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แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบและแนวทางใน
การจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชในการบริหารราชการแผนดินตลอด
ระยะเวลาสี่ป เพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป 
(พ.ศ. 2548 – 2551) และทุกสวนราชการจะไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป 
 แผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 
มีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เมือ่วนัที ่
23 มีนาคม 2548 ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การขจัดความยากจน 
 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 *5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 *8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 *9. ยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

 ยุทธศาสตรทั้ง 9 ประเด็นจะชวยสรางความชัดเจนและกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของสวนราชการตางๆ ไปในแนวทางและเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยตรงมี 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1. การขจัดความยากจน          
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได       
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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 สวนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองเกี่ยวของโดยตรงมี 7 ยุทธศาสตร 
โดยเพิ่มยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง อยางไร
ก็ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรรับทราบและศึกษาทั้ง 9 ยุทธศาสตร ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การขจัดความยากจน 
 เพื่อใหสามารถขจัดความยากจนของประเทศใหหมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหาร
จัดการงบประมาณ และการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจนทั้งระบบต้ังแตบุคคล ชุมชน และ
ประเทศ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ คือ 
 1. ระดับประเทศ เปนยุทธศาสตรที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยจัดที่ดิน 
ทํากิน พรอมสาธารณูปโภคและแหลงน้ําใหเกษตรกร การรักษาเสถียรภาพดานราคาโดยการบริหาร
จัดการดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนสรางระบบการคุมครองทางสังคมใหแก
แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรใหทั่วถึง 
 2. ระดับชุมชน ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการแกไข
ปญหา บริหารจัดการพัฒนาองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น โดยเสริมสรางขบวนการตัดสินใจที่
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของทองถิ่น 
 3. ระดับบุคคล ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเชิงรุกเพื่อใหคนยากจนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายไดเพิ่มข้ึน มีโอกาส
เขาถึงบริการดานการศึกษา การเรียนรูและแหลงทุน ไดรับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปนธรรม 
รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ระดับประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดิน และพัฒนากลไกการ
จัดการเศรษฐกิจและการบริการดานสังคมที่จําเปนตอการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกคนยากจน 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดินอยางบูรณาการ 
2) พัฒนาระบบบริหารการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
3) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการเพื่อสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมแกเกษตรกร 
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กลยุทธหลัก 
1. บูรณาการการบริหารจัดการขอมูล งบประมาณ และการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจน

ทั้งระบบตั้งแตบุคคล ชุมชน และประเทศ 
2. เรงรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่ทํากิน และที่อยูอาศัย พรอมสาธารณูปโภค และปรับปรุง

คุณภาพดินใหทั่วถึงและเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้ง 25 ลุมน้ํา และระบบชลประทาน ตลอดจนบอ

น้ําในนาไรใหแกเกษตรกรอยางทั่วถึง 
4. สรางกลไกการบริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยรัฐเปนผูเชื่อมโยง

ทางดานตลาดทุนและตลาดสินคาในรูปแบบนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) รวมทั้งจัดตั้งระบบ
บริหารจัดการสินคาเกษตร เพื่อสรางเสถียรภาพดานราคา และใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนอยาง
เปนธรรม 

5. สรางระบบคุมครองทางสังคม โดยขยายขอบเขตการประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบและแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งสงเสริมการระดมเงินออมเพื่อสวัสดิการของชุมชน 

6. เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมใหกับคน
ยากจน 

ข. ระดับชุมชน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยงประโยชนจากปจจัย
แวดลอม โดยชุมชนจะไดรับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและไดรับโอกาสในการเขาถึงแหลง
เงินทุนเพื่อแกไขปญหาของชุมชนเอง 
กลยุทธหลัก 
1. ยกระดับกองทุนหมูบานที่มีความพรอมใหเปนธนาคารหมูบาน 
2. เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนขบวนการมีสวน

รวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหาความยากจนรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับกิจกรรมที่เปนความตองการขั้นพื้นฐานของชุมชน 

3. จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหครบทุกหมูบานและชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ขีดความสามารถของชุมชนใหสามารถแกไขปญหาทองถิ่นดวยตนเอง 
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4. พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืน โดยใชขบวนการวิสาหกิจชุมชน สินคา OTOP เพื่อสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑของชมุชน 
และมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด 

5. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตสินคาเกษตร เชน โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน 
เปนตน 

ค. ระดับบุคคล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนยากจนไดรับโอกาสในการเขาสูทุน ที่ทํากิน และไดรับการ
พัฒนาความรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
กลยุทธหลัก 
1. จัดคาราวานแกจนที่ใหบริการ และคําแนะนํา เพื่อสรางโอกาส และทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ และเสริมสรางทักษะตางๆ รวมถึงการศึกษาและสาธารณสุข 
2. ขยายโอกาสเขาสูทุนผานระบบการแปลงสินทรัพยเปนทุน พรอมทั้งเสริมสรางกลไกที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินงานใหคนจนมีแหลงเงินทุนในการผลิตและมีความมั่นคงใน
อาชีพ 

3. เรงรัดแกไขหนี้สินของเกษตรกรอยางตอเนื่องและเปนธรรม ทั้งหนี้สินที่เกิดจากโครงการของรัฐ
และหนี้สินนอกระบบ 

4. สงเสริมกระบวนการเรียนรู การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทํา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหาร และการดํารงชีวิตใน
ระดับครัวเรือน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต จะตองใหความสําคัญกับการสรางคนใหมีความรู           
มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสังคมที่สันติ และ
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เอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคน
ใหมีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อใหคนมีศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขัน ปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งมีคานิยมและพฤติกรรม
ที่เหมาะสม อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อลดภาระรายจายดานการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสินของประชาชน และทําใหผูดอยโอกาส ผูประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายยอย ไดรับ
การคุมครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ก. การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดีมีคุณภาพ มีศักยภาพ 
ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู 
กลยุทธหลัก 
1. เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และขบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอก

ระบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตใน
แตละทองถิ่น 

2. จัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรู 
จริยธรรม เร่ิมต้ังแตเด็กแรกเกิด และใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
ครอบครัวอบอุน ปลูกฝงความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม ที่เอื้อตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการทั้งในและนอกระบบโดยสงเสริมนิสัยรักการอานตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิตและสราง
แหลงบริการองคความรูอยางสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของทองถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้ง
กิจกรรมทางดานสังคม  ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

4. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ รวมทั้งสรางสิ่งจูงใจใหมีการเรียนใน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น 
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5. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการจัดตั้งกองทุนให
กูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต การใหสิทธิประโยชนทางภาษี การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข. การอนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ใหคนไทยมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทย 
และวัฒนธรรมไทยบนความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชน สังคม มีความ
สมานฉันทและสันติสุข 
กลยุทธหลัก 
1. สรางภูมิคุมกันทางสังคมแกเยาวชนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรตอผูอ่ืน ปลูกจิตสํานึก 

คานิยม และคุณคาความเปนไทย และความเขาใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจน
การรูเทาทันสังคมโลก 

2. พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรูและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
สรางสรรคงานศิลประดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการตอยอดภูมิ
ปญญา และการสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปนรุนใหม โดย
เพิ่มบทบาทสถาบันศาสนาและภาคีความรวมมือตางๆ 

3. สรางสิ่งจูงใจใหภาครัฐและเอกชนสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
ค.  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
กลยุทธหลัก 
1. เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท และปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง

การแพทยและสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและครบวงจรทั้งการวิจัยและพัฒนา การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคโดยใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

2. เสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิกพฤติกรรมกลุมเสี่ยงตอสุขภาพ สงเสริมการออกกําลัง
กายและดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งนํามาตรการภาษีการบริโภคสินคาที่มีอันตรายตอสุขภาพ
มากระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล 
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3. พัฒนา ถายทอด และคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร 

4. สงเสริมการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ สรางนิสัยรัก
การกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ง.  การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สังคมไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมที่ดี  สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
กลยุทธหลัก 
1. สนับสนุนใหประชาชนเปนเจาของที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในกลุมผูมีรายไดนอย รายไดปานกลาง 

โดยมีกลไกทางดานการเงิน และการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งเนนการพัฒนาสภาพแวดลอมใน
ชุมชนใหนาอยู 

2. ปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลโดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายและบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใช
ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

3. สรางหลักประกันความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยแกประชาชนทุกกลุม 
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส รวมทั้งขจัดกระบวนการคามนุษย และการละเมิดสิทธิทุกรูปแบบ 

4. สงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีสามารถพึ่งตนเองได 
5. สงเสริมการคุมครองทางสังคมแกผูที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบและผูที่ไดรับผลกระทบจาก

ปญหาสังคมโดยชุมชนมีบทบาทรวม 
จ.  การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ผูสูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ มีหลักประกันดานรายได 
และคงความเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
กลยุทธหลัก 
1. สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมกันพัฒนาศักยภาพ และคุมครอง

สมาชิกทุกชวงวัยอยางเปนองครวม 
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2. ฟนฟูคานิยมที่สงเสริมการอยูรวมกันของคนตางวัยและเปดโอกาสใหผูสูงอายุนําความรูและ
ประสบการณมาทําประโยชนเพื่อสังคมและสรางรายได รวมถึงระบบคลังสมอง 

3. สงเสริมการออมและสรางหลักประกันดานรายไดในชวงวัยทํางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ
เพิ่มโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุ 

4. สรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ 
ฉ. การพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่แข็งแรงและนาอยู 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี    
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีโครงสรางพื้นฐานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมือง 
กลยุทธหลัก 
1. สรางระบบการเดินทางที่สะดวกสบาย คลองตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย 
2. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดเรียนโรงเรียนดี ใกลบาน 
3. สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ปลอดยา และปลอดอบายมุข 
4. สงเสริมใหคนกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุนรวมถึงผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลที่ดีข้ึน 
5. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพของกรุงเทพมหานครใหสวยงาม เปนศูนยกลางการคา

บริการระดับนานาชาติและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง 
6. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร 

(Bangkok Green and Clean) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
 เพื่อใหการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสู
เศรษฐกิจที่มี  สมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั้งในมิติความ
เขมแข็งและความยั่งยืนควบคูกัน โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาคน องคความรู นวัตกรรมและ
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก 
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 การปรับโครงสรางภาค  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลคาผลผลิตการเกษตรใหมีบทบาท
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ 
 การปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลคาผลผลิตการเกษตร
ใหมีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งและมีคุณภาพ 
 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  โดยอาศัยเครือขายวิสาหกิจเปนเครื่องมือ  
ใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถวิสาหกิจทุกกลุม โดยมุงเนนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
 การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา  โดยยึดหลักการสราง
มูลคาเพิ่ม บริการที่มีมาตรฐาน คํานึงถึงเอกลักษณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภายใตการ
บริหารจัดการอยางยั่งยืน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจดําเนินไปบนฐานความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่เขมแข็ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ จะตองรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง 
สรางตลาดเงินและตลาดทุน ใหมีความเขมแข็ง รวมทั้งการพัฒนาระบบขอมูลและการวิเคราะห
สถานการณเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดตั้งศูนย Economic Intelligence เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และการดําเนินยุทธศาสตร และการตัดสินใจของรัฐบาล 
ก. การปรับโครงสรางภาคเกษตร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและรายไดเกษตรกร 
กลยุทธหลัก 
1. สรางมูลคาใหแกสินคาเกษตร (Value Creation) 
 1.1 สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่นและ

กระบวนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลคาสินคา 
 1.2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคา มาตรฐานสินคา โดยใหความสําคัญกับการสรางความ

มั่นคงดานอาหารและการนําผลผลิตเกษตรไปผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน 
มันสําปะหลัง ออย  เปนตน 

 1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่มีมาตรฐานคุณภาพ ศักยภาพทาง
การตลาดสูงและมีโอกาสเพิ่มมูลคา เชน ยางพารา การเลี้ยงโค กระบือ ปศุสัตว และ   
การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวหอมมะลิ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และการยกระดับมาตรฐาน
สินคาสงออก เชน ขาวหอมมะลิ เปนตน 
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 1.4 ถายทอดเทคโนโลยี ขยายตลาด และใหสิทธิประโยชนในการลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพและสมุนไพร 

2. สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) โดย
พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอ
สารพิษ รวมทั้งสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย 

3. สงเสริมและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการใชที่ดินเพื่อกําหนด
พื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบชลประทาน 

4. ฟนฟูแหลงปาธรรมชาติในลุมน้ํา เพื่อกักเก็บและลดความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติทั้งภัยแลงและ
อุทกภัยเปนรายลุมน้ํา 

5. สงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งจากศูนยศึกษาตาม
พระราชดําริและโครงการตามแนวพระราชดําริ 

6. พัฒนาและฟนฟูสภาพดิน รวมทั้งกําหนดมาตรการและโครงการเพื่อรักษาสภาพหนาดิน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งในระบบเกษตรอินทรียและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

7. กําหนดกลไกทางดานการบริหารจัดการสินคาเกษตรเปนรายสินคาเพื่อสรางเสถียรภาพทาง
ราคาของสินคาเกษตร และใหเกษตรกรไดรับราคาผลผลิตที่เปนธรรม 

8. ใหมีกลไกการปรับเปล่ียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคาและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขขอตกลงระหวางประเทศ 

9. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อใหเกิดแนวทางในการนําไปสูขบวนการวิสาหกิจชุมชน 
และสนับสนุนสหกรณที่มีความเขมแข็งแลว ใหพัฒนาเขาสูการลงทุนธุรกิจการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

10. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรในดานการขนสง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว 

ข. การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมทั้งระบบ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
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กลยุทธหลัก 
1. สนับสนุนการใชวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคา โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพและกลุมโอกาสใหม รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุมอุตสาหกรรมที่ออนแอ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน เชน ปโตรเคมี เหล็ก และอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมีความแข็งแรง

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่องและลดการพึ่งพาการนําเขา 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาทักษะและ

ความรูของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมทั้งบุคลากรระดับพื้นฐาน
วิชาชีพเฉพาะ และบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

4. พัฒนาปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ เชน ระบบสงเสริมและบมเพาะ
ธุรกิจใหมระบบขอมูลการเชื่อมโยง เทคโนโลยีสะอาด 

5. ปรับโครงสรางเพื่อเตรียมความพรอมและสรางโอกาสใหกับภาคอุตสาหกรรมที่ไมสามารถ
แขงขันได หรือไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และขอตกลงระหวางประเทศ 

6. พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมโดยใหสิทธิประโยชนจูงใจการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีการปรับโครงสรางเพื่อสรางมูลคาเพิ่มภายในประเทศ เชน อาหาร แฟชั่น 
ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา พลังงาน การสรางสรรค และการออกแบบ 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมอุตสาหกรรมที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจแตใชพลังงานต่ํา 

8. เพิ่มประสิทธิภาพ และมูลคาผลผลิตของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรูทั้งดานการ
พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและการตลาด รวมทั้ง
สรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจในทุกระดับ 

9. พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิมเพื่อใหสามารถปรับตัวและใชความรูใหม ๆ สําหรับการ
ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเขาถึงแหลงทุนและบริการตาง ๆ รวมทั้งสราง
ผูประกอบการใหมโดยการพัฒนาทักษะความรูในการประกอบการ และการสนับสนุนดวย
มาตรการทางการเงินและขอมูลทางธุรกิจ 

ค.  การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ธุรกิจการทองเที่ยว การบริการ และการคาเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สรางงาน  สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน โดยมีการแขงขันอยางเปนธรรม 
ภายใตการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
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กลยุทธหลัก 
1. พัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลงทองเที่ยวใหม ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ใหมีคุณภาพพรอมทั้งสงเสริมกิจกรรมใหมๆ 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

2. ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิม และสรางตลาดใหม 
3. พัฒนา ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวทั้งในดานบุคลากร 

โครงสราง พื้นฐาน และความปลอดภัย 
4. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในการรักษา

ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 
5. สงเสริมใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ

และตรงตามความตองการของคนไทย 
6. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยสรางเครือขายความเชื่อมโยงธุรกิจพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการใหบริการ แสวงหาลูทางการตลาดใหม ๆ ในกลุมธุรกิจตาง ๆ เชน บริการสุขภาพ 
การศึกษานานาชาติ การจัดประชุมและสัมมนานานาชาติ การขนสงทางอากาศ การซอม
เครื่องบิน บริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ การถายทําภาพยนตร และการพัฒนาซอฟตแวร 

7. เสริมสรางประสิทธิภาพ และมาตรฐานระบบประกันภัยในประเทศใหสามารถรองรับการ
ประกันภัยตอ 

8. พัฒนาโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการประกอบธุรกิจคาสง-คาปลีก 
9. พัฒนาระบบการคาใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนธรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ 

รวมทั้งสรางฐานความรูและทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการ
บริหารจัดการ 

10. บริหารการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเชิงรุก โดยสงเสริมการตลาดและพัฒนาระบบ
ตลาดจริงและตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งสรางเสถียรภาพราคาดวย
การบริหารอุปสงคและอุปทาน 

11. สงเสริมและพัฒนาระบบคลังสินคา ไซโล และหองเย็น รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ ให
เอื้อตอระบบการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
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12. สงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้ง
สรางตราสัญลักษณสินคาเกษตรของไทย 

13. รวมมือกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันในตางประเทศ เพื่อสรางอํานาจตอรองราคาสินคาเกษตร
ในตลาดโลกใหเปนธรรม 

14. สนับสนุนใหใชกลไกพิเศษทางดานการคา รวมทั้งความรวมมือกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันใน
ตางประเทศเพื่อสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร 

15. เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูตลาดรวมทั้งการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการ
ประกอบธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

16. ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม รวมทั้งมาตรการปกปอง
ผลประโยชนทางการคาและรักษาสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

17. สรางโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนบริการการเงินเพื่อการสงออก 
รวมทั้งนําระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงในการไมไดรับเงินคาสินคาจากการสงออก 
(Trade Credit Insurance) 

18. จัดระบบโครงสรางและการบริหารการนําเขาใหมีประสิทธิภาพ 
19. พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศใหสินคาไทยเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น รวมทั้งสราง

จิตสํานึกใหผูบริโภคใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศ และเลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ง.  การบริหารการเงิน การคลัง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  รักษาวินัยและเสถียรภาพทางการเงินการคลัง พัฒนาตลาดเงิน และ
ตลาดทุน มีความมั่นคงและโปรงใสสามารถเปนกลไกระดมทุน และจัดสรรเงินทุนใหแกระบบ
เศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง รวมทั้งเครื่องมือทางการคลังสนับสนุนยุทธศาสตรเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
กลยุทธหลัก 
1. รักษาวินัยการเงินการคลังระดับมหภาคของประเทศ โดยบริหารการจัดเก็บภาษี รายได 

รายจาย ทรัพยสินและหนี้สินของรัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
2. จัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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3. สรางความเขมแข็งและโปรงใสใหกับตลาดเงิน พรอมกับสนับสนุนใหองคกรธุรกิจและประชาชน
ในทุกภาคของประเทศมีโอกาสและชองทางที่จะเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ ได 

4. พัฒนาตลาดทุน ทั้งตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ ใหเปนแหลงระดมทุนระยะยาวของ
องคกรธุรกิจทุกขนาด 

5. สงเสริมการออมของประเทศ รวมทั้งการสรางวินัยในการใชจายของภาคครัวเรือนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังเชิงรุก 
7. สนับสนุนและเปนที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลังและการบัญชีใหแกผูวาราชการ CEO 
8. สงเสริมใหสถาบันการเงินและตลาดเงินทุน มีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 
จ.  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชฐานความรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธหลัก 
1. ผลักดันการวิจัยพัฒนา และขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ โดยสนับสนนุการทาํวจิยั

พื้นฐาน เชน เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งนาโน
เทคโนโลยี 

2. จัดตั้งและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากรกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ศูนยแหงความเปนเลิศ อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยนาโน
เทคโนโลยี และศูนยบมเพาะธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการใหบริการทางวิทยาศาสตร
ไปสูภูมิภาคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว 

3. สงเสริมการตอยอดภูมิปญญา และความเปนไทยที่สอดคลองกับความตองการของสาขาการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพ 

4. ผลักดันใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของคนไทยทั้งในและนอกประเทศ และ
สงเสริมใหนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง 

5. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค งานวิจัย และนวัตกรรมใหม ๆ 
ที่เปนประโยชน 

6. พัฒนาระบบบริหารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีเอกภาพทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ 
และใหมีการติดตามประเมินผลอยางใกลชิด 



27 

ฉ.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคา (โลจิสติกส) ใหมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และ ทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากทองถิ่น
ไปสูตลาดและผูบริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดตนทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินคา 
กลยุทธหลัก 
1. ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการที่ชองการคาหลัก และพัฒนาชองทางการคาที่มีศักยภาพ

เปนเครือขายสากล (Global Destination Network)  
2. พัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Hub and Spokes) ภายในประเทศ

ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถใชประโยชนสูงสุด 
3. พัฒนาเสนทางขนสงและโลจิสติกสระดับภูมิภาค บนเสนทางการคาหลักเชื่อมโยงในประเทศ

กับภูมิภาค (Regional  Transport  and  Logistics  Corridor) 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ

ผูใชบริการและสงเสริมใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําธุรกิจ 
5. สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการ

ของธุรกิจโลจิสติกส ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ 
6. สงเสริมธุรกิจและพัฒนามาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส รวมทั้งสนับสนุนให

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมหันมาใชบริการโลจิสติกส 
7. พัฒนาระบบและมาตรฐานในการอํานวยความสะดวกทางการคาผานชายแดนในภูมิภาค 

(Trade & Transit Facilitation) 
8. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสากล 
ช. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับโครงสรางการขนสงผูโดยสารและสินคาจากการใชรถยนตขนาดเล็กมาเปนระบบขนสง

ดวยระบบรางและการขนสงทางน้ํา ควบคูกับการวางเครือขายขนสงแบบผสมผสาน (Multimodal) 
2. ปรับโครงสรางระบบเครือขายการขนสงพลังงาน ไดแก ทอน้ํามัน ทอกาซธรรมชาติ และสายสง

ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติดวยเครือขายระบบทอ 
3. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานการขนสงของประเทศใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 

ความมั่นคงและการใชประโยชนเพิ่มข้ึน 
4. ประสานความรวมมือระบบขนสงกับประเทศเพื่อนบาน 
5. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารใหทันสมัย ทั่วถึง และราคาเปนธรรม 
6. พัฒนากาซธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม

ตอเนื่อง 
7. เพิ่มการใชโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่มีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ 
8. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา และเรงสํารวจแหลงพลังงานในประเทศและจากแหลง

ประเทศใกลเคียงเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศ 
9. ประสานความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค และเรงรัดการเจรจาทําความตกลงในการพัฒนา

แหลงพลังงานในพื้นที่ทับซอน 
10. สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานอาชีวภาพ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ  เชน พลังงาน

แสงอาทิตย 
11. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เชน เอทานอลไบโอดีเซล และกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) เพื่อทดแทนน้ํามัน 
12. พัฒนาศูนยกลางการคาพลังงานในภูมิภาค (Energy Hub) 
13. เตรียมความพรอมในการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการใชพลังงาน

ทดแทนอื่น ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย 
ซ. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  รัฐวิสาหกิจเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมีความ
มั่นคงทางการเงิน สามารถระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยไมเปนภาระของรัฐบาล 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับปรุงการบริหาร การแปลงสภาพเปนบริษัท หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. สรางความเขมแข็งใหแกกลไกการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน 
3. จัดตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติข้ึนเปนองคกรกลางเพื่อดูแลการพัฒนาบริหารจัดการและการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจแหงชาติ 

ฌ. การพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
กลยุทธหลัก 
พัฒนาระบบขอมูล องคความรู และการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการ
ตัดสินใจของรัฐบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ประเทศไทยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพื่อสนองความตองการใน
การบริโภค เปนจํานวนมาก สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และความยั่งยืนของประเทศ จึงจําเปนตองเสริมสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับ
การอนุรักษและทดแทนอยางเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณใหกับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรเพื่อ
การผลิตและสรางรายไดใหกับประชาชนทั้งในรุนปจจุบันและรุนตอไปอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการ
คุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําขาดแคลน 
น้ําทวม และคุณภาพน้ํา รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือและเปนพลังในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศสูความยั่งยืน 
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ก.  การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทรัพยากรชายฝง ทรัพยากรประมง ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่ดินของรัฐเพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสม 
กลยุทธหลัก 
1. กําหนดพื้นที่คุมครองที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศที่หามการใชประโยชนทาง

เศรษฐกิจ โดยเด็ดขาด ยกเวนที่จําเปนอยางยิ่งและเพื่อความมั่นคง 
2. จัดทําแนวเขตปาอนุรักษที่ชัดเจนและปองกันรักษาปาเชิงรุก 
3. จัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศและใชระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและขอมูล

ดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ 
4. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อุทยานทางบกและทางทะเล ภายใตขีดความสามารถใน

การรองรับของระบบนิเวศ 
5. เพิ่มความสมบูรณและพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง 

รวมทั้งการปองกันไฟปา 
6. ควบคุมการใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย 
7. จัดทําผังเมืองในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ที่บูรณาการรวมกับการ

จัดการสิ่งแวดลอม 
8. สํารวจ สอบสวนสิทธิ์การครอบครองใชประโยชนที่ดินและใหสิทธิทํากินแกราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินของรัฐใหเกิดการใชประโยชน
อยางเหมาะสม 

ข.  การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการคุมครองและพัฒนานํามาใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาองคความรูและฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และการ   

จดทะเบียนเพื่อคุมครองพันธุกรรมพืชของชุมชนทองถิ่น 
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2. จัดทําฐานขอมูลและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและระดับ
ชุมชน รวมทั้งพื้นที่ลุมน้ํา 

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาการใชทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย 
ค.  การฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
กลยุทธหลัก 
1. ยุติการเผาในพื้นที่โลงและทําลายหนาดิน 
2. ใชมาตรการจูงใจ และมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
3. ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา และการปลูก

หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 
4. สรางองคความรูและเผยแพรเทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งพัฒนาเครือขายเกษตรกร

อาสาสมัคร 
5. สงเสริมการผลิตและการใชปุยชีวภาพและปุยอินทรีย 
ง.  การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  บริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําขาดแคลน น้ําทวม 
และคุณภาพน้ํา รวมทั้งการแกไขปญหาความยากจน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและเอกชน 
กลยุทธหลัก 
1. จัดทําระบบการบริหารจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ  และสรางความเปนเอกภาพในกลไกการ

บริหารจัดการน้ําของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งปองกันอุทกภัย 
รักษาคุณภาพน้ํา และการจัดการน้ําระหวางประเทศ 

2. เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนดวยการพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา และวางระบบกระจายน้ําให
ทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและฟนฟูประปาผิวดินและบาดาล 

3. จัดทําฝายแมว (check dam) เพื่อชะลอน้ํา เสริมความชุมชื้น เพื่อความสมบูรณของปา และ
ดักตะกอน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4. จัดใหมีแนวปองกันตลิ่งในพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะรุนแรง 
5. เสริมสรางความปลอดภัยใหกับเขื่อน และอางเก็บน้ําที่มีอยู เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

หากเกิดภัยพิบัติ 
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6. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการพยากรณ เตือนภัยที่เกี่ยวกับน้ํา ที่เปนปจจุบันและทันสมัย 
7. จัดระบบการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
8. สรางจิตสํานึกและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
จ.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของเอกชน
และชุมชนทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  บริหารจัดการ และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืนภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น 
กลยุทธหลัก 
1. ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

สรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและบุคลากรของรัฐในทองถิ่น 
2. ขยายพื้นที่และปรับปรุงมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
ฉ.  การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ปองกันและควบคุมมลพิษใหอยูในระดับมาตรฐาน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธหลัก 
1. รัฐเปนผูนําในการซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยใหมีกฎระเบียบรองรับ 
2. ใหมีการจัดเก็บคาบริการและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น โดยจัดใหมีส่ิงจูงใจ 

และการพัฒนาบุคลากร องคความรู รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนการลดและการนํากากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหมต้ังแตแหลงกําเนิดรวมทั้งใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการระบบกํากับการขนสงกากอุตสาหกรรม 

4. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมธุรกิจชุมชน และเอกชนในการจัดการและเพิ่มมูลคาขยะอยางครบ
วงจร เพื่อนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด และเหลือเปนภาระในการกําจัดนอยที่สุด 

5. สรางแรงจูงใจดวยการใชมาตรการทางการเงินการคลังที่เอื้อประโยชนแกผูผลิตสินคาที่ทําจาก
วัสดุใชแลว หรือวัสดุที่กําจัดหรือยอยสลายไดงาย 

6. ปองกันไมใหประเทศไทยเปนแหลงรับขยะของเสียและกากพิษอุตสาหกรรมโดยออกกฎหมาย
ควบคุมการนําเขาสินคาที่กอใหเกิดของเสียอันตราย  
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7. สงเสริมและสนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องยนต การใชเชื้อเพลิงสะอาดและการใชรถยนตใหม
ที่มีมลพิษตํ่า 

8. ควบคุมผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสถานประกอบการพลังงาน เชน โรงไฟฟา คลัง
น้ํามัน โรงกลั่นน้ํามัน ใหเปนไปตามเกณฑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 การดําเนินการนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยภายใต
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบัน จะเปนไปในลักษณะเชิงรุกอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและรักษาผลประโยชนของประเทศ โดยอาศัยการตางประเทศและการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียน รวมทั้งการเสริมสรางการยอมรับและความเชื่อมั่นของตางประเทศตอไทย 
และสรางความสัมพันธลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลก ตลอดจนยึดมั่นตอพันธกรณีและขอผูกพันตาง ๆ ตามที่ทําไวในเวทีระหวางประเทศ 
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศจะสอดคลองกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยประสานจัดทําขอตกลงการการคาเสรีกับประเทศตางๆ เสริมสรางบทบาทนําที่
สรางสรรคของผูแทนไทยในการเจรจาการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรและองคความรูในตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ
ไทย และพัฒนาศักยภาพของไทยใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนั้นจะมีการ
สานตอการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชนที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในภารกิจ
ดานตางประเทศ 
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ก.  การดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ไทยมีบทบาทและเปนที่ยอมรับในเวทีโลก 
กลยุทธหลัก 
1. ดําเนินนโยบายการทูตที่กาวไปขางหนาในภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคใหมๆ 

อาทิ แอฟริกา ลาตินอเมริกา 
2. ดําเนินกลยุทธเพื่อสรางการเปนหุนสวนเพื่อพัฒนากับนานาประเทศ และมีนโยบายเพื่อให

ความชวยเหลือระหวางประเทศ 
3. ใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ 
4. ประชาสัมพันธชี้แจงนโยบายและขอมูลของประเทศไทย พรอมทั้งพัฒนาเครือขายสื่อมวลชน

กับเพื่อนบานและประเทศที่มีความสําคัญ 
5. พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก 
ข.  การสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สงเสริมความสัมพันธในมิติตางๆ ทั้งในกลุมประเทศเพื่อนบาน     
อนุภูมิภาคในเอเชีย อาเซียน และเอเชียตลอดจนหุนสวนทางยุทธศาสตรที่สําคัญ 
กลยุทธหลัก 
1. เสริมสรางความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจในระดับผูนํา 
2. เสริมสรางกลไกเครือขายในการผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศ 

เพื่อนบาน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความชวยเหลือการดําเนินยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่รวมกัน (JDS) และพื้นที่ทับซอน (JDA) ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาปญหาขอพิพาทเขตแดน 

3. สรางกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกํากับดูแล ผลักดันการดําเนินงานความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

4. ผลักดันความรวมมือภายในอนุภูมิภาคเอเชีย โดยการเจรจาหารือ (Dialogue) และแลกเปลี่ยน
ความรวมมือดานการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศอิสลามใหมากขึ้น 

5. เรงรัดมาตรการโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อสรางประชาคมอาเซียนทั้งดานเศรษฐกิจ   
ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานไปสูประชาคมเอเชียตะวันออก 
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6. เดินหนาการเชื่อมอาเซียนสูโลกภายนอก และเปนหุนสวนกับ Dialogue Partner รวมทั้งมี
บทบาทนําใน ASEAN Regional Forum 

7. ใช ACD เปนฐานในการดําเนินความสัมพันธเชิงรุกกับประเทศในเอเชีย โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ความเห็น โดยเฉพาะในระดับผูกําหนดนโยบาย และผลักดันความคืบหนาของมิติโครงการ
ความรวมมือในกรอบ ACD  

8. ใชมิติความรวมมือ มาตรการชวยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหวางอาเซียน +3 และ
การเมืองผลักดันใหเกิดความคืบหนาของตลาดพันธบัตรเอเชีย 

9. รักษาและสานตอความรวมมือในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ P5 และประเทศสมาชิก 
OECD เพิ่มบทบาทในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับพันธมิตรสําคัญ โดยใชกลไกการทูต
เชิงรุกดานเศรษฐกิจ 

10. ใชกลไก JC,JTC และการหารือทวิภาคี เพื่อสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคากับ
ประเทศคูคาสําคัญ 

ค. การสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคี และการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประเทศไทยจะยึดมั่นตอพันธกรณีของไทยตอกฎบัตรสหประชาชาติ 
กฎหมายระหวางประเทศกรอบความรวมมือตาง ๆ ที่ไทยเปนสมาชิก รวมทั้งจะมุงสานตอการเพิ่ม
บทบาทของไทยในเวทีตาง ๆ 
กลยุทธหลัก 
1. เพิ่มบทบาทของไทยและสนับสนุนใหไทยดํารงตําแหนงในกรอบสหประชาชาติ และ

เสริมสรางบทบาทของไทยและความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
2. เพิ่มบทบาทของไทยในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนาและผูใหความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 
3. สงเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติความมั่นคงของมนุษย ในเวทีระหวางประเทศรวมทั้งสนับสนุน  

การดําเนินงานของของหนวยงานภายในประเทศในเรื่องนี้ 
4. แสวงหาและใหความรวมมือกับนานาชาติในการสงเสริมและรักษาสันติภาพการลดอาวุธ    

การตอตานการกอการรายสากล การฟอกเงิน การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และการ
ปองกันแกไขปญหาขามชาติที่สําคัญ ๆ เชน โรคติดตอ การคามนุษย การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5. เสริมสรางความรูความเขาใจและประโยชนที่ไทยจะไดรับจากความรวมมือพหุภาคี 
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6. ผลักดันใหไทยเปนศูนยการประชุมระหวางประเทศและเปนที่ต้ังของสํานักงานองคการระหวาง
ประเทศ 

ง.  เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีบทบาทนําในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาค การคาระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่อง และมียุทธศาสตรเชิงรุกดานการคา
ระหวางประเทศ 
กลยุทธหลัก 
1. เจรจาจัดทําเขตการคาเสรี เปดตลาดสําหรับสินคาบริการของไทยในเชิงรุกทั้งในตลาดเดิมและ

ตลาดใหม เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคในตางประเทศโดยตรงมากขึ้น รวมทั้งปกปองรักษาผลประโยชน
ทางการคา สงเสริมการคาและใชสิทธิประโยชนทางการคา กับประเทศที่มี FTA 

2. รวมมือกับนานาประเทศในการสรางเสถียรภาพดานราคาและเพิ่มมูลคาสินคาสงออก 
3. เสริมสรางบทบาทนําที่สรางสรรคของผูแทนไทยในการเจรจาการคาและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ และการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการปกปองรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
แสวงหาความรวมมือที่สนับสนุนการเขาถึงทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และองคความรูในตางประเทศ 

4. เสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC)และกรอบเอเชีย-
ยุโรป (ASEM) 

5. เพิ่มบทบาทไทยใน WTO  
จ.  การทูตเพื่อประชาชน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  คนไทยมีความเขาใจและมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ และเกิด
ความภูมิใจตอสถานะและบทบาทของไทยในประชาคมโลก 
กลยุทธหลัก 
1. ใชนโยบายการทูตเพื่อประชาชนผานโครงการบัวแกวสัญจร กงสุลสัญจร อาเซียนสัญจร 
2. สรางความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางแดนเพื่อสวนเสริมและรักษาผลประโยชน  ของคนไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคง
และมั่งคั่งอยางยั่งยืน คือการปรับปรุงตัวบทกฎหมายใหทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตนและมีความครบถวนตามนโยบายของรัฐ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนไดรับความเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากกระบวนการ
ยุติธรรมไดอยางรวดเร็วมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ การพัฒนาระบบราชการใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการสงเสริม
ระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสรางความความเชื่อมั่น เชื่อถือของประชาชนใน
กลไกการดําเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนน
ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 
ก.  การปรับปรุงกฎหมาย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  กฎหมายมีความสมบูรณครบถวนตามนโยบายของรัฐและบุคลากร
ทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 
กลยุทธหลัก 
1. เรงรัดการพัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ การสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน และ
การปองกันการทุจริตโดยจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย 

2. เรงรัดพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของราชการ 
และความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ข.  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 
กลยุทธหลัก 
1. ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความสงบเรียบรอยในสังคม 
2. พัฒนาระบบอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางเสมอภาค ทั่วถึง รวดเร็ว และเปนธรรม 
3. สนับสนุนและเสริมสรางกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
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4. สรางความรูความเขาใจในสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชน รวมทั้งการมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรม 

5. สรางระบบคุมครองและใหความชวยเหลือผูที่ถูกละเมิดสิทธิทั้งทางแพงและทางอาญาอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ค.  การพัฒนาระบบราชการ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐไดรับการยกระดับไปสูความเปนเลิศเพิ่มมากขึ้น 
กลยุทธหลัก 
1. ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการ

ใหบริการประชาชน อาทิ ศูนยบริการรวม และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
2. ปรับปรุงศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนคลองตัว สามารถตอบสนองตอการ

แกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณวิกฤติของประเทศได 
3. ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบบริหารงานใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับตอยุทธศาสตร

ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล โดย 
3.1 สรางหนวยงานและกลไกรูปแบบใหมในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาล 
3.2 ทบทวนโอนถายภารกิจงานและบุคลากรไปยังหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ   เชน องคกร

มหาชน หนวยงานรูปแบบพิเศษ และภาคเอกชน 
3.3 ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพิทักษระบบคุณธรรม 
3.4 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
3.5 ปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณใหเปนกลไกสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยางมี

ประสิทธิภาพ และโปรงใสตามมาตรฐานสากล 
3.6 ปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการใหมีความเขมแข็ง 
3.7 วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4. บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ โดยสรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคราชการ (ราชการสวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่นรวมถึงการบริหารราชการในตางประเทศ) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมรวมทั้งการถายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และ
ทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 
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5. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและหนวยงานภาครัฐโดย 
5.1 สงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5.2 พัฒนาระบบแรงจูงใจ ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิต การทํางาน 

เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการ 
5.3 สงเสริมบุคลากรและหนวยงานของภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา 
การจัดการความรู องคการแหงการเรียนรู การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส การปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 

6. เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ โดย 
6.1 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน ระบบขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) 
6.2 พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ 

ง. การปองกันและปราบปรามทุจริต 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกภาครัฐสูงขึ้น และหนวยงานภาครัฐ
ทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได 
กลยุทธหลัก 
1. วางมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
2. สนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการรณรงคอยางจริงจัง ปลูกฝง

จิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐและใหความรวมมือในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาคราชการ และภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

3. ตรากฎหมายและวางระบบคุมครองผูใหขอมูลการทุจริต และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. สรางและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ โดย 

4.1 ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
4.2 พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
4.3 สรางมาตรฐานการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความโปรงใส 
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จ. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ภาคเอกชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแขงขันอยางเปนธรรม 
และผูบริโภคมีความเขาใจ เกิดความเขมแข็ง ไดรับความเปนธรรมและการคุมครองสิทธิอยางทั่วถึง 
รวมทั้งสังคมและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหภาคเอกชน

ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตอสภาพแวดลอม 
สังคม และประเทศชาติประโยชนอันยั่งยืนรวมกัน 

2. สงเสริมใหผูใหผูประกอบธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ 
3. ปองกันการผูกขาดทางการคา ตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม และใหมีการแขงขันที่เปนธรรม 

เพื่อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมทั้งในดานราคาและปริมาณ 
4. เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ใหประชาชนและเยาวชน 
5. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคม กลุมชมรมอาสาสมัครดานการคุมครอง

ผูบริโภค 
6. สงเสริมใหมีระบบคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
7. เผยแพรและสงเสริมใหมีการนําศีลธรรมและคุณธรรมมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบ

กิจการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 การสงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 59 และรวมกับทุกฝายที่จะสงเสริมและ
ยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับสากล จัดตั้งศูนยติดตามคนหายและระบบพิสูจนศพนรินาม 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไทย รวมถึงสงเสริม สนับสนุนการทํางานขององคกรอิสระตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทของผูนําชุมชน หรือปราชญทองถิ่น กระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไปสูสวนทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและสามารถตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได และ
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สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรคและกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีสวนรวมใน  
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 

ก. การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการ
ประชาสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน 
กลยุทธหลัก 
1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชนอยางทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบกลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเชิงสรางสรรคและกอใหเกิดความ

สมานฉันทในการตัดสินใจ 
3. สนับสนุนใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกสวนภาคเพื่อใหเกิด

ความโปรงใสในการดําเนินการโครงการของภาครัฐ 
4. จัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะเปนรายป ในทุกระดับของหนวยงาน เพื่อใช

ประเมินผลภาพรวมของประเทศ 
5. สนับสนุนบทบาทผูนําชุมชน หรือปราชญทองถิ่น เพื่อนําขอเสนอของชุมชนทองถิ่นมาสูการ

ตัดสินใจของรัฐบาล 
6. สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรคและองคกรประชาสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนพัฒนาดานตาง ๆ  
7. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธอันดีกับส่ือมวลชนทั้งในและตางประเทศใชกลไกการ

ประชาสัมพันธของรัฐ ทําความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนเปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

ข. การสงเสริมและการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สรางหลักประกันและความเปนธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชน
สากล 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหทั่วถึงและเทาเทียม ตลอดจนสรางความเขาใจเรื่องสิทธิ

มนุษยชนอยางกวางขวางในทุกระดับ 
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2. คุมครองสิทธิของประชาชนในทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงสิทธิการคุมครองผูบริโภค และ
การรับรูขาวสาร 

3. สรางระบบติดตามตรวจสอบคนหายและระบบพิสูจนศพนิรนามเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
เทาเทียมในสังคม 

ค.  การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหา และ
สามารถบริหารจัดการในทองถิ่นไดดวยตนเอง 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น ทั้งดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรในทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการปกครองตนเอง 
3. สรางเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 รัฐบาลจะเทิดทูนและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวง
ละเมิดได การพัฒนาระบบการปองกันประเทศ ใหความสําคัญกับการสงเสริมสรางจิตสํานึกและนํา
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันประเทศ พัฒนาความพรอมและความทันสมัยของ
กองทัพใหมีประสิทธิภาพและความพรอมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ และ
สนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคตางๆ ภายใตกรอบสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนกองทัพใหมีบทบาทในการรวมพัฒนาประเทศมากขึ้น 
 การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มุงการสกัดกั้น
และปองกันการเขามาใหม การจัดระเบียบแรงงานตางดาว และการปราบปรามการลักลอบเขาเมือง
อยางเฉียบขาด สวนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะปรับปรุงการบริหารจัดการหลักการ
เขาใจ เขาถึง พัฒนา และใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งมุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสราง
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ความสมานฉันท ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ การอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม 
การขจัดอิทธิพลอํานาจมืด การประพฤติทุจริตผิดกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐอยางเฉียบขาด 
ควบคูกับไปกับการขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน ตลอดจนรวมมือกับ
นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ และการกอความไมสงบบริเวณชายแดน 
 ทั้งนี้จะปฏิรูปงานดานการขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ จัดตั้งศูนยเตือนภัยระดับชาติ
และการบริหารวิกฤตการณ เพื่อใหมีความพรอมและสามารถตอบสนองไดอยางฉับไวตอวิกฤตการณ
และการบริหารจัดการเพื่อการบรรเทาพื้นฟูสาธารณภัยโดยเร็ว 
ก.  การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร    พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยไมมีผูใดลวงละเมิดได 
กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
2. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควร 
ข.  การปองกันประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาระบบปองกันประเทศโดยผนึกกําลังทุกภาคสวนเขารวม 
2. พัฒนาความพรอม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพ 
3. พัฒนาบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและรวมแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคง

ทุกรูปแบบ 
4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหมีความพรอมตอการเผชิญสถานการณและปญหา 
ค.  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สามารถควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีระบบขาวกรอง ระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณที่มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการปองกันการลักลอบเขาเมืองและการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับโครงสรางระบบและบูรณาการการแกไขปญหาใหสามารถยุติสถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต 
2. นอมนําหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการมีสวนรวมสรางความสมานฉันทความเปนธรรม 

ขจัดเงื่อนไขทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและระดับประเทศ 
3. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของประชาชน 
4. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขาวกรองของภาครัฐ และใหความสําคัญกับการ

พัฒนาการขาวภาคประชาชน 
5. จัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหแลวเสร็จภายในป 2548 
6. จัดตั้งศูนยประสานงานขาวกรองครบทุกภาคภายในป 2549 
7. จัดตั้งศูนยบริหารวิกฤตการณแหงชาติ เพื่อใหพรอมเผชิญวิกฤตการณที่เปนภัยพิบัติขนาด

ใหญ ใหแลวเสร็จภายในป 2551 
8. รวมมือกับประชาคมโลกในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายอาชญากรรมขามชาติ 

การฟอกเงิน บนพื้นฐานของของผลประโยชนของชาติ 
9. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลขาวสารในวิกฤตการณระดับชาติ 
10. แกไขปญหาดานความมั่นคง ผูลักลอบเขาเมือง และแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยการ

พัฒนาระบบการตรวจคนเขาเมือง การสกัดกั้นการเขามาใหม ปราบปรามขบวนการนําเขาและ
จัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 

11. แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมมีสถานภาพที่ชัดเจนใหสมดุลระหวางสิทธิ
พื้นฐานกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

12. การจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหเปนไปตามขอตกลงกับประเทศตนทาง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 

ยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 เพื่อใหรัฐบาลมีความสามารถในการแกไขปญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางเปนระบบ และไมกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอเศรษฐกิจและวิถีชีวิตสังคมไทย 
ภายใตสภาวการณที่ไมสามารถจะคาดการณลวงหนา อันเกิดจากภัยธรรมชาติการระบาดของโรค
อุบัติใหม การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และความมั่นคงระหวางประเทศ โดยบูรณาการ        
ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินการในกรณีฉุกเฉินจําเปน หรือเรงดวนไดอยางทันการณ
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 




