็นที่รู๎จักและยอมรับอยําง
แพรํหลายจากผู๎บริโภคในประเทศตําง ๆ 

๖) พัฒนาสินค๎าและบริการที่สร๎างโอกาสใหมํในการ
หารายได๎การผลิตสินค๎าและบริการอันเป็นที่
ต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนาจาก
แนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ที่ ใช๎
นวัตกรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยคํานึงถึงการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการ
สํงออก ลดต๎นทุนจากการพัฒนาระบบการ
กระจายสินค๎าจากแหลํงผลิตท๎องถิ่นไปสูํตลาด
ในทุกระดับ โดยให๎ความสําคัญในการเชื่อมโยง
ให๎ประเทศไทยเป็นประตูสูํตลาดโลกของภูมิภาค 
รวมทั้งพัฒนาและสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค๎าสินค๎าและบริการระหวําง
ประเทศและศูนย์กลางการผลิตและสํงออก
อาหารฮาลาลในโลก 

๖.๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ด๎วยทรัพยส์ินทางปัญญา  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ.(ทป.) 

๖.๒) โครงการสํงเสริมสมรรถนะการผลติและการตลาดงานศลิปาชีพ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ.(ศศป.) 

๗) ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค๎ า  
การลงทุน และการตลาดภายใต๎กรอบความ
รํวมมือและข๎อตกลงการค๎าเสรีในระบบพหุภาคี
และทวิภาคี โดยเรํงรัดการใช๎ประโยชน์จาก
ความตกลงที่มีผลบังคับใช๎แล๎ว พร๎อมทั้งวาง
แนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนด
มาตรการในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ที่ ได๎รับ
ผลกระทบ และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กรอบความรํ วมมื อทาง เศรษฐกิ จ  เพื่ อ
เตรียมพร๎อมในการพัฒนาสินค๎าและบริการให๎
สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานตําง ๆ 
 

๗.๑) โครงการจดัทําเขตการค๎าเสร ี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ(จร.) 

๗.๒) โครงการเสรมิสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการเพื่อรองรับการเปดิเสร ี 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พณ.(จร./สอ./คต./ทป./
คน.) 

๗.๓) การศึกษามาตรการสํงเสริมสนับสนุนและแนวทางการลด
ผลกระทบตํอผู๎ประกอบการด๎านการขนสํงเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันเมื่อเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ คค. (สนข.) 



 

๒๒๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘) เรํงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
พื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยให๎ความสําคัญตํอจังหวัด
ชายแดนเพื่อสํงเสริมการค๎า การตลาด การ
ลงทุน การจ๎างงาน และการใช๎วัตถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบ๎าน ซึ่งเป็นการใช๎ประโยชน์จาก
ความเช่ือมโยงด๎านคมนาคมขนสํงของภูมิภาค
อาเซียน 

๘.๑) โครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีกาญจนบุรี
และบรเิวณใกล๎เคียง เพื่อเปดิประตูเศรษฐกิจด๎านตะวันตก  

๒๕๕๖ สศช.(สพท.) 
 

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่ง
มวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

   

๓.๔.๑ พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง ระบบ
ประปา และระบบไฟฟูาให๎กระจายไปสูํภูมิภาคอยําง
ทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งสํงเสริมการประหยัดพลังงาน
และลดต๎นทุนการขนสํงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน พร๎อมทั้ง
สร๎างโอกาสการกระจายรายได๎ กระจายเศรษฐกิจ 
และกระจายการลงทุนสูํชนบท รวมทั้งกํากับดูแล
อัตราคําบริการที่สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และกลุํม 
ผู๎ได๎รับประโยชน์และการคุ๎มครองผู๎บริโภค 

๓.๔.๑.๑ แผนพัฒนาระบบโครงขํายทางหลวงชนบท  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ คค.(ทช.) 

๓.๔.๑.๒ แผนงานบํารุงรักษาระบบโครงขํายทางหลวงชนบท  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(ทช.) 

๓.๔.๑.๓ โครงการกํอสร๎างทางพิเศษสายศรรีัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๗-๒๕๕๘ คค.(ทล) 

๓.๔.๑.๔ โครงการจดัหารถโดยสารปรับอากาศใช๎ก๏าซธรรมชาติ(NGV) 
เป็นเชื้อเพลิง จํานวน ๔,๐๐๐ คัน  

๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  คค.(ขสมก.) 

๓.๔.๒ ขยายการให๎บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ให๎ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร๎างการ
เข๎าถึงบริการน้ําสะอาดอยํางเทําเทียมกันทั่วประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ทส./มท. 

๓.๔.๓ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการขนสํงตํอเนื่อง
หลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐาน
การสํงออกของประเทศ รวมทั้งเรํงปรับโครงสร๎างการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะบบรา งของประ เทศ ให๎ มี
ประสิทธิภาพในระยะยาว 

๓.๔.๓.๑ โครงการกํอสร๎างทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ คค.(ทล.) 
๓.๔.๓.๒ โครงขํายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมตํอระบบขนสํงอ่ืนๆ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ คค.(ทช.) 
๓.๔.๓.๓ โครงการกํอสร๎างสถานีบรรจุและแยกสินค๎ากลํอง (ICD) แหํงที่ 

๒  
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ คค.(รฟท.) 

๓.๔.๓.๔ แผนพัฒนาโครงขํายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางถนน 
  

๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ คค.(ขบ.) 



 

๒๒๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๔.๓.๕ โครงการกํอสร๎างศูนย์เปลี่ยนถํายรูปแบบการขนสํงสินค๎าเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑/๑  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ คค.(ขบ.) 

๓.๔.๓.๖ แผนพัฒนาศูนย์การขนสํงชายแดน จังหวัดนครพนม  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(ขบ.) 
๓.๔.๔ พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงทางราง โดยเช่ือมโยง

โครงขํายและการบริหารจัดการขนสํงผู๎โดยสาร และ
สินค๎าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย ท้ังในพื้นที่
ชนบท พื้นที่เมือง และระหวํางประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส๎นทาง
รถไฟ 

   

๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคูํเช่ือมชานเมืองและหัว
เมืองหลักในเส๎นทางที่มีความสําคัญ 

๑.๑) โครงการกํอสร๎างทางคูํในเส๎นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ชํวงฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๒) โครงการกํอสร๎างทางคูํในเส๎นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ชํวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก๎า - แกํงคอย  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๓) โครงการกํอสร๎างทางคูํสายชุมทางถนนจิระ - ขอนแกํน 
ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๔) โครงการกํอสร๎างทางคูํสายประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง 
๑๖๗ กิโลเมตร  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๕) โครงการกํอสร๎างทางคูํสายลพบุรี - ปากน้ําโพ ระยะทาง ๑๑๘ 
กิโลเมตร  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๖) โครงการกํอสร๎างทางคูํสายมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 
ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๑.๗) โครงการกํอสร๎างทางคูํสายนครปฐม - หนองปลาดุก - หัวหิน 
ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร   

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๒) ศึ กษาและพัฒนารถไฟความ เร็ วสู งสาย
กรุงเทพฯ–เชียงใหมํ กรุงเทพฯ–นครราชสีมา 
กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส๎นทางอื่นเพื่อเตรียมการ
เช่ือมตํอกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
 

๒.๑) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-
เ ชียงใหมํ   กรุ งเทพฯ -เ ชียงใหมํ  กรุ งเทพ – หนองคาย  
กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(สนข.) 



 

๒๓๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต 
เรล ลิงค์ ตํอจากทําอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง
ชลบุรีและพัทยา 

๓.๑) โครงการระบบรถไฟเช่ือมทําอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport 
Link) สํวนตํอขยายชํวงพญาไท - ดอนเมือง  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสํงสินค๎าและ
ผู๎โดยสารทางรถไฟ 

๔.๑) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูาพร๎อมอะไหลํ จํานวน ๗ คัน 
(น้ําหนักกดเพลา ๑๕ ตันตํอเพลา)  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๔.๒) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูาพร๎อมอะไหลํ จํานวน ๒๐ 
คัน (น้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตันตํอเพลา)  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๔.๓) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูาพร๎อมอะไหลํเพื่อทดแทนรถ
จักร GE จํานวน ๕๐ คัน  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๔.๔) โครงการซํอมบํารุงรถจักร (Refurbish) รถจักรดีเซลไฟฟูาอัล
สตอม จํานวน ๕๖ คัน  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(รฟท.) 

๓.๔.๕ เ รํ ง รั ด โ ค ร งก า ร ร ถ ไฟฟู า  ๑ ๐  ส าย ท า ง ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให๎สามารถเริ่ม
กํอสร๎างได๎ครบใน ๔ ปี โดยเก็บคําบริการ ๒๐ บาท
ตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเรํงพัฒนาระบบตั๋วรํวม
บัตรเดียว และพัฒนาที่อยูํอาศัยให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยให๎มี
โอกาสได๎ที่อยูํอาศัยในราคาและคําเชําถูกตามบริเวณ
ใกล๎สถานีรถไฟฟูา 

๓.๔.๕.๑ แผนพัฒนาระบบรถไฟฟูาขนสํงมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล และการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(รฟท./รฟม.) 

๓.๔.๖ พัฒนาการขนสํงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ขนสํง
เดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งด๎านทะเลอันดามันและฝั่ง
ด๎านทะเลอําวไทย โดยพัฒนาทําเรือน้ําลึกและสะพาน
เศรษฐกิจเช่ือมสองฝั่งทะเลภาคใต๎ 

๓.๔.๖.๑ กํอสร๎างทําเทียบเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล (ระยะที่ ๑)  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(จท.) 
๓.๔.๖.๒ งานกํอสร๎างทําเทียบเรือน้ําลึกสงขลา แหํงที่ ๒ จ.สงขลา  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(จท.) 

๓.๔.๖.๓ แผนงานพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทําเรือแหลมฉบัง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คค.(กทท.) 
๓.๔.๗ พัฒนาทําอากาศยานสากล ทําอากาศยานภูมิภาค 

และอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมทั้ งเพิ่ ม
ความสามารถทําอากาศยานสุวรรณภูมิให๎รองรับ
ผู๎โดยสารจากปีละ ๔๕ ล๎านคน เป็นปีละ ๖๕ ล๎านคน
ขึ้นไป เพื่อให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน  

๓.๔.๗.๑ โครงการกํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาทําอากาศยาน 
จํานวน ๒๙ แหํง  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(บพ.) 

๓.๔.๗.๒ โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๕  ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ คค.(บกท. ) 

๓.๔.๗.๓ โครงการพัฒนาทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ปี คค.(ทอท.)  



 

๒๓๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

การทํองเที่ยว และการขนสํงสินค๎าทางอากาศช้ันนํา
ของเอเชียและโลก 

๓.๔.๗.๔ โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ คค.(บวท.) 

๓.๕ นโยบายพลังงาน    
๓.๕.๑ สํงเสริมและผลักดันให๎อุตสาหกรรมพลังงานสามารถ

สร๎างรายได๎ให๎ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานด๎าน
พลังงานและพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงาน
ของภูมิภาค โดยใช๎ความได๎เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 

๓.๕.๑.๑ โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจพลังงานภูมิภาค ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สนพ. 
๓.๕.๑.๒ โครงการขยายระบบสํงไฟฟูาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟูาผู๎ผลิต

เอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ปริมาณ ๒,๐๐๐ เมกะ
วัตต ์

๒๕๕๖-๒๕๕๘ กฟผ. 

๓.๕.๑.๓ โครงการระบบสํงเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังความร๎อน
หงสาลิกไนต ์

๒๕๕๕-๒๕๕๘ กฟผ. 

๓.๕.๑.๔ ระบบทํอสํงก๏าซธรรมชาต ิ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ปตท. 
๓.๕.๑.๕ การเพิ่มขีดความสามารถการนําเขา๎ การจําย และระบบขนสํง

ก๏าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ ปตท. 

๓.๕.๑.๖ LNG Receiving Terminal ระยะที่ ๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ปตท. 
๓.๕.๒ สร๎างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและ

พัฒนาแหลํงพลังงานและระบบไฟฟูาจากท้ังในและ
ตํางประเทศ รวมทั้งให๎มีการกระจายแหลํงและ
ประเภทพลังงานให๎มีความหลากหลาย เหมาะสม 
และยั่งยืน 

๓.๕.๒.๑ โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อนรวํมจะนะ ชุดที่ ๒ (๘๐๐ เม
กะวัตต์) 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ กฟผ. 

๓.๕.๒.๒ โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อนรวํมวังน๎อย ชุดที่ ๔ (๘๐๐ เม
กะวัตต์) 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ กฟผ. 

๓.๕.๒.๓ โครงการโรงไฟฟูาพลังความร๎อนรวํมพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ 
(๘๐๐ เมกะวตัต์) 

๒๕๕๕-๒๕๕๘ กฟผ. 

๓.๕.๓ กํากับราคาพลังงานให๎มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม 
และมุํงสูํการสะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริง โดยปรับบทบาท
กองทุนน้ํามันให๎เป็นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพ
ราคา สํวนการชดเชยราคานั้นจะดําเนินการอุดหนุน
เฉพาะกลุํม สํงเสริมให๎มีการใช๎ก๏าซธรรมชาติมากข้ึน
ในภาคขนสํง และสํงเสริมการใช๎แก๏สโซฮอล์และ 
ไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

 
 

  พน. 



 

๒๓๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๕.๔ สํงเสริมการผลิต การใช๎ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก โดย
ตั้งเปูาหมายให๎สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได๎
อยํางน๎อยร๎อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ท้ังนี้ ให๎มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอยํางครบวงจร 

๓.๕.๔.๑ โครงการชุมชนพลังงานสเีขียว ระยะที่ ๑ ๒๕๕๕,  
๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

พพ. 

๓.๕.๔.๒ แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลงังานทดแทน ๒๕๕๕-๒๕๕๘ พพ. 

๓.๕.๕ สํงเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอยํางเต็ม
รูปแบบโดยลดระดับการใช๎พลังงานตํอผลผลิตลง 
ร๎อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนาอยํางครบ
วงจร สํงเสริมการใช๎อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพสูง สํงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่
สะอาดเพื่อลดก๏าซเรือนกระจกและแก๎ปัญหาภาวะโลก
ร๎อน สร๎างจิตสํานึกของผู๎บริโภคในการใช๎พลังงานอยําง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพให๎เป็นระบบ จริงจังและ
ตํอเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนสํง และภาค
ครัวเรือน 

  พน. 

๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๓.๖.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเรํงรัดพัฒนาโครงขํายสื่อสารความเร็วสูงให๎
ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด๎วยราคาที่
เหมาะสม และการแขํงขันที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไปสูํสังคมแหํงความรู๎ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ ชํวยลดความ
เหลื่อมล้ําระหวํางสังคมเมืองและชนบท สนับสนุน
การเข๎าถึงข๎อมูลและขําวสาร ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เสริมสร๎างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํงเสริมการลดการใช๎พลังงานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันของ
ประเทศในระยะยาว 

๓.๖.๑.๑ แผนงานการพัฒนาโครงขํายสื่อสารความเร็วสูง (Broadband Network) 
๑) โครงการปรับเปลี่ยนโครงขํายเป็น NGN (สํวนขยายการ

ให๎บริการ FTTX) 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ TOT 

๒) โครงการปรับเปลี่ยนโครงขํายเป็น NGN  (สํวนทดแทน
อุปกรณ์ชุมสายที่หมดอายุ) 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ TOT 

๓) โครงการขยายบริการอินเทอร์เน็ตไร๎สาย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ TOT 
๔) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงขําย  IP ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ CAT 
๕) โครงการ Fiber to the x (FTTx) ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ CAT 

๓.๖.๑.๒ แผนงานพัฒนาโครงขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๓   
๑) โครงการขยายโครงขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๓ (ระยะที่ ๒) ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ TOT 
๒) โครงการให๎บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหมํ 

 
๒๕๕๕ CAT 



 

๒๓๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓) โครงการบูรณาการโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเครือขํายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network 
Infrastructure)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สรอ. 

๓.๖.๒ สํงเสริมการเข๎าถึงการใช๎บริการเครือขํายอินเทอร์เน็ต
สาธารณะที่มีการใช๎งานตามความเหมาะสมโดยไมํคิด
คําใช๎จําย ผลักดันให๎คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ ใช๎กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ จัดให๎มีบริการเครือขํ าย
อินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให๎บริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนด
โดยไมํคิดคําใช๎จําย หรือกําหนดเป็นเง่ือนไขให๎
ผู๎ประกอบการจัดให๎บริการโทรคมนาคมอยํางทั่วถึง 

๓.๖.๒.๑ แผนงานพัฒนาสังคมแหํงความเทําเทียมด๎วย ICT 

๑) โครงการพัฒนาสังคมแหํงความเทําเทียมด๎วย ICT  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.ทก.(ทส.) 

๒) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.ทก.(ทส.) 

๓) โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู๎แหํงชาติ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.ทก.(ทส.) 

๔) โครงการ Wi-Fi ฟรีในที่สาธารณะ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ TOT 

๓.๖.๓ สํงเสริมการใช๎คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ
ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว๎ซึ่ง
สิทธิอันพึงได๎ของประเทศในการใช๎เทคโนโลยีด๎านการ
สื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก 

  ทก. 

๓.๖.๔ สํงเสริมการใช๎สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้ งการพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนระบบการใช๎เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก
เป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต๎องคํานึงถึงการกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งตํอประชาชนและประเทศชาติ โดย
ผลักดันให๎คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติดําเนินการ
รํวมกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง 
 

  ทก. 



 

๒๓๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๖.๕ สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
และจั ดให๎ มี กลไกสนับสนุ นแหลํ งทุ น สํ าหรั บ
ผู๎ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและ
ขนาดยํอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพได๎
มาตรฐานและสอดคล๎องกับความต๎องการของ
อุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

๓.๖.๕.๑ แผนงานการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของการกระทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สพธอ. 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    
๔.๑ นโยบายการศึกษา    

๔.๑.๑ เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบ
ความรู๎ของสังคมไทย อันประกอบด๎วยการยกระดับ
องค์ความรู๎ให๎ได๎มาตรฐานสากล จัดให๎มีโครงการ
ตําราแหํงชาติที่บรรจุความรู๎ที่ก๎ าวหน๎าและได๎
มาตรฐานทั้งความรู๎ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สํงเสริมการอําน พร๎อมทั้งสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น จัดให๎มีระบบการ
จัดการความรู๎ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให๎
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลบนความเป็นท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับช้ันโดย
วัดผลจากการผํานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ ขจัดความไมํรู๎หนังสือให๎สิ้นไปจาก
สังคมไทย จัดให๎มีครูดีเพียงพอในทุกห๎องเรียน ให๎มี
โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุก
พื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข๎าสูํระดับโลก พัฒนา
ระบบการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม มุํงการ
สร๎างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร๎างความ

๔.๑.๑.๑ ปฏิรูปหลักสตูรการศึกษาแหํงชาต ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สพฐ.,สอศ., 
สกอ., สสวท.) 

๔.๑.๑.๒ โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบตัิการ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สพฐ.) 

๔.๑.๑.๓ โครงการครูคลังสมอง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สอศ., สพฐ.) 

๔.๑.๑.๔ โครงการพัฒนาผู๎นําตามธรรมชาต ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สพฐ. , สอศ., 
สกอ.) 

๔.๑.๑.๕ โครงการจดัทําแผนกลยุทธ์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สกศ.) 

๔.๑.๑.๖ แผนงานบริหารจัดการกลยุทธ์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สกศ.) 

๔.๑.๑.๗ โครงการศูนย์สร๎างสรรค์การเรียนรู๎ (Creative Knowledge 
& Learning center) 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สบร. 

๔.๑.๑.๘ โครงการนํารํองการประเมินคณุภาพภายนอกเชิงพื้นที่  
(Area-Based Assessment : ABA Model)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สมศ.) 

๔.๑.๑.๙ โครงการนํารํองประเมิน ๑ ชํวย ๙  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร. (สมศ.) 



 

๒๓๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ตระหนักในสิทธิและหน๎าที่ ความเสมอภาค และ
ดําเนินการให๎การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยที่แท๎จริง ปรับปรุงโครงสร๎างระบบ
บริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูํพื้นที่ให๎
เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ท่ีมีความพร๎อม 

๔.๑.๑.๑๐ โครงการ รู๎ รัก ภาษาไทย (สํงเสรมิการใช๎ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
และภาษาไทยถ่ิน) 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ รถ. 

๔.๑.๒ สร๎างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร๎างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให๎เกิดขึ้นแกํประชากร
ทุกกลุํม ซึ่งรวมถึงผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาสผู๎พิการ ผู๎
บกพรํองทางกายและการเรียนรู๎ รวมทั้งชนกลุํมน๎อย 
โดยสํงเสริมการให๎ความรู๎ตั้งแตํอยูํในครรภ์มารดาถึง
แรกเกิดให๎ได๎รับการดูแลอยํางมีประสิทธิภาพท้ังแมํ
และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอยํางมีคุณภาพตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให๎มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุํมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เชํน กลุํมแมํบ๎าน จัดให๎มีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให๎กว๎างขวางและ
ลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข๎อจํากัดของการเข๎าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดย
จัดให๎มี “โครงการเงินกู๎เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายได๎ในอนาคต” โดยให๎ผู๎กู๎เริ่มใช๎คืนตํอเมื่อมีรายได๎
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได๎ พักชําระหนี้แกํผู๎ เป็นหนี้
กองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระ
หนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได๎ในอนาคต ปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอทุกระดับให๎เอื้อตํอการ
กระจายโอกาส โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะจัดให๎มีระบบ

๔.๑.๒.๑ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํแรก
เกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., 
สกอ., ม/ส) 

๔.๑.๒.๒ โครงการเทยีบระดับการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป.) 

๔.๑.๒.๓ โครงการกองทุน กรอ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สกอ.) 

๔.๑.๒.๔ โครงการ ๑ อําเภอ๑ ทุน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป.) 

๔.๑.๒.๕ ให๎เงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กค. (กยศ.) 



 

๒๓๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

คัดเลือกกลางเพื่อเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ 
อําเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กไทยได๎ไปเรียน
ตํอตํางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุํงให๎เกิด
สังคมแหํงการเรียนรู๎และการศึกษาตลอดชีวิต 

๔.๑.๓ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให๎เป็นวิชาชีพช้ันสูงอยําง
แท๎จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให๎มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร๎างแรงจูงใจให๎คนเรียนดีและ
มีคุณธรรมเข๎าสูํวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน
และคําตอบแทนครู พัฒนาระบบความก๎าวหน๎าของ
ครู โดยใ ช๎ การประ เมิ น เ ชิ งประจั กษ์ ที่ อิ งขี ด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา
เป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอยํางตํอเนื่อง แก๎ปัญหาหนี้สินครูโดยการ
พักชําระหนี้และการปรับโครงสร๎างหนี้ตามนโยบาย
แก๎ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อใช๎ในการกระจายครู ขจัดปัญหา 
การขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชํน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษา 

๔.๑.๓.๑ โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคร ู ๒๕๕๕ ศธ. (สป.) 

๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให๎
สอดคล๎องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสร๎างประสบการณ์ระหวําง
เรียนอยํางเหมาะสม และสนับสนุนการสร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน และสนับสนุนให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามี
งานทําได๎ทันทีโดยความรํวมมือระหวํางแหลํงงานกับ
สถานศึกษา สํงเสริมให๎มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรู๎หาประสบการณ์กํอนไปประกอบอาชีพโดยให๎

๔.๑.๔.๑ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ศธ. (สป.สอศ.) 



 

๒๓๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจํา
ชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 

๔.๑.๕ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ
เร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่ง
ความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส่ งเสริมให้นักเ รียนทุกระดับชั้ นได้ ใช้ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบ
โทรทัศน์ เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้ อ ง เ รี ยนนํ า ร่ อ ง ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน ห้ อง เ รี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการ
ตามภารกิจ 

๔.๑.๕.๑ โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., 
สกอ., สกสค.) 

๔.๑.๕.๒ โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (Ned Net) ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สกอ.) 

๔.๑.๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของ
ชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญา

๔.๑.๖.๑ โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สกอ., สอศ.) 



 

๒๓๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

และนวัตกรรม ผลักดันให๎ประเทศสามารถพ่ึงตนเอง
ได๎ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูํการสร๎างรากฐานใหมํของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ
การวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป็น พัฒนาโครงสร๎าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน๎นความสัมพันธ์
อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวํางองค์กร
บริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

๔.๑.๖.๒ โครงการถํายทอดผลงานวิจัย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สกอ., สอศ.) 

๔.๑.๗ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยรํวมมือกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนให๎มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล๎องตามความต๎องการของภาคการ
ผลิตและบริการ เรํงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ รั บรองสมรรถนะการปฏิบั ติ งานตาม
มาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให๎ครบทุกอุตสาหกรรม 

๔.๑.๗.๑ โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมโลก ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศธ. (สป., สพฐ., สอศ., 
สกอ.) 

๔.๒ นโยบายแรงงาน    
๔.๒.๑ สํงเสริมให๎ผู๎ต๎องการมีงานทําในระบบสามารถเข๎าถึง

ข๎อมูลขําวสารตําแหนํงงานวํางของสถานประกอบการ
ได๎โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็สํงเสริมให๎สถาน
ประกอบการสามารถรับทราบข๎อมูลของผู๎ต๎องการมี
งานทําได๎ทุกระดับความต๎องการ และสํงเสริมให๎
แรงงานท่ีอยูํนอกระบบสามารถเลือกและมีงานทําได๎
ภายใต๎เง่ือนไขที่เหมาะสมกับสถานะ 

๔.๒.๑.๑ โครงการศูนย์ข๎อมูลแรงงานแหํงชาต ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.รง. 

๔.๒.๒ ให๎การคุ๎ มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให๎
ความสําคัญด๎านความปลอดภัยในการทํางานและ
สวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงใน
การทํางานแกํผู๎ใช๎แรงงาน 

  รง. 



 

๒๓๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔.๒.๓ สํงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
สามารถแก๎ ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยูํภายใต๎กรอบของ
กฎหมาย 

   

๔.๒.๔ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให๎มากขึ้น เพื่อ
ผู๎ประกันตนสามารถเข๎ารับการรักษาพยาบาลได๎อยําง
ทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ๎มครอง
และสํงเสริมให๎เกิดความเข๎าใจและเห็นประโยชน์ใน
การประกันตนของแรงงานนอกระบบ 

๔.๒.๔.๑ พัฒนาแนวทางการขยายความคุม๎ครองประกันสังคมแกํ
แรงงานนอกระบบ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สปส. 

๔.๒.๔.๒ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสงัคมให๎กว๎างขวาง
ครอบคลมุถึงการปูองกันและดาํรงคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู๎ประกันตน  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สปส. 

๔.๒.๕ เรํงยกระดับแรงงานไร๎ฝีมือให๎เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ 
และแรงงานกึ่งฝีมือให๎เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐ
จะทํางานรํวมกับภาคเอกชน เพื่อนําไปสูํเปูาหมายให๎
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช๎แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ 

   

๔.๒.๖ เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรี
ภายใต๎ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน๎น
ระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข๎ามชาติ 
จัดระบบอํานวยความสะดวก และมาตรการการกํากับ
ดูแล ติดตามการเข๎าออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อ
ดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือเข๎าประเทศควบคูํกับการปูองกัน
ผลกระทบจากการเข๎าประเทศของแรงงานไร๎ฝีมือ 

   

๔.๒.๗ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข๎ามา
ทํางานของแรงงานตํางด๎าว โดยคํานึงถึงความ
ต๎องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความ
สงบเรียบร๎อยและความมั่นคงภายในประเทศ 

   

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน    
๔.๓.๑ ลงทุนด๎านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการ

ให๎บริการสุขภาพทั้งระบบอยํางมีบูรณาการเช่ือมโยง
๔.๓.๑.๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการทุกระดับ

ตาม Service Plan  
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 



 

๒๔๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ในทุกระดับ จัดให๎มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ และเรํงผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขให๎เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น
ตามข๎อเท็จจริงในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลระดับตําง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์
ความเป็นเลิศที่กระจายอยูํในสํวนภูมิภาค และมี
ระบบการสํงตํอผู๎ปุวยไปสูํโรงพยาบาลตําง ๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให๎โรงพยาบาลใน
ระดับตําง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย 
รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและ
ชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 

๔.๓.๑.๒ แผนงานพัฒนาระบบการสาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแหํงชาต ิ

๔.๓.๑.๓ โครงการสํงเสริมการใช๎การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและจัดตั้ง
สถาบันยาแผนไทยแหํงชาติ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

๔.๓.๑.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู๎สูงอายุและโรงพยาบาลใน
เขตบางขุนเทียน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร 

๔.๓.๑.๕ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร 

๔.๓.๑.๖ โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุและศูนย์ล๎างสารเคมีและอาวุธ
ชีวภาพเพื่อรับอุบัติภัยในเขตกรุงเทพตะวันออกและสนามบนิ
สุวรรณภูมิ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร 

๔.๓.๒ ผลิตบุคลากรทางด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอ โดย
กําหนดแผนงานแก๎ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ให๎สอดคล๎องกับจํานวนประชากรในพ้ืนที่ 
และสนับสนุนให๎มีการเรํงผลิตแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์เพื่อให๎กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนา
เดิมในชนบท พร๎อมกับการสร๎างขวัญกําลังใจในเรื่อง
ของความก๎าวหน๎าในอาชีพ และการมีคําตอบแทนท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม 

๔.๓.๒.๑ แผนงานผลิตและพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๔.๓.๓ จัดให๎มีมาตรการสร๎างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย เพื่อลด
อัตราปุวย ตายและผลกระทบจากโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
เชํน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง อยํางมีบูรณาการและ
ครบวงจร ตั้งแตํการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อตํอการ
ลดปัจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพ จัดให๎มีการสื่อสาร

๔.๓.๓.๑ โครงการสร๎างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๔.๓.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร๎อมตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุม
โรค, กรมวิทยาศาสตร์            

การแพทย์ 



 

๒๔๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

สาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให๎ความรู๎ปูองกันโรคเพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองของประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การให๎บริการเชิงรุก 
ตลอดจนคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ 

๔.๓.๓.๓ แผนงานคุ๎มครองผู๎บริโภค ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข,สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและ
ยา,กรมวิทยาศาสตร์การ  

แพทย ์
๔.๓.๓.๔ แผนงานธรรมนูญวําด๎วยระบบสุขภาพ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหํงขาต ิ
๔.๓.๓.๕ แผนงานสมัชชาสุขภาพแหํงชาติ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหํงขาต ิ
๔.๓.๔ พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข

ทุกคนให๎เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความ
ครอบคลุมไปถึงกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์
พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให๎สามารถเป็นกําลังสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนนําสุขภาพ
ครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ ชุมชน 
ท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมสุขภาพและ
จัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได๎อยํางเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

๔.๓.๔.๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎านในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ, กรมวิทยาศาสตร์

การ  
แพทย ์

๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้ งแตํในชํวง
ตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ  
วัยชรา และผู๎พิการ สนับสนุนโครงการสํงเสริมเชาว์
ปัญญาของเด็ก และให๎ความชํวยเหลือ แนะนํา 
ฝึกอบรม ผู๎ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน 
สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์สํงเสริมสุขภาพสตรี
เพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอยํางบูรณาการทั่ว

๔.๓.๕.๑ โครงการสุขภาพดีสตรีและเด็กไทย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, กรมอนามัย,

กรมสุขภาพจิต 



 

๒๔๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ประเทศ รวมทั้งเผยแพรํให๎ความรู๎และดูแลปูองกัน 
การตั้งครรภ์ในวัยรุํนและการตั้งครรภ์ที่ไมํพึงประสงค์ 
และลดความรุนแรงตํอเด็กและสตรี  สนับสนุน
โครงการจัดตั้งศูนย์สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและ
ผู๎พิการเพื่อดูแลผู๎สูงอายุและผู๎พิการให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี  โดยให๎ได๎เข๎าถึงการบริการอยํางมีศักดิ์ศรี มี
คุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให๎มีระบบการฟื้นฟู
สุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพรํความรู๎ด๎านสุขภาพผํานสื่อแขนงตําง ๆ อยําง
เป็นระบบ 

๔.๓.๕.๒ แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู๎สูงอาย ุ

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมการแพทย ์

๔.๓.๖ สํงเสริมให๎ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย
และเลํนกีฬาเพื่อสร๎างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
สร๎างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุํนมั่วสุมกับ
อบายมุขและยาเสพติด 

   

๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และ
การบริการด๎านสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรํวมมือกับทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎องในการสร๎างความก๎าวหน๎าในทาง
วิชาการ และไมํกํอให๎เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพ
โดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนให๎จัดบริการ
ศูนย์พักฟื้นผู๎ปุวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก๎ไขปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎มีการใช๎บุคลากรทาง
การแพทย์รํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชนให๎
เอื้ออํานวยตํอการดําเนินงาน 
 
 
 

๔.๓.๗.๑ โครงการการพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 



 

๒๔๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม    
๔.๔.๑ เรํงดําเนินการให๎ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มี

บทบาทนําในการรํวมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรํวมสร๎างประเทศไทย
ให๎เป็นประเทศที่อยูํสบาย โดยน๎อมนําพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎ าอยูํ หั วที่
พระราชทานให๎แกํรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผํนดินด๎วยการทํางานตั้งใจให๎ประเทศเป็นที่อยูํที่
สบายในโลกที่มีความวุํนวาย และน๎อมนําพระราช
ดํ า รั ส ใ น พิ ธี เ ปิ ด พิ พิ ธภั ณ ฑ ส ถ า น แ หํ ง ช า ติ
พระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การ
รักษาชาติ”มาหลํอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่ง
เดียวเพื่อเสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ให๎กับ
คนในชาติ 

๔.๔.๑.๑ โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
สมเด็จพระนางเจ๎าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.วธ. 

๔.๔.๒ อุปถัมภ์ คุ๎มครอง และทํานุบํารุงศาสนา สํงเสริมการ
ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด๎านศาสนา
เพื่อให๎การบริหารจัดการ สํงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา 
มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริม
ความเข๎าใจอันดีและสมานฉันท์ระหวํางศาสนิกชน
ของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช๎ใน
การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร๎างแรงจูงใจให๎
ประชาชนใช๎หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

๔.๔.๒.๑ โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผพํระพุทธศาสนา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พศ. 

๔.๔.๒.๒ โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผพํระพุทธศาสนา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 

พศ. 

๔.๔.๒.๓ โครงการสํงเสริมและพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนาโลก 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ พศ. 

๔.๔.๓ อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหลํงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็น
เอกลักษณ์และมีคุณคําทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
อนุรักษ์และสํงเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดก
ของชาติและการแสดงพื้นบ๎านให๎เป็นมรดกไทยมรดก
โลกของคนรุํนตํอไป โดยจดัหาสถานที่จัดการแสดงทั้ง

๔.๔.๓.๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในสภาวะเรํงดํวน 
เพื่อความมั่นคงและยืนยง 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ศก. 



 

๒๔๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ในสํวนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นท่ีเวทีทางด๎าน
วัฒนธรรมให๎สามารถจัดการแสดงได๎อยํางตํอเนื่องใน
ราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนสํวนใหญํเข๎าชมได๎เพื่อ
สืบสานและสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณคําและสมควร
ภาคภูมิใจสูํประชาชนสํวนใหญํโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และถํายทอดสูํชาวตํางชาติให๎รํวมช่ืนชม
คุณคําของวัฒนธรรมไทย 

๔.๔.๔ สร๎างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสูํวิถี ชีวิตและสังคม
คุณภาพ ดังนี ้

   

๑) สร๎างความเช่ือมโยงระหวํางยุคสมัยอยําง
ตํอเนื่อง โดยให๎ความสําคัญตํอบุคลากรทางด๎าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขา
อาชีพ ให๎ได๎รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อเป็นแมํพิมพ์ในการถํายทอดภูมิปัญญา องค์
ความรู๎ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็น
แบบอยํางและสร๎างแรงบันดาลใจให๎แกํอนุชนรุํน
ตํอไป 

   

๒) สํงเสริมความรํวมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม
แล ะ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
อารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร๎อยเรียง
เรื่ องราวผํ านการสื่ อสารรูปแบบใหมํและ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู๎ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและ
ภาพยนตร์ รวมทั้งเผยแพรํและประชาสัมพันธ์
ผํานชํองทางการสื่อสารอันทันสมัย 

   

๔.๔.๕ นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร๎างคุณคําทาง
สังคมและเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาสร๎างงาน สร๎าง

๔.๔.๕.๑ โครงการมหกรรมศลิปะรํวมสมยันานาชาติเวนิส เบยีนนาเลํ 
 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 

สศร. 
 



 

๒๔๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

อาชีพ สร๎างผลิตภัณฑ์และบริการด๎านวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดคุณคํา
ทางสังคม และนํามาซึ่งรายได๎สูํชุมชน ตลอดจนให๎
สามารถตํ อยอดไปสูํ อุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร๎างสรรค์อยํางครบวงจรที่สร๎างรายได๎เข๎าประเทศ 

๔.๔.๕.๒ โครงการสํงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ท่ีมี
เนื้อหาด๎านศลิปวัฒนธรรม (งบประมาณ ๕๐๐ ลา๎นบาท) 
งบประมาณจากกองทุนศิลปะรํวมสมัย 

๒๕๕๕ สศร. 

๔.๔.๖ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
เพื่อสํงเสริมให๎วัยรุํนไทยเกิดการเรียนรู๎ที่ถูกต๎อง ใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรตํอ
ผู๎อื่น และเกิดการเรียนรู๎ศิลปะอยํางสร๎างสรรค์ เข๎าใจ
ถึงคุณคํา ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 

๔.๔.๖.๑ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแหงํประเทศไทยใหเ๎ป็นพื้นที่
บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 

สป.วธ. 
 

๔.๔.๖.๒ โครงการขยายแหลํงเรียนรู๎ Museum Siam ในสํวน
หอประชุมและนิทรรศการชั่วคราว  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ สบร. 

๔.๔.๗ ขยายบทบาทและสร๎างเครือขํายความรํวมมือของสภา
วัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน
เพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให๎เป็น
กลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต
และสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตํอการเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร๎อม
ทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยตํอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูํ
การสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมอยํางเทําทันสถานการณ์ 

   

๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม    
๔.๕.๑ สํงเสริมการพัฒนาให๎ครอบครัวและสังคมไทยมีความ

มั่นคงอบอํุน โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหวํางสมาชิก
ในครอบครัว เช่ือมโยงเป็นเครือขํายครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาความรู๎ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํพํอแมํ
และผู๎ปกครองรู๎จักใช๎ประโยชน์อยํางรู๎เทําทันเพื่อลด
ชํองวํางระหวํางสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุน
บทบาทของคณะสงฆ์และผู๎นําทางศาสนาให๎สามารถ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแตํละ
ชุมชนเพื่อเช่ือมประสานระหวํางบ๎าน ศาสนา 

   



 

๒๔๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

โรงเรียน เพื่อสร๎างครอบครัวให๎อบอุํนมั่นคง 
นอกจากนี้ จะสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในชุมชนท๎องถิ่น โดยประสานกับองค์กร
ปกครองสํ วนท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ดกิ จกรรมสร๎ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางครอบครัว และสํงเสริมให๎
ครอบครัวมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอ
สังคม ตลอดจนสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
ของสํ วนราชการและกองทุนตํ าง  ๆ รํ วมกั บ
อาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให๎ภาคธุรกิจ
เอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุก
ภาคสํวนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
คนไทยโดยการใช๎พื้นที่เป็นฐาน 

๔.๕.๒ สร๎างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหํงความเป็น
มนุษย์ ด๎วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค๎า
มนุษย์ให๎หมดสิ้นไป ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับ
ใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัดเพื่อควบคุมแหลํงอบายมุข 
สิ่งเสพติด ตลอดจนปูองกัน ปราบปราม และลงโทษ
อยํางจริงจังตํอผู๎กระทําความผิด สํงเสริมการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคไมํให๎ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให๎
โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได๎มีที่อยูํอาศัยเป็น
ของตนเอง หรือมีที่อยูํอาศัยพร๎อมกับการสร๎างอาชีพ
เพื่อการดํารงชีวิตอยํางมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

   

๔.๕.๓ สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ ด๎วยการพัฒนาเด็กตั้งแตํอยูํใน
ครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กกํอนวัยเรียน และ
เยาวชนทุกชํวงวั ยให๎มี ความรู๎ คูํ จริ ยธรรม ให๎
ความสําคัญในการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํในชํวง ๖ เดือน

   



 

๒๔๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

แรก สนับสนุนให๎มีศูนย์เลี้ยงเด็กกํอนวัยเรียนที่มี
คุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนใน 
ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน
รวมกลุํมกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคูํกับ
การเรียนรู๎จากกิจกรรม รวมถึงสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎ในลักษณะตําง ๆ เพื่อสร๎างความฉลาดทาง
ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให๎กับเด็กและ
เยาวชนของชาติ 

๔.๕.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสํวนรํวมพัฒนา
ประเทศอยํางเสมอภาค ด๎วยการปกปูองสิทธิของสตรี 
ปรับปรุงกฎหมายที่คุ๎มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว และดึงศักยภาพของสตรีให๎มีสํวนรํวม
พัฒนาประเทศทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแกํ
สตรีทั้ งในเมืองและชนบทเพื่อให๎มีความรู๎และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได๎ มีหลักประกันในการ
ดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและ
เอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์พึ่งได๎เพื่อชํวยเหลือเด็กและผู๎หญิงที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
ตลอดจนสํงเสริมบทบาทของสตรีให๎เป็นหลักในการ
สร๎างครอบครัวที่อบอุํนมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อ
พัฒนาบทบาทสตรีไทยให๎เทําทันโลกยุคใหม ํ

   

๔.๕.๕ เสริมสร๎างให๎ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด๎วยการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกสาธารณะตําง ๆ สําหรับรองรับผู๎สูงอายุและ
คนพิการ สร๎างความพร๎อมในการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ 
พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให๎การสงเคราะห์ จัด

   



 

๒๔๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

การศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให๎แกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุน
ให๎ผู๎สูงอายุรํวมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต๎หลัก
คิดที่วํา ผู๎สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง 
สมควรให๎มามีสํวนรํวมในการพัฒนาบ๎านเมือง 

๔.๕.๖ ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎
เหลือน๎อยที่สุด สํงเสริมการเรียนรู๎การเดินทางและ
การใช๎การขนสํงอยํางปลอดภัย โดยน๎อมนําหลักการ
แก๎ ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดํ าริ ไปสูํ 
การปฏิบัติอยํางจริงจัง และถือเป็น “วาระแหํงชาติ” 
ที่ต๎องดําเนินการอยํางเข๎มข๎นในทุกพื้นที่ของประเทศ 

   

๕. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเรํงให๎มีการ

ปลูกปุาเพิ่มขึ้นควบคูํไปกับการปูองกันการลักลอบบุกรุกทําลาย
ปุาไม๎และสัตว์ปุา เรํงสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน สํงเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุํมปุา ปุาชุมชน 
อุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา สนับสนุนการจัดการ
อยํางมีสํวนรํวม และให๎คนกับปุาอยูํรํวมกันในลักษณะที่ทําให๎
คนมีภารกิจดูแลปุาให๎มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ปุาไม๎ทั้ง ๕ ฉบับให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ สร๎างแรงจูงใจและ
สํงเสริมรายได๎จากการอนุรักษ์ปุาไม๎ ฟื้นฟูปุาไม๎ตามแนวทาง
พระราชดําริ เพิ่มความชํุมช้ืนของปุาโดยฝายต๎นน้ําลําธาร 
ปูองกันไฟปุา สํงเสริมการอนุรักษ์ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพจากปุาและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้ง
นําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 

๕.๑.๑ โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบรหิารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและที่ดิน ปุาไม ๎

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อส./ปม./ออป./สพภ./
อสพ. 

๕.๑.๒ โครงการเพิม่ศักยภาพการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบัต ิ

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปม./กองเรือยุทธการ 
กรมอุทกศาสตร ์

๕.๑.๓ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
ไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปม./กองเรือยุทธการ 
กรมอุทกศาสตร ์

๕.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการฟื้นฟู
ทะเลไทย จัดสร๎างและขยายปะการังเทียมและหญ๎าทะเลโดย
การมีสํวนรํวมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ปุาชายเลนและแก๎ไข

๕.๒.๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

๒๕๕๕-๒๕๕๘ ทช/อส. 



 

๒๔๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

กฎระเบียบให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลนได๎ ปรับปรุง
การบริหารจัดการพื้นท่ีคุ๎มครองทางทะเล อุทยานแหํงชาติทาง
ทะเลบนฐานนิเวศอยํางมีสํวนรํวม เรํงประกาศเขตคุ๎มครองทาง
ทะเลและชายฝั่ งในพื้นที่ ระบบนิ เวศสําคัญ รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทํา
ประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล๎าง 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล 
ปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายให๎สอดคล๎องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติวําด๎วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แก๎ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
โดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการ การประเมินสิ่ งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎เอื้อตํอการเข๎าถึง
ขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายวําด๎วยองค์กรอิสระ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย กลิ่น และ
เสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรํงรัดการสร๎าง
ระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสีย
อันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ

๕.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมสีํวนรํวม 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สผ./คพ./สป.ทส./อบก. 



 

๒๕๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

สิ่งแวดล๎อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน 
สํงเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๏าซเรือน
กระจก โดยมีเปูาหมายให๎ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 
และสร๎างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให๎เกิดสมดุลระหวํางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการ
ใช๎หลักการบุคคลที่กํอให๎เกิดภาวะมลพิษต๎องเป็นผู๎เสียคําใช๎จําย 
และหลักการการตอบแทนคุณคําระบบนิเวศอยํางเป็นรูปธรรม 

๕.๓.๒ แผนงานการประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สช. 

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดย
ให๎มีการกระจายสิทธิที่ดินอยํางเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช๎
มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให๎แกํคนจนและ
เกษตรกรรายยํอย พิจารณาให๎ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์ที่ดินทิ้ง
ร๎างทางราชการ ปกปูองที่สาธารณประโยชน์ ท่ีดินทุํงเลี้ยงสัตว์ 
ห๎ามการปิดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรอง
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ํา ปุาไม๎ และทะเล 
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม แก๎ไขปัญหาการดําเนินคดีโลกร๎อนกับคนจน 

๕.๔.๑ โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน ปุาไม๎ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปม. 

๕.๔.๒ โครงการศูนย์ข๎อมูลที่ดินและแผนที่แหํงชาติ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมที่ดิน 

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํการดําเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค๎าและ 
การบริการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขํายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕.๑ โครงการสํงเสริมการผลิต การบรกิารและการบรโิภคทีเ่ป็น
มิตรกับมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สส. 

๕.๕.๒ โครงการเพิม่ศักยภาพการรับมือปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบัต ิ

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สส. 



 

๒๕๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

และสิ่ งแวดล๎อมให๎ความสําคัญแกํความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
การดําเนินการตามพันธกรณีระหวํางประเทศท่ีจะนํามาสูํการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

๕.๕.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมสีํวนรํวม 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สส. 

๕.๕.๔ แผนงานพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาํร ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.ทส. 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยการจัด
ให๎มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต๎
ดินอยํางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลุํมน้ํา จัดหา
และจัดสรรน้ําให๎เพียงพอตํอการใช๎ประโยชน์ด๎วยการบูรณาการ
ระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุํมน้ํา สนับสนุนเกษตรกรทําแหลํง
น้ําในไรํนา พร๎อมการผันน้ําจากลุํมน้ําอื่น ๆ และการจัดสร๎าง
ระบบโครงขํายน้ําอยํางมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของ
พื้นที่ เพื่อสนองความต๎องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค
บริโภค 

๕.๖.๑ โครงการผันน้ําจากประเทศเพื่อนบ๎าน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ทน. 

๕.๖.๒ โครงการเช่ือมตํอ ๒๕ ลุํมน้ําทั่วประเทศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ทน. 

๕.๖.๓ โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํอยําง
บูรณาการ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ทน. 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู๎
และระบบฐานข๎อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการ
พยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว สํงเสริมและเรํงรัด

๕.๗.๑ โครงการเพิม่ศักยภาพการรับมือปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบัต ิ

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อส./ทธ./ทน./ออป./
สป.ทส. 

๕.๗.๒ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตือนภัยและการ
พยากรณ์อากาศเพื่อการเตรียมความพร๎อมแหํงชาต ิ

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สป.ทก.(ศภช.) 



 

๒๕๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

การเตือนภัยและการเตรียมความพร๎อมในการรับมือความ
แปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให๎เป็นฐานกับการรับมือความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปูองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําทํวม สึ
นามิ แผํนดินไหว และดินถลํม สร๎างกลไกสํงเสริมการเข๎าถึง
ข๎อมูลระดับชุมชน ท๎องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชน
ให๎เข๎มแข็งพร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติตําง ๆ ดําเนินการศึกษาอยํางรอบคอบในเรื่องของความ
จําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ เพื่อปูองกันกรุงเทพฯ 
และภาคกลางให๎ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล 
และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร๎อนที่
กําลังเกิดขึ้น 

๕.๗.๓ โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศเพื่อการเตือนภยั
ลํวงหน๎า 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อต. 

๕.๗.๔ โครงการปูองกัน และเตือนภยัพิบตัิทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน และอําวไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู๎ที่ ชุมชน ท๎องถิ่น สํงเสริมการทําวิจัยรํวมกับ
ตํางประเทศ รวมทั้งสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีที่ชํวยให๎เกิดการใช๎
ทรัพยากรและพลังงานอยํางประหยัดและชํวยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในจังหวัดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พัฒนา
เครือขํายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางนักวิจัยและภาคี
อื่น ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให๎เกิดความ
มั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการปูองกันการชะล๎าง
ทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การ
ใช๎ทรัพยากรธรณีอยํางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซาก
ดึกดําบรรพ ์

๕.๘.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมสีํวนรํวม 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อส./ทธ./อสส./สพภ. 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม    
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์

ความรู้ โดยพัฒนาความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ให๎ประชาชนได๎ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันให๎ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัด

๖.๑.๑ แผนงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (อพ./สป.) 



 

๒๕๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ให๎มีแหลํงความรู๎ สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองค์กร เชํน 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  สิ่ งพิมพ์ และผํานทางเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศอยํางมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎แบบสร๎างสรรค์และนวัตกรรมใหมํ พัฒนาสายงาน
การวิจัยเพื่อให๎นักวิจัยมีระบบความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ รวมทั้ง
พัฒนาแหลํงงานด๎านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน 

๖.๒.๑ แผนงานพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (สป./วศ./อพ./สช./
สดร.) 

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาข้ันสูงให๎
เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุํ งสูํ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตํการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
บริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและ
จําเป็นตํอการพัฒนาประเทศ เชํน สาขาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๖.๓.๑ การพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาชีวมวลเพื่อ
สร๎างโรงไฟฟูาขนาด ๑ เมกกะวัตต์   

๒๕๕๕ วท.(สป.) 

๖.๓.๒ แผนงานพัฒนาผู๎ประกอบการรุํนใหมํทางด๎านเทคโนโลยสีูํการ
สร๎างธุรกิจจากฐานงานวิจัย   

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ วท.(วว./พว.) 

๖.๓.๓ การวิจัยสานเกลยีวคูํนวัตกรรมด๎านพลาสติกชีวภาพใน
ประเทศไทย  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วช.(เป็นแกนกลางของ
โครงการวิจัยเรือธง) 

๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัด
เครือขํายความรํวมมือเพื่อการวิจัยระหวํางหนํวยงานและ
สถาบันวิจัยที่สั งกัดภาคสํวนตําง ๆ ในประเทศ รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ําซ๎อนและทวีศักยภาพ จัดทํา

๖.๔.๑ แผนงานศูนย์เครือขํายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (สป./ปส./สดร./อพ.) 



 

๒๕๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

แผนวิจัยแมํบทเพื่อมุํงเปูาหมายของการวิจัยให๎ชัดเจน เน๎นให๎
เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแตํการวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร๎าง
ผลิตภัณฑ์โดยมุํงให๎เกิดหํวงโซํคุณคําในระดับสูงสุด สํงเสริมการ
ลงทุนด๎านการวิจัยโดยมุํงเข๎าสูํระดับร๎อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

๖.๔.๒ การจัดตั้งสํานักงานท่ีปรึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (สป.) 

๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด๎าน
การเกษตร การปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ 

๖.๕.๑ โครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสํารวจโลกดวงท่ี ๒ ของ
ประเทศไทย  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (สทอภ.) 

๖.๕.๒ โครงการเครือขํายสถานีเรดาร์ชายฝั่งอําวไทยตอนบนเพื่อการ
ติดตามกระแสน้ําและคลื่นในทะเลแบบ Real Time   

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วท. (สทอภ.) 

๖.๕.๓ โครงการศึกษาและวิเคราะห์การขนย๎ายสารพิษและวตัถุ
อันตรายที่ผดิกฏหมายระหวํางประเทศด๎วยระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS)  

๒๕๕๕ คค. (สปค.) 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย

สํงเสริมความรํวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน 
เพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีและความใกล๎ชิดระหวํางกัน อัน
จะนําไปสูํการขยายความรํวมมือทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน 
การสํงเสริมการทํองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสํง และ 
ความรํวมมือด๎านอื่น ๆ ภายใต๎กรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
สํงเสริมความเป็นเพื่อนบ๎านที่ดีตํอกัน 

๗.๑.๑ โครงการจดัประชุมคณะทํางานด๎านการขนสํงทางอากาศของ
อาเซียน (ASEAN Air Transport Working Group: ATWG)  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ บพ. 

๗.๑.๒ โครงการพัฒนาโครงขํายทางหลวงเชื่อมโยงระหวํางประเทศ  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ทล. 

๗.๑.๓ โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหมํ เส๎นทาง
อุบลราชธาน-ีชํองเม็ก  

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ สนข. 

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาเซียน เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
และสํงเสริมความรํวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใต๎
กรอบความรํวมมือด๎านตําง ๆ และเตรียมความพร๎อมของ 
ทุกภาคสํวนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง
ในด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง 

๗.๒.๑ แผนงานพัฒนากลไกด๎านการคุม๎ครองผู๎บริโภคของอาเซียน  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สคบ. 

๗.๒.๒ โครงการศึกษาการสร๎างมลูคําเพิ่มทางเศรษฐกิจจากเครือขําย
การค๎าและโลจิสติกส์ (Value Network) ในภูมิภาคอาเซียน 

๒๕๕๖ สศช. (สวค.) 

๗.๒.๓ แผนงานแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัสูง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สลน. 

๗.๒.๔ โครงการสํงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กพร. 



 

๒๕๕ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ 
ของชาติในองค์การระหว่ างประเทศ  โดยเฉพาะเวที
สหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคตําง ๆ เพื่อรักษา
สันติภาพและความมั่นคง สํงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล๎อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนรํวมมือในการแก๎ไขประเด็นปัญหาข๎ามชาติทุกด๎านที่
สํงผลกระทบตํอความมั่นคงของมนุษย ์

๗.๓.๑ โครงการเสรมิสร๎างบทบาทของไทยในองค์การระหวําง
ประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาต ิองค์การระหวํางประเทศ 
และองค์กรระดับภูมิภาค 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมองค์การฯ/กลุมํงาน
ความมั่นคงระหวําง

ประเทศ/กรมสนธิสญัญาฯ 

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
ประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มี
บทบาทส าคัญของโลก เพื่อเสริมสร๎างความเช่ือมั่นในประเทศ
ไทย พร๎อมกับการสร๎างภูมิคุ๎มกันและขีดความสามารถในการ
แขํงขันให๎เศรษฐกิจไทย 

๗.๔.๑ โครงการดําเนินการรักษา พัฒนา และสํงเสรมิผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมเศรษฐกิจฯ / กรม
เอเชยีตะวันออก /   
กรมอเมริกาฯ / 

กรมเอเชียใตฯ๎/ กรมยุโรป 
๗.๔.๒ แผนงานแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัสูงกับ 

๑) ประเทศมหาอํานาจในเอเชียตะวนัออก 
๒) ประเทศในเอเชียใต๎ เอเชียกลางและแอฟริกาประเทศใน

ภูมิภาคยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สลน. 

๗.๔.๓ คําใช๎จํายในการเป็นเจา๎ภาพการจดัประชุมคณะทํางานการ
ขนสํงเอเปค 

๒๕๕๕ สปค.คค. 

๗.๔.๔ โครงการขับเคลื่อนความรํวมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT 
MJ-CI APEC และองค์กรระหวํางประเทศอื่นๆ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สศช. (สปร.) 

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศก าลังพัฒนา เพื่อให๎ประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหวํางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตํอประชาชน
และประเทศไทย 

๗.๕.๑ แผนงานสร๎างความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (โครงการจัดกจิกรรมใน
โอกาสไทย เป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม World Economic 
Forum of East Asia, ๒๐๑๒) 

๒๕๕๕ สลน. 

๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา
เร่ืองพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย เพื่อกํอให๎เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและ
ดําเนินนโยบายตํางประเทศ 

๗.๖.๑ โครงการสํงเสริมความเข๎าใจด๎านการตํางประเทศตํอ
สาธารณชน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมสารนิเทศ / สถาบัน
การตํางประเทศเทวะวงศ์ฯ 
/ สถาบันการตํางประเทศ

สราญรมย ์



 

๒๕๖ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๗.๖.๒ โครงการเข๎ารํวมการประชุมระดับสูง การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สลน.  
๗.๗ สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ๎มครองผลประโยชน์ของคน

ไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตํางประเทศ โดยเฉพาะคน
ไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตํางประเทศ สํงเสริม
บทบาทและความแข็งแกรํงของชุมชนชาวไทยในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย 

๗.๗.๑ โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาการค๎ามนุษย์ การคุม๎ครองดูแลคน
ไทย และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนไทยในตํางประเทศ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมการกงสลุ /  
สํานักนโยบายฯ/ 

สํานักบริหารบุคคล 

๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาคให๎เป็นประโยชน์ตํอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้ง
การผลิตและการลงทุน โดยให๎ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัด
และกลุํมจังหวัดที่อยูํตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน 

๗.๘.๑ โครงการดําเนินการรักษา พัฒนา และสํงเสรมิผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของไทย 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมเศรษฐกิจฯ 

๗.๘.๒ โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎ประกอบการขนสํงและโลจิสติกส์
ไทยสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สปค.คค. 

๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตาม
แนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อให๎การดําเนินงานด๎านการ
ตํางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

   

๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและ
องค์กรอิสลามระหว่างประเทศ เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
วําประเทศไทยกําลังดําเนินการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศท่ีมีความสําคัญ
ด๎วยหลักการตามแนวพระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑๐.๑ โครงการยุทธศาสตร์ไทยตํอโลกมสุลิม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรมเอเชียใตฯ๎/ 
กรมสารนิเทศ กรมอเมริกา

ฯ 
๗.๑๐.๒ แผนงานแลกเปลี่ยนการเยือนระดบัสูงกับประเทศมุสลิม  

๑) ตะวันออกกลาง 
๒) GCC 
๓) แอฟริกา 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สลน. 



 

๒๕๗ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน    

๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอยํางตํอเนื่อง เน๎นการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอยํางมีวิสัยทัศน์และมุํ ง
ผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการ
วางแผนและตัดสินใจให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให๎
บทบาทและภารกิจของหนํวยงานภาครัฐมีความ
กระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทั้งการดูแลพื้นที่ การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน๎าที่ปกติ  และการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบวาระงานพิเศษ พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๘.๑.๑.๑ โครงการยกระดับประสิทธิภาพการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผํนดินของคณะรัฐมนตรี 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(สลค) 

๘.๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบงานและระบบสถิติเพื่อเข๎าสูํการบรูณา
การแลกเปลี่ยนข๎อมลูภาครัฐ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ทก.(สสช.) 

๘.๑.๒ เสริมสร๎างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอยํางตํอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของ
สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐ พัฒนาและสํงเสริม
รูปแบบโครงสร๎าง และระบบการบริหารงานใหมํที่มี
ความยืดหยุํนคลํองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให๎เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให๎บริการที่
หลากหลายขึ้น และการให๎บริการถึงตัวบุคคลผําน
ระบบศูนย์บริการรํวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์แบบ มุํงเน๎นการจัดการความรู๎และพัฒนา
สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็นองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ มีการสร๎างนวัตกรรมในการทํางานอยําง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 
 

๘.๑.๒.๑ โครงการแกไ๎ขปัญหาความเดือดรอ๎นของประชาชนแบบบูรณา
การ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(สปน.) 

๘.๑.๒.๒ โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กพร.) 

๘.๑.๒.๓ โครงการงบประมาณจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 
ภายใต๎แผนงานแผนงานบริหารจดัการจังหวัดและกลุมํจังหวัด 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มท.(สป.มท.) 



 

๒๕๘ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘.๑.๓ พัฒนาและสํงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีที่สามารถ
ประเมินผลงานได๎ด๎วยระบบคุณธรรม และให๎
หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู๎
ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของ
ข๎ าราชการและเจ๎ าหน๎ าที่ ของรั ฐ เพื่ อให๎ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํประชาชน 

   

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
อยํางตํอเนื่องเพื่อให๎มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและการสํงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน๎น
การพัฒนาข๎าราชการในตําแหนํงที่มีความสําคัญตํอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร๎างผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎ดี
ขึ้นเพื่อให๎สามารถดํารงชีพอยํางมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะ
ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐระดับต๎นซึ่งจะปรับ
คําตอบแทนให๎อยูํในระดับที่เพียงพอแกํการดํารงชีวิต 
ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการ
เป็นบุคลากรภาครัฐ 

๘.๑.๔.๑ โครงการพัฒนาคณุภาพกําลังคนภาครัฐ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กพ.) 

๘.๑.๔.๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กพร.) 

๘.๑.๕ เสริมสร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลให๎แกํข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปรํงใสในการปฏิบัติงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ พร๎อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐอยํางจริงจังเพื่อให๎ข๎าราชการเป็นที่เช่ือถือไว๎วางใจ
ของประชาชน ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของภาค
ประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให๎มี

๘.๑.๕.๑ โครงการเสรมิสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กพ.) 



 

๒๕๙ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐตําแหนํงระดับสูงและ
ตําแหนํงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กร
อิสระตํอสาธารณชน เพื่อความโปรํงใสของผู๎ดํารง
ตําแหนํงเหลํานี้ และเปิดโอกาสให๎สาธารณชนรํวม
ตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํา
มาตรการทางสังคมมาใช๎ควบคูํกับการบังคับใช๎
กฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร๎างคํานิยม
ของสังคมให๎ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอ
ภาคเทําเทียมกัน และความถูกต๎องชอบธรรม 

๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ให๎มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส และสามารถ
ให๎บริการสาธารณะตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎ตามความคาดหวัง รวมทั้งสํงเสริมให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นหลาย ๆ แหํงรํวมกันจัดบริการ
สาธารณะบางอยําง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ 
ควรที่องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรํวมกันทํา โดย

๘.๑.๖.๑ โครงการขับเคลื่อนแผนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(สปน.) 



 

๒๖๐ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

คํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพ
ของท๎องถิ่น ให๎มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับ
แผนชุมชนและแผนระดับตําง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐาน
สําคัญในการสํงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท๎องถิ่น
ให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของ
ราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น
ให๎มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท๎องถิ่น ให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีรายได๎ที่เหมาะสม และมี
ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับ
ภารกิจและให๎บริการที่ดีแกํประชาชน ตลอดจนเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว๎ใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

๘.๑.๗ พัฒนาระบบราชการให๎เป็นระบบท่ีโปรํงใสขึ้น โดย
การวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ๎มคํา พัฒนา
กระบวนการติดตาม เปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้ อจั ดจ๎ าง ตลอดจนการใช๎จํ าย
งบประมาณแผํนดินให๎ เกิ ดความสุ จริ ตและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

๘.๑.๗.๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของหนํวยงานของรัฐ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กพร.) 



 

๒๖๑ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘.๑.๘ สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารราชการ
แผํนดินโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมทั้ งใน
ระดับชาติและท๎องถิ่น รวมทั้งให๎ประชาชนมีโอกาส
แสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติที่บรรลุตาม
เปูาหมาย รวมทั้ งสนับสนุนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร รํวมเสนอ
ความเห็น ปัญหา และแนวทางแก๎ไข และมีสํวนรํวม
ในกระบวนการตัดสินใจ 

๘.๑.๘.๑ โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูํการปฏิบัต ิ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(สศช.) 

๘.๑.๘.๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการหมูํบา๎นแบบมี
สํวนรํวม โดยใช๎ กม.เป็นองค์กรขบัเคลื่อน 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มท.(ปค.) 

๘.๑.๙ สํงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 
โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการที่โปรํงใส และ
สนับสนุนให๎ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบตํอ
ลูกค๎า ผู๎รับบริการ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม โดยการ
คุ๎มครองผู๎บริโภคเพื่อสร๎างความเป็นธรรม ตลอดจน
ปูองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

   

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม    
๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทั้งระบบให๎มีความทันสมัย สอดคล๎องกับหลักการ
ประชาธิปไตย เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล๎องกับหลักนิติธรรม เรํงรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ
ตามบทบัญญัติ รั ฐธรรมนูญ รวมถึ งสนับสนุน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่ อ 
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให๎สามารถดําเนินการ

๘.๒.๑.๑ แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สตช. 



 

๒๖๒ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อให๎หนํวยงาน
ภาครัฐทั้งหลายบังคับใช๎กฎหมายอยํางยุติธรรม เสมอ
ภาค เทําเทียม โปรํงใส มีประสิทธิภาพ ถูกต๎องตาม
หลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน 
และให๎ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอํานวย
ความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีสํวนชํวยใน
การสร๎างความเช่ือมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ํ

๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือประชาชนที่ไมํได๎รับความ
เป็นธรรมด๎วยมาตรการเชิงรุก ให๎เข๎าถึงความเป็นธรรม
ได๎งําย รวดเร็ว ทั้งการชํวยเหลือด๎านกฎหมาย สํงเสริม
กองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและ
คนด๎อยโอกาส การคุ๎มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การเยียวยาผู๎บริสุทธิ์และผู๎ ได๎รับ
ผลกระทบที่เกี่ยวข๎อง การกระจายโอกาสการเข๎าถึง
ความยุติธรรมไปสูํระดับจังหวัด การเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมูํบ๎าน การ
พัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 

๘.๒.๒.๑ โครงการจดัตั้งสํานักงานยุติธรรมจงัหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อ
สํงเสริมการอํานวยความยตุิธรรมเชิงรุก 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ยธ.(สป.ยธ.) 

๘.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทาง
ภาษีและการปูองกัน และปราบปรามการฟอกเงินมา
ใช๎ในการดําเนินการตํอผู๎กระทําผิด ดูแลแก๎ไขและ
ฟื้นฟูพัฒนาผู๎กระทําความผิดให๎เป็นคนดีสามารถ
กลับสูํสังคมได๎  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับ
คดีและสํงเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

   



 

๒๖๓ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘.๒.๔ ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดย
ประชาชนมีสํวนรํวม จัดให๎มีกลไกการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน๎มของอาชญากรรม
ลํวงหน๎า เพื่อปูองปรามและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมา
ใช๎ในการควบคุมอาชญากรรมให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งรณรงค์ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมเป็นพลัง
แผํนดินในการปูองกัน ปราบปราม และแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม โดยให๎หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง
สนับสนุนในการจัดให๎มีชํองทางการเข๎าถึงและรับ
ข๎อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
โทรคมนาคม 

๘.๒.๔.๑ โครงการเพิม่ศักยภาพและประสทิธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมาย
วําด๎วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ์

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ทก.(สป.ทก) 

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง
ราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

   

๘.๓.๑ สํงเสริมและพัฒนาชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูล ขําวสาร
ของประชาชน ด๎วยการเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และสํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางสื่อสารมวลชน 
ในประชาคม เอ เ ชี ยตะวั นออก เฉี ย ง ใต๎ และ
สื่อสารมวลชนโลก 

๘.๓.๑.๑ โครงการพัฒนาการกระจายเสียงและแพรภําพออกอากาศ - 
การพัฒนาจากระบบอนาล็อกเป็นระบบความคมชัดสูง
(DIGITAL HIGH DEFINITION) /การพัฒนาสถานีวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแหงํประเทศไทย/ การพัฒนา
เครือขํายบรอดแบนด์แหํงชาติ / การบริหารจัดการสาํนักขําว
แหํงชาติ/ การบรหิารจดัการสํานกัขําวแหํงชาติ/การบริหาร
จัดการข๎อมลูสื่อสารสนเทศ (NEWS MEDIA) / การพัฒนา
ระบบดาวเทียม 

 
 
 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กปส.) 



 

๒๖๔ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘.๓.๒ สํงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางด๎าน
เทคโนโลยี เครือขําย และปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ เป็นอุปสรรคตํอการทําหน๎าที่  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับวิวัฒนาการสมัยใหมํ และสํงเสริมให๎
สื่อมวลชนรํวมเป็นผู๎นําในการแก๎ปัญหาและพัฒนา
ประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชน
ด๎านตําง ๆ เชํน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตําง ๆ หรืออื่นใด
ที่ เป็นประโยชน์ตํอสาธารณะ โดยประสานความ
รํวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๘.๓.๒.๑ โครงการประชาสมัพันธ์ของรัฐ -การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย/์การสํงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นพระประมุข/ การสร๎าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ/การประชาสัมพันธ์
แหํงชาติอยํางเป็นเอภาพ/การประชาสัมพันธน์โยบายสําคัญ 
เรํงดํวนของรัฐและรัฐบาล 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร.(กปส.) 

๘.๓.๓ สํงเสริมให๎สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและ
เสรีภาพในการเสนอข๎อมูลขําวสารอยํางมีความ
รับผิดชอบตํอสังคมและตระหนักตํอจรรยาบรรณของ
สถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการสร๎าง
ดุลยภาพของขําวสาร 

  นร./มท./สลน. 

หมายเหต:ุ ปรับเปลี่ยนตามกรอบนโยบายหรือแผนพัฒนาตํางๆ ที่สาํคัญ 
 



 
 

 
 

บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน 
อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 

ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ก.ธ.จ. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ก.ส.ล. ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
กก.ทท. กองบัญชาการกองทัพไทย  

กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กกจ. กรมการจัดหางาน  
กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กกพ. กรมการแพทย์ 
กกพ. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
กข. กรมการข้าว 
กค. กระทรวงการคลัง 
กคช. การเคหะแห่งชาติ 
กคส. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 

กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กทบ. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กบข. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กบค. กรมบังคับคดี 
กป. กรมประมง 
กปน. การประปานครหลวง 
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค 
กปร. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
กปอ. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
กผส. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
กพข. คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กพร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

http://www.opm.go.th/OpmInter/content/good_governance/
http://www.aftc.or.th/
http://www.erc.or.th/
http://www.port.co.th/
http://www.nb.ago.go.th/บทความกองทุนหมู่บ้าน(เว็ปเพจ).htm
http://www.eta.co.th/
http://www.gpf.or.th/
http://www.mwa.or.th/
http://pwa.thaigov.net/
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กฟก. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
กฟน. การไฟฟ้านครหลวง  
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

กรมการกงสุล กรมการกงสุล 
กรมเอเซีย ตอ.ฯ กรมเอเชียตะวันออก 

กรม.คร. กรมควบคุมโรค  
กรม.พท. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมพิธีฯ กรมพิธีการฑูต 

กรมพินิจฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กรมภูมิภาค กรมภูมิภาค 
กรมยุโรป กรมยุโรป 
กรม.ว. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมเศรษฐกิจฯ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กรมสนธิฯ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ 
กรมองค์การฯ กรมองค์การระหว่างประเทศ 

กรม.อ. กรมอนามัย 
กรมอเมริกาฯ กรมอเมริกาและแปซิฟิก 
กรมอาเซียน กรมอาเซียน 
กรมเอเซียฯ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา 

กร.ทบ. กองกิจการพลเรือน กองทัพบก 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม อก. 
กลต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กศก. กรมศุลกากร 
กศน. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

http://www.cpd.go.th/web/webboard/webboard2/webboard/viewans.asp?id=3083
http://egat.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.doa.go.th/th/
http://www.nfe.go.th/
http://www.doae.go.th/
http://www.cattelecom.com/
http://www.labour.go.th/index.jsp
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กสส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กห. กระทรวงกลาโหม 

กอ.นตผ. คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
กอ.รมน. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ   

กองทุนพัฒนาฯ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กองทุนสงเคราะห์ฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
กองทุนหมุนเวียนฯ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

กอช. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
ขน. กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
ขส. กรมการขนส่งทางบก 

ขส.มก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ขอ. กรมการขนส่งทางอากาศ 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คต. กรมการค้าต่างประเทศ 
คน. กรมการค้าภายใน 
คป. กรมคุมประพฤต ิ 

คปภ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ  
คส. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
จท. กรมเจ้าท่า 
จร. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ชธ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ชป. กรมชลประทาน   
ตส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทช. กรมทางหลวงชนบท 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทด. กรมท่ีดิน 

ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี 

http://www.cpd.go.th/
http://www.md.go.th/
http://www.dlt.go.th/
http://www.bmta.co.th/
http://www.aviation.go.th/
http://www.dft.moc.go.th/
http://www.dit.go.th/
http://www.probation.go.th/
http://www.md.go.th/
http://www.dtn.moc.go.th/
http://www.dmf.go.th/
http://www.cad.go.th/
http://www.dor.go.th/


๒๗๐ |  บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
ทน. กรมทรัพยากรน้ า  
ทบ. กองทัพบก 
ทบ. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ทป. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ทร. กองทัพเรือ 
ทล. กรมทางหลวง 
ทอ. กองทัพอากาศ 

ทอท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทีทีอาร์ ส านักงานผู้แทนการค้าไทย 
ทีโอที บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) 
ธกส. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธพ. กรมธุรกิจพลังงาน 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธพส. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ธร. กรมธนารักษ์ 

ธสน. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
ธอท. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
นร. ส านักนายกรัฐมนตรี 
นว. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
บก. กรมบัญชีกลาง 

บก.ทท.(กต.) กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  
บก.ทท.(กห.) กองบัญชาการกองทัพไทย  

บกท. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
บขส. บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
บตท. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
บทด. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด  
บพห. กรมการบินพลเรือน 
บวท. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

บางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ป.ป.ท. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  

http://www.ipthailand.org/
http://www.doh.go.th/dohweb/index.html
http://www.airportthai.co.th/
http://www.tot.co.th/
http://www.baac.or.th/
http://www.doeb.go.th/
http://www.ibank.co.th/
http://www.ghbank.co.th/
http://www.thaiairways.com/
http://www.transport.co.th/
http://www.aerothai.com/
http://www.bangchak.co.th/


บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน  | ๒๗๑ 

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
ป.ป.ส. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ปค. กรมการปกครอง 

ปณท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปม. กรมป่าไม้  
ปศ. กรมปศุสัตว์ 
ปส. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
พก. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
พกฉ. ส านักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว  

(องค์การมหาชน) 
พค. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พช. กรมการพัฒนาชุมชน 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ 
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 
พน. กระทรวงพลังงาน 
พนจ. ส านักงานพลังงานจังหวัด 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พว. ส านักพระราชวัง 
พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
พศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
มกอช. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
มว. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   
มวส. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
มศว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มอท. บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด  
ยธ. กระทรวงยุติธรรม 
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
รยส. โรงงานยาสูบ  
รง. กระทรวงแรงงาน 

http://www.dopa.go.th/
http://www.thailandpost.com/
http://www.amlo.go.th/
http://www.dld.go.th/
http://www.wisdomking.or.th/
http://www.wisdomking.or.th/
http://www.thairegistration.com/
http://www.cdd.go.th/homepage.php
http://www.ldd.go.th/
http://www.dedp.go.th/
http://www.acfs.go.th/


๒๗๒ |  บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
รท. กรมราชทัณฑ์ 
รทส. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (มหาชน) 
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
รถ. ราชบัณฑิตยสถาน 
รล. ส านักราชเลขาธิการ 
รอ. กรมราชองครักษ์ 
วช. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ศ.ศ.ป. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 
ศก. กรมศิลปากร 
ศตจ. ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ศน. กรมศาสนา  

ศูนย์คุณธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
ศปคม.แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ 

ศพจ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
ศภช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
ศมส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
ศลชท. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
ศอ.บต. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ศอฉ. ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ส.ป.ก. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สกถ. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สกท. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สกธ. ส านักงานกิจการยุติธรรม 
สกย. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
สกว. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกสค. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สกศ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
สกอ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

http://www.correct.go.th/thai.htm
http://www.railway.co.th/
http://www.radc.go.th/
http://www.dss.go.th/
http://www.nocht.m-society.go.th/
http://www.sbpac.go.th/
http://www.capothai.org/
http://www.alro.go.th/


บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน  | ๒๗๓ 

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
สขช. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
สขร. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สค. ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สคท. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
สคบ. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สคฝ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
สคพ. ส านักงานระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) 
สคร. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สคส. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
สงป. ส านักงบประมาณ 
สจ. กรมสุขภาพจิต  
สช. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สช. ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สช. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
สดร. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สท. ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ

ผู้สูงอายุ 
สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สทป. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สทอภ. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
สธค. ส านักงานธนานุเคราะห์ 

สน.ปล.กห. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

สนผ.กต. ส านักนโยบายและแผนกระทรวงการต่างประเทศ 
สนพ. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สนว. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
สบช. สถาบันพระบรมราชชนก 
สบน. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
สบพ. สถาบันการบินพลเรือน 

http://www.itd.or.th/
http://www.dpa.or.th/
http://www.sepo.go.th/
http://www.opec.go.th/
http://www.narit.or.th/
http://www.dti.or.th/
http://www.niets.or.th/
http://www.gistda.or.th/
http://pawn.designgonemad.com/
http://www.mod.go.th/opsd/
http://www.otp.go.th/
http://www.eppo.go.th/
http://www.pdmo.mof.go.th/


๒๗๔ |  บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
สบพน. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)  
สบร. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์มหาชน) 
สบศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สป.กก. ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
สป.กค. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สป.กต. ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
สป.กษ. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สป.กห. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
สป.คค. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
สป.ทก. ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ทส. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สป.พณ. ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
สป.พน. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
สป.พม. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
สป.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สป.ยธ. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สป.รง. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สป.วท. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สป.วธ. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สป.ศธ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สป.สธ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สป.อก. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สปท. ส านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)  
สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
สปส. ส านักงานประกันสังคม  
สปสช. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
สผ. ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สผ. ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สพ. กรมสรรพากร 
สพฉ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สพช. ส านักงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน 
สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพท. (ศธ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.moi.go.th/dpt02.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.moi.go.th/dpt02.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.mot.go.th/dutyOPS.htm
http://www.parliament.go.th/
http://www.chumchon.go.th/
http://www.obec.go.th/


บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน  | ๒๗๕ 

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
สพท. (กก.) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

สพบ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สพน. ส านักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
สพพ. ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
สพภ. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
สพภ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
สพร. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
สพร. ส านักพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
สพล. สถาบันการพลศึกษา 
สมช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

สมพช. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ 
สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สมอ. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สทบ. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สรพ. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
สรอ. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
สลค. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สลน. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สว. ส านักเลขาธิการวุฒิสภา 
สวก. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
สวช. ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
สวทช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สวทน. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
สวธ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
สวร. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ 
สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สวอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
สศก. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สศค. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สศบ. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
สศร. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (องค์การมหาชน)  
สศอ. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

http://www.lpdi.go.th/
http://home.dsd.go.th/khonkaen/
http://www.ipe.ac.th/
http://www.ha.or.th/
http://www.ega.or.th/
http://www.senate.go.th/
http://www.arda.or.th/
http://www.culture.go.th/
http://www.culture.go.th/
http://www.hsri.or.th/


๒๗๖ |  บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
สส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สสค. ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
สสช. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
สสท. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
สสนก. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
สสปน. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
สสว. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน) 
สสอน. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
สอ. กรมส่งเสริมการส่งออก 

สอซช. ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สอน. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
สอร. ส านักงานอุทธยานการเรียนรู้แห่งชาติ 
สอศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อ.ต.ก. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   
อต. องค์การตลาด  

อ.ส.ย. องค์การสวนยาง 
อภ. องค์การเภสัชกรรม 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
อคส. องค์การคลังสินค้า 
อจน. องค์การจัดการน้ าเสีย  
อต. กรมอุตุนิยมวิทยา 

อบก. องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
อผศ. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
อพ. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อส. ธนาคารออมสิน 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 

อ.ส.ค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
อ.ส.พ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
อสป. องค์การสะพานปลา  
อสป. ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

http://www.qlf.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaitrade.com/
http://www.vec.go.th/
http://www.moc.go.th/thai/pwo
http://www.thaiveterans.mod.go.th/


บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน  | ๒๗๗ 

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
อสมท. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
อสส. ส านักงานอัยการสูงสุด 

อสส. (ทส.) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

อีสท์ วอเตอร์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
AMADEUS บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 

DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
FPRI มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
LCFA บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 

MWITS โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
SIPA ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
TCEB ธุรกิจจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ  
TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (องค์การมหาชน) 

 
  

http://www.eastwater.co.th/
http://www.thaiamadeus.com/
http://www.fpri.or.th/
http://www.centrallabthai.com/
http://www.mwit.ac.th/
http://www.sipa.or.th/
http://www.tcdc.or.th/


๒๗๘ |  บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูข้อมูลได้ที่ Http://www.nesdb.go.th 

จ านวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม 

พิมพ์เมื่อ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ส านักงบประมาณ 

http://www.opdc.go.th/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/
http://spm.thaigov.go.th/
http://www.bb.go.th/



