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 1.  นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย  มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  โดยไม่ค านึงถึง
ความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหา  กษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น  ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 2.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา   เซียนในกิจการ  5  ด้าน  
ได้แก่  การบริหารจัดการชายแดน  การสร้างความมั่นคงทางทะเล  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ  การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการ 
ทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน  แก้ไขข้อพิพาทต่าง  ๆ  และ 
การแก้ไขปัญหาเส้นแขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ายุทธศาสตร์  เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา  มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ  สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน   พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน  เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศ
ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย   
มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย  และผลประโยชน์ของชาติ  ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการ   ผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์  สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกัน   
ประเทศได้  เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า   นโยบาย 
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน   
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ไม่ว่าในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง  ทางตรงและทางอ้อม  เช่น  การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  วัฒนธรรม  การค้า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล  เป็นต้น 
 3.  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะ
เฉพาะหน้า  จะเร่งสร้างโอกาส  อาชีพ  และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน  ทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  การทารุณกรรมต่อแรงงาน 
ข้ามชาติ  การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก  และปัญหาคนขอทาน  โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบในระยะต่อไป   จะพัฒนาระบบ 
การคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้  อัตภาพ  พัฒนา
ศักยภาพ  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้   ด้อยโอกาส   
ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีและเด็ก  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม  เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต  โดยจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบ้าน  สถานพักฟ้ืน  และโรงพยาบาล  ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ชุมชน  และครอบครัว  รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสร้างความเข้มแข็ง 
และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง  ทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
จัดระเบียบสังคม  สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนทั่วไป  โดยใช้ค่านิยมหลัก  12  ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน   
โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า   และออกมาตรการป้องกัน 
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร  ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่
ที่ทันสมัย  แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 4.  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จัดให้มี 
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก 
ไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่   ลดความเหลื่อมล้ า  และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า   
จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น   ของผู้เรียน 
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และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา 
เป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  และทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมี 
จิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
เช่น  การเรียนทางไกล  รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอน  และพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ   ทะนุบ ารุ งและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
และศาสนาอ่ืน  ๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 5.  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน   
โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ  และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ  พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ  โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา   
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง   ปรับระบบการจ้างงาน   
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
รัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ประสานการท างานระหว่าง
ภาคส่วนต่าง  ๆ  ในสังคม  เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมาย 
ที่รัดกุม 
 6.  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที  ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน 
ที่ค้างคาอยู่  และระยะยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้  ในระยะเร่งด่วน  
เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้  โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ที่ให้ความส าคัญ
ในการบูรณาการงประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย  ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ 
เกินความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส  เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
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การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี 
ผลตอบแทนดี  เช่น  โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน  
ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง  วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน
ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  ลดต้นทุนการผลิต  การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ  ให้เกิดความคล่องตัว  เช่น  ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา  เป็นต้น  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
ในระยะยาวต่อไป  ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว  
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม   แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลโดยระดม  ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิด 
น้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี  2554  ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
ให้กระจาย  ครอบคลุม  ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ  1  ปี  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
ประเภทต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้
ต่างประเภท  รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่    
ทั้งในทะเลและบนบก  และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ด้วยวิธีการเปิดเผย  โปร่งใส  และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม  พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน  โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน  ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน  เช่น  ภาษี
มรดก  ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้ง
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย  และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภท
ที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า  700,000  ล้านบาท  และเป็นภาระงบประมาณ
ใน  5  ปีข้างหน้า  อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง  โดยประมวลหนี้
เหล่านี้ให้ครบถ้วน  หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด  และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุด
เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
และคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร  และรถไฟฟ้าเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม  เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน  เพ่ือตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  ด้านคมนาคมทางอากาศ  โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่   2   
ท่าอากาศยานดอนเมือง  และท่าอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจร 
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ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ า
ชายฝั่งทะเล  เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือ
ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน  ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์
ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง  รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย  หน่วยงานก ากับดูแล  และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน  และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง  
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย  โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  
การลงทุน  การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  
ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ  ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็น 
ในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอด  คล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม  
ด าเนินการใน  2  เรื่องใหญ่  คือ  การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชแต่ละชนิด  ในด้านอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ  เช่น  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป  ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้   ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่ องนี้และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 7.  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   เร่งพัฒนา 
ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน   โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงาน 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  6  ประเทศ  (GMS)  แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  (ACMECS)  แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล  ส าหรับ 
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC)  และแผนแม่บทความเชื่อมโยง 
ในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย 
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 
และการลงทุนข้ามแดน  พัฒนาระบบ  National  Single  Window  (NSW)  โดยระยะแรก 
ให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ  6  ด่าน  ได้แก่  ปาดังเบซาร์  สะเดา  อรัญประเทศ  แม่สอด  
บ้านคลองลึก  และบ้านคลองใหญ่ 
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 8.  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย
และการพัฒนา  และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
เพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า  1%  ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  30  :  70   
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริม 
ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  ด้านพลังงานสะอาด  ระบบราง  ยานยนต์  ไฟฟ้า   
การจัดการน้ าและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมของไทย 
ตามความเหมาะสม  ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี  
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 9.  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ในระยะเฉพาะหน้า  เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า  โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ให้ชัดเจน  ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม ้
จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  เช่น  ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน  บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  จัดให้มีแผนบริหาร
น้ าของประเทศ  เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ   
เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ  และน้ าเสีย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพ้ืนที่ใด 
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ  ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ  โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น
แบบมีมาตรฐาน  และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ  และใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 10.  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
กับนานาประเทศ  การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมาย  เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว   ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย  มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง  ประวิงเวลา  หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิด 
การทุจริต  หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น 
การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ  การลงทุน  และด้านบริการสาธารณะ 
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ   
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วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง  และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง  ๆ  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ  และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  ทั้งจะเร่งรัด
การด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี  รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ  และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน  อีกทั้งจะท ากรณีศึกษา 
ที่เคยเป็นปัญหา  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ่วมทุน  การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติโดยมิชอบ   
ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง  ๆ  มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และประมวล 
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ   
 11.  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน  ๆ  ที่ล้าสมัย  ไม่เป็นธรรม  ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยจะใช้กลไก 
ของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่  และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการ  ที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ด าเนินการ  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย  และจัดท ากฎหมาย 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่เปิดกว้างขึ้น  ในระยะต่อไป  จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง 
ของรัฐ  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้รวดเร็ว  เกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย  และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส  คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ  และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน  ภาษี  และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับ
การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ  หรือกระท าผิด 
ด้านค้ามนุษย์  แรงงานทาส  การก่อการร้ายสากล  ยาเสพติด  อาชญากรรมข้ามชาติ 


