


 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  เพื่อแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละป ซึ่งจะตองสอดคลองกับการแถลง
นโยบายตอรัฐสภา และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆที่เกี่ยวของ  รวมทั้งคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนนิติ
บัญญัติที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย  และแผนปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาสี่ปของ
คณะรัฐมนตรี  รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ข้ึน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ
บริหารราชการแผนดิน และทุกสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป 

แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
มกราคม  ๒๕๕๒  มีหลักการบนพื้นฐานที่สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่คํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม  ประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ สวน ไดแก แนวคิดและทิศทางการ
บริหารประเทศ  แนวทางการบริหารราชการแผนดิน และกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสู
การปฏิ บั ติ  โดยทั้ ง  ๓  สวนจะชวยสรางความชัดเจน  และกําหนดทิศทางการดํา เนินงานของ 
สวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย  เกิดความผาสุก  ความเปนอยูที่ดี  ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม 

รัฐบาลมีความเชื่อมั่นวาแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญของการ
ทํางานและการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งทุกสวนราชการมีสวนรวมดําเนินการผลักดันและบูรณาการ
นโยบายในแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  ครบถวนสมบูรณ   จึง
ขอขอบคุณทุกทานที่เกี่ยวของ หรือมีสวนรวมดําเนินการใหแผนการบริหารราชการแผนดินเปนไปดวยความ
เรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เปนผลดีตอการบริหารราชการแผนดินใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป 

 

(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ) 
นายกรัฐมนตรี 



สารบัญ 
หนา 

บทนํา ๑ 

สวนที่หนึ่ง แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 
วิสัยทัศนของรัฐบาล ๓ 
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ๓ 

สวนที่สอง แนวทางการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายที่ ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ๗ 
นโยบายที่ ๒  นโยบายความมั่นคงของรัฐ ๓๘ 
นโยบายที่ ๓  นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีิต ๔๖ 
นโยบายที่ ๔  นโยบายเศรษฐกิจ ๖๙ 
นโยบายที่ ๕  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๙๖ 
นโยบายที่ ๖  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม ๑๐๔ 
นโยบายที่ ๗  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๑๐๙ 
นโยบายที่ ๘  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๑๒๐ 

สวนที่สาม กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ 
๑. หนวยงานรับผิดชอบ ๑๓๓ 
๒. ประมาณการรายไดและรายจายตามนโยบาย ๑๓๘ 
๓. แนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ๑๔๐ 

บทสรุป ๑๔๓ 

สวนที่ส่ี แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ๑๔๔ 

บัญชีอักษรช่ือยอหนวยงาน ก-ญ 
 



บทนํา 
 

 
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมีจุดมุงหมายที่จะสรางความปรองดองสมานฉันทใน

สังคมไทย นําประเทศใหผานพนผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจของโลกและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซ่ึง
จะนําความอยูดีมีสุขมาสูประชาชน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔   
กําหนดใหรัฐบาลจะตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดย
นํานโยบายที่แถลงตอรัฐสภา   และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของ   มาพิจารณากําหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจาย
และทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใช  ระยะเวลาดําเนินการ และการติดตามประเมินผลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และ รองรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบท
โลกไดอยางยั่งยืน รวมทั้งกําหนดวิธีการและวางกลไกในการถายทอดนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานตางๆ  ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการสี่ปของคณะรัฐมนตรี   

การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ของรัฐบาลยึดเจตนารมณของคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  ตลอดจนแผนพัฒนา
ประเทศในดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ เปนตน  เปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงแตละสวนราชการจะตองนําไปเปนกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๙  และมาตรา ๑๖  ในการกําหนดเปนรายละเอียดของแตละกิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละป เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป อันเปนการผลักดันใหประเด็นนโยบายตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด     ทั้งนี้แผนการบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวยสี่สวน ไดแก 

สวนที่หนึ่ง  แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ  วิ สัยทัศนของรัฐบาล  และกรอบ 
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  

สวนที่สอง  แสดงแนวทางการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึ งประกอบดวยรายละเอียดของ 
นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก (ป ๒๕๕๒) เพื่อสรางความเชื่อมั่นและ



 ๒

กระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม  การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน  การลดภาระคา
ครองชีพของประชาชน  และแนวทางการบริหารราชการแผนดินทีจะดําเนินการในป 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 

สวนที่สาม แสดงกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ อันประกอบดวยการ
มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย (ประมาณการ
รายไดและประมาณการความตองการใชเงินตามนโยบาย) และแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

สวนที่ส่ี แสดงแผนงาน / โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งที่ตองเรง
ดําเนินการในป ๒๕๕๒ และที่จะดําเนินการในชวงป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่หนึ่ง 
 

 

 

แนวคิดและทิศทางการบรหิารประเทศ 
  
 
 
 



 ๓

วิสัยทัศนของรัฐบาล 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ รัฐบาลจะมุงมั่นนําประเทศไทยใหรอดพนจากวิกฤต

เศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  แกไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยกและ
พัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองใหมีความมั่นคงตาม
แนวทางระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ทั้งนี้รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก ๔ ประการ 
คือ 

หนึ่ง ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวม
จิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความขัดแยง 
ทุกรูปแบบ  พรอมทั้งดําเนินการทุกวิถีทางอยางจริงจังเพื่อปองกันมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

สอง สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ 
การยอมรับของทุกภาคสวน 

สาม ฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ที่ประชาชนจะประสบ 

ส่ี พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมีความมั่นคง มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของสากล 

 

กรอบการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
สถานะของประเทศกอนที่รัฐบาลนี้จะเขาบริหารประเทศเปนชวงที่สังคมไทยมีความ

ขัดแยง และมีความแตกแยกเนื่องจากความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องการเมืองและการบริหารประเทศ และ
ความขัดแยงดังกลาวระหวางกลุมประชาชนไดทวีความรุนแรงขึ้น จนสงผลใหการบริหารบานเมือง 
ขาดความกาวหนา และมีผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน  รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการยุติ
ความขัดแยงทางการเมืองและการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนไทย  ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
ที่จะบริหารประเทศใหคืบหนาอยางราบรื่น และดึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยจากนักลงทุนใหกลับคืนมา 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ เผชิญสถานการณที่ สําคัญ  ภาวะเศรษฐกิจไทย 
ชะลอตัวอยางตอเนื่องตั้งแตตนป ๒๕๕๑ เปนตนมา โดยในชวง ๙ เดือนแรกของป เศรษฐกิจไทยขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๕.๑ โดยเปนการขยายตัวรอยละ ๖ รอยละ ๕.๓ และรอยละ ๔ ในไตรมาสแรกถึงไตรมาส 
ที่สามตามลําดับ  ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะการชะลอตัวดังกลาวไดแก ภาวะราคาน้ํามันดิบใน



 ๔

ตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วเปนประวัติการณต้ังแตตนปและสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ทําใหตนทุน 
การผลิตและคาครองชีพสูงขึ้นจนอัตราเงินเฟอถึงจุดสูงสุดที่รอยละ ๙.๒ ในเดือนกรกฎาคม  การลงทุนของ
เอกชนและการบริโภคของประชาชนชะลอตัวลงตอเนื่อง เชนเดียวกับการใชจายและการลงทุนของภาครัฐ 
นอกจากนั้นวิกฤตการของเงินสหรัฐฯ ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ๓ ทาง ไดแก การถอนการลงทุนจาก
ตลาดหลักทรัพยเพื่อเสริมสภาพคลองในระบบการเงินสหรัฐฯ การชะลอตัวของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ และจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติลดลง 

เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดสงสัญญาณที่แสดงถึงการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจอยางชัดเจนมากขึ้น โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวรอยละ ๖.๖  การใชกําลังการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรม ลดลงเหลือรอยละ ๖๑.๒ (เทียบกับเฉลี่ยรอยละ ๗๓.๑ ในครึ่งแรกของป ๒๕๕๑) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ ๑.๒ (เทียบกับการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ในครึ่งแรกของป 
๒๕๕๑) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอยละ ๑.๖  รายไดสุทธิของรัฐบาลในชวง ๒ เดือนแรกของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ (ต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๑) จัดเก็บไดตํ่ากวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ รอยละ 
๑๐.๗ โดยในเดือนพฤศจิกายนภาษีที่มีฐานจากการบริโภค เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เปนตน 
หดตัวรอยละ ๑๖.๑ มูลคาการสงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ ๑๗.๗  ปริมาณการสงออก 
หดตัวรอยละ ๒๐.๙  และจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ลดลงรอยละ ๒๒.๔ 

ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลตระหนักวาเศรษฐกิจไทยจะเผชิญภาวะวิกฤตที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ในชวงครึ่งแรกของปคือ ในไตรมาสที่หนึ่งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา คาดวาจะสงผลใหการสงออกและ 
การทองเที่ยวซึ่งเปนสาขาสําคัญในการสรางรายไดของประเทศชะลอตัวอยางมาก  การชะลอตัวของกําลัง
ซื้อทั้งในและนอกประเทศจะสงผลใหการใชกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง รายไดของแรงงานจะ
ลดลงเนื่องจากนายจางใหลดเวลาการทํางานหรือลดคาจางลง  ในไตรมาสที่สอง ผลรอบที่สองจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกซบเซา คือ การบริโภคและการลงทุนในประเทศจะชะลอลงจากรายไดของประชาชนที่ลดลง
และกําลังการผลิตที่ยังมีเกินความตองการนอกจากนั้นจะมีแรงกดดันใหราคาสินคาลดลง สงผลให
ผูประกอบการและเกษตรกรมีรายไดลดลง หรืออาจมีการปดกิจการ สวนในภาคอุตสาหกรรมหากการใช
กําลังการผลิตต่ํากวารอยละ ๕๐ ก็คาดวาจะเริ่มมีการเลิกจางงาน  ดังนั้นการวางงานจะรุนแรงในไตรมาสที่ 
๒ - ๓ 

รัฐบาลจึงถือเปนภารกิจเรงดวนที่จะตองดําเนินแผนฟนฟูเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับ
การเรงสรางรายไดและลดภาระคาใชจายของประชาชน โดยวางมาตรการแยกตามกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ความเดือดรอน ทั้งนี้เพื่อพยุงการบริโภคในประเทศไมใหถดถอยจนเกินไป และทดแทนรายไดจาก 
การสงออกและการทองเที่ยวที่ลดลง  นอกจากนั้นจะดําเนินการกระตุนการลงทุนภาคเอกชนเพื่อใหมี 
การจางงานและโอกาสทางเศรษฐกิจในสาขาตอเนื่องอื่น ๆ  เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปองกัน
ไมใหปญหาการวางงานและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนอยางรุนแรง 
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นอกจากปญหาเศรษฐกิจเรงดวนดังกลาว รัฐบาลใหความสําคัญแกปญหาพื้นฐาน 
ระยะยาวของประเทศ เนื่องจากการผลิตและการบริการของประเทศไทยเริ่มพบกับขอจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ คาจางแรงงาน ที่ดิน ตนทุนการผลิต ตนทุนการขนสง สงผลใหสูญเสยีขดีความสามารถ
ในการแขงขัน ประกอบกับการพึ่งทุน เทคโนโลยี และชองทางการตลาดจากบริษัทตางประเทศ สงผลให
ผลตอบแทนของผูประกอบการไทยและมูลคาเพิ่มในประเทศเกิดขึ้นไมมากเทาที่ควร จึงมีความจําเปนใน
การเรงปรับโครงสรางการผลิตไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และสราง
ความเขมแข็งใหกับสภาพแวดลอมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน ความมีเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจสวนรวม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสรางความมั่นคงดานพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใชพลังงาน เปนตน 

ดานสังคม รัฐบาลใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษาและเรียนฟรี ๑๕ ป  
การเพิ่มคุณภาพการบริการดานสาธารณสุข การแกไขปญหายาเสพติดและดูแลความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เนื่องจากในปจจุบันคนไทยยังมีการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ ๙ ป นอยกวาประเทศ
ในแถบเอเชียซึ่งมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ ป คุณภาพของการศึกษายังมีปญหาสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนต่ํากวามาตรฐานในวิชาสําคัญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ดานโครงสรางประชากรสัดสวนประชากรวัยสูงอายุ (๖๐ ปข้ึนไป) จะ
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนจากรอยละ ๑๐.๘๒ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๒.๘๖ ในป ๒๕๕๔  
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการจัดบริการทางสังคมในทุกรูปแบบ  นอกจากนั้นยังมีแรงงานนอกระบบจํานวน 
๒๓.๓ ลานคนที่รัฐจะตองดูแลภายใตระบบคุมครองแรงงาน รวมทั้งการจัดสวัสดิการและบริการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสและคนยากจนใหทั่วถึง 

ดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมของประเทศไทย ก็ยังมีความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง
และเกิดปญหาความขัดแยงของการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญ
อยูในระดับตํ่าไมเหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน การควบคุมและกําจัดมลพิษยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทําใหมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง รวมทั้งของทิ้งเสีย มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและจะเปนปญหาตอ
ระบบนิเวศในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลใหความสําคัญกับการรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี การสรางความเปนธรรมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึง
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และการสงเสริมใหเกิด 
การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน  นอกจากนั้นยังมีประเด็นความเชื่อมโยงกับเวทีโลกที่ตองดูแลให
ประเทศไทยไดประโยชน เชน พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอตกลง
ทางการคาที่มีประเด็นเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากภูมิอากาศของโลก
ที่เปลี่ยนแปลง เปนตน  
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รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และเขตพัฒนาพิเศษที่มี
ความยืดหยุนและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม การจัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร การเพิ่มขีดความสามารถและความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นพรอมกับสนับสนุนการดําเนินงานใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรบัระบบ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมุงตอบสนองตอความตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และมี
ความโปรงใสมากขึ้น เปนตน 

นโยบายของรัฐบาลตามที่ไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ แบงเปนเรื่อง
เรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ (๑) นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และเรื่องที่
จะดําเนินการในชวง ๓ ป คือ นโยบายขอ ๒ - ๘ ไดแก  (๒) นโยบายความมั่นคงของรัฐ  (๓) นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต  (๔) นโยบายเศรษฐกิจ  (๕) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  (๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และ (๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ดังมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒ 
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แนวทางการบริหารราชการแผนดิน 
 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗

นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 

จากปญหาความขัดแย ง ในสั งคมที่ ส งผลใหการบริหารประเทศในชวงที่ ผ านมา 
ขาดความกาวหนา และปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจไทยเรว็กวา
ที่คาดการณไว รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนในการมุงสรางความสมานฉันทในสังคม ควบคูไปกับ 
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถรอดพนจากปญหาวิกฤตตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
โดยรัฐบาลจะดําเนินการปฏิรูปการเมืองเพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ในแนวทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเสริมสราง 
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคมโดยเร็ว เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยการสราง 
ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก ควบคูไปกับการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดตั้ง
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเรงนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาภาวะ
ความเดือนรอนของประชาชน และภาคธุรกิจ เรงรัดดําเนินมาตรการรวมกับภาคเอกชนทั้งในดานการ
ทองเที่ยว  และการรองรับผูวางงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง  และขนาดยอม  
ภาคการทองเที่ยว ภาคธุรกิจ และแรงงานจบใหม รวมทั้งรัฐบาลจะดําเนินมาตรการเพื่อรักษาและสราง
รายได และลดภาระคาครองชีพของประชาชนและชุมชน รวมทั้งการกระตุนการบริโภค โดยกํากับดูแลราคา
สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน ลดภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภคใหแกผูมีรายไดนอย และเรงดําเนินการ
ใหการศึกษา ๑๕ ป โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ รัฐบาลจะมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปนภาคสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศ โดยจะดําเนินการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ การจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และการจัดสรรเบีย้ยงัชพี
แกผูสูงอายุ เพื่อสรางรายได และอาชีพที่ยั่งยืนใหแกเกษตรกรและประชาชนในชนบท รวมทั้งการสรางขวัญ
กําลังใจใหแกบุคลากรดานสุขภาพในชุมชน  

นอกเหนือจากการเรงแกไขปญหาดานความสมานฉันทในสังคม การปฏิรูปการเมือง และการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับฐานรากแลว รัฐบาลจะเรงรัดการลงทุนสําคัญทั้งใน 
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานทรัพยกรน้ํา และดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งนอกจากจะเปนการสราง
ฐานการพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะตอไปแลว การลงทุน
ดังกลาวจะมีสวนชวยกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งเปนปจจยัสาํคญั
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด  
กลยุทธ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
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๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
แกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนในชาติมีความรักความสมาน

สามัคคี เปนอันหนึ่ งอัน เดียวกัน  และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

− มีส่ือภาครัฐที่เสนอขาวในเชิงสรางสรรค
ตอการสรางความสมานฉันทในสังคม 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปน
ศูนยรวมจิตใจของปวงชน 

๒. สังคมใชแนวทางสันติวิธีในการแกปญหา
ความขัดแยงภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

− มีการจัดเวทีสาธารณะที่นําไปสูการแกไข
ปญหาอยางสันติ หรือการจัดตั้งกลไก
คณะก ร รมกา ร ร ว มขอ งภาคส ว นที่
เกี่ยวของเพื่อสรางการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาความขัดแยงดวยกระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตยภายใตความ
เคารพความคิดเห็นที่แตกตางและสิทธิ
ของเสียงสวนนอย 

๓. ประชาชนเคารพกฎหมายและกติกาสังคม 
ตลอดจนปฏิ บั ติตามกฎหมายในทุก
สถานการณ 

− มีกิจกรรมที่สงเสริมการสรางจิตสํานึกใน
ประโยชนสาธารณะ  การมีส วนร วม  
การเอื้ออาทรกัน หลักเหตุผล และหลัก 
นิติธรรมในการจรรโลงสังคม 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เสริมสรางความสมานฉันทและความ

สามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว 
โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจาก
ทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในชาติใน

− เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยให
มีการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม 
และเปนธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งสงเสริม
ใหทุกฝายเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและ
บังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสราง
ความสมานฉันท  ภายใตก รอบของ
บทบาท อํานาจและหนาที่ขององคกร 

 

− เสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชน
ในชาติ ใหยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข และสงเสริมการเรียนการสอนการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย เพื่ อ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

− เสริมสรางจิตสํานึกความรักชาติและ
ความสามัคคีของคนในชาติ  โดยใช
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาเปนสื่อใน
การเสริมสรางความสมานฉันทและความ
สามัคคี 

− สนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
เสริมสรางกลไกชุมชนในการสงเสริม
ประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขาใจ
รวมกันเพื่อให เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี 

− พัฒนาประสิทธิภาพดานการขาวกรอง
เพื่อ สนับสนุนการแก ไขปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี  ตรงกลุมเปาหมาย  
รวมทั้งเสริมสรางความสมานฉันทและ
ความสามัคคีของคนในชาติ 

− เสริมสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันใน
สังคมไทยโดยไมใชความรุนแรง 
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๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการและ

กําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต
พัฒนาพิเศษ 

− มีกลไกที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่มี
เอกภาพ 

− จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการกําหนด
เปนเขตพัฒนาพิเศษ 

๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สามารถดํารงชีพและประกอบ
อาชีพไดอยางปกติ  รวมทั้ งได รับสิทธิ
พื้นฐานตามกฎหมายอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม  มีความเชื่อถือและศรัทธาตอรัฐ 
ตลอดจนได รับการพัฒนาศักยภาพให
สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

− เหตุ การณความไม สงบลดลงอย า ง
ตอเนื่อง 

− ชุมชนในพื้ นที่ เ สี่ ยงภัยมีการกํ าหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยอยาง
เปนระบบ 

− ประชาชนไดรับความเปนธรรมมากขึ้น 
โดยมีเร่ืองรองเรียนความไมเปนธรรมและ
การละเมิดสิทธิ์ลดลง 

− ผูหลงผิดกลับใจคืนสูสังคมเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง และประชาชนที่เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของรัฐเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

− ประชาชนได รับการขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยอัตราการเรียนรู เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง 

− ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีข้ึนจากอัตรา
การตายแมและเด็กและอัตราการเจ็บปวย
ลดลงอยางตอเนื่อง 

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง ประชาชน
มีความมั่ นคง ในอาชีพและมี ร าย ได
เพียงพอตอการดํารง ชีวิต  โดยมีการ
กระจายผลการพัฒนาอยางเปนธรรมมาก
ข้ึน 

− ประชาชนมีโอกาสการทํางานเพิ่มข้ึนจาก
อัตราการวางงานไมสูงกวาระดับภาคและ
แรงงานมีหลักประกันและความปลอดภัย
ในการทํางาน 

− สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทํา
หน า ที่ แ ก ไ ขปญหาและพัฒนาพื้ น ที่
ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสราง
ความสมานฉันทและแนวทาง  “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” ใชกระบวนการยุติธรรมกับ
ผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม 
กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขต
พัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา  สิทธิพิ เศษดานภาษี  และ
อุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให
เปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 

− จัดใหมีคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อ
ศึกษาและพิจารณาแนวทางการแกไข
ปญหาความไม สงบในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตใหสอดคลองเหมาะสม
กับสถานการณในพื้นที่ ซึ่งมีความยืดหยุน
แ ล ะหล ากหลายทา งศ าสนา  และ
วัฒนธรรม โดยกําหนดใหจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการ
สนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และสิทธิ
พิ เศษดานภาษี  และพิจารณาความ
เหมาะสมในการปรับโครงสรางองคกร 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

− ควบคุมสถานการณความไมสงบและ
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นใน
อํานาจรัฐและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุม
เสี่ยง 
• เพิ่มประสิทธิภาพงานการขาวโดย

บู ร ณ า ก า ร ข อ มู ล   ก ล ไ ก แ ล ะ
กระบวนการตรวจสอบตลอดจนการ
ประมวลขาวกรองของหนวยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก มิ ติ
สถานการณและพื้นที่ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบรอยโดยใหความสําคัญกับพื้นที่
เสี่ยงภัยและ  คุมครองผูบริสุทธิ์มิให
ถูกคุกคามหรือถูกชักจูงในทางที่ผิด
และใหโอกาสผูหลงผิดกลับคืนสูสังคม 

• เตรียมความพรอมดานทรัพยากรให
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
พรอมรับสถานการณและเผชิญภัย 
รวมทั้ งป อ งกั นและแก ไ ขปญหา 
สาธารณภัย 

− อํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม
แกคนทุกฝายอยางเทาเทียมทั้งผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรง  ประชาชนผูบริสุทธิ์  
และบุคคลผูดอยโอกาสเพื่อสรางความ
เชื่อถือและศรัทธาตอรัฐ 
• เ พิ่ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพก ระบวนกา ร

ยุติธรรมใหเปนที่พึ่งของประชาชน 
• เสริมสรางความเขาใจและการมีสวน

รวมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

• ช ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ เ ยี ย ว ย า ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

− สงเสริมกระบวนการสันติวิธีที่ยึดหลัก
ความเปนธรรมและการมีสวนรวมของทุก
ฝายใหเกิดความสามัคคีและลดความ
ขัดแยงตอกัน สามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุขบนพื้นฐานความหลากหลายใน
ความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
• สงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตร ศาสนา ดนตรี กีฬา  
เพื่อรักษาอัตลักษณและคุณคาดาน
จิ ต ใ จ ร วมทั้ ง วิ ถี สั ง คมที่ มี ค ว าม
ปรองดองและสมานฉันท 

• เพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสัมพันธ
ง า น สั ง ค ม จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางการมี



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สวนรวมอยางสรางสรรค 

• เพิ่มบทบาทกลุมพลังสังคมทั้งเยาวชน 
สตรี ปญญาชน ปราชญชาวบาน และ
ผูนําชุมชนรวมสรางความสมานฉันท
ของสังคม 

• เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของภาครัฐ
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางสันติวิธี
เพื่อเสริมสรางสันติสุขของพื้นที่อยาง
จริงจัง 

− พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการ
ดํารงชีวิตเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และความสมานฉันท
ของสังคม 
• ขับเคลื่อนการปฏิ รูปการศึกษาทั้ง

ระบบทุกระดับอยางจริงจัง โดยจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตอัต
ลั ก ษณ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรมและความตองการของ
ทองถิ่น 

• พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
และสวัส ดิการผู ด อยโอกาสและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

• สงเสริมกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองและ
พึ่งพากันในชุมชน 

− พัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของประชาชนและฐาน
ทรัพยากรของทองถิ่น โดยยึดแนวทาง



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๔

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการพัฒนา
แบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ในการดํารงชีพของประชาชน 
• เสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและ

รายไดแกกลุมคนมีรายไดนอยบนฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพและรักษา
ความสมดุลของสภาพแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

• สงเสริมการพัฒนาการเกษตรและ
ผลิตภัณฑการเกษตรที่มี ศักยภาพ
อยางครบวงจร เหมาะสมสอดคลอง
กั บวิ ถี ชี วิ ตของแต ละชุ มชนและ
ท รัพยาก ร ในพื้ นที่  ให เ ชื่ อ ม โย ง
เ ศ รษฐกิ จ ฐ า น ร า กตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ
ครอบครัว ชุมชน สูระดับประเทศ 

• พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลโดยเฉพาะ
สินคาชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีศักยภาพ ใหมีคุณภาพ
และ ได รั บกา ร รั บ รองมาตรฐาน 
ฮาลาลควบคู ไปกับการส ง เสริ ม
การตลาดใหกวางขวางมากขึ้น 

• พัฒนาดานการคา การทองเที่ยว การ
บริการ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางการ
ลงทุนและแหลงจางงานใหมๆ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
พัฒนาพลังงานทางเลือก 

− เสริมสรางความเขาใจกับนานาประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๕

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
แก ไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
• เ ส ริ มส ร า งความสั มพั น ธ ที่ ดี กั บ

ประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศ
มุสลิม 

• เผยแพร ข อมูลข าวสารที่ ถู กต อ ง
เกี่ยวกับสถานการณจังหวัดชายแดน
ภาคใตแกนานาประเทศ 

๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ระบบการเมืองไทยมเีสถียรภาพ และม ี

ธรรมาภิบาล 
− มีรัฐบาลที่มีความมั่นคงในการบริหาร

ประเทศ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการ

เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป 
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อ
ว า ง ร ะบบกา รบ ริ ห า รป ร ะ เ ทศ ให มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปนไป
ตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

− จั ด ตั้ ง  “คณะก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ ศึ ก ษ า 
แนวทางการดําเนินการปฏิรูป” โดยการมี
สวนรวมของภาคประชาชน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๖

๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ความคืบหนาของการดําเนินการรวมกับ

รัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมั ติ เอกสารที่
เกี่ยวของที่ประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียนจะตองลงนามในชวง
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 

− กา รดํ า เ นิ น ง าน ร ว มกั บ รั ฐสภา เพื่ อ
พิจารณาอนุมั ติ เอกสารที่ เกี่ ยวของที่
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนจะตองลงนามในชวงการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียนเปนไปตามแผนงาน
ของกระทรวงการตางประเทศ 

๒. ไทยประสบความสําเร็จในการเปนประธาน
อาเซียน 

− การประชุม สุดยอดอาเซียนและการ
ประชุมที่ เกี่ยวของเปนไปตามแผนงาน 
การเปนประธานอาเซียนของไทย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยใน

สายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญ
ตอกรอบความรวมมืออาเซียนเปนลําดับ
แ รก  และ ร ว มมื อ กั บ รั ฐสภา ในกา ร
พิจารณาอนุมั ติ เอกสารที่ เกี่ ยวของที่
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนจะตองลงนามในชวงของการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเตรียม
ความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุม 
สุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังที่ ๑๔ ในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ในฐานะที่ประเทศไทย
เปนประธานอาเซียน 

− สนับสนุนบทบาทและศักยภาพในการ
ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทย 
เพื่อ ขับเคลื่อนความรวมมือในกรอบ
อาเซียน 

− เรงประชาสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อมั่น 
และความนาเชื่อของเศรษฐกิจไทยใน
ต า งป ระ เทศ  โ ดยบู รณากา ร ง านที่
เกี่ยวของกับการสงออก การทองเที่ยว 
และการลงทุนใหเปนเอกภาพ โดยอาศัย
กลไกของสถานฑูตไทยในตางประเทศ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๗

๑.๑.๕ ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. กระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวไดอยาง

ตอเนื่องเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาการ
วางงาน 

๒. มูลคาการลงทนุรวมที่ขอรับสงเสริมการ
ลงทนุในป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน 
๑,๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท 

− อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
− มูลคาการลงทุนที่ขอรับสงเสริมการลงทุน  
− มูลคาการลงทุนที่ขอรับสงเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

๓. สรางความเชือ่มั่นและภาพลักษณในดาน
การคาและการลงทุนของประเทศในระดับ
นานาชาต ิ

− มูลคาการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึน  

๔. ลดการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว
ไมใหตํ่ามากเกินไปจากป ๒๕๕๐ 

− รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติลดลงจาก
ป ๒๕๕๐ ไมเกินรอยละ ๕ และรายไดจาก
นักทองเที่ยวคนไทยเพิ่มข้ึนจากป ๒๕๕๑ 
รอยละ ๕ 

๕. พัฒนา กลไก บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
เพื่อเพิ่มน้ําตนทุน รวมทั้งพัฒนาระบบน้ํา
สะอาด 

− จํานวนแหลงน้ําผิวดิน / ใตดิน ที่ไดรับการ
พัฒนาและฟนฟู  เปนแหลงน้ํ าตนทุน 
สนับสนุน การอุปโภค บริโภคของประเทศ 
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอยาง
ทั่วถึง เพียงพอ 

๖. การเขาถึงสินเชื่อของกลุมเปาหมายอยาง
ทั่วถึง 

− จํานวนผูกู (ราย) กลุมเปาหมาย  
− อัตราเพิ่มการใหสินเชื่อของสถาบันการเงนิ

ตอป 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปน

การเรงดวน  โดยจัดทําเปนแผนฟนฟู
เศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตร

− จัดทําแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวนที่
ครอบคลุมการชวยเหลือและบรรเทา
ปญหาผลกระทบจากภาวะการชลอตัว



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๘

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
และเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม  ภาค
บริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก 
ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงานและ
สรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ํา
ธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากรใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พรอมทั้ง
จั ดทํ า งบประมาณรายจ าย เพิ่ ม เติ ม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสู
ระบบเศรษฐกิจและเพื่ อ ใหสามารถ
บร ร เ ท าภา ว ะคว าม เ ดื อ ด ร อน ขอ ง
ประชาชนและภาคธุรกิจได 

 

ของเศรษฐกิจตามกลุมเปาหมายตางๆ 
และจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

− รวมกับภาคเอกชนในการฟนฟูและกระตุน
เศรษฐกิจระดับจังหวัดเพื่อใหเกิดการ
สรางงานและสรางรายได  

− สรางภาพลักษณและความเขื่อมั่นของ
ประเทศไทยในระดับนานาชาติ  

− ดําเนินโครงการลดผลกระทบวิกฤตและ
เสริมสรางขีดความสามารถทางการ
แขงขันและพัฒนาการตลาด โดยพัฒนา
และยกระดับคุณภาพสินคา และบริการที่
มี ศักยภาพ  ดําเนินตลาดเชิง รุกทั้ งใน
ประเทศ  และตางประเทศ  และเรงใช
ประโยชนจากขอตกลงทางการคา 

− สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและ
บุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 

− สรางกิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อ
ฟ นฟู เศรษฐกิจภาคบริการและการ
ทองเที่ยวเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบ
เศรษฐกิจและเพื่อใหสามารถบรรเทา
ภาวะความเดือดรอนของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

− จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
แบบบูรณาการและสงเสริมการ มีสวน
รวมของทุกภาคสวนใหมีการใชทรัพยากร
น้ําเปนฐานในการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน  และ
ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่เดือดรอนในระยะสั้น 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อชวยเหลือ

เกษตรกรที่เดือดรอนในระยะสั้น 
− พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําและการ

ชลประทาน เนนการสูบน้ําดวยไฟฟาและ
สรางสถานีสูบน้ําขนาดจิ๋วจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ โดยให เกษตรกรรวมกลุ ม  
วางแผนการผลิต รวมทั้งสงเสริมการใช
ยางพาราเปนวัตถุดิบ  

− เพิ่มสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ 
− ใหความชวยเหลือภาคธุ รกิจที่ ได รับ

ผลกระทบจากปญหาการปดสนามบิน
และผลกระทบเศรษฐกิจโลก 

− ใหการสนับสนุนและแรงจูงใจดานภาษีแก
ธุรกิจเอกชนที่รักษาฐานการจางงาน 

๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการ
กระตุนการทองเที่ยว 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ลดการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว

ไมใหตํ่ากวาป ๒๕๕๐ 
− รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลง

จากป ๒๕๕๐ ไมเกินรอยละ ๕ 
 − รายไดจากนักทองเที่ยวคนไทยเพิ่มข้ึนจาก

ป ๒๕๕๑ ไมตํ่ากวารอยละ ๕ 

 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๐

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว

ตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุนการ
ทองเที่ยว  โดยการดําเนินการรวมกัน
ร ะหว า งภ าค รั ฐ และ เ อกชน ในกา ร
ประชาสัมพันธดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ 
สง เสริมการทองเที่ยวของคนไทยใน
ประเทศ และปรับแผนงบประมาณของ
สวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู
แลว เพื่อใชในการจัดการฝกอบรมและ
สัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้ง
ลดหยอนคาธรรมเนียมและคาบริการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหมี
การเดินทางทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 

− เรงประชาสัมพันธเพื่อฟนฟูภาพลักษณ
และสรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 

− ส ร า ง ก ร ะ แ ส ก า ร เ ดิ น ท า ง ต ล า ด
ตางประเทศและภายในประเทศ  เพื่อ
ส ง เสริมใหป  ๒๕๕๒  เปนปแห งการ
ทองเที่ยวไทย ประทับใจไทยแลนด 

− ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธิ์ 
ดึงงาน และเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุม
ไมซเขาประเทศ 

− ส ง เ ส ริ ม  พัฒนา  และ ให ค ว าม รู แ ก 
ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวและบุคลากรใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วประเทศ 

− เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิกฤต 
เพื่ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยว 

− สนับสนุนการจัดประชุมฝกอบรมและ
สัมมนาของหนวยงานภาครัฐ โดยใหมี
การปรับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อให
สามารถใชจายไดเร็วขึ้น 

๑.๑.๗ เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรูทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอด

− จํานวนสถานศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

− ประชากรทุกกลุมวัยไดรับการเรียนรูทั้ง



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๑

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค 

ในระบบและนอกระบบอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 
− จํานวนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม

ในการเปนศูนยกลางทางการศึกษา
นานาชาติ 

๒. การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการ
สุขภาพใหไดรับการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดคว ามสามา รถ ในกา ร ให บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

− ประชาชนสามา รถ เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่ มี คุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน  

− อัตราการปวย/ตายดวยโรคที่เปนปญหา
สําคัญและสามารถเฝาระวัง ควบคุม 
ปองกันไดลดลง 

๓. โครงขายรถไฟฟาเชื่อมโยงและครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมลฑล  

− จํานวนเสนทางโครงขายระบบรถไฟฟาที่
เพิ่มข้ึน 

๔. เพิ่มประสทิธิภาพการเดินทางและการ
ขนสงสนิคาทางราง 

− โครงขายรถไฟทางคูสายชายฝงทะเล
ตะวันออก  ชวงฉะเชิง เทรา -ศรีราชา - 
แหลมฉบัง  

๕. เพิ่มประสทิธิภาพการจัดหาแหลงน้ําตนทนุ 
กักเก็บ และการกระจายน้าํ 

− ขีดความสามารถในการกัก เก็บและ
กระจายทรัพยากรน้ําของประเทศเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให

ความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความ
คุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
การลงทุน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการ
สุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริม

ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
— เสริมสรางการเรียนรูในชุมชน เนนการ

สรางกระบวนการเรียนรู ใหกับ  เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และครอบครัว การ
พัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน  รวมทั้ง
วางพื้นฐานการศึกษาและการเรียนรู
แบบองครวม  โดยใชผลการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สุขภาพ  การลงทุนพัฒนาระบบขนสง
มวลชน  และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถ
เร่ิมดําเนินโครงการไดในป ๒๕๕๒ โดยให
ค ว ามสํ า คัญแก ก า รมี ส ว น ร ว มขอ ง
ป ร ะ ช า ช น  ก า ร รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  
การดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
และการรักษาวินัยการคลังของประเทศ 
รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของ 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู รวมทั้งการ
ผลิตและพัฒนาครู   

− พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 
โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
กําลังคนระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการสรางนักวิจัย ตลอดจนสงเสริม
ก า รพัฒนา ให ไ ท ย เป น ศู น ย ก ล า ง
การศึกษาและวิจัยในภูมิภาค 

− เ ส ริ ม ส ร า ง ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ เ พิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยการลงทุน เพื่ อป รับฐานบริการ
ทางการกีฬาใหไดมาตรฐานระดับสากล 

 
ดานระบบบริการสุขภาพ 
− เร งลงทุนเพื่ อพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการปรับปรุง
ระบบบริการในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนยการแพทย
เฉพาะทาง รวมทั้งการพัฒนาระบบสง
ตอ การปรับระบบการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ให เหมาะสม  ควบคูกับการปรับปรุง
ระบบขอมูลดานสุขภาพใหมีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

 
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
− พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะ
สายสีแดง  บางซื่อ-ตลิ่ งชัน  สายสีมวง  
บางใหญ-บางซื่อ สายสีน้ําเงินบางซื่อ- 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๓

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค  สายสีเขียว  
หม อ ชิ ต -ส ะพ า น ใ ห ม   แ ล ะ แ บ ริ่ ง - 
สมุทรปราการ  รวมทั้ ง เสน เชื่ อม โยง 
ท าอากาศยานสุ ว ร รณภู มิ  เพื่ อ เพิ่ ม
ทางเลือกใหกับผูโดยสาร และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

− พัฒนาโครงขายทางราง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการขนสงสินคาเชื่อมโยง
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
− พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําและการ

ชลประทานโดยการกอสรางแหลงน้ําและ
ระบบสงน้ํา 

− เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนดวยการพัฒนาและ
ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํ าและวางระบบ
กระจายน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้ง
การพัฒนาและฟนฟูระบบประปาผิวดิน
และบาดาล 

 
๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 

๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและ
ปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ลดปญหาการวางงานในสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
− จํานวนสถานประกอบการที่ ได รับการ

ชวยเหลือดานการเงินและมาตรการจูงใจ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๔

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ร วมมือกับภาคเอกชนในการดํ า เนิน

มาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการ
ขยายตัวของการเลิกจางในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดยอม โดยใชมาตรการ
จูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการ
ชะลอการเลิกจางงาน 

− ประสานความรวมมือและใหการชวยเหลือ
ภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจในดานตางๆ เชน  การ
จัดหาแหลงเงินทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําเพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองทางการเงิน และ
การมีมาตรการทางภาษีเพื่อลดภาระ
คาใชจาย และกระตุนภาคการกอสราง
และการซื้ออสังหาริมทรัพย เปนตน 

๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงาน
จากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. แรงงานที่วางงาน ถูกเลิกจางและนักศึกษา

จบใหม  ประมาณ  ๕๐๐ ,๐๐๐  คนใน 
ป ๒๕๕๒ ไดรับการฝกอบรมเสริมทักษะ
สรางศักยภาพและโอกาสใหกลับไป
ทํางานที่เปนประโยชนแกทองถิ่นชุมชนใน
ภูมิลําเนา 

− จํานวนแรงงานที่ถูกเลิกจางและนักศึกษา
จบใหมที่จดทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

− หลักสูตรการฝกอบรมที่มีความหลากหลาย 
และสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อ

รอง รับปญหาแรงงานว า ง งานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม 
โดยจัด โครงการฝกอบรมแรงงานที่
ว า ง ง านป ระมาณ  ๕๐๐ ,๐๐๐  คน  
ในระยะเวลา ๑ ป ตามกลุมความถนัด

− ฝกอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการ
ทํางานใหแกผูวางงาน และนักศึกษาจบ
ใหม โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อ
สรางทางเลือกในการประกอบอาชีพได
ตามความถนัดและศักยภาพ 

− สงเสริมความรวมมือกับนิคมอุตสาหกรรม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๕

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
และศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสู
ภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน 

กลุมอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสาขาที่
มี ความสามารถในการแข งขั น  เพื่ อ
สนับสนุนการฝกยกระดับฝมือแรงงานและ
การฝกอบรมเพิ่มเติมบนฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการ พรอมทั้งใหมีการรับรองคุณภาพ
และสมรรถนะของแรงงานที่ผานการ
ฝกอบรม  

− สรางโอกาสการทํางานรองรับแรงงานกลับ
สูภูมิลําเนา โดยการประสานความรวมมือ
ภาคเอกชนเพื่อบรรจุคนวางงานที่ผานการ
ฝกอบรมใหตรงกับตําแหนงงานที่วางอยาง
เหมาะสม ตลอดจนประสานความรวมมือ
กับทองถิ่นและชุมชนเพื่อใหผูที่ผานการ
อบรมกลับไปทํางานที่เปนประโยชนใน
ทองถิ่นและชุมชน เชน การทํางานธุรการ
ในสถานศึกษา การเปนผูประกอบอาชีพ
อิสระและผูประกอบการรายยอย การทํา
ประโยชนใหชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชน 
และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม 
การสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และการ
บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐ เปนตน 

 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๖

๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผู
วางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. แรงงานที่ ได รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิ จ ได รั บสวั ส ดิการ  และสิทธิ
ประโยชนอยางเปนธรรม รวดเร็ว มีโอกาส
ทํางาน  มีอาชีพ  รายได  บรรเทาความ
เดือดรอน 

− จํานวนแรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายและสวัสดิการที่จําเปน 

− สัดสวนของแรงงานที่ถูกเลิกจางที่มีงานทํา 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงาน
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการ
ดูแลใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะไดตาม
กฎหมาย โดย เ ร็ ว  กา รห า ง าน ใหม  
การสงเสริมอาชีพอิสระ การสรางงาน 
และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
อาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเปน 
เชน การเพิ่มวงเงินใหกองทุนสงเคราะห
ลูกจางเพื่อชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจาง 
และการดําเนินโครงการสานฝนแรงงาน
คืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสรางงานและจัดที่ทํา
กิน ตลอดจนการเขาถึงแหลงทุนสําหรับ
แรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจางให
คืนสูภาคเกษตร 

− เรงรัดการชวยเหลือและดูแลผูถูกเลิกจาง
ใหไดรับสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับตาม
กฎหมายอยางรวดเร็ว รวมทั้งประสาน
ความรวมมือ เรงรัดการจัดสวัสดิการที่
จําเปนแกแรงงานที่ถูกเลิกจาง 

− อํานวยความสะดวกใหกลุมเปาหมายผูถูก
เลิกจางและผูวางงานสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนโดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในระดบัพืน้ที/่
ชุมชน สําหรับการประกอบอาชีพอิสระ/
การเปนผูประกอบการ  

− เรงตรวจสอบและวิเคราะหตําแหนงงาน
วางเพื่อยืนยัน จัดหมวดหมูและกระจาย
การจัดตลาดนัดแรงงานเพื่อเชื่อมโยง
ตําแหนงงานวางกับผูถูกเลิกจาง พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธผานสื่อทุกรูปแบบทั้งใน
ชุมชนและสวนกลาง 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๗

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไปที่ไม

สามารถชวยตนเองไดใหมีหลักประกันดาน
รายไดอยางทั่วถึงเปนธรรม 

− จํานวนผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปข้ึนไปที่มา
ข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได รับการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพครอบคลุมทั่วถึง 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุที่

มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดย
จัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ 
ปข้ึนไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห รวมทั้ง
ขยายเพดานใหกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ
เปน ๓๐,๐๐๐ บาทตอราย 

− ทบทวนระบบทะเบียนผูสูงอายุที่ไดเคย
สํา รวจ ไว เ ดิ ม  พร อมทั้ ง จั ด ให มี ก า ร
ลงทะเบียนผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป
ตามภูมิลําเนาในแตละทองถิ่น โดยตอง
เปนผูที่อยูนอกระบบ ไมมีรายไดประจํา
และไมสามารถชวยเหลือตนเองได  

− จัดสรรเงินสงเคราะหในรูปแบบเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุที่อายุ ๖๐ ปข้ึนไปตามบัญชี
รายชื่อที่ข้ึนทะเบียนไวแลว 

− สนับสนุนการรวมกลุมของผู สูงอายุที่มี
ศักยภาพเพื่อทํากิจกรรมดานอาชีพ โดยใช
ประโยชนจากเงินกองทุนผูสูงอายุ 

๑.๒.๕ เพิ่มมาตรการดานการคลัง 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ลดรายจายสําหรับกลุมเปาหมายเพื่อใหมี

รายไดเพิ่มข้ึนสําหรับจับจายใชสอย 
๒. กระตุนเศรษฐกิจผานสาขาการผลิตที่มีบทบาท

ตอระบบเศรษฐกิจมากและมีการจางงานสูง 

− การใชจายของครัวเรือนยังมีการขยายตัว 
− การชะลอการเลิกจางงาน 
− ภาคเอกชนขยายการลงทุน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๘

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่ม

รายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจใน
สาขาที่ไดรับผลกระทบ 

− จัดทํามาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
รายสาขา และลดคาครองชีพสําหรับผูมี
รายไดนอย 

๑.๒.๖ สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ

หมูบานและชุมชนในการพัฒนา แกไข
ปญหาของชุมชนตามแนวปฏิบัติและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
เชื่อมโยงใชทรัพยากรจากภาครัฐ ลงทุน 
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดอยาง
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

− รอยละของกิจกรรมตามแผนชุมชนที่
กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพและ
รายไดที่ยั่งยืนใหแกประชาชนในหมูบาน
และชุมชน 

− ห มู บ า น  ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ เ บิ ก จ า ย
งบประมาณในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชนไดไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใน
แตละป 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจใน

ระดับฐานราก  โดยการจัดตั้ งกองทุน
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติม
ใหจากวงเงินที่ เคยจัดสรรใหเดิม เพื่อ
พัฒนาแหลงน้ําและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุนปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลด
ข้ันตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว 

− พัฒนาขี ดคว ามสามา รถและส ร า ง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
โดยดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ การ
สรางงาน การเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร
และสินคาชุมชน เชน  โรงสีชุมชน  การ
พัฒนาดานการเกษตรและแหลงน้ําขนาด
เล็ก  การพัฒนาสินคาชุมชนและกลุม
อาชีพ เปนตน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๒๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− ทบทวน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให

โปร งใส  ตรวจสอบได  หมูบ านชุมชน
สามารถเบิกจายไดเ ร็ว  มีการกระจาย
อํานาจใหกลไกระดับจังหวัด เนนใหชุมชน
เปนผู รับผิดชอบโครงการ  มีพี่ เลี้ยงที่มี
ความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ให
คําแนะนํา 

− ใหมีกลไกระดับนโยบายในสวนกลางเพื่อ
ทําหนาที่บริหารจัดการในภาพรวม รวมทั้ง
จัดใหมี ระบบการติดตาม  เร ง รัดและ
ตรวจสอบภายใตการมีสวนรวมของภาค
สวนตาง ๆ  

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและ
เครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยง
ทางการเกษตร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เกษตรกรลดความเสี่ยงดานการผลิตและ

ราคาสินคาเกษตรอันเปนผลจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินค า เกษตร  รวมทั้ ง ได รับการ
บรรเทาความเดือดรอนจากปญหาดาน
การผลิตและราคาสินคาเกษตร 

− ระบบประกันภัยพืชผลเกษตรไดรับการ
พัฒนาใหสามารถขยายผลในการดูแล
ความเสี่ยงดานการผลิตของเกษตรกรได
อยางทั่วถึง 

− ตลาดสินคาการเกษตรไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบเพื่อลดความเสี่ยงของ
เกษตรกรจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
เกษตร 

− เกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากปญหาดาน
การผลิตและราคาสินคาเกษตรไดรับการ
บรรเทาความเดือดรอน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๓๐

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา

สินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของ
รัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสรางระบบ
ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร  ทั้ง
ระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผาน
กลไกตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร
และระบบประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ 

− เรงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงทาง
การเกษตรโดยเฉพาะระบบประกันภัย
พืชผลใหสามารถขยายผลในการดูแล
เกษตรกรไดอยางทั่วถึง 

− มุงพัฒนาตลาดสินคาการเกษตรและเพิ่ม
มูลคาทางการคา 

− ใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ปญหาจากการผลิตและราคาสินคาเกษตร 

๑.๒.๘ เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและ
สินคาชุมชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. กระตุนการบริโภคภายในประเทศ − กา ร ใ ช จ า ย เพื่ อ ก า ร อุ ป โ ภคบริ โ ภค

ภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
๒. ขยายตลาดสงออกสินคาเกษตรและสินคา

ชุมชน 
− มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและสินคา

ชุมชนเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการ

กระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคา
ชุมชน  เพื่อกระตุนการบริโภคภายใน 
ประเทศ และการสงออก 

− ใหการสนับสนุนแบบครบวงจรในการผลิต
สินคาและการตลาด 

− ผลักดันและขยายตลาดสินคาที่มีศักยภาพ
ของไทยใหไปสูตลาดสากล 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๓๑

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สังคมที่ยั่งยืน 

− จัดหาตลาดรองรับสินคาเกษตรชุมชน  
เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ  ต้ังแตระดับ
ชุมชน  อํา เภอ  จังหวัด  ประเทศ  และ
ดําเนินการในลักษณะนํารองกอน  เนน
สินคาที่มี คุณภาพสําหรับตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) รวมทั้งบริหารจัดการ
สินคาเกษตรอยางเปนระบบ  โดยเนน
สินคาอาหารและสินคาคุณภาพ 

− พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน กลุม
ผูผลิต  ผูประกอบการในการบริหารจัดการ  
การพัฒนาสินคาชุมชนและการตลาด 

− พัฒนาตลาดและบริหารสินทรัพยใหเกิด
มูลคาเพิ่มอยางเต็มประสิทธิภาพ 

๑.๒.๙ จัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. จั ดตั้ ง สภา เ กษตรก รแห ง ช า ติ  ตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔(๘) และ
มาตรา ๓๐๓ เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกร
ไดมีสวนรวมในการแกไขและวางแนว
ทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนระบบ 
อันจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพฒันา
ความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน 

− สภาเกษตรกรแหงชาติได รับการจัดตั้ง 
เพื่อใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการแกไข
และวางแนวทางการพัฒนาการเกษตร
อยางเปนระบบและยั่งยืน 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๓๒

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. จัดตั้ งสภาเกษตรกรแหงชาติ  เพื่อให

เกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการเกษตรอยางเปน
ระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนา
ความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน 

− เรงรัดจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๘๔(๘) และมาตรา ๓๐๓ 

๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม . )  
ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนและกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่

ไดรับความรู มีความเขาใจในการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรค และไดรับ
ก า ร ดู แ ล ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก เ ค รื อ ข า ย  
อสม.อยางทั่วถึงในทุกทองถิ่นชุมชน 

− สัดสวนของ  อสม .ที่ ได รับการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 
กา รป อ งกั น โ รค  และกา รดู แ ลกลุ ม
ผูดอยโอกาส  

− อัตราการเจ็บปวยของประชากรจากโรคที่
สามารถปองกันไดลดลง 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศให
ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสงเสริมสุขภาพ
ในท อ งถิ่ นและชุ มชน  การดู แล เด็ ก 
ผู สูงอายุ  คนพิการ  การดูแลผูปวยใน
โรงพยาบาล  และการเฝาระวังโรคใน
ชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทน
ใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริม

− ปรับปรุงระบบทะเบียน อสม. และระบบ
การรายงานขอมูลของ  อสม .  ให เปน
ป จ จุ บั น  แ ล ะ ทั น ต อ ส ถ า น ก า ร ณ  
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ มีความสะดวก
ร วด เ ร็ ว ใ นกา ร เ ข า ถึ ง ข อมู ล และ ใ ช
ประโยชนเพื่อการพัฒนารวมกันได 

− เสริมสรางทักษะองคความรูแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๓๓

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  
การรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
สุขภาพของประชาชน และการดูแลเด็ก 
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในชุมชน 

− สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อสม. 
กับชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาสาสมัครตางๆ ในการพัฒนาระบบการ
ติดตาม  เฝาระวัง  และปองกันโรคทั้ ง 
โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําในทุกพื้นที่ 

− จัดสวัสดิการและคาตอบแทนใหแก อสม. 
ที่ข้ึนทะเบียนไวเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มข้ึน 

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

๑.๓.๑ ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชากรวัยเรียนได รับการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานฟรี 
ต้ังแตระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ 
ครอบคลุมตําราเรียนในวิชาหลัก  ชุด
นักเรียน อุปกรณการเรียน และคาใชจาย
จําเปนอื่น ๆ เพื่อลดภาระคาใชจายดาน
การศึกษาของประชาชน 

− ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา ๑๕ ป 
โดยไมเสียคาใชจาย  

− โรงเรียนไมเรียกเก็บคาใชจายที่จําเปนจาก
ผูปกครอง 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๓๔

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป 

โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหแกทุก
โรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณ
การเรียนฟรีใหทันปการศึกษา ๒๕๕๒ และ
สนับสนุนคาใชจ ายอื่ น  ๆ  เพื่ อชดเชย
รายการตาง ๆ ที่ โรงเรียนเรียกเก็บจาก
ผูปกครอง 

− จัดหาตําราเรียนและสื่อการสอนที่ ได
มาตรฐานในวิชาหลัก โดยจัดใหมีตํารา
เ รี ยนประจํ า ชั้ น เ รี ย นทุ ก โ ร ง เ รี ย นที่
สอดคลองกับชวงชั้นที่จัดการเรียนการ
สอน  และจัดบริการยืมตําราเรียนใน
โรงเรียนใหเด็กสามารถยืมใชหมุนเวียน
ตําราเรียนไดอยางทั่วถึง 

− จัดหาชุดนักเรียน และอุปกรณการเรียนที่
จําเปนใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมใน
แตละชวงชั้น  

− สนับสนุนคาใชจายที่จําเปนอื่น ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเรียก
เก็บจากผูปกครองใหสอดคลองกับความ
จําเปนของโรงเรียน 

− ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
และเรงพัฒนาเครื่องมือในการกํากับ 
ตรวจสอบ  ติ ดตามประ เมิ นผลกา ร
ดําเนินงาน  เพื่อไม ใหมีการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติมจากผูปกครองไดอีก 

๑.๓.๒ กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการ
ครองชีพ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ดูแลราคาสินคาและบริการที่มีความ

จําเปนตอการครองชีพมีความเหมาะสม
และเปนธรรม 

− อัตราเงินเฟอมีเสถียรภาพ 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและ
บริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมี
ราคาที่ เปนธรรม  สะทอนตนทุนอยาง
เหมาะสม  และไม เปนการ เอา เปรียบ
ผูบริโภค 

− พัฒนาและเสริมสรางตลาดภายในประเทศ
ใหมีการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม 

๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ลดภาระคาครองชีพของประชาชน − ประชาชนกลุมที่มีรายไดนอยไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐในการลดภาระคาใชจาย
การเดินทาง กาซหุงตม และบริการประปา 
และไฟฟา  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของ

ประชาชน ในสวนของการเดินทาง กาซหุง
ตม และบริการดานสาธารณูปโภค โดย
ปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเดิมใหสอดคลอง
กับสภาวะทาง เศรษฐกิ จ  และอยู บน
หลักการของการใช และบริ โภคอยาง
ประหยัด 

− ภาครัฐ รับภาระค าใช จ ายรถโดยสาร
ธรรมดา รถไฟชั้น ๓ คาน้ําประปา และคา
ไฟฟาตามความจําเปนขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน  

− ปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดําเนิน
มาตรการ “๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝาวิกฤต
เพื่อคนไทยทุกคน” 
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๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํ ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํ ามันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. รักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามัน − การ เปลี่ ยนแปลงราคาพลั งงานที่ ไม 

ผันผวนและเปนธรรมตอประชาชน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของ
ราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและการใชน้ํามันอยางประหยัด 

− บริหารจัดการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

๑.๔ จัดต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. กําหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟนฟู

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ภ า ว ะ เ ร ง ด ว น ต อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลไปสูการปฏิบัติ กํากับดูแล เรงรัด
ติดตาม แกไขปญหา และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ในการดําเนินการตามมาตรการ
และโครงการฟนฟู เศรษฐกิจในภาวะ
เรงดวน 

๒. กําหนดแนวทางและมาตรการในการ
แกไขปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ 
การคา  การลงทุน  ของผูประกอบการ

− อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัว
อยางตอเนื่อง 

− ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภาครัฐ
เปนไปตามเปาหมาย (รอยละ) ที่กําหนด 

 
 
 
 
− จํานวนเรื่ องของประเด็นปญหาและ

อุปสร รค ในกา รประกอบธุ ร กิ จ ขอ ง
ภาคเอกชนไดรับการแกไขหรือผอนปรน
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
ภาคเอกชน รวมทั้งใหภาคเอกชนรวมกับ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให
เจริญเติบโตและสามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

จากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
เปนรูปธรรม 

− ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และดัชนีความ
เชื่ อมั่ นภาคอุตสาหกรรมของสถาบัน
ภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 

และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

− คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) มี
การประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อวิเคราะห
สถานการณทางเศรษฐกิจ และกําหนด
มาตรการแกไขปญหาไดอยางทันการณ 

− คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) อยางสม่ําเสมอเพื่อวิเคราะหปญหา 
และแนวทางแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
รวมกัน 
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นโยบายที่ ๒ ความมั่นคงของรัฐ 
 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อความอยูเย็นเปนสุขของคนใน
ชาติและการพัฒนาประเทศอยางยั่ งยืน  โดย  รัฐบาลจะเทิดทูน  และพิทักษ รักษาไว  ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งใหเปนศูนยรวมความรักความสามัคคีของประชาชนชาวไทย
ทุกหมูเหลา  เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหง
ดินแดน และผลประโยชนของชาติ  มุงแกไขปญหาความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนเรงรัด
จัดการปญหาและภัยคุกคามตางๆทั้งภายในและภายนอก ที่สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน 
อาทิ ปญหาการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ โดยมีประเด็นนโยบายที่สําคัญ  ไดแก 
 
๒.๑ ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนทุกหมูเหลามีความจงรักภักดี 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
− ปริมาณและลักษณะพฤติกรรมการลวง

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 
๒. ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในพระปรีชา

ส า ม า ร ถ แ ล ะ พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรม
วงศานุวงศ 

− จํานวนเรื่องที่ทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

− โครงการ / กิจกรรม เพื่อเชิดชูพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย และเผยแพรขยาย
ผลแนวพระราชดําริ 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจ
และความรักสามัคคีของคนในชาติ โดย
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ ห มี ค ว า ม
จ ง รั กภั ก ดี  เ ทิ ด ทู น  ปกป อ ง สถ าบั น

− การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ 

− การเชิดชูพระเกียรติ 
− การป อ งกั นและล ว งละ เมิ ดสถาบั น

พระมหากษัตริย โดยเฉพาะการสงเสริมให
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
พระมหากษัตริย รวมทั้งปองกันอยางจริงจงั
มิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันฯ  รวมทั้งการปองปรามกลุมที่
เคลื่อนไหวที่อาจนําไปสูการลวงละเมิด
สถาบันฯ 

− พัฒนาใหมีศูนยขอมูลกลาง เพื่อตรวจสอบ
และกระจายขอมูลขาวสารและขาวกรอง 
สนับสนุนหนวยงานที่ เกี่ยวของในการ
ป อ ง กั น ก า ร ล ว ง ล ะ เ มิ ด ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย 

๒.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษา
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ทุกเหลาทัพมีความพรอมในการปองกัน
ประเทศ 

− กําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทัพ 
ตํารวจ และหนวยงานพลเรือนที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคง  มีขีดความสามารถและ
ความพรอมตลอดเวลา 

๒. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ 

− ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สนับสนุนและชวยเหลือภาครัฐในการ
ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยมี
สัดสวนเพิ่มข้ึน 

๓. อุตสาหกรรมปองกันประเทศได รับการ
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณที่ไดมาตรฐาน 

− ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ
ของกองทัพเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ 

๔. ความสัมพันธทางทหารที่ ดีกับประเทศ
เพื่อนบานและมิตรประเทศ 

− ความสําเร็จของการเสริมสรางความรวมมือ
ดําเนินงานรวมกันในลักษณะตาง ๆ 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกัน

ประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอก
ราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน 
รวมทั้งการคุมครองผลประโยชนของชาติ 
โดยการเตรียมความพรอมของกองทัพ 
การฝกกําลังพลใหเกิดความชํานาญใน
การปฏิบัติภารกิจ และการจัดงบประมาณ
ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละเหลาทัพ 
ตลอดจนจัดใหมีแผนการสํารองอาวุธและ
พลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมปองกันประเทศทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อใหสามารถผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณไดเอง ปรับสิทธิประโยชน
กําลังพล เบี้ยเลี้ยง และคาเสบียงสนาม
ของทหารหลักและทหารพราน  รวมทั้ง
สวัสดิการของกําลังพลใหสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจ พัฒนาความรวมมือทาง
การทหารกับประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศอื่น ๆ และสงเสริมบทบาทในการ
รักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบ
สหประชาชาติ 

− พัฒนาความพรอมของกําลังคน  อาวุธ
ยุทโธปกรณ และกองกําลังประจําถิ่น 

− ผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมกับภาครัฐ
ในการปองกันประเทศและการรักษาความ
สงบเรียบรอยสรางความสงบสุขแกประชาชน 

− เพิ่มบทบาทกองทัพในการพัฒนาประเทศ
และชวยเหลือประชาชน โดยการสงเสริม
การพัฒนาอาชีพตามแนว เศรษฐกิ จ
พอเพียง  การสรางความเขมแข็งภาค
ประชาชน 

− สนับสนุนการพัฒนาระบบเตรียมพรอม
แหงชาติเพื่อปองกันและแกไขปญหาจาก
ภัยดานความมั่นคง 

− สงเสริมและพัฒนาระบบการสํารองอาวุธ
และพลังงานเพื่อสนับสนุนกิจการทหารใน
การรักษาความมั่นคงประเทศ 

− สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศเพื่อใหสามารถผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณที่มี คุณภาพและตอบสนอง
ความจําเปนของกองทัพ 

− ปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชนกําลังพล
ของทหารและทหารพรานใหสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจ และโครงสรางคาตอบแทน
ของภาคราชการในภาพรวม 

− พัฒนาความรวมมือทางการทหารกับ
ประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ และ
สงเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของ
โลกภายใตกรอบสหประชาชาติ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๔๑

๒.๓ เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศ

เพื่อนบาน และไดรับความรวมมือในการ
แกไขปญหาและพัฒนารวมกัน 

− ความขัดแยงและความตึงเครียดระหวาง
ประเทศลดลง 

๒. ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานยอมรับ
และยึดถือแนวทางการเจรจาเพื่อแกไข
ปญหาการกระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน 
รวมทั้งพัฒนากลไกการพัฒนาชายแดน
รวมกัน 

− กลไกความรวมมือดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

− มีความกาวหนาภายใตกรอบความรวมมือ
ที่ตกลงรวมกัน 

๓. เงื่อนไขความไมเขาใจระหวางประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบานลดลง 

− จํานวนขอพิพาทระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานลดลง  หรือมีกิจกรรมความ
รวมมือเพื่อแกไขปญหารวมกันเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เสริมสรางสนัติภาพของการอยูรวมกนักับ

ประเทศเพื่อนบาน มุงเนนการแกไขปญหา
ความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวธิี ให
ความสาํคัญกบัการสํารวจและการปกปน
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบานอยางถกูตอง
ตามขอตกลงและสนธิสัญญา ประสานงาน
และรวมมือกบัประเทศเพื่อนบานในการ
ปองกนัและแกไขปญหาทีก่ระทบตอความ
มั่นคงในพืน้ทีช่ายแดน รวมทั้งเสริมสราง
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในบริเวณชายแดน 

− เสริมสรางความสัมพันธทั้งในระดับรัฐบาล
และกองทัพ เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ 

− เสริมสรางความรวมมือและดําเนินโครงการ
ที่เอื้อประโยชนของไทยและประเทศเพื่อน
บาน มุงกระชับความสัมพันธและความไว
เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานและ
พัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ที่ดีในภูมิภาค 

− ดําเนินการตามแนวทางและมาตรการ
ภายใตนโยบายความมั่นคงแหงชาติของ
ไทยตอประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการ
แกไขปญาหาเขตแดน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๔๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− พัฒนาการใชชองทางประชาคมขาวกรอง

ตางประเทศเพื่อเสริมสรางสันติภาพและ
ความสัมพันธกับตางประเทศ  รวมถึง
สนับสนุนใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคงใน
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 

๒.๔ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. มีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุม

ตรวจสอบผู หลบหนี เข า เมื องอย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย   

− จํานวนและปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและ
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายมีสัดสวน
ลดลงจากป ๒๕๕๑   

− มีระบบทะเบียนควบคุมและระบบบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ   

๒. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและจัด
ระเบียบชุมชนในพื้นที่ที่มีแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก   

− มีระบบการจัดการเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ควบคุมดูแลแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ใหปฏิบัติตามกฎหมายไทย   

๓. บุคคลที่ไมมีสถานะบุคคลที่ชัดเจนไดรับ
การกําหนดสถานะตามสิทธิข้ันพื้นฐาน   

− จํานวนบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจนมีสัดสวน
ลดลงจากป ๒๕๕๑   

๔. คนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่
ท า งทะ เล  มีความมั่ นคง ในชี วิ ตและ
ทรัพยสิน 

− มีระบบการพัฒนาและระบบปองกันเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชน เพื่อรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนและชายฝง
ทะเลอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. รักษาผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเล 

− จํานวนกิจกรรมและความรวมมือในการ
รักษาผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเลของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชนมีสัดสวนเพิ่มข้ึน 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๔๓

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ

ไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง โดยการ
ปรับปรุงระบบการเข า เมือง  การจัด
ระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว รวมทั้งการแกไขปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน บน
ความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิ ข้ัน
พื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความ
มั่นคงของชาติ 

− บูรณาการและจัดระบบการสกัดกั้น ควบคุม 
ปราบปราม จับกุม และสงกลับผูหลบหนีเขา
เมืองทุกกลุมโดยใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมอยางเหมาะสม 

− พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมาย ใหเขาสูระบบการจางงาน
อยางถูกตอง 

− บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับขบวนการ
นําพา และเจาหนาที่รัฐ ที่รวมขบวนการฯ 
เพื่อสนับสนุนหรือลักลอบนําแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายหลบหนีเขาเมือง   

− พัฒนาประสิทธิภาพระบบและหลักเกณฑใน
การกําหนดสถานะบุคคลควบคูไปกับการ
พัฒนาระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

− ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในสังคมมี
ความตระหนั กและ เข า ใจปญหาและ
ผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน 

− อํานวยการแกไขปญหาการหลบหนีเขาเมือง
ในภาพรวมดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุก
กับประเทศเพื่อนบาน 

− พัฒนาและบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะ
แกง โดยเฉพาะการเสริมสรางระบบการแจง
เตือน การเฝาตรวจ และการปองกันพื้นที่
ดังกลาว รวมทั้งการดําเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๔๔

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− ปองกัน รักษาเขตแดน  และรักษาความ

ปลอดภัยทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล 

− จัดระบบปองกันประเทศจากภายในโดยการ
สรางชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางจิตสํานึก
ดานความมั่นคง 

− บูรณาการการขาวกรองเพื่อสนับสนุนการ
แกไขปญหาชายแดนในทุกมิ ติ  และการ
รักษาความมั่ นคง   รวมทั้ ง กา ร รั กษา
ผลประโยชนของชาติ 

๒.๕ เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เสริมสรางเครือขายและกระชับความ

รวมมือกับประเทศตาง ๆ ในการปองกัน 
และแก ไขปญหาการกอการร ายและ
อาชญากรรมขามชาติ 

− จํ า น ว นปญห า ก า ร ก อ ก า ร ร า ย แ ล ะ
อาชญากรรมขามชาติลดลงจากป ๒๕๕๑ 

− ขอตกลงและแผนงานโครงการความรวมมือ
กับประเทศตาง ๆ ในการปองกันและแกไข
ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติมีเพิ่มข้ึนจากป ๒๕๕๑ 

๒. มีการจัดระบบขาวกรองและบูรณาการการ
ดําเนินภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่ อให ไดข าง เชิ งลึกที่ มีประสิทธิภาพ
นําไปใชในการรักษาความมั่นคงและเพื่อ
เสริมสรางผลประโยชนของชาติ 

− มีระบบขอมูลการขาวเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนํามาใชในการวิ เคราะห
นโยบายและแผนปองกันการแกไขปญหา
ไดทันสถานการณ 

๓. มีระบบการกระจายขอมูลขาวสารและขาว
กรองสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคง 
และการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเด็น
ที่เปนวาระแหงชาติ 

− มีการแจงเตือนดานการขาวที่รวดเร็วทัน
เหตุการณ  เพื่อการปองกันปญหาและผล
ประทบดานความมั่นคง รวมทั้ง สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๔๕

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหา

ภัยคุกคามขามชาติ โดยใหความสําคัญแก
การพัฒนาระบบและกลไกตาง ๆ ใหพรอม
ที่จะปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติทุก รูปแบบ 
รวมทั้ งพัฒนากฎหมาย  และบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
นานาประเทศ และสงเสริมการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหวางประเทศภายใตกรอบ
สหประชาชาติ 

− พัฒนาระบบและกลไกใหมีความพรอมใน
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติและการกอการราย 

− เสริมสรางเครือขายความรวมมือดานความ
มั่นคงระหวางประเทศในการแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 

− พัฒนาองคกรดานขาวกรองและบูรณาการ
ความรวมมือ ในการดําเนินงานขาวกรอง
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศใหมี
ศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาภัย
คุกคามขามชาติทุกรูปแบบ 

− พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติและการกอ
การรายใหสามารถรับมือกับภัยคุกคามได
อยางทันเหตุการณ  รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
บังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ ๓ สังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยที่ดานการศึกษาจะ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ต้ังแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา จัดใหทุกคนมีโอกาสไดเรียน
ฟรีจริง ๑๕ ป และขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และปริญญาตรีใหมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาครูใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
และพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ตลอดจนการสงเสริมภาคเอกชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ สําหรับดานแรงงานใหความสําคัญกับการคุมครองแรงงานทั้งในและนอก
ระบบ ปฏิรูประบบประกันสังคมใหเขมแข็งมั่นคง ขยายการคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
ควบคูไปกับการพัฒนาฝกอบรมแรงงานในทุกระดับใหมีทักษะฝมือที่มีมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และการจัดระบบดูแลสวัสดิการแรงงานใหครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ 

 ในดานการสาธารณสุข มุงสนับสนุนดําเนินการมาตรการเสริมสรางสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง
ที่มีผลตอการเจ็บปวยเรื้อรัง สรางขีดความสามารถในการเฝาระวังปองกันโรคอยางเปนระบบ ทันตอ
สถานการณ พรอมทั้งเรงลงทุนพัฒนาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใหไดมาตรฐานในทุกระดับ 
พัฒนาระบบเครือขายการสงตอใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความสําคัญอยางจริงจังในการลงทุนผลิต 
พัฒนาบุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพดาน
การแพทย สําหรับดานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย จะเรงแกไขปญหาความยากจน และ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอย สรางความมั่นคงในชีวิต
ใหกับผูสูงอายุ ดูแลคุมครอง ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี ผูพิการ และสงเสริมการจัดสวัสดิการใหมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน พึ่งตนเองได ตลอดจน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งเสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกาํลงั
กายและเลนกีฬา จัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ นําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชและสงเสริมกีฬาไทยให
แพรหลายเปนที่ยอมรับจากสากล และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบรหิารจดัการ
ดานกีฬาและจัดสรางลานกีฬาในทุกหมูบานและชุมชน โดยมีเปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธและ
วิธีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
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๓.๑ นโยบายการศึกษา 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ต้ังแตระดับ
ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศในการเปน
ศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและ
พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

− ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา ๑๕ ป 
โดยไมเสียคาใชจาย 

− ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นอีกรอยละ ๒๐ 
ใน ๓ ป 

− สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
เปน ๕๐ : ๕๐ 

− สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสายสังคมเปน ๔๐ : ๖๐ 

− มี ระบบการรับรองสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพที่ ไดมาตรฐานสากล  มี
เ ก ณ ฑ กํ า ห น ด ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ความกาวหนาในการทํางาน 

− ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบและ
การฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพิ่ม
มากขึ้น 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ปฏิ รูปการศึกษาทั้ ง ระบบ  โดยปฏิ รูป

โครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และ
ระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ข า สู

− เรงประเมินผลการปฏิรูปการศึกษารอบ
แรก ในภาพรวมทั้งโครงสราง การบริหาร
จัดการ  และกฎหมายที่ เกี่ยวของ  โดย
เชื่อมโยงกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาทั้ง
ดานคุณภาพ  ปริมาณ  และวิ เคราะห
เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่สงผลกระทบตอระบบ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับ
ห ลั ก สู ต ร วิ ช า แ ก น ห ลั ก ร ว ม ถึ ง วิ ช า
ประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับ
บทบาทการศึ กษานอกโ ร ง เ รี ยน เป น
สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมี
ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริม
การกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวน
ร วม ในการจั ดกา รศึ กษา เพื่ อนํ า ไป สู
เปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 

การศึกษาไทย 
− ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ รวมถึง

การศึกษาตลอดชีวิต ปฏิรูปกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาครู ระบบการคัดเลือกผูที่
จ ะ เ ข า สู อ า ชี พ ค รู   พ ร อ ม ทั้ ง ส ร า ง
กระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก 
คานิยม  คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยความรวมมือของเครือขาย
บาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชน
และสื่อ 

− ปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อการศึกษาทั้ง
ระบบ พรอมทั้งใหมีการระดมความรวมมือ
ทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการศึกษา  

− ปรับระบบการคัด เลือกเข าศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนธรรม 
สามารถศึกษาตอไดตามความตองการ
และความถนัดอยางแทจริง 

− พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมาย
ดานการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 
ควบคูกับเรงรัดการถายโอนสถานศึกษาที่
ผานการประเมินความพรอมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พรอมทั้งพัฒนา
บุคลาก ร  ร ะบบกา รบริ ห า รและจั ด
การศึกษา การจัดการความรูขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา 

๒. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให

− เรงสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สนองตอบความตองการดานบุคลากรของ
ภาคเศรษฐกิจ 

สถานประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชนตาม
ศักยภาพและความพรอมในการผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ
แรงงานของประเทศ โดยเฉพาะในกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมายและสาขาที่มีความ
จําเปนในการพัฒนาประเทศ 

− สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนใน
การฝกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย รวมทั้งการ
รวมลงทุนในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ที่เปนความตองการ 

๓. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มี
คุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงาน
ครูที่ ไม เกี่ ยวกับการเรียนการสอนตาม
โครงการคืนครู ใหนั ก เรี ยน  มีการดูแล
คุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับโครงสราง
หนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 
ควบคู ไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและ
บุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา 

— ปรับปรุงระบบการพัฒนาครู คณาจารย การ
ประเมินวิทยฐานะโดยการสรางสิ่งจูงใจใหครู
มีความกาวหนาของอาชีพครู   เชน  รายได
คาตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเหมาะสม
และลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

— ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหม  โดยการ
จัดอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหสอดรับกับบทบาทภารกิจและ
หนาที่ของแตละประเภทใหมีความชัดเจน 
อ า ทิ  ก ลุ ม ค รู ผู ส อ น  ก ลุ ม ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษา กลุมสนับสนุนการสอน  

— เรงสํารวจขอมูลสภาพหนี้สินของครู โดย
การจําแนกตามสาเหตุของปญหาหนี้สิน
ของครูตามขอเท็จจริง พรอมทั้งกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินใหกับครู 
และปรับปรุงแก ไขกฎ  ระเบียบ  และ
แนวทางการดํ า เนินงานของกองทุน
ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ แ ก ไ ข ป ญห า หนี้ สิ น
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ขาราชการครู ใหสอดคลองกับความ
ตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและจําเปน  

๔. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ 
ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผู
พิการหรือทุพพลภาพ  ผู อยู ในสภาวะ
ยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

− สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม 
รวมทั้งเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา 
โดยจัดบริการทางการศึกษาใหครอบคลุม
ทั่ วถึ งทุกระดับ /ประเภทในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม  

− จัดทําสื่อ และนวัตกรรมดานการศึกษา
สําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ รวมทั้งผู
บกพรองทางรางกายและสติปญญา และ
พัฒนาเครือขายความรวมมือในการ
ใหบริการ ชวยเหลือ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนสื่อทางการศึกษาใหกับผูยากไร
และผูดอยโอกาส ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ 
ร วมทั้ ง ผู บ กพร อ งทา ง ร า ง กายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม 

− สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพศูนย
เด็กเล็กในชุมชน ใหสามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
เหมาะสมกับพัฒนาการของสมอง โดยมี
ครอบครัวเปนแกนหลัก และทุกภาคสวน
ของสังคมมีสวนรวมในการจัดบริการที่ดี 
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
และการพัฒนาเด็ก 

๕. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปสูความเปน
เลิศ โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตาม
ศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของ
ผู สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให

− พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหมีความ
ค ล อ ง ตั ว เ อื้ อ ต อ ก า ร จั ด ก ลุ ม
สถาบันการศึกษาเพื่ อร วมมือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมกับ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สู ง ขึ้ น  โ ดยภาครั ฐ เป นผู นํ า และ เป น
แบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปน
เ ก ณ ฑ กํ า ห น ด ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ความกาวหนาในงาน ควบคูกับการพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 

ภาคเอกชน 
− สงเสริมใหการวิจัยและพัฒนาเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา โดยมุง
ใ ห มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด ว ย
กระบวนการวิจัยอยางเขมขน ตลอดจน
สงเสริมใหมีการวิจัยในประเด็นที่สําคัญ
ของประเทศ 

− เรงรัดการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่ง
เปนองคกรอิสระทําหนาที่ในการประเมิน
ระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ
บุคคลที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ เพื่อใชเปนเกณฑในการ
กําหนดระดับคาตอบแทนที่เปนธรรมตาม
ระดับสมรรถนะของแรงงาน รวมทั้งชวย
เพิ่ มความสามารถในการแข งขันของ
ผูประกอบการ 

๖. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให
กูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการประนอมและ
ไกลเกลี่ยหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อใหประชาชนมี
โอกาสในการ เข าถึ งการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 

— ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหนี้คาง
ชําระ โดยเนนการไกลเกลี่ย ประนีประนอม 
และการสรางความสัมพันธกับผูกูอยาง
เปนมิตรที่ตอเนื่องตั้งแตเร่ิมกู ตลอดจน
การระดมความร วมมือจากกลไกทั้ ง
สวนกลางและทองถิ่นในการสรางความ
ตระหนักถึงการชําระคืนเพื่อหมุนเวียนให
ผูอ่ืนมีโอกาสในการเขาถึงกองทุนมากขึ้น 

— สรางโอกาสการมีงานทําใหแกผูกู โดย
สราง เครือข ายความรวมมือระหวาง
กระทรวงแรงงานในการจัดหาแหลงงาน
รองรับทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน   

− เรงผลักดัน ราง พ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืม
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เพื่อการศึกษา  พ .ศ. . . . . . . .มาใชในการ
ปฏิบัติ 

๗. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชงิ
สรางสรรคอยางชาญฉลาด เพื่อเสริมสราง
การเรียนรู 

— สรางความรู ความเขาใจใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีความตระหนัก รูจักคิด 
และกรองในการเลือก  รับชม  และใช
เทคโนโลยีในเชิงสรางสรรค  โดยเฉพาะ
การสรางเสริมการเรียนรู ใหกับตนเอง
เพิ่มข้ึน   

— เสริมสรางกระบวนการคิดที่ เปนระบบ
ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถ
นําขอมูลที่ได รับมาใชประโยชนในการ
พัฒนาองคความรูใหกับตนเองไดอยาง
เ ต็ ม ศั ก ยภาพ  ร วมทั้ ง ก า ร เ ผ ยแพ ร
ประชาสัมพันธแบบอยางของการประพฤติ
ที่ดีและเหมาะสม  

− ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น
ภาษาตางประเทศ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ที่หลากหลายและใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๘. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการ
เ รี ย น รู อ ย า ง บู รณ าก า ร ใ นทุ ก ร ะ ดั บ
การศึกษาและในชุมชน โดยใชพื้นที่และ
โรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติ 
และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนที่ ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  และ
สงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู
การเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัย
พัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคม

− จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยาง
บูรณาการ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็น
สําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหง
การเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย 
และตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใน
ชุมชน  โดย เชื่ อม โยงบทบาทสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ทางศาสนา 

− พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดย
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการ
พัฒนาองคความรู นวัตกรรม  มุงเนนการ
เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนา สงเสริมการสรางนักวิจัยมืออาชีพ 
และสนับสนุนการดํา เนินการวิจัยใน
ลักษณะ Research Program ในประเด็น
สําคัญๆ ของประเทศ  

− สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษา
และศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมี
ก า รจั ดกลุ ม สถาบั นกา รศึ กษาตาม
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาท
ของกลุมพื้นที่ อาทิ กลุมสรางองคความรู
และสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย
เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ 
ควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศในสาขา
ที่มีศักยภาพ 

− พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบและปจจัย
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยการลงทุนดานบุคลากร ทั้งการผลิต
และพัฒนานักวิจั ย  ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ 

 

๓.๒ นโยบายแรงงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เพิ่มโอกาสการมีงานทําของประชากรใน − ดัชนีผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน 
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
ทุกกลุม/ชวงวัย 

๒.  จัดระบบการคุมครองและสวัสดิการแก
แรงงานใหครอบคลุมมากขึ้น  

๓. จัดระบบการจางแรงงานตางดาวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

− แรงงานไดรับการคุมครองและสวัสดิการ  
ที่ดีข้ึน 

− จํานวนแรงงานตางดาวที่ทําผิดกฎหมาย
ลดลง 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ดําเนนิการใหแรงงานทัง้ในและนอกระบบ

ไดรับการคุมครองตามมาตรฐานแรงงาน
ไทย โดยเฉพาะในดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพการจางงาน โดย
การสงเสริมใหสถานประกอบการผานการ
ทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบ
การจัดการปฏบัิติตอแรงงานดานสทิธิและ
คุมครองใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
สากล 

− ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห ส ถ า น
ประกอบการเขารับการทดสอบและรับรอง
ตามมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติตอ
แรงงานรวมทั้งกํากับดูแลการคุมครองให
เปนไปตามมาตรฐานแรงงานไทยและ
สากล เพื่อเสริมสรางระบบความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย ในการทํางาน  

 

๒. ปฏิ รูประบบประกันสั งคมใหมีความ
เขมแข็งมั่นคง ใหมีการบริหารจัดการที่เปน
อิสระ โปรงใส และขยายความคุมครองถึง
บุตรและคูสมรสของผูประกันตนในเรื่อง
การเจ็บปวย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมใหแกผูประกันตน 

− พัฒนาระบบประกันสังคมใหมีการบริหาร
จัดการที่คลองตัว โปรงใส โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
เ ส ริ มส ร า ง เ ส ถี ย ร ภ าพขอ งกอ งทุ น
ประกันสังคมใหมั่นคงยิ่งขึ้น 

− สนับสนุนการสรางหลักประกันความ
มั่นคงและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีแก
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 

๓. พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมี
ความรู และทั กษะฝมื อที่ มี มาตรฐาน
สอดคล องกั บการ เปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการ

− เพิ่มขีดความสามารถในการฝกอบรม
แรงงานใหมีความรูและทักษะฝมือที่มี
มาตรฐาน ใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความ 
สามารถของสถาบันและศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึนในการฝกอบรมฝมือแรงงานดวย
การระดมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
ลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณา
การกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน 

− เ ร ง ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ ในการจัดฝกอบรมแรงงาน
เพื่ อ เพิ่ มทั กษะให สอดคล องกับการ
ปฏิบัติงาน 

๔. สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
อยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
การสนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานใน
ตางประเทศ การฝกอบรมทักษะฝมือและ
ทักษะการใชภาษา การสรางหลักประกัน 
การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไป
ทํางานในตางประเทศ และการติดตาม
ดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบระหวางการ
ทํางานในตางประเทศ 

− สงเสริมและกํากับดูแลแรงงานไทยที่ไป
ทํางานตางประเทศใหไดรับความเปนธรรม 
ตลอดจนคุมครองและชวยเหลือใหไดรับ
สิทธิประโยชนตามกฎหมาย 

− สรางเครือขายกับตางประเทศที่มีความ
ตองการแรงงานไทยในอาชีพใหมๆ ที่คน
ไทยมีศักยภาพ เชน สปา และการดูแล
ผูสูงอายุ 

๕. สนับสนุนสวัสดิการดานแรงงาน โดยจัดตั้ง
สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน จัด
ใ ห มี ส ถ า น ดู แ ล เ ด็ ก อ อ น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ และเพิ่มศักยภาพกองทุนเงิน
ทดแทนในการดู แลลูกจ า งที่ ป ระสบ
อันตรายเนื่องจากการทํางาน  รวมทั้ง
จัดระบบดูแลดานสวัสดิการแรงงานของ
กลุมแรงงานนอกระบบ และสงเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธในระบบไตรภาคี เพื่อให
เกิดความสัมพันธ อันดีระหวางลูกจาง 
นายจาง และภาครัฐ 

− พัฒนาสงเสริมและกํากับดูแลใหสถาน
ประกอบกิจการปฏิ บั ติตามกฎหมาย
แรงงานโดย เคร งครั ด  รวมทั้ ง ขยาย
สวัสดิการใหครอบคลุมแรงงานอยางทั่วถึง 
เพื่อใหแรงงานได รับสวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

− ส ง เ ส ริ ม ร ะบบแ ร ง ง านสั มพั น ธ แ ละ
สวัสดิการแรงงานอยางใกลชิด เพื่อลดขอ
พิพาทและความไม เปนธรรมระหวาง
นายจางกับลูกจาง 

− สงเสริมสถานประกอบการ ใหมีการจัด
ส วั ส ดิ ก า ร ดู แ ล เ ด็ ก อ อ น ใ น ส ถ า น
ประกอบการอยางกวางขวาง 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๖. จัดระบบการจางงานแรงงานตางดาวให

สอดคลองกับความตองการของภาคการ
ผลิต ไมกระทบตอการจางแรงงานไทย 
และความมั่นคงของประเทศ โดยการจัด
จําแนกประเภทงานที่อนุญาตใหแรงงาน
ตางดาวทํา และการจัดระบบการนําเขา
แรงงานตางดาว การขจัดปญหาแรงงาน
ตางด าวผิดกฎหมาย  และการจัดทํา
ทะเบียนแรงงานตางดาวและระบบการ
ตรวจสอบที่สะดวกตอการควบคุม 

− เปด โอกาสและเร ง รัดดํ า เนินการขึ้ น
ทะเบียนแรงงานตางดาวทุกคนที่เขามา
ทํางาน พรอมทั้งจัดใหมีการทําทะเบียน
ประวัติแรงงานตางดาวเปนรายบุคลที่มี
ความชัดเจน สามารถควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

− ปราบปรามและลงโทษอยางจริงจังสําหรับ
การจางงานแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่
ไมไดข้ึนทะเบียนทั้งในสวนผูประกอบการ 
นายจาง และแรงงาน รวมทั้งการจางงาน
ในกิจการที่ไมไดรับการผอนผัน 

− เ ร ง ส ร า ง ค ว าม ร ว มมื อ แ ล ะก ร ะ ชั บ
ความสัมพันธกับประเทศที่ทํา MOU ดาน
แรงงานอยางตอเนื่อง และผลักดันใหมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

๗. สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคน
พิการ  โดยการกําหนดใหมี รูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถ
ของผู สู งอายุและคนพิการ  อาทิ  การ
ทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว 
การทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้ง
การขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุที่
มีความชํานาญเฉพาะดาน 

− สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุและคน
พิการไดมีงานทําเพื่อสรางความมั่นคงใน
การดํารงชีพ 

๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอยาง

ครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึงบริการได
อยางไมเปนอปุสรรค 

− ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกันสุขภาพ
อยางไมเปนอุปสรรค  
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤตกิรรม

สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง 

− ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บปวยดวยโรค
เร้ือรัง ๕ โรค ไดแก โรคหัวใจ เบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง 

๓. ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลในระดับนานาชาต ิ

− อัตราการเพิ่มข้ึนของการเขามาใชบริการ
สุขภาพและการรั กษาพยาบาลของ
ชาวตางชาติ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑.  สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของ

กฎหมายสุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนิน
มาตรการสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัย
เสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวย
เร้ือรัง โดยประสานความรวมมือและการมี
สวนรวมจากภาคีพัฒนาในสาขาตาง ๆ 
ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 
รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ 
รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงเสริม
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
สวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรร
ทุนใหเพื่อกลับมาทํางานในทองถิ่น 

− สรางความรวมมือกับภาคีตางๆ ในการ
พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ
และยุทธศาสตรดานสุขภาพที่เนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางเชื่อมโยงทั้ง
ระบบสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนการ
พึ่ งตนเองทางดานสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  

− ใหมีการรณรงคสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ
สุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ควบคูกับการสรางความรวมมอืใน
การสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของ
ชุมชนและทองถิ่น รวมถึงสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขที่สอดคลองกับความ
ตองการในพื้นที่โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๒. สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง 
ปองกัน  ควบคุมโรค  วินิจฉัย  และดูแล
รักษาพยาบาลอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับ

− พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ทุกภาคสวน  ทุกสาขาที่ เกี่ยวของ  เพื่อ
ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรค
อุบัติใหมที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุเปน
สายพันธุ ใหม  และโรคระบาดซ้ําในคน 
อยางทันตอสถานการณ 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเครือขาย การ
เฝาระวัง  วินิจฉัยดูแลสุขภาพและภัย
สุขภาพอยางเปนระบบ  

− ส ง เสริมการใช เครื อข ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ การ
ดูแลผูปวย การเฝาระวังโรคอุบัติใหมและ
ระบาดซ้ํา เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีและ
ลดภาระคาใชจายภาครัฐดานสาธารณสุข 

๓. ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดย
ลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน ยกระดับ
สถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบ
เครื อข ายการส งต อ ในทุ ก ระดั บ ให มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  เพื่ อให ระบบหลักประกัน
สุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง มี
ท า ง เ ลื อ กหล ากหลาย รู ป แบบ  และ
ครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ 

− พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐให
มีคุณภาพมาตรฐาน มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงในทุกระดับ  โดยเฉพาะการ
เสริมสรางศักยภาพและยกระดับระบบ
บริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพ  

− พัฒนาระบบเครือขายการสงตอใหมีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับบริการสุขภาพ ทั้ง
ในสถานบริ การสุ ขภาพภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานบริการการแพทยฉุกเฉินใหครบ
วงจรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเฝาระวัง
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลตอ
สุขภาพของผูตกงาน 

๔. ลงทุ นผลิ ต และพัฒนา บุคลาก รทา ง
การแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการ
สรางขวัญกําลังใจใหมีความกาวหนาใน
อาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหมี
รายไดจากเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ 
ที่ เหมาะสม  เปนธรรม  รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
ดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลอง
กับความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการ

− เพิ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนการ
ก ร ะ จ า ยบุ ค ล า ก ร ใ ห เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
สอดคลองกับการใหบริการแกประชาชน
ในภูมิภาคตางๆ  

−  การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ควบคูกับ
การสรางระบบเสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพที่ชัดเจนและการเพิ่มสวัสดิการตางๆ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๕๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพให
ทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถใชประโยชน
รวมกันไดอยางคุมคา 

เพื่อจูงใจใหบุคลากรคงอยูในระบบ  
−  พัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพใหมีความ

ทันสมัย และเชื่อมโยงฐานขอมูลของทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพในแตละระดับ
บริการอยางบูรณาการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๕. ผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปน
ศู น ย ก ล า ง ด า น สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมี
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวน
รวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาค
สวนที่ เกี่ยวของ  มีการใชทรัพยากรทาง
การแพทยร วมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน  รวมทั้ งป รับป รุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ 

− สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงาน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน  การ
ทํางานในเชิงวิชาการ และการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย  รวมทั้งดาน
การตลาดและประชาสัมพันธ 

− การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพ
และรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมที่ดีงาม 
 

− จํานวนนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่
มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรม
สรางสรรคเพิ่มข้ึน 

๒. มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภมูปิญญา
ไทยมีบทบาทในการเรียนรูและขับเคลื่อน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น 

− รอยละความสําเร็จของการถายทอด
ความรู ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จากคน
ที่เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรมในระดับ
ทองถิ่น และระดับประเทศ 

 − ระดับความสําเร็จของการขยายผลการ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๖๐

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
พัฒนาสินคา และบริการทางวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ส ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง แ ล ะ รั ก ษ า

ศิลปวัฒนธรรมไทยทุ กด าน  รวมทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
ใหมีความกาวหนา  มีการคนควา  วิจัย 
ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟูตอยอด
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 

− เสริมสร างความร วมมืออยางใกลชิด 
ระหวางครอบครัว สถาบันการศึกษา และ 
ศาสนสถาน ในการปลูกฝงคานิยมที่ดีการ
หลอหลอมพฤติกรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งสงเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรม
ทุกจังหวัด ใหเปนกลไกสําคัญในการเฝา
ระวังทางวัฒนธรรมและสื่อตาง  ๆ  ให
ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบาย
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

− สรางกลไกเครือขายใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคมและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประชาชนเขาถึงได
งาย รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการ 
องคกร  สถาบันการศึกษา  เด็ก  และ
เยาวชน ในการผลิตสื่อสรางสรรค สราง
กิจกรรมเปดพื้นที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน 

− จัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับแสดงออก
ทางวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหเด็ก 
เ ย า ว ชนและป ร ะช าชน  ผู มี ค ว าม รู
ความสามารถดานวัฒนธรรมไดมี เวที
แสดงออก  เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศอยางสรางสรรค 

๒. เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ร วมกับสถาบันทางศาสนา  สถาบัน 

− ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชน
ทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๖๑

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
การศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ใน
การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีและ
การเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ
ตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน  รวมทั้ งสนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรค  สรางกระแสเชิงบวกใหแก
สังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดีใหแก
เด็กและเยาวชน 

และเขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพร 
และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคา
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต  คานิยมที่
ดีงาม และความเปนไทย 

− สนับสนุนใหชุมชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมดําเนินการสืบคนภูมิ
ปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
รวมทั้งสงเสริมใหปราชญ ผูสูงอายุ กลุม
แกนนําและผู รู ถายทอดความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นผานการเรียนรูและการ
จัดการความรูในชุมชน ตลอดจนรวบรวม
จัดคลังขอมูลในชุมชน พัฒนาฐานขอมูล
ชุมชนใหเปนระบบ 

−  สงเสริมการนําความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย มาพัฒนาตอยอดกับ
องคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ในการ
ผลิตสินคาและบริการใหมีความโดดเดน มี
เอกลักษณ เฉพาะ  และมีการแบงปน
ผลประโยชนใหแกผูเปนเจาของภูมิปญญา
อยางเหมาะสมเปนธรรม 

๓. สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และ
ความเปนไทยเพื่อการศึกษาเรียนรูและ
เผยแพรสูสังคมโลก ตลอดจนใชประโยชน
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชาวโลก
และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

− เพิ่ม ศักยภาพและสง เสริมใหสถาบัน
ศาสนา ทุกศาสนา ในการปลูกฝงคุณธรรม
จ ริ ยธ ร รม ให แก ป ร ะชาชนหั นมา ใช
หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

 

๔. สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่
รับผิดชอบดานศาสนา เพื่อใหการบริหาร
จัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความ

− ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย องคกรกลไกที่
รับผิดชอบดานศาสนา  ใหมีการบริหาร
จัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา อยางมี



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๖๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันท
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนํา
หลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจให
ประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิต
มากขึ้น 

ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ 

๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. แกไขปญหาความยากจนอยางครบวงจร 

มุ งใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ ดี  มี
ศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจน 
มีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

− ผูมีรายไดนอยไดรับการจัดสรรที่ดินทํากิน
การพัฒนาอาชีพ และมีรายไดเพิ่มข้ึน 

− มีการยกระดับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
เปน สถาบันการเงินชุมชนเพิ่มมากขึ้นในทุกป 

− ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุไดรับการดูแล
ดานสวัสดิการอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่ 

๒. เด็ก สตรี และคนพิการที่ดอยโอกาส ไมถูก
เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได ไมตก
เปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย 

− ลดอัตราเพิ่มของสถานบริการที่เปนจุด
เสี่ยงของธุรกิจการคามนุษย  

− ลดจํานวนคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและ
การละเมิดตอเด็ก สตรี และคนพิการที่
ดอยโอกาส 

๓. สังคมเขมแข็ งมีความปลอดภัยและมี
ภูมิคุมกันภัยยาเสพติด มีระบบปองกันมิให
กลุมเสี่ยงเปนเหยื่อของยาเสพติด 

− อัตราสวนของผูเสพ/ผูติด /ผูคายาเสพติด 
ตอจํานวนประชากรลดลง 

− คดีอาชญากรรมและคดีความที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดลดลง 

− ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มข้ึน จากการลดอาชญากรรม 
ลดอุบัติภัย 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหา

ที่ดินทํากินใหแกผูมีรายไดนอย สงเสริม
อาชีพและสรางรายได เชน การปลูกปา 
สรางความเขมแข็งของกองทุนหมูบานและ
แหลงเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ใหมีกลไก
ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหชุมชน
สามารถตัดสินใจและนําไปใชในการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนได 

− บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยเรงรัด
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดหาและจัดสรร
ที่ดินของรัฐ ใหแกผูมีรายไดนอยในการ
ประกอบอาชีพ 

− สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนและใหชุมชนเปนกลไกหลักในการ
จั ด ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ชุ ม ช น  ผ า น
กระบวนการแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
บู รณากา รกั บ แผนพัฒนาจั ง ห วั ดที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและเอื้อตอการ
แกไขความยากจนของคนในชุมชน 

− พัฒนาขีดความสามารถการบริหารกองทนุ
ในชุมชนและยกระดับเปนสถาบันการเงิน
ของชุมชน  เปนแหลงเงินทุนสําหรับการ
สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพแกคน
ในชุมชนใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 

๒. ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน  เพื่อ
นําไปสูการลดหนี้ หรือยืดเวลาชําระหนี้ 
หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชําระดอกเบี้ย 

− สงเสริมใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนิน
โครงการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน 
เชน เกษตรกรรายยอย ผูประกอบการราย
ยอย และกลุมอาชีพ เปนตน เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนและลดตนทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

๓. เรงรัดปรับปรุงแกไขปญหาคุณภาพการอยู
อาศัยคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งขึ้น 
โดยปรั บป รุ งคุณภาพและขยายการ
ใหบริการสาธารณูปโภคใหทั่วถึง ปรับปรุง

− พัฒนาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย โดย
การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในทุก
กระบวนการพัฒนา เพื่อใหเกิดระบบการ
ดูแลคนในชุมชน โดยชุมชนของตนเอง 
พรอมทั้งสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
การบริหารจัดการองคกรภาครัฐดานการ
เคหะและการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร 
รวมถึงพิจารณาจัดตั้งองคกรในลักษณะ
ดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดลอมของ
ชุมชนผูมีรายไดนอยใหดียิ่งขึ้น 

ความเปนระเบียบเรียบรอย เอื้อตอการอยู
อาศัย และการดํารงชีวิตของผูมีรายไดนอย 

− ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐดานที่อยูอาศัยของผูมี
รายไดน อยที่ มีอยู เดิม  รวมทั้ งศึกษา
รูปแบบและความเปนไปไดในการจัดตั้ง
องค ก ร เพื่ อพัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ
สภาพแวดลอมชุมชนของผูมีรายไดนอย 

๔. สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในกลุม ผู สูงอายุ  โดยเนนบทบาทของ
สถาบันทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขาย
ในการคุมครองทางสั งคมและการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้ง
สงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุมาใชใน
การพัฒนาประเทศ การถายทอดความรูภูมิ
ปญญาสูสังคม สงเสริมการออม และสราง
ระบบประกันชราภาพ เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมั่นคง 

− สนับสนุนการเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนา
กลไก กระบวนการใหทุกภาคสวนในสังคม
มีสวนรวมในการเสริมสรางความตระหนัก
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ สงเสริม
ความมี ศั กยภาพของผู สู ง อายุ  และ
เตรียมการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่ เหมาะสมสํ าหรับ ผู สู งอายุ  รวมทั้ ง
จัดบริการใหผูสูงอายุไดรับตามสิทธิที่พึงได 

− สนับสนุนการออมของกลุมวัยแรงงาน
อยางตอเนื่อง  และสรางหลักประกัน
คุมครองแรงงานในทุกรูปแบบอยางทั่วถึง 
รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการใชจายอยาง
เหมาะสม และการบริหารจัดการเงินออม
อยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคใน
ทุกมิติ โดยการรณรงคสรางความรูความ
เขาใจ จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภค บังคับใช
มาตรการทางกฎหมายที่ใหการคุมครอง
ดูแลผูบริโภคโดยเครงครัด รวมทั้งการใช
กลไกทางกฎหมายในการปองกันการเอา

− พัฒนาระบบการคุมครองสิทธิผูบริโภคให
ได รั บความ เป นธร รมอย า งทั่ ว ถึ ง  มี
ประสิทธิภาพ  และสงเสริมการแขงขันทาง
การคาเพื่อลดการผูกขาด การเอาเปรียบ
ผูบริโภค 

− จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภคจากทุกภาค
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เปรียบผูบ ริโภคในดานอื่น  ๆ  เชน  การ
โฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝง หรือการ
ใชส่ือเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน 

สวน เพื่อเปนเครือขายและกลไกในการ
ติดตาม เฝาระวัง และตรวจสอบการบังคับ
ใชมาตรการทางกฎหมายในการปองกัน
การเอาเปรียบ การคุมครองดูแลผูบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถเปนที่
พึ่งพิงของผูบริโภค 

๖. สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง 
ขจัดการกระทําความรุนแรง และการเลือก
ปฏิบัติตอเด็ก สตรี  และผูพิการ ใหการ
คุมครองและสงเสริมการจัดสวัสดิการทาง
สังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และผูที่อยูในภาวะยากลําบาก 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน พึ่งตนเองได 

− สงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนาอยางเทา
เทียม รวมขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน 
แก ไ ขปญหาสั งคม  และสร า งความ
เชื่ อม โยง เครื อข ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม รวมดําเนินกิจกรรมที่
สนับสนุนการหยุดยั้งการกระทําความ
รุนแรง  การ เลื อกปฏิ บั ติ และให ก า ร
คุมครองทางสังคมแกเด็ก สตรี ผูพิการ
และผูดอยโอกาส  

− สงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขารวมจัด
สวัสดิการทางสังคมและจัดการฝกอบรม 
เพิ่มทักษะความรูในการประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพของสตรี  ผูพิ การ  และ
ผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 

๗. เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปน
ระบบครบวงจร ทั้งดานการปองกัน การ
ปราบปราม  การบําบัดรักษา  การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ควบคูกับการ
ป รั บป รุ ง กฎหม าย ใ ห ส อดคล อ ง กั บ
สถานการณ และมีการบังคับใชกฎหมาย
โดยเครงครัด รวมทั้งขยายความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานาชาติในการ
แกไขปญหายาเสพติด 

− ปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเปนเหยื่อยาเสพติด
และสงเสริมการบําบัดรักษาและการฟนฟู
สม ร รถภาพผู ติ ดย า เ สพติ ด  โ ดย ใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

− บริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด
อยางบูรณาการ ขยายความรวมมือกับทุก
ภาคี ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน
การแกไขปญหาควบคูกับการรณรงค
ปองกันและประชาสัมพันธ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− ปราบปรามผูคา  ผูผ ลิต  และผูนํา เขา

ยาเสพติดในทุกๆ ดาน โดยใชมาตรการ
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
อยางเปนระบบ 

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริม
ใหมีระบบติดตามและเฝาระวังปญหา
อาชญากรรมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดย
เนนการพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร การ
เตือนภัย และสรางเครือขายอาสาสมัคร
ชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ในการปองกันปญหา
รวมกับเจาหนาที่ของรัฐ และปรับปรุงระบบ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธใหมีความเขมแข็ง 
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 

− สงเสริมระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธใน
การติดตามและเฝาระวังทางสังคม และ
แก ไ ขปญหาความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ทรัพยสินในชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ 

๓.๖ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลัง

กายเลนกฬีาเปนประจํา เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

− เด็กและเยาวชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
และประชาชนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ออก
กําลังกาย  เลนกีฬา  และรวมกิจกรรม
นันทนาการเปนประจํา  

๒. นักกฬีาปกติและผูพิการมีความสามารถ 
และทักษะความเปนเลิศดานกฬีาที่
ทัดเทยีมกับคูแขงในการแขงขันระดับ
นานาชาต ิ

− นักกีฬาปกติและผูพิการ ไดรวมแขงขัน
กีฬาระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ 
และจํานวนเหรียญรางวัลเพิ่มข้ึนในทุก
ระดับ 

๓. ประเทศไทยไดเปนเจาภาพในการจัดการ
แขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง 

− จํานวนรายการแขงขันกีฬาที่ประเทศไทย
ไดรับเลือกใหเปนเจาภาพทั้งระดับโลกและ
ระดับนานาชาติ 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุม

ออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวม
ในการพัฒนากีฬา  จัดหาสถานที่  จัด
กิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬา
อยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนมี
ความสนใจในการกีฬาและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

− สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมมีการออก
กําลังกายและเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสรางเสริมสุขภาพและมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากร และ
ระบบบริหารจัดการดานการกีฬาและ
นันทนาการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่น  

− ประสานความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของ 
ทั้ งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดกิจกรรม
ดานการออกกําลังกายและเลนกีฬา 

๒. พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้ง
ศู นย ฝ ก กี ฬ าแห ง ช าติ  พร อมทั้ ง นํ า
วิทยาศาสตรการกีฬามาใช จัดใหมีการ
ควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการ
กีฬาใหมี คุณภาพ  และสนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง 

− เ ร ง จั ดตั้ ง ศู นย ฝ ก กี ฬาแห ง ชาติ ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล เพื่อเปนสถานที่ในการ
พัฒนาทักษะดานการกีฬาแกนักกีฬาปกติ 
และผูพิการ  

− พัฒนาและนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใข
อยางจริงจังในการสงเสริมกีฬาสูความเปน
เลิศและกีฬาอาชีพใหแกนักกีฬาปกติและ
ผูพิการ รวมทั้งเตรียมความพรอมนักกีฬา
ไทยสูโอลิมปกป ๒๐๑๐ 

๓. ส ง เสริมกีฬาไทยให เปนที่ รู จั กอย าง
กวางขวางและไดรับการยอมรับจากสากล
ยิ่งขึ้น 

− เรงประชาสัมพันธใหกีฬาไทยเปนที่ รูจัก
อยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจาก
สากล รวมทั้งสนับสนุนใหกีฬาไทยเปนสวน
หนึ่งของการแขงขันในระดับนานาชาติ  

− สงเสริม ใหเปนเจาภาพจัดกิจกรรมกีฬา
นานาชาติ เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการพัฒนากีฬาในทวีปเอเชีย 

๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา 
โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

− พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบการบริหารจัดการดานการกีฬาและ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๖๘

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
มีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานการกีฬา  จัดกิจกรรมและ
สถานกีฬา รวมทั้งจัดสรางลานกีฬาในทุก
หมูบานและชุมชน 

นันทนาการ  
− สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็น

ความสําคัญและมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานการกีฬา ควบคูกับการจัดสราง
ลานกีฬาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๕. ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวของ 
โดยจัดใหมี กฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมาย
อ่ืน ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการ
ดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

− ผลักดันกฎหมายกีฬาอาชีพ  กฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๖๙

นโยบายที่ ๔ เศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพภายใตสภาวะ

การชะลอตัวอยางรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ควบคูไปกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการขยายรากฐาน
ดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหสามารถพึ่งพาตนเองและแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว 

 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมีวัตถุประสงคเพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพและมั่นคง โดยการดําเนินนโยบายการเงินการคลังที่สอดประสานกันเพื่อใหเศรษฐกิจฟนตัวจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกที่กําลังประสบอยูขณะนี้ และเพื่อใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวอยางมี
เสถียรภาพในระยะยาว โดยยึดหลักการรักษาวินัยการคลังอยางเครงครัด และผลักดันการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการกําหนด
กรอบการลงทุนของภาครัฐ สงเสริมภาคการเงินและตลาดทุนในประเทศใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสรางระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจตอความเสี่ยงตาง ๆ ควบคูกับการสรางระบบการออมระยะ
ยาวในระบบเศรษฐกิจ 

 ในสวนของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการจะมุงเสริมสรางการเปนฐานการผลิตที่
เขมแข็ง พึ่งตนเองได และสามารถแข็งขันไดในเวทีโลก โดยเนนความเชื่อมโยงของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ การคาและการลงทุน ที่ใชองคความรูและเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายระบบ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ
เชื่อมโยงดานพลังงานและการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในภูมิภาค โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 
วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. สรางความยั่งยืนทางการคลัง − อั ต ร าส ว นหนี้ ส า ธ า รณะค งค า ง ต อ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไม เกิน 
รอยละ ๕๐ ของ GDP 

๒. รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน  ตลาดทุน − รักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได
ไมตํ่ากวารอยละ ๓ ในชวงป ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๔ 

๓. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๐

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต

อยางมีเสถียรภาพ โดยประสานนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังเพื่อใหมีความ
สมดุลระหวางอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดับราคา และ
การจางงาน 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลัง
และระบบการเงิน เพื่อสรางความยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข งขันใหมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม 

− พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล  เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการวิเคราะหแนวโนม
เศ รษฐกิ จ เพื่ อสนั บสนุ นการบริ ห า ร
เศรษฐกิจมหภาคใหมี เสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

๒. สรางเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินในประเทศ บริหารสภาพ
คลองทางการเงินภายในประเทศ และดูแล
การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ โดย
ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทาง
การเงินของสถาบันการเงินอยางใกลชิด 
เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
เคลื่อนยายเงินทุนอยางรวดเร็ว รวมทั้งการ
เพิ่มความรวมมือทางดานการเงินภายใต
กรอบการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
เพื่อใหสามารถชวยเหลือและรวมกันแกไข
ปญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินในภูมิภาค 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลัง 
และระบบการเงินเพื่อสรางความยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข งขันใหมี
ประสิทธิผลและความเปนธรรม 

๓. พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงิน
ใหเขมแข็ง และสามารถรองรับผลกระทบ
จากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก 
และใหสามารถสนับสนุนการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง โดยการแกไขกฎ 
ระเบียบ และวางระบบการกํากับดูแลให

− เพิ่มความเขมแข็งของตลาดเงิน ตลาดทุน 
รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให
คลองตัวและตอบสนองแนวนโยบายใน
การพัฒนา ภายใตวินัยการเงิน การคลัง 

− สงเสริมการออม การลงทุนเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๑

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
ทางการเงิน และสงเสริมการออมระยะยาว
เพื่อเปนฐานการระดมทุนของประเทศใน
อนาคต 

๔. ส ง เสริมและรั กษาวินั ยการคลั ง  โดย
ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศใหสอดคลองกับกําลังเงินของ
แผนดิน  รวมทั้ง เรงออกกฎหมายการเงิน
การคลังของรัฐเพื่อให เปนกลไกในการ
กํากับและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 
ที่ดี 

− บริหารทรัพย สินของภาครัฐเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและ
ประชาชนอยางเหมาะสม 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลัง 
และระบบการเงินเพื่อสรางความยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข งขันใหมี
ประสิทธิผลและความเปนธรรม  

− บริหารการรับจายเงินของรัฐบาลรวมทั้ง
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะคลองตัว
และตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนา
ภายใตวินัยการเงิน การคลัง 

− ปรับปรุงโครงสรางองคกร พัฒนาบุคลากร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๕. ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษี 
เพื่อใหมีความเปนธรรม  โปรงใส  และ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ รวมทั้งมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทางเลือก 

− จัดเก็บภาษีอยาง เปนธรรม  ทั่ วถึ ง  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล เปนที่
นาเชื่อถือของประชาชนและสามารถใช
เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

− พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
− เสนอแนะ กําหนดนโยบายภาษีเพื่อสราง

ความยั่งยืน 
๖. กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจน
ของแหลงเงิน รูปแบบการลงทุน และการ
เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม 
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดม

− สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุน
ภาครัฐ  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาด
ใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระ
งบประมาณของภาครัฐ 

๗. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ  โดยมุงเนนการพัฒนาการ
ใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน
สูงสุด การลดตนทุนดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี 
รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะ
การเงิน และการเรงรัดการเบิกจายลงทุนให
เปนไปตามเปาหมาย 

− พัฒนา  ฟนฟู  แก ไข  ปญหาระบบการ
บ ริหารจั ดการองคการ เพื่ อป รับป รุ ง
ประสิทธิภาพในการดํา เนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

 ๔.๒.๑ ภาคเกษตร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร

เพิ่มข้ึน 
− มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตร

เพิ่ม ข้ึนเปน  ๑ .๓๕  ลานลานบาท  ในป 
๒๕๕๔ 

๒. เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็ง 

− เกษตรกรไมตํ่ากวา ๑.๖ ลานราย ไดรับ 
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 

๓. ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนา − บริหารจัดการน้ํ า ในพื้นที่ ชลประทาน 
ไมนอยกวา ๑.๗ ลานไร 

− พัฒนา  ฟนฟูและอนุ รักษ ดินและที่ ดิน 
ไมตํ่ากวา ๔.๔ ลานไร 

  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๓

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทาง
การ เกษตร  เพื่ อ เพิ่ มผลตอบแทนด าน
การเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ
สําคัญใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สงเสริม
การวิจัยและพัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการ
ผลิตและโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่มี
คุณภ าพแล ะมี ค ว า ม จํ า เ ป น  พัฒน า
เทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกส
ทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนทางการเกษตร 
รวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและ
พืชพลังงานใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับ
พืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคงดานรายได
ใหแกเกษตรกร 

− จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวเปน
รายสินคา  และพัฒนาระบบโลจิสติกส
การคาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเพิ่ม
ผลิตภาพ ลดตนทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพสินค า  และเพิ่ มมูลค าสินค า 
รวมทั้งการนําที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุน
การปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน และ
การสนับสนุนสินเชื่อการเกษตร  

− กําหนดเขตสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
โดยเนนการดําเนินงานในลักษณะนิคม
การเกษตรที่มีการทํางานอยางบูรณาการ
ครบวงจร 

− พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อ 
กระจายขอมูลการเกษตรไดอยางรวดเร็ว
และทั่ วถึ ง   โดยปรับป รุงระบบขอมูล
สารสนเทศ 

− สงเสริมการผลิตและพัฒนาพืชทดแทน
พลังงาน โดยวางแผนการผลิตใหมีความ
สมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน  

− แกไขปญหาดานโลจิสติกสสินคาเกษตร
ต้ังแตข้ันตอนการผลิตจนถึงการสงออก  

๒. สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมง 
โดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมง
ชายฝง และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพืน้บาน
และเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคา
ประมงโดยทองถิ่นมีสวนรวม  ปรับปรุง
กฎหมายและเขตจับ สัตวน้ํ า ใหชัด เจน
ระหวางประมงเพื่อการพาณิชยและประมง
ชายฝง และบังคับใชโดยเครงครัด รวมทั้ง

− สงเสริมและพัฒนาการทําประมงนอก
นานน้ํา การเพาะเลี้ยงและประมงชายฝง 
โดยสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกภาคเอกชนในการลงทุนและเจรจา
กับตางประเทศ  ตลอดจนพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุ รวมทั้งการผลิตอาหารสัตว
น้ํา 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๔

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
ควบคูกับการเจรจาสงเสริมความรวมมือดาน
การประมงกับตางประเทศในการทําประมง
นอกและในนานน้ําสากล และสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้ง
จัดตั้งองคกรระดับชาติเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในดานการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องดานการประมง 

๓. พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว โดยปรับปรุง
และอนุรักษพันธุสัตวเศรษฐกิจสําคัญ อาทิ 
โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
พัฒนาการผลิ ตทุ กขั้ นตอนใหมี ความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  พัฒนา
ศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรค
ร ะบาด ในสั ต ว  พัฒนาศั ก ยภ าพกา ร
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว และขยายการสงออกสินคาปศุสัตวใน
ตลาดโลก รวมทั้งสงเสริมการทําปศุสัตว
อินทรียค รัว เรื อนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

−  พั ฒนา สิ นค าปศุ สั ต ว  โ ดยกา ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทําปศุสัตว การปรับปรุงพนัธุ 
พัฒนาอาหารสัตว การตรวจรับรองคุณภาพ 
การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคสัตว  

๔. ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและ
การตลาดสินคาเกษตร โดยจัดใหมีระบบ
ประกันความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร 
พัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีความ
เขมแข็ง สรางตลาดกลางเพื่อการคาสงและ
คาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดัน
ใหมีการเปดตลาดสินคาเกษตรแหงใหมให
ครอบคลุมทั่วโลก และสงเสริมระบบเกษตร
พันธะสัญญา รวมทั้งใชระบบไตรภาคีภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกรในการแกไขปญหา

− รักษาเสถียรภาพราคาและพัฒนาระบบตลาด
สินคาเกษตรทุกระดับ ตลอดจนระบบการ
กระจายสินคาเกษตร  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๕

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ราคาสินคาเกษตร 

๕. สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  โดย
สงเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัยดานสินคาเกษตร
และอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับ
ชุมชน  และมีการเชื่อมโยงการผลิตทาง
การเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร 
สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพ
และมาตรฐานสากล สงเสริมความแข็งแกรง
ของตราสินคา จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางครบ
วงจร รวมทั้งเรงรัดการเจรจาระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สวนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อ
แปรรูปข้ันตนของสินคาเกษตร 

− พัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิต โดยพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพ 
ทั้งพืช ปศุสัตว และประมง (GAP GMP 
HACCP) ใหไดผลผลิตที่ไดมาตรฐานสากล 
รวมทั้ งสนับสนุนดานการตลาดสินคา
เกษตรและปจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคา
การคาสินคาเกษตร 

− สงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
เพื่อเพิ่มมูลคา โดยสงเสริมการ 
แปรรูปสินคาเกษตร 

 

๖. สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริม
การทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน 
และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ 
และสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมี
และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งสนับสนุน
ความรวมมือระหวางประเทศที่ เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางดานอาหาร 

− สรางความมั่นคงอาหาร โดยสงเสริมการทํา
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเรียนรู
และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุน
การทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน ที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อ
ลดการใชสารเคมี และจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อ
สนั บสนุ น โ ค ร ง ก า รอั น เ นื่ อ ง ม า จ าก
พระราชดําริ 

๗. เ ร ง รัดการจัดหาแหล งน้ํ า ใหทั่ วถึ งและ
เพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตร 
โดยเนนการเพิ่มสระน้ําในไรนาและขุดลอกคู

− พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน 
โดยปรับป รุงพื้ นที่ ชลประทานเดิมให
สมบูรณและขยายพื้นที่ใหม รวมทั้งรณรงค
ใ ห มี ก า ร ใ ช น้ํ า อ ย า งมี ป ร ะ สิทธิ ภ าพ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๖

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
คลอง เพื่ อบรร เทาอุทกภัยและภัยแล ง 
ส ง เ ส ริ มกา ร ใช ป ระ โยชน จ ากน้ํ า ให มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่ม
พื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการ
กระจายน้ํ า ในพื้ นที่ ช ลประทาน ให ใ ช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

ดํา เนินการจัดหาน้ํ า ให กับ ผู ใชน้ํ าทุ ก
ป ระ เภท  โ ดยกา รก อส ร า ง โ ค ร งกา ร
ชลประทานขนาดกลาง  ทําการศึกษา 
สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ ดิน  ตลอดจน
กอสรางแหลงน้ํา ระบบสงน้ําขนาดเล็กใน
พื้นที่ชุมชน  รวมทั้ ง เรง รัดพัฒนาระบบ
กระจายน้ําในพื้นที่ชลประทาน 

๘. คุมครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
ทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานชลประทานแลว เพื่อเปนฐาน
การผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟนฟู
คุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร
ยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเรงรัด
การออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจน
และชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมี
สภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของ
นิคมการเกษตร 

− คุมครองที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเนนพื้นที่
ที่ไดรับการพัฒนาระบบชลประทานแลวให
เปนฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงใน
ระยะยาว 

 

๙. พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งโดย
สรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมให
มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต
และการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ 
ดวยองคความรูจากนวัตกรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผานระบบ
การเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา  
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภาคเกษตรและ
สังคมไทย 

− สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรใหมีความเขมแข็ง โดยพัฒนา
สถาบันเกษตรกรใหมีขีดความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจและชวยเหลือสมาชิกใน
การจัดหาปจจัยการผลิตและจําหนาย
ผลผลิต รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
รับจํานําสินคาเกษตร 

− สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยสราง
เกษตรกรที่มีความรูทางทฤษฏีและปฏิบัติ 
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนแบ
อยางที่ดีแกเกษตรกรรายอื่น เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๗

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑๐. แกไขปญหาหนี้สิน ฟนฟูอาชีพและความ

เปนอยูของเกษตรกร โดยเรงดําเนินการ
จัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอก
ระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และ
รักษาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร 

 

− เรงรัดการแกปญหาหนี้สินของเกษตรกร
อยางตอเนื่องและเปนธรรม โดยสนับสนุน
เงินกูยืมแกเกษตรกรผานกองทุนตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มข้ึน 
− มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มจาก ๓.๓ ลานลานบาทเปน ๓.๕ ลาน
ลานบาท 

๒  ผู ป ร ะกอบกา ร ร า ย ใหม แ ล ะจํ า น วน
ผูประกอบการเดิมที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนามีจํานวนเพิ่มข้ึน 

− จํานวนผูประกอบการรายใหมเพิ่มข้ึนและ
จํานวนผูประกอบการเดิมที่ ได รับการ
พัฒนามี จํ า น วน เพิ่ ม ข้ึ น ไม น อ ยกว า 
๑๓,๐๐๐ รายตอป 

๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขา
เปาหมายมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน 

− ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมสาขาเปาหมายสูงขึ้นไมนอย
กวารอยละ ๓ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 

๑. สรางความแข็งแกรงและความสามารถใน
การแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรม
ไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ
ลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดย
รวมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของผูประกอบการ พัฒนา

− เรงรัดและสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมตอเนื่อง ตลอดหวงโซ
คุณค า เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ลค า เ พิ่ ม ใ ห สิ น ค า
อุ ตสาหกร รม  โ ดยความร วมมื อกั บ
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนา 

− พัฒนากลไกการบริหารจัดการของภาครัฐ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๘

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ทักษะฝมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและ
ผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส และเพิ่ม
ความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคา
เชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ 

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสรางความ
แข็ ง แก ร ง ให ภ าคอุ ตสาหกร รมและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง 

− สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาและ
บรรจุภัณฑโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และตามความนิยมของตลาด 

− สรางเครือขายความรวมมือในภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มมูลคาเพิ่ม 

๒. กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละ
อุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรม 
ยานยนต  อุ ตสาหกร รมอาหา ร  และ
อุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรุง
มาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่
มิใชภาษีใหสามารถจูงใจนักลงทุนได และ
สงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศใน
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง 

− เรงรัดการปรับปรุงมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่
เปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

− ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนให
เหมาะสมและสามารถจูงใจนักลงทุน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต 

− เรงรัดการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพในอนาคต 

๓. ร วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม
และล้ําหนาในระดับสากล โดยสนับสนุนให
มีกลไกการระดมทุนและประกันความเสี่ยง
ใหกับภาคเอกชนเพื่อกระตุนใหภาคเอกชน
ลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาก
ข้ึน รวมทั้งใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ
และมีตราสัญลักษณไทย 

− สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ  ไดมาตรฐาน  และตอบสนอง
ความตองการของตลาด 

− สนับสนุนใหมีกลไกกระตุนภาคเอกชน
ลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มากขึ้น  

− พัฒนาและถ า ยทอดผลกา รพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย 

๔. เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความ
ตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพิ่มคาตอบแทนใหใกล เคียงกับ
ปริญญาตรี และกําหนดหลักสูตรใหสามารถ

− เรงรัดการสงเสริมการผลิตบุคลากรดาน
อาชีวะ ใหมีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๗๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ตอยอดในระดับปริญญาได − ปรับปรุงมาตรการจู งใจและคาแรงที่

เหมาะสมกับทักษะ  องคความรู และ
ความกาวหนาในอาชีพ 

๕. สรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม โดยรัฐอํานวยความ
สะดวกในการจัดตั้งเครือขายรวมกลุม และ
ปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อ ขยาย
ขอบเขตการดําเนินการให สินเชื่อ  และ
ประกันสินเชื่อ โดยใชเครือขายธนาคารและ
สถาบันการเงินของรัฐ เพื่อใหอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนดังกลาวได 

− สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชน ในทุกภูมิภาคใหมีความเขมแข็ง 
และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดรวมทั้ง
สงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

− สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะ
สําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและ
บริการที่มีมูลคาสูง 

๖. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริม
การลงทุนด านอุตสาหกรรมที่ มี ความ
สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน 
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางยั่งยืน
ของชุมชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

− สงเสริมการจัดหาพื้นที่สําหรับการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมใน
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต พื้นที่ภูมิภาคและ
ชายแดน 

๗. สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาและบริการ  และมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ในสถานประกอบกา รและ
ส่ิงแวดลอม 

− สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามแนวทาง ISO ๒๖๐๐๐ 

− สงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย  

− สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานผานการคุมครอง
ผูบริโภค 

  

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๘๐

๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ฟนฟูภาพลักษณประเทศไทยในฐานะแหลง

ทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 
− ภาพลักษณประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ 

ของโลก ดานความมนี้าํใจ (Friendly People) /
ความเปนดั้งเดิม (Authenticity) /ชายหาด 
(Beach) 

๒. เสริมสรางภาพลักษณประเทศไทยเปน
จุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซใน
ภูมิภาคเอเชีย 

− จํานวนผู เดินทางและรายไดจากกลุม
ประชุมและทองเที่ยว เพื่อ เปนรางวัล
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

๓. ดําเนินการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ที่ เปนแหลง
ทองเที่ยวหลักของประเทศ 

− แหลงทองเที่ยวของประเทศไดรับการฟนฟู 
บูรณะ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งใน
เชิงกลุมพื้นที่ และพื้นที่พิเศษ 

๔. ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

− ความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว
ชุมชนตนแบบ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิต

ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลาย
ข อ ง ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  เ พิ่ ม มู ล ค า  เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข งขัน  พัฒนา
แรงงานฝมือทั้งในดานคุณภาพและความรู
ดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ 
อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปน
กลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และ
การทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใช
ความคิ ดสร า งสรรคบนพื้ นฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม 

− พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจบริการและชุมชนทองเที่ยว 

− สงเสริม พัฒนา และใหความรูดานภาษา
และการบริหารจัดการแกผูประกอบการ
ทองเที่ยวและบุคลากรในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวทั่วประเทศ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๒. พัฒนาแหลงทอง เที่ยวทั้ งของรัฐและ

เอกชน  โดย รักษาและพัฒนาแหล ง
ทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลงทองเทีย่ว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดย
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน  รวมทั้ง
จั ดตั้ ง เ ขต เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษด า นกา ร
ทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลง
ทองเที่ยวของแตละภาคและกลุมจังหวัด
ใหมีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เชน กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห ภาคใต
เปนศูนยกลางทองเที่ยวทางทะเลระดับ
โลก ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยธรรม
ลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม
และชายแดน ภาคกลางเปนศูนยกลาง
ทองเที่ยวอารยธรรม มรดกโลก และมรดก
ธรรมชาติ เปนตน 

− สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา การติดตาม
ประเมินผล และประสานแผนสูการปฏิบัติ 

− สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมความรวมมือ
เพื่อสรางความเชื่อมโยงของพื้นที่ทองเที่ยว 

− เรงพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม 
และสรางแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 

− สงเสริมการทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่และ
กลุมจังหวัดที่มีศักยภาพ ในลักษณะของ
เขตพัฒนาการทองเที่ยวที่ขับเคลื่อนดวย
แนวคิดคลัสเตอรอยางครบวงจร 

๓. พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว 
โดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรฐานการเดินทาง  มาตรฐานราน
จําหนายสินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและ
โรงแรม เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน 
พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว 
มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงาน
รถนําเที่ยว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐาน
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  ทั้งในดาน 
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  และ

− สงเสริม  พัฒนา  และยกระดับคุณภาพ
สิ นค า แ ล ะบ ริ ก า ร ก า รท อ ง เ ที่ ย ว ใ ห
มาตรฐานระดับสากล 

− สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและ
บุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 

− พัฒนาฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการทองเที่ยว ใหสามารถเชื่อมโยง
เครือขายทั่วประเทศ 

− เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวิกฤตและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสรางความ
มั่นใจแกนักทองเที่ยว 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
คาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ 

๔. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว โดยสนับสนุนใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธดานการตลาด และกําหนดกล
ยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนจุด
ขายที่มีความโดดเดนของไทยให เปน
ศูนยกลางระดับโลก  โดยเฉพาะความ
พรอมของการใหบริการทางดานศูนยกลาง
การประชุมและแสดงสินค าระหว า ง
ประเทศ  และศูนยกลางทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ รวมทั้งสงเสริมบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธ เพื่อยกระดับแหลง
ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก 

− เสริมสรางความเขมแข็งให Brand การ
ทองเที่ยวไทย 

− รักษาฐานตลาดเดิมและขยายฐานตลาด
พื้นที่ใหมหรือตลาดเกิดใหม ตลาดกลุม
นักทองเที่ยวคุณภาพและกลุมสนใจพิเศษ 

− ประชาสัมพันธ เผยแพรเพื่อสรางการรับรู
ความเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว 

− สรางกระแสใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ ภายใต Theme เที่ยวไทย
ครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก 

− เสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยใน
ฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ
ในภูมิภาคเอเชีย 

− สงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน ภายใตโครงการความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

− สงเสริมและสรางสรรคกิจกรรมสูระดับ
นานาชาติ และเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของพื้นที่ 

 
 

๕. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัยและ
ส นั บ ส นุ น ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย
ทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

− เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 

 ๔.๒.๔ นโยบายการตลาด การคา และการลงทุน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. รักษาตลาดเดิมและขยายการสงออกไป

ตลาดใหม 
− มูลคาการสงออกไปตลาดใหมเพิ่มข้ึน 
 

๒. ขยายผลของความตกลงดานการคา การ
ลงทุน ไปสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับ
ผูประกอบการใหไดรับประโยชนสูงสุด 

− จํานวนการใชประโยชนจากขอตกลงทาง
การคาการลงทุนเพิ่มข้ึน 

๓. ผูประกอบการไทยมี ศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจและมีการลงทุนเพิ่มข้ึนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

− จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและปริมาณการลงทุนเพิ่มข้ึนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดย

มีภาคเอกชนเปนผูนําทางธุรกิจ รัฐเปนผู
สงเสริม สนับสนุน และดูแล และใหมีการ
บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาและ
กฎหมายคุมครองผูบริโภคอยางเครงครัด
เพื่อปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปน
ธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน ปองกัน
การเอาเปรียบผูบริโภค และใหความคุมครอง
ผูบริโภค รวมทั้งออกกฎหมายคาปลีกเพื่อ
กํากับดูแลธุรกิจคาปลีกอยางเปนระบบ
โดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยู
รวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน 

− พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมผูคา
ที่เสรีและเปนธรรม 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

๒. ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของ
ไทย โดยกําหนดกลยุทธดานการตลาด
รวมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสวนแบงใน
ตลาดที่มีอยูแลว และขยายฐานการตลาด
ไปสูประเทศใหม ๆ เชน ยุโรปตะวันออก 
ตะวันออกกลาง  และ  เอเชีย  เปนตน 
รวมทั้งพัฒนาระบบการกระจายสินคาให

− พัฒนาการจัดการดานตลาดสินคาเกษตร 
− พัฒนาระบบการกระจายสินค า ใหมี

ประสิทธิภาพเพื่ออํานวยความสะดวกทาง
การคา 

− ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิม
และสรางตลาดใหม 

− พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจที่มี
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
รวดเร็วโดยใชความไดเปรียบในเชิงแหลง
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรและศักยภาพการขนสง
ของไทย 

ศักยภาพใหไปลงทุนในตางประเทศ 
− สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและ

บริการใหมๆ มุงสูสากล 
๓. ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีทั้ง

ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคูไปกับ
การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีปญหา 
ทั้งที่อยูระหวางการเจรจา และที่ไดมีการ
เจรจาไปแลว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้ง
กําหนดมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
อยางเปนระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

− สงเสริมการใชขอตกลงทางการคาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนการเพิ่มทางเลือก 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

๔. ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขา เพื่อ
ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม การทุมตลาด 
และสินคาที่ ไม ไดมาตรฐานทางดาน
คุณภาพและความปลอดภัย 

− จัดระบบโครงสรางและการบริหารการ
นําเขาใหมีประสิทธิภาพ 

− เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบอันเกิด
จากมาตรการทางการคาระหวางประเทศ 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

๕. สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีการขึ้น
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง 
และปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทยใน
ตางประเทศ 

 

− เรงพัฒนาระบบคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา เพื่ อ ส ร า งความมั่ น ใจ ให กั บ
ผูประกอบการที่ ใชนวัตกรรมและภูมิ
ปญญา 

๖. ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ 
โดยเฉพาะสินคาอาหารและบริการฮาลาล 
อุตสาหกรรมภาพยนตร สินคาและบริการที่

− สงเสริมการคาและการลงทุนที่มีศักยภาพ
ในตางประเทศ 

− เ ส ริ ม ส ร า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพพรอมสู
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ใชนวัตกรรมและภูมิปญญา การลงทุนที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุน
การลงทุ นในต างประ เทศในสาขาที่
ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และสราง
เครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

 

สากล 
− ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบ

ธุรกิจ 
− พัฒนาผู ป ระกอบการและสนับสนุน

อุตสาหกรรมการถ ายทํ าภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทย 

๗. ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการ
อํานวยความสะดวกทางการคาและการ
ลงทุนชายแดน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใช ที่สําคัญไดแก ศูนยบริการครบวงจร 
ระบบอํานวยความสะดวกชองทางเดียว 
ระบบการตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชย
อิ เล็ กทรอนิ กส  และระบบโลจิ ส ติกส
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 

− พัฒนา ระบบ โลจิ ส ติ กส ก า รค า ใ ห มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

− พัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกทาง
การคา การลงทุนในภูมิภาค 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

๘. ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณา
อุทธรณเร่ืองภาษี โดยยกระดับหนวยงาน
พิจารณาเรื่องอุทธรณจากระดับกรมขึ้นมา
อยู ในระดับกระทรวง  และให ตัวแทน
ภาคเอกชนเข ามามีส วนร วมในการ
พิจารณาตัดสินอุทธรณเชนเดียวกับผู
พิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศ
กําหนดเวลาแนนอนในการวินิจฉัยคํา
อุทธรณ 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูไดรับผลกระทบเพื่อเรงรัด
กระบวนการพิจารณาเพื่อแกไขปญหาหรือ
กรณีพิพาท ใหมีความกระชับ และชัดเจน
ม า กยิ่ ง ขึ้ น  เ กิ ด ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบที่
ตรวจสอบไดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางโอกาสในการ

กระจายผลผลิต  และเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชนในเขตชนบท 

− อัตราสวนความสามารถในการใหบริการ
สาธารณูปโภคตอจํ านวนประชากร /
ครัวเรือน 

− ระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณูปโภค 
− ระยะของทา งหลวง เ ชื่ อ ม โย งแหล ง

ทองเที่ยว และถนนในชนบทเพิ่มข้ึน 
− มีผูไดรับบริการน้ําประปาในดานปริมาณ

และคุณภาพเพิ่มข้ึน 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการขนสงและ 

โลจิสติกส และการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ เพื่อใหการเดินทางและการขนสง
สินคามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
รวมทั้งประหยัดคาใชจายในการขนสง  

− ระยะทางของทางรถไฟที่ไดรับการปรับปรุง
เพิ่มข้ึน  

− สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง และลาน
เก็บกองและ /ขนถายตูคอนเทนเนอร
เพิ่มข้ึน 

๓. ศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาค  ที่มี
โครงขายเชื่อมโยงการเดินทางและการ
ขนสงสินคาระหวางเมือง  และระหวาง
ประเทศ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี
คุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากล 

− โครงขายทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหวาง
เมืองเพิ่มข้ึน 

− โครงขายทางหลวงที่สมบูรณเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งมีสะพานขาม
แมน้ําโขและทาเทียบเรือเพิ่มข้ึน 

− ระดับคุณภาพการใหบริการของทาเรือ
กรุงเทพและแหลมฉบังเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากล  

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๘๗

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ขยายการใหบ ริการสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนใหกระจายไปสูภูมิภาคอยาง
ทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน้ํา
สะอาด ไฟฟา ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน 
และที่อยูอาศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไรฝุน 
โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเปน
ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 

− ขยายการใหบริการไฟฟาใหกระจายไปสู
ภูมิภาคอยางทั่วถึง  เพียงพอ  และเพิ่ม
คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบไฟฟา 

− พัฒนาโครงข ายทางหลวงชนบททั่ ว
ประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก  และ
ปลอดภัยในการเดินทาง การขนสงสินคา
เกษตร  และเขาถึงแหลงทองเที่ยวใน
ภูมิภาคตางๆ ไดอยางทั่วถึง 

− พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา ระบบประปา 
ผิวดิน  การขยายกําลั งการผลิต  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการจําหนายน้ํา ประปา 
ตลอดจนลดการใชน้ํ าบาดาลในเขต 
นครหลวง 

− ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารใหครอบคลุม ทั่วถึง 

๒. พัฒนาระบบการขนส งตอ เนื่ องหลาย
รูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนสงทางถนน 
ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศอยางเปน
ระบบ  พรอมทั้งพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการขนสง เชน สถานีบรรจุและ
แยกสินคากลอง ศูนยรวบรวมและกระจาย
สิ น ค า ใ น ภู มิ ภ า ค  เ ป น ต น  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส 

− พัฒนาทางหลวงใหโครงขายการขนสง
เชื่อมโยงใหเปนระบบที่สมบูรณ และพัฒนา
สถานีบรรจุ   ลานเก็บกอง  /  ขนถายตู 
คอนเทนเนอร และศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาในภูมิภาค ในพื้นที่ตางที่เหมาะสม 
รวมทั้งพัฒนาทาเทียบเรือและสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

๓. พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมี
ความสมบู รณ  และรถไฟชานเมืองให
สามารถเชื่อมตอการเดินทางกับโครงขาย

− พัฒนาโครงขายและระบบบริการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนใหเชื่อมตอการเดินทางได
อยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนและระบบขนสง
สาธารณะอื่ น ไดอย างมีประ สิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ขยายการพัฒนาระบบขนสงมวลชนไปยัง
เมืองหลักในภูมิภาค 

๔. พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะในเสนทางที่มีปริมาณการขนสง
หนาแนน และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงฐาน
การผลิตในภูมิภาคและระหวางประเทศ 
ปรับปรุงบูรณะทาง  รวมทั้ งพัฒนาการ
ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหได
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดตนทุนการขนสง 

− ศึกษาการพัฒนาโครงขายรถไฟขนาดราง
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม
ปริมาณการขนสง 

๕. พัฒนาโครงขายทางหลวงสายประธาน สาย
หลัก และโครงขายทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง ใหเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและ
เสนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ
สอดคลองกับการพัฒนาโครงขายการขนสง
รูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงขายรถไฟ 
รวมทั้ ง กา รปรั บป รุ งทางหลวงและมี
มาตรการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงสินคา 

− ดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง การขยายทางหลวงสายประธานเปน 
๔ ชองจราจร รวมทั้งบูรณะและบํารุงรักษา
ทางหลวง ใหมีคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัย  

๖. พัฒนากิจการพาณิชยนาวี และโครงสราง
พื้นฐานการขนสงทางน้าํ โดยเฉพาะการ
พัฒนาการใหบริการของทาเรือแหลมฉบัง
ใหมีมาตรฐาน เปนทาเรือที่ทนัสมัยระดับ
โลก พัฒนาการขนสงชายฝง และการขนสง
ทางน้าํภายในประเทศและระหวางประเทศ
ใหเชื่อมโยงกบัระบบขนสงอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่สัดสวนการขนสงทาง

− พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการที่
จําเปนในการใหบริการภายในทาเรือ  
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
น้ําใหมากขึ้น 

๗. พัฒนาและขยายความสามารถของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยาน
หลักในภูมิภาค ใหสามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอใน
อนาคต พัฒนาทาอากาศยานดอนเมืองให
เกิดประโยชน สูงสุด  และพัฒนาธุ รกิจ
อุตสาหกรรมการบิน เชน ศูนยซอมบํารุง
อากาศยาน  และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  เพื่อ
สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
บิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทาง
อากาศชั้นนําของเอเชีย 

− ดําเนินการเพิ่มความสามารถระบบบริการ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยาน
เชียงใหม ทาอากาศยานภูเก็ต และทา
อากาศในภูมิภาคหลักใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  และตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ 

− พัฒนาฝู งบินของสายการบิน ไทยให
ทันสมัย  และมีความปลอดภัย  เพื่อให
สามารถแขงขันไดในเสนทางบินภูมิภาค 

๘. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตที่เกี่ยวของดานการขนสง เชน การ
ตอเรือ การตอตูรถไฟและรถไฟฟา เปนตน 
โดยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานการ
ผลิตและการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
และจริงจัง 

− ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับการตอตูรถไฟ รถไฟฟา และการตอเรือ 

๙. เรงแกไขปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการดําเนินโครงการขนาดใหญอยาง
จริงจัง ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการ และการกํากับดูแลการพัฒนาและ
การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อ
คุมครองผูบ ริโภค  และมีการแขงขันที่ 
เปนธรรม 

− ศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
การกอสรางทางวิ่งเสนที่ ๓ ของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

๑๐. พัฒนาระบบขนส งและโลจิส ติกส ใน
ภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคม
กับประเทศเพื่ อนบาน  โดยเชื่ อมโยง
โครงขายคมนาคมขนสงตามแนวเศรษฐกิจ
เหนือ -ใต  แนว เศรษฐกิจตะวันออก -

− พัฒนาโครงขายทางหลวงระหวางประเทศ 
และกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง รวมทั้ง
ทาเทียบเรือเพื่อการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ตะวันตก โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อม
อาวไทยและอันดามัน  และโครงขาย
คมนาคมเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย รวมทั้งปรับปรุงระบบอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขาม
แดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่สําคัญ คือ 
ด านหนองคาย  แม สอด  มุ กดาหา ร 
สระแกว ดานสิงขร และชองเม็ก เปนตน 

๔.๔ นโยบายพลังงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. จัดหาพลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพและ

พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น  
− สัดสวนการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันจาก

ตางประเทศไมเกินรอยละ ๓๕ ในป 
๒๕๕๔ 

๒. นโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระ
แหงชาติ 

− สัดสวนการใชพลังงานทดแทนไมนอยกวา
รอยละ ๑๒ ของการใชพลังงานเชิงพาณิชย
ข้ันสุดทายในป ๒๕๕๔ 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถ

พึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยจัดหาพลังงานให
เพียงพอ มีเสถียรภาพ ดวยการเรงสํารวจ
และพัฒนาแหลงพลังงานประเภทตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ และเรงใหมี
การเจรจากับประเทศเพื่อนบานในระดับ
รัฐบาลเพื่ อ ร วมพัฒนาแหล งพลั ง งาน 

− จัดหาพลังงานทั้งจากในประเทศ  และ
ตางประเทศใหเพียงพอ และพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่ เกี่ยวของ  รวมทั้ ง 
ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
ทางเลือกอื่น  ๆ ในการผลิตไฟฟา  เชน 
นิวเคลียร ถาน หินสะอาด หินน้ํามัน 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใช เพื่อลดความเสี่ยงดานการ
จัดหา ความผันผวนทางดานราคา และลด
ตนทุนการผลิต สงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ
โครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก และโครงการ
ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความ
เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือก
อ่ืน ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 

๒. ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทน
เปนวาระแหงชาติ โดยสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เชน 
แกสโซฮอล (อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) ไบโอ
ดี เซล  ขยะ  และมูล สัตว  เป นตน  เพื่ อ
เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน  ลด
ภาวะมลพิษ  และ เพื่ อป ระ โยชน ขอ ง
เกษตรกร โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใช
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน 
ภายใตมาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม 
รวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาค
ขนสงใหมากขึ้น โดยขยายระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
ตลอดจนสงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงาน
ทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง 

− ผลักดันใหพลังงานทดแทนเปนวาระ
แหงชาติ พรอมกําหนดมาตรการจูงใจ 

− สงเสริมการผลิตและการใช เชื้อ เพลิง
ชีวภาพแทนน้ํามันเชน เอทานอล ไบโอ
ดีเซล และสงเสริมพลังงานหมุนเวียนทุก
รูปแบบ ลม แสงอาทิตย พลังน้ํา ชีวมวล 
กาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ รวมทั้ง 
สงเสริมการวิจัย  และพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงาน
ในรูปแบบใหม 

๓. กํากับดูแลราคาพลังงานใหอยูในระดับที่
เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอ
ประชาชน  โดยกําหนดโครงสรางราคา
เชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อตอการพัฒนา
พืชพลังงาน รวมทั้งสะทอนตนทุนที่แทจริง
มากที่สุด และบริหารจัดการผานกลไกตลาด

− กํากับดูแลราคาพลังงานใหมีเสถียรภาพ
และเปนธรรม สะทอนตนทุนที่แทจริงตาม
กลไกตลาด 

− สงเสริมการแขงขันและการลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน และสรางกลไลภาครัฐเพื่อดูแล
ประชาชน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
และกองทุนน้ํามัน เพื่อใหมีการใชพลังงาน
อยางประหยัด และสงเสริมการแขงขันและ
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย 

๔. สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน 
ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ 
และขนสง โดยรณรงคใหเกิดวินัยและสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน  และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  มีมาตรการจูงใจใหมีการ
ลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียน
อุปกรณประหยัดพลังงาน และมาตรการ
สนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟาในชวง
การใชไฟฟาสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนา
และกําหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟาและ
มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
และการขนสงระบบราง  เพื่อใหมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ชะลอการลงทุนดานการจัดหาพลังงานของ
ประเทศ 

 

− รณรงค สรางจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงาน  และการใหความรูด านการ
อนุรักษพลังงาน 

− สรางแรงจูงใจ และสิทธิประโยชนในการ
ลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน 

๕. สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ให
ค ว ามสํ า คัญต อ ส่ิ ง แ วดล อม  ภาย ใต
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดย
กําหนดมาตรฐานดานตางๆ รวมทั้งสงเสริม
ใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่
สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และชุมชน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

− ดูแลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มาจากการ
ผลิตการแปรรูป และการใชพลังงาน 

− สงเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
สาขาพลังงาน เพื่อลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก 
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๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสาร 
โทรคมนาคมใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

− จํานวนเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานตอ
ประชากร ๑๐๐ คน เพิ่มข้ึนจาก ๑๑ เปน 
๑๓.๗ เลขหมาย 

− จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
เพิ่มข้ึนจาก ๒ ลานรายเปน ๔ ลานราย 

− จํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 
๑๐๐ คน เพิ่มข้ึนจาก ๗๘ เปน ๙๐ เลขหมาย 

๒. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใชในการบริหารและบริการภาครัฐอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

− ประชาชนสามารถเขาถึงและใชงานระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  ไมนอยกวา  
รอยละ ๔๕ 

− จํานวนหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดและ
ส ว นกลา งที่ มี ร ะบบ เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อมู ล
สารสนเทศอยางเปนระบบ 

๓. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมลํ้าในการ
เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

− จํานวนชุมชน ไมนอยกวา ๘๐๐ แหง มี
ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 − ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน
จํานวนไมนอยกวา ๑,๓๐๐ เลขหมาย 

 − กลุมผูดอยโอกาส สามารถเขาถึง ICT และ
นํา ICT มาใชประโยชน ในการเรียนรูและ
ประยุกต ใชกับชี วิ ตประจําวัน เพิ่ ม ข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ ๑๐ 

๔. พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไป 
ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค
ผลิตและใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

− บุคลากรดาน ICT ไดรับการพัฒนาใหมี
มาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ ๓๐ 

− บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชน
ในการทํางานและการเรียนรู 
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
− ประชาชนไมนอยกวารอยละ ๕๐ สามารถ

เขาถึงและใชประโยชน จาก  ICT ใน
ชีวิตประจําวัน 

๕. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่ อสร าง
มูลค า เพิ่ มทาง เศรษฐกิ จและ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

− จํานวนงานวิจัย/นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ ได รับการ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
การสรางและเพิ่มมูลคา 

− มูลค าตลาดอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มข้ึน รอยละ 
๗ ตอป 

− จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการดาน ICT 

− อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิตอลคอน
เทนทเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๕ ตอป 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 

๑. พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน 
เพื่อใหประชาชน ชุมชน และองคกรตาง ๆ 
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและ
ความรูไดอยางทั่วถึง และสนับสนุนการ
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ป สู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่
ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาค
ธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการใหบริการภาครัฐ บริการศึกษา 
บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

− ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่ อสารใหครอบคลุม   ทั่ วถึ งและ
ทันสมัย  รวมทั้งพัฒนาโครงขายสื่อสาร
เชื่อมโยงภาครัฐ 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
เพื่ อ เพิ่ ม ศักยภาพในการแข งขันของ
ประเทศ 

− ส ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให นํ า เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

− สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๕

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
และชุมชน มาใชเพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

− พัฒนาสารสนเทศแหงชาติ โดยมีเปาหมาย
ในการขับเคลื่อนและผลักดันใหมีการ
พัฒนาสารสนเทศในภาครัฐและหนวยงาน
ระดับทองถิ่นใหเปนเอกภาพมีมาตรฐาน
และสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและใช
สารสนเทศรวมกันไดและสนับสนุนการใช
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพื่อมุงสูการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขัน 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทั้งในดานซอฟตแวรและ
ฮารดแวร โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและ
พัฒนา  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 

− สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
การแข งขัน  อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร อีกทั้งอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและดิจิตอลคอนเทนท 

− สงเสริมและคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
− พัฒนาศั กยภาพบุคลากร ให มี ความ

เชี่ยวชาญไดตรงตามความตองการของ
การขยายตัวของธุรกิจ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๖

นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร ควบคูกับรูปแบบในการผลิตและบริโภคที่ตองการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ เพิ่มข้ึน จนเกินกวาศักยภาพในการรองรับความตองการและ 
ขีดความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติของไทยลดและเสือ่ม
โทรมลงอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับการเพิ่มข้ึนของของเสียที่เหลือจากการผลิตและบริโภค จนสงผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่ งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษย  ยิ่ ง ไปกวานั้ นการ เปลี่ ยนแปลงฯ  ดั งกลาว  
ในพื้นที่หนึ่งยังสามารถสงผลกระทบขามแดนไปยังอีกพื้นที่หนึ่งไดดวย ดังกรณีการเกิดปญหาโลกรอน 
ที่สามารถสงผลกระทบไปทั่วโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ภายใตหลักการมีสวนรวมหรือรวมมือให เกิดเปนพลังร วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมาภิบาล ต้ังแตในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศและ
นานาชาติ เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพของไทย สามารถ
ดํารงความเปนฐานที่สําคัญในการพัฒนาและรักษาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ   พรอม
ทั้งมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี จนสามารถเปนฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดความผาสุก ใหได
อยางสมดุลและยั่งยืนตลอดไป โดยในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว มีเปาหมายเชิง
นโยบาย ตัวชี้วัด รวมทั้งกลยุทธและวิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

๕.๑ คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเล
อยางเปนระบบ 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติและที่ดินปาไม 

− ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และทรัพยากรธรณีไดรับการดูแล
รักษาและฟนฟูเพิ่มข้ึน  

๒. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํ า  และฟนฟูแหลงน้ํ าตนทุน  รวมทั้ ง
พัฒนาน้ําสะอาด 

− พัฒนาฟนฟูและอนุรักษดิน ๖๐ ลานไร 
− แผนและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แหลงน้ําตนทุนที่ไดรับการฟนฟู และระบบ
น้ําสะอาดที่ไดรับการพัฒนา 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๗

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและ

สัตวป า  ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ํ า 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเลอยาง
เปน ระบบ  เ ร งจั ดทํ าแนว เขตการใช
ประโยชนที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดิน
ระหวางที่ดินของรัฐและเอกชนใหชัดเจน 
เรงประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดเขต
และสงเสริมการปลูกปา ปาชุมชน เพิ่ม
ฝายตนน้ําลําธารและฝายชะลอน้ําตาม
แนวพระราชดําริ สงเสริมปาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ที่ เหมาะสม ปองกันการเกิดไฟปา 
ปราบปรามการบุกรุกทําลายปาอยาง
จริงจัง สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อลด
การชะลางพังทลายของดิน  ลดการใช
สารเคมี และฟนฟูดินในบริเวณพื้นที่ที่ดิน
มีปญหา  รวมทั้ งจัดใหมี ระบบบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและ
น้ําใตดิน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

− อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่ดิน ปาไม ที่ตอบสนองตอการ
พัฒนาอยางยั่ งยืนและสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

− พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา  เพื่อเพิ่มน้ํา
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา
บูรณาการน้ําผิวดิน ใตดิน และกําหนด
ม าต ร ฐ า นพัฒน า ร ะบบน้ํ า ส ะ อ า ด
สนับสนุนทุกภาคสวน รวมทั้งมีกลไก
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
และมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

− พัฒนาองคความรูและศักยภาพคนในทุก
ภาคสวนพรอมปรับปรุง พัฒนาและบังคับ
ใชกฎหมายและระบบความรวมมือกับ
ตางประเทศใหเหมาะสมและทันสมัย 

− สนับสนุนงานวิจัยเรงดวนที่ชี้นําการพัฒนา
ประเทศที่กําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

− บริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ และการวางผังเมือง และเรงรัด
จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๘

๕.๒ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
 

− ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรชีวภาพที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. คุ ม ค ร อ ง และฟ น ฟู พื้ น ที่ อ นุ รั กษ ที่ มี

ความสําคัญเชิงระบบนิ เวศ  เพื่อการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
สํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูล อนุรักษ 
พัฒนา  และใช ป ระ โยชน จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพ และ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  บนฐานภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ที่มีการ
แบ งปนผลประโยชนอย าง เปนธรรม 
รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

− สรางความมั่นคง พัฒนา และสงเสริมการ
ใชประโยชนของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองตอ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน  และสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศขอมูลกลางและดัชนี 
ชี้วัด 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๙๙

๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนากลไกและระบบเครือขายขอมูล

พิบัติภัยธรรมชาติและมนุษย 
− ระบบเครือขายขอมูลเตือนภัย และพื้นที่

เสี่ยงภัย  ได รับการวางมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัย

และบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
ธรรมชาติ โดยนําระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ
มาใชกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเตือนภัย
พิบัติ พัฒนาระบบฐานขอมูล และติดตั้ง
ระบบเตือนภัย  และจัดใหมี โครงสราง
พื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่มี
ความเปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติอัน
เกิดจากภาวะโลกร อน  เชน  น้ํ าท วม 
แผนดินหรือโคลนถลม น้ําแลง ตลอดจน
ธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษในทะเล 
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ 

− พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการ
พิบัติภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

− พัฒนาและประยุกต็ใช เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  และการสื่อสาร  เพื่อการ
ปองกันและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 

  

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๐

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. เตรียม รับมือการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งคุณภาพอากาศ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง
ขยะทุกประเภท ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

− คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑ  
มาตรฐานที่รัฐกําหนด 

 

๒. สงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  และมีการผลิต
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
มากขึ้น 

− จํานวนสถานประกอบการที่เขาสูระบบ  
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 

− อัตราการนําของเสียกลับมาใชใหม 
− ปริมาณและความหลากหลายของสินคาที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในตลาดเพิ่มข้ึน 
๓. มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพองคกร  

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รูปแบบใหมที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพื้นที่และวิถี
ชุมชน 

− จํานวนเครื่องมือและกลไกในการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการวิ เคราะหผลกระทบ  
ส่ิงแวดลอม 

− องคกร  และบุคลากรดานสิ่ งแวดลอม 
โดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดรับการยกระดับขีดความสามารถ 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมา

เปนมลพิษ ทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย 

− สรางความตระหนัก เตรียมพรอมบรรเทา
ปญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ส่ิงแวดลอม และพัฒนาระบบบริหาร



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๑

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิด
การใชซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
สงเสริมการปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด 
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบําบัด
น้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัด
ขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษ
ที่ฝาฝนกฎหมาย  เรงแกไขปญหามลพิษใน
พื้นที่ที่ วิกฤตซ้ํ าซาก  รวมทั้ งสนับสนุน
มาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับ
ผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหา
โลกรอนและลดมลพิษ 

จัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร 
− สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

และการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม รวมทั้งการปองกันมลพิษที่
แหลงกําเนิด รวมทั้งกาซเรือนกระจก 

− สนับสนุนการประกอบการที่ มี ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

− พัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถิ่ น ใ ห ส า ม า ร ถบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 
เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 

๑. พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ  
จัดการมลพิษ และการอนุรักษพลังงาน 
รวมทั้งการเรียนรูและถายทอดองคความรู 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

− งานวิ จั ยและพัฒนาเพื่ อการอนุ รักษ 
พลั ง ง านและกา รจั ดกา รท รั พยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ชุมชนและ
นักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวม 

− มี เ ทค โน โลยี ในกา รจั ดกา รมลพิษที่
เหมาะสม ซึ่งภาคเอกชนสามารถนําไปใช
ประโยชนไดในเชิงพาณิชย 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๒

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่
ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวม 
และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช รวมทั้ง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการ
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด 
และชวยลดมลพิษ 

− พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแบบบูรณาการและสงเสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนใหมีการใช
ทรัพยากรเปนฐานในการพัฒนาประเทศ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕.๖  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมืประสิทธิภาพ   
− จํานวนเครื่องมือและกลไกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
− ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกล

ยุทธได รับการพัฒนาและใชเปนกลไก
กํากับใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. สาธารณชนเกิดการรับรูและมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

− องคกรและเครือขายในการสงเสริมการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

− จํานวนเครือขายความรวมมือในการ
ปองกัน เฝาระวัง และมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๓

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ป รั บ ป รุ ง ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและ
การใชประโยชน โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่
เกี่ยวของ ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดลอมมี
สวนรวมบริหารจัดการ และจัดใหมีการใช
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกล
ยุทธ เพื่อเปนกลไกกํากับใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งสนองโครงการพระราชดําริ
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจัง 

− สรางความตระหนัก เพื่อลดและบรรเทา
ปญหา  และเตรียมการพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม 

− พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางครบวงจร 

− จัดใหมีการใชระบบประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ  เพื่อเปนกลไก
กํากับใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

− ปรับปรุง พัฒนา และบังคับใชกฎหมายใน
การจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งดําเนินการ
ตามพันธกรณีและขอตกลงระหว า ง
ประเทศอยางจริงจัง 

 
 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๔

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ที่เปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ การเพิ่มศักยภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขัน โดยรัฐบาล
จะสงเสริมโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
และการพัฒนาอุตสาหกรรม เรงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ นําไปสูการพึ่งพาตนเองและลดการ
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทั้งนี้จะตองปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวม
ภาครัฐและเอกชน เพิ่มงบประมาณดานการวิจัยของประเทศโดยรวม ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของ
งานวิจัย ควบคูไปกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และเครือขายรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ และวิธีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

 

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ผลงานวิ จั ย  ทุ ก ระดับสามารถนํ า ไป

ประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

− จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิต 
บริการ  และการยกระดับคุณภาพชีวิต
เพิ่มข้ึน 

 − จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
ที่สามารถนําไปยื่นขอจดสิทธิบัตรไมนอย
กวา ๔๕๐ เร่ือง 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๐๕

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตาม

แนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น
พื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต เพื่อนําไปใช
ประ โยชน ใน เ ชิ งพาณิชย และพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมขนาดใหญในอนาคต อาทิ 
เทคโนโลยีสําหรับผูพิการ เทคโนโลยีอวกาศ 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคง 

− เรงรัดการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในทุกระดับ 
โดยการรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูผลิต
ผลงานและผูมีสวนไดสวนเสีย  

− สรางชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกระบวน
เครือขายและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

− นําองคความรู ด านวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่น  

− สนับสนุนสถาบันดานองคความรูในการ
พัฒนาขีดความสามารถดานวิจัยและ
นวัตกรรม 

− พัฒนากลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการเชื่อมตอระหวางนักวิจัย ผูใช
ประโยชนและผูสนับสนุน 
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๖.๒  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยให
สามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
− บุคลากรวิจัยและพัฒนา ๑๐ คนตอ

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
๑. เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของภาค 
การผลิต  − จํานวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ 

และสามารถในการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการวิจัยของประเทศที่เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยให
สามารถตอบสนองความตองการของภาค
การผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ  และมีหน วยงานวิจั ยที่
สามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ 
เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

− สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ
เ ย า ว ช น  แ ล ะ เ ผ ย แพ ร ค ว า ม รู ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชน 
รวมทั้ ง เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร 

− ผ ลิตบุ คลากรด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีในทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัย
ระดับปริญญาเอก และสรางความเขมแข็ง
ให แก บัณฑิตศึ กษาในประ เทศให ได
มาตรฐานโลก รวมทั้งสรางความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

− จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในทุกภาคใหแลว
เสร็จ และติดตามประเมินผล 

− พัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีอุบัติใหม และเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− พัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและ

อวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
โดย เฉพาะด านทรัพยากรธร รมชาติ
ส่ิงแวดลอม 

− เพิ่ ม ขีดความสามารถดานโครงสร าง
พื้นฐานทางปญญาของประเทศ  พัฒนา
บุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพ 
สรางผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอดและ
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย และเชิงนโยบาย
สาธารณะ  

๖.๓  ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการ

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร วิ จั ย ใ ห มี
ประสิทธิภาพและใชประโยชนจากงานวิจัย 
รวมทั้งสรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของ
วิจัย  ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  

− ระบบฐานขอมูล  กลไกหรือโครงสราง
พื้นฐานที่สงเสริมการพัฒนาภาคการผลิต 
และบริ ก า รของ ไทย ให แ ข ง ขั น ได ใ น
ตลาดโลก 

๒. สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มข้ึน  

− จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการและสามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและ
เอกชนที่ รัฐลงทุนรอยละ ๕๐ และจัดหา
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํ าใหกับภาคเอกชนที่ 

− สร า งความร วมมื อ ในการวิ จั ยทั้ ง ใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค 

− พัฒนากลไก  ส่ิ งอํ านวยความสะดวก 
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนดานการ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เขารวมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณดาน
การวิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย
และพัฒนาแบบครบวงจรที่ใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และ
การเพิ่มมูลคาสินคา ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัย
ที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา 
เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และ
สินค า เกษตร  โดย เชื่ อม โยงระหว า ง
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 

วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม  
− พัฒนาฐานขอมูล (National Research 

Programe Management : NRPM) อยาง
ตอเนื่อง 
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นโยบายที่ ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของประเทศ และ

ประชาชน โดยเนนบทบาทเชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ 
ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการสงเสริม และพัฒนา
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน ตลอดจนมี
บทบาทที่สรางสรรคในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาค
ตางๆ โดยยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยูกับตางประเทศตามสนธิสัญญา และความตกลงตางๆ ที่ประเทศไทย
เปนภาคี รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษย 

รัฐบาลมุงที่จะใชประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาโลก พัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคาและบริการ 
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ ลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกันโดยขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และ
ความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค และในโอกาสที่ไทยเปนประธานอาเซยีนจนถงึ
ส้ินป ๒๕๕๒ รัฐบาลจะมุงเนนการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะการสรางความ
แข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการสราง
ประชาคมทางการเงินของเอเชีย 

รัฐบาลจะกระชับความรวมมือ และความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ และกลุม
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก โดยจัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคี และกับประเทศตาง ๆ 
เจรจาเปดตลาดและรักษาผลประโยชนทางการคา ผลักดันกติกาการคาโลกที่เปนธรรมและขยายตลาดใหม 
รวมทั้งคุมครองผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ ทั้งนี้โดยเนนการสานตอนโยบาย
ทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อใหการดําเนินงานดานตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีเอกภาพ โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
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๗.๑ พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยมีความสัมพันธระดับปกติ และไดรับ

การยอมรับจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
ขยายความรวมมือภายใตกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ACMECS 
GMS IMT-GT และ BIMSTEC 

 

− ระดับความสัมพันธ ความเคารพซึ่งกันและ
กันกับประเทศเพื่อนบานอยูในระดับปกติ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และ
ความเจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดย
สง เสริมความร วมมือในทุกสาขากับ
ประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไข
ปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธี
บนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

− สนองพระราชกรณียกิจ และสรางโอกาสให
ผูนําและเจาหนาที่สรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งใชกรอบการ
ประชุมทวิภาคี  และจัดตั้ งกลไกความ
รวมมือทวิภาคีรอง รับความสัมพันธที่
ขยายตัว 

− ใชโครงการที่เอื้อประโยชนสองฝายเปน
เครื่องมือกระชับความสัมพันธและความไว
เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบาน และเจรจา
เร่ืองการรวมพัฒนาพื้นที่ที่ไทยและเพื่อนบาน
อางสิทธิทับซอน 

− ขยายความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะความรวมมือเพื่อการพัฒนาและ
ผลักดั นยุ ทธศาสตร ความร วมมื อทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั บ ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ า น
(GMS/ACMECS/IMT-GT/JDS) สูการปฏิบัติ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
รวมทั้ งผลักดันยุทธศาสตรความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ ยวของและผูที่ ได รับผลกระทบเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน 

๗.๒  สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียนตามกฎบัตร
อาเซียน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยขยายความรวมมือกับประเทศใน

เอเชีย รวมผลักดันกรอบความรวมมือ
เอเชีย ตลอดจนมีบทบาทในการเสริมสราง
ความแข็งแกรงของอาเซียน 

− ความสําเร็จในการเปนเจาภาพการประชุม
สุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวของ
ตามแผนงานการเปนประธานอาเซียน 
ของไทย 

− ความสําเร็จในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
และความรวมมือในกรอบอาเซียนเปนไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

๒. ผลักดันใหเกิดความรวมมือเพื่อการพฒันา
เสริมสรางความแข็งแกรงดานโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค
อาเซียน 

− ผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ 
ประเทศ และผูแทนจากสํานักเลขาธิการ
อาเซียนเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๒

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความ

แข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการ
จัดตั้ งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตร
อาเซียน โดยใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง  สง เสริมให
ป ระ เทศสมาชิ ก ร วมกั น เคา รพสิ ทธิ
มนุษยชน  และผลักดันให อา เซี ยนมี
บทบาทนําที่สรางสรรคในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับ
ประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใตกรอบความ
รวมมือตาง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และ
ระหวางเอเชียกับภูมิภาคอื่น 

− สนับสนุนบทบาทและศักยภาพในการดํารง
ตํ า แหน ง ป ร ะ ธ านอ า เ ซี ย น ขอ ง ไ ทย 
ขับเคลื่อนความรวมมือในกรอบอาเซียน 
รวมทั้งผลักดัน ACD และสงเสริม
ความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ใต ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง 

− เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับความรวมมือ
ด า น ก า ร เ งิ น ใ นก ร อบคว าม ร ว มมื อ
อาเซียน+๓ และเวทีการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS)  รวมทั้งการกําหนด
น โ ยบายก า รคลั ง ก า ร เ งิ น  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการแขงขัน  

− สงเสริมใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง และประเทศสมาชิกสามารถ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

− ดําเนินการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Special TELSOM) ภายในป  
๒๕๕๔ 

๗.๓ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยขยายความสั มพั นธ อั นดี กั บทุ ก

ประเทศและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

− ระดับความสัมพันธกับประเทศมุสลิมอยูใน
ระดับดีและปญหาชายแดนภาคใตของไทย
ไมกลายเปนประเด็นระหวางประเทศ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๓

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับ

ประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
และสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

 

− สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบาย
ตางประเทศของไทย รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
มิตรภาพที่ ดี ระดับประชาชนในกรอบ
ความสัมพันธทวิภาคี 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยมีความสัมพันธที่ใกลชิดยิ่งขึ้นและ

ขยายความรวมมือกับประเทศหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร ตลอดจนกับประเทศ/กลุม
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก และ
สามา รถสร า งความ เ ชื่ อ มั่ น ต อ ไทย  
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยาง
ยั่งยืน 

− ระดับความสัมพันธของไทยกับประเทศ
หุนสวนยุทธศาสตร และระดับการมีสวน
รวมของไทยในกิจกรรมองคการเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยูในระดับดี และเปนไป
ตามแผนงาน  

 

๒. กระชับและพัฒนาความร วมมือทาง
รวมมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กับประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ของโลกและประเทศคูค าของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ 

 

− ปรับปรุงตารางขอผูกพันของประเทศไทย 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในกรอบการเจรจาการคาเสรีใหเปนไปตาม
พันธกรณีขอตกลงตาง ๆ 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๔

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวน

ทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทย
ในภูมิภาคตาง  ๆ เพื่อรักษาและขยาย
ความรวมมือทางการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน และ
การทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม 
เพื่อพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร 
วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
องคความรูใหม 

− สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและขยาย
ความร วมมือในทุกระดับกับประเทศ
หุนสวนยุทธศาสตรในภูมิภาคตาง ๆ โดย
ใชกรอบการประชุมและกลไกทวิภาคี
รองรับความสัมพันธที่ขยายตัว 

− เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในตลาดโลก โดยสรางการ เขาถึง
และถายทอดองคความรูความรวมมือ
ร ะ ห ว า ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย  / 
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรดานตางประเทศ 

− ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคเปาหมาย 

− สรางสัมพันธภาพและความรวมมืออันดีกับ
องคการแรงงานระหวางประเทศ หนวยงาน
ระหวางประเทศ รวมทั้งรักษาและขยาย
ความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ 

− สมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
บริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ ป ค.ศ. ๒๐๑๐ 

 

๗.๕  สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. บทบาทและทาที ไทยเปนที่ยอมรับใน

องคการระหวางประเทศตางๆ  ในการ
− ก า รปฏิ บั ติ ต า ม ข อ ม ติ  ค ว ามตกล ง 

พันธกรณีที่ไทยเปนภาคี และทาทีไทยเปน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๕

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
กํ าหนดบรรทัดฐานระหว า งประ เทศ  
โดย เฉพาะ เ รื่ อ งการค าสิ นค า เกษตร  
กฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา  การ
รักษาสันติภาพ  ความมั่นคง การสงเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
มนุษยธรรม ส่ิงแวดลอมและพลังงาน และ
ใหความรวมมือในการแกไขประเด็นปญหา
ขามชาติดานความมั่นคงของมนุษย 

ที่ยอมรับ 

๒. สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทรวมกับ
ประชาคมโลกในฐานะตัวแทนสมาชิก
ภูมิ ภาคในการกํ าหนดนโยบายด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทรคมนาคม 

 

− ประเทศไทยไดรับการเลือกตั้งเปน ๑ ใน  
๔๖  ที่นั่ งของสภาบริหารของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว า งประ เทศ  ในป  
ค.ศ. ๒๐๑๐ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคม

โลก  ในเรื่ องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคา
สิ นค า เ กษตร  และกฎระ เบี ยบด า น
ทรัพยสินทางปญญา การปกปองรักษา
และฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การ
สงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็น
ปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมให
ไทยเปนที่ ต้ังของสํานักงานสาขาของ

− เสริมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาติ 
องคการระหวางประเทศทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  

− ยกระดับและพัฒนาบทบาทของไทยในกรอบ
สหประชาชาติและภูมิภาคและสงเสริมให
ประเทศไทยหรือคนไทยดํารงตําแหนงใน
องคการระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลัง
พัฒนา และติดตามความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องที่มีผลกระทบตอไทย 

− เสริมสรางความรวมมือระดับประชาชน 
รวมทั้งการใหความรวมมือทางวิชาการแก
ประเทศกําลังพัฒนา 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๖

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
องคการระหวางประเทศ  และมีความ
รวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลัง
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

− จัดทําการศึกษาเทคนิคการปรับปรุงขอ
ผูกพั นการ เป ด เส รีสาขาบริ การด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจําป ๒๕๕๓ 

๗.๖  สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยเขาเปนภาคีของความตกลงระหวาง

ประเทศที่เปนประโยชนตอไทย 
− การประชุม/เจรจาระหวางประเทศเพื่อเขา

เปนภาคี ตลอดจนเพื่อแกไข/ปรับปรุงความ
ตกลงระหวางประเทศใหเปนประโยชนตอ 
ประเทศไทย 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวาง

ประเทศทั้ งทวิภาคีและพหุภาคีที่ เปน
ประ โยชนต อประ เทศ  เ ร ง รัดการให
สัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว 
และปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม 

 

− เจรจา/จัดใหมีการลงนาม/ดําเนินการใหมี
ผลบังคับใชในความตกลงระหวางประเทศ
ทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งทวิและพหุภาคี และ
ผลักดันหนวยงานที่ เกี่ยวของใหศึกษา
ความพรอมของไทยในการเขาเปนภาคี
อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน/มนุษยธรรม 

− พิจารณาการเขาเปนภาคีความตกลง
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีประโยชน
สูง ไดแก ทะเล การเดินเรือ (กอการราย
และโจรสลัด) และอาชญากรรมที่รายแรง
ตอมวลมนุษยชาติ 

− สงเสริมสนับสนุนบทบาทการดําเนินงาน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๗

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
ของสมาคมประกันสังคมระหวางประเทศ 
(International Social Security Association 
- ISSA) 

๗.๗  สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่
มีผลกระทบตอประเทศไทย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. สาธารณชนไทยเขาใจและใหการสนับสนุน

การดําเนินนโยบายการตางประเทศของ
รัฐบาล  เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่สําคัญและมีผลกระทบตอไทย 

− การบรรยาย  สัมมนา  การประชุมทาง
วิชาการรวมกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สง เสริมการรับ รู และความเขาใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่ มี ผ ลก ระทบต อป ร ะ เ ทศ ไทย  เ พื่ อ
กอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบาย
และดําเนินนโยบายตางประเทศ 

− ขยายความรวมมือและขยายเครือขายกับ
ภาคประชาสังคม เยาวชน นักวิชาการ 
NGOs ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงในโลก
ที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอไทย 
อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

 
− เผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการระหวาง

ประเทศและประเด็นปญหาระดับโลกหรือ
ระดับภูมิภาคที่มีการพิจารณาในเวที
ระหวางประเทศ 

๗.๘  สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๘

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ไทยมีภาพลักษณที่ดีในสายตาประชาคม

ระหวางประเทศ  และนานาประเทศมี
ทัศนคติในทางบวกและความเชื่อมั่นตอ
ประเทศไทย 

− กิจกรรมประชาสัมพันธประเทศไทยตอ
ส า ธ า ร ณ ช น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ ป น
กลุมเปาหมาย  และการรายงานขาวจาก
ส่ือมวลชนในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ
เ กี่ ย ว กั บป ระ เ ทศ ไทยและน โ ยบาย
ตางประเทศของไทย 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑.  สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอ

ประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน 
โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศ ตอการเมืองและ
เศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทย และสนับสนุนการเขาถึง
ในระดับประชาชนกับประเทศตาง  ๆ 
เพื่อใหประชาชน รัฐบาล และประชาคม
ระหวางประเทศมีทัศนคติในทางบวกตอ
ประเทศและประชาชนไทย 

− ดําเนินการตามแนวทางของการทูตเชิงรุก 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณ และสรางความ
เ ข า ใ จ ที่ ถู ก ต อ ง เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย
ตางประเทศของไทย รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
มิตรภาพที่ ดี  ระดับประชาชนในกรอบ
ความสัมพันธทวิภาคี 

− สรางเครือขายพันธมิตรทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมในกลุมผลประโยชน
และผูนําทางความคิด ในตางประเทศ 
รวมทั้งใชเวทีการประชุมการสื่อสารทาง
วัฒนธรรม  เพื่อชวยสงเสริมและรักษา
ผลประโยชนของประเทศ 

− เสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน
ใหแกภาคเอกชนไทย  และสรางความ
เชื่อมั่นทางการคา การลงทุนของไทยตอ
ตอนักธุรกิจตางประเทศ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๑๙

๗.๙  คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาค
ธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนไทยในตางประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. คนไทย /แรงงานไทยในตางประเทศที่

ประสบปญหาไดรับความชวยเหลืออยาง
ทั่วถึง ชุมชนไทยในตางประเทศมีความ
เขมแข็งและสามารถรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทย 

− คนไทยในประเทศไดรับบริการอยางทั่วถึง  
รวมทั้งคนไทย/แรงงานไทยในตางประเทศ
ที่ประสบปญหาไดรับการชวยเหลือ  

− ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็ง และรักษาเอกลักษณและ
ความเปนไทยของชุมชนไทยในตางประเทศ 

  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑.  คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชน

ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุน
การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยใน
ตางประเทศ 

− คุมครองปองกันมิใหคนไทยตกเปนเหยื่อ
การคามนุษย  ในทุก รูปแบบ  โดยการ
เสริมสรางชุมชนไทยเขมแข็งและชวยเหลือ
ดูแลผูตกทุกขไดยาก 

− คุมครองสิทธิประโยชนตามสัญญาจางและ
กฎหมายทองถิ่นใหกับแรงงานไทยใน
ตางประเทศ และดูแลและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานไทยในตางประเทศ 

− พัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนเพื่อรักษาและขยายตลาด 
แรงงานไทยในตางประเทศ 

 

 

  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๒๐

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
รัฐบาลจะสงเสริมนโยบายการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะพัฒนา

และปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อใหสวนราชการมีความพรอมและกําลังคนที่มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความ
คุมคา และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให
ทันสมัย ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ และปลูกฝงคานิยมคนไทยตองไมโกง พัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะและรวมในกระบวนการยุติธรรมภายใตหลักการยุติธรรมชุมชน 
พรอมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดี โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น มี ขี ด

ความสามารถในทางการคลัง มีความ
เป น อิ ส ร ะพึ่ ง พ าตน เ อ ง ไ ด ม ากขึ้ น  
มีการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปนที่ยอมรับของประชาชน  เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลการกระจาย
อํานาจและรายงานผลอยางตอเนื่อง 

− สัดสวนภารกิจที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการถายโอนตอเปาหมายของ
แผนการกระจายอํานาจฯและแผนปฎิบัติ
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

− สัดสวนรายไดที่จัดเก็บเองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอรายรับทั้งหมด
เพิ่มข้ึน 

− อ งค ก รปกค รอ งส ว นท อ ง ถิ่ น มี แ ผน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบงบประมาณ 
ที่ชัดเจนในแผนพัฒนาทองถิ่น 

− สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
ใหบริการไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๒๑

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
 − สัดส วนองค ก รปกครองส วนท องถิ่ น 

ที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 − ประชาชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. ระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดมี
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมี
การบูรณาการภายในจังหวัด กลุมจังหวัด 

− มีกลไกประสานการจัดทําแผนจังหวัดและ
แผนกลุมจังหวัดที่สามารถประสานการ
จัดทําแผน และคําของบประมาณไดตาม
กําหนด โดยทุกภาคสวนใหความรวมมือ มี
สวนรวม ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ในจังหวัด 

− แผนจังหวัดและกลุมจังหวัดได รับการ
จัดสรรงบประมาณและการเบิกจายเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน 

๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มี
ความพรอมไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้ง
เปนทองถิ่นรูปแบบพิเศษได 

− มีก ระบวนการจั ดทํ าประชามติ และ
สอบถามความเห็นจากประชาชน 

− มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษเพิ่มข้ึน 

๔. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถ
อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน   รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน 

− ประชาชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความ 
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและ 
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

− หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐  
สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการไดตาม
เปาหมาย 

๕. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย
และ เสริ มสร า งบุ คลากรภาครั ฐ ให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

− สวนราชการไมนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

− บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๗๐  
มีความเปนมืออาชีพ มีความรูคูคุณธรรม
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เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
และมีความสมดุลในคุณภาพชีวิตและ 
การทํางานมากขึ้น 

๖. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่อง
การทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 

− อัตราการ เปลี่ ยนแปลงของคดีทุจ ริต
ประพฤติมิชอบในระบบราชการลดลง 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลงัสู

ทองถิ่น  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น โดย
มีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอํานาจให
ทองถิ่นจัดเก็บรายไดจากภาษีอากร และ
คาธรรมเนียมไดมากขึ้น เพื่อใหทองถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐาน
แ ล ะ ต อบสนอ ง ค ว า มต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
เหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น 

− พัฒนาเพิ่มรายไดใหทองถิ่นและปรับปรุง
โครงสรางรายไดเพื่อเสริมสรางความเปน
อิสระใหทองถิ่น 

− พัฒนาระบบกฎหมายทองถิ่น 

๒. สนับสนุนการดํ า เนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหยึดหลักธรรมา 
ภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ  มุ งตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอ
ชุมชน และมีความโปรงใสมากขึ้น โดยให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และมีสวน
รวมในกระบวนการวางแผนและการ
ทํางาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
ทองถิ่น 

− พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบริหารและขาราชการสวนทองถิ่น ควบคู
ไปกับการปองกันและปราบปรามทุจริต
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
ขาราชการสวนทองถิ่น 

− พัฒนาระบบการบริหารจัดการในดาน
ตางๆ อาทิ การบริหารจัดการบุคคล ระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การ
คลัง รวมทั้งนําการจัดการความรู (KM) มา
ใชในการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

− พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

− สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของ
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะพั ฒ น า วั ฒ น ธ ร ร ม
ประชาธิปไตย 

 
๓. ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการ

ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ้ําซอน เพื่อ
สามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยง
กัน และประสานการใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสม  ควบคู ไปกับการเรง รัดการ
ดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณ
ให อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลอยางตอเนื่อง 

− สรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคราชการ (ราชการสวนกลาง 
ภูมิภาค ทองถิ่น) ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งการถายโอนบทบาท
ภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจาก
สวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 

− เรง รัดการถายโอนภารกิจของราชการ
สวนกลางใหองคกรปกครองทองถิ่น 

− พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

− พัฒนาระบบกฎหมายใหสอดคลองกับ
แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติ
การ 

− สง เสริมการวางแผนยุทธศาสตรการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ใหสามารถ
นําไปสูการแปลงแผนสูภาคปฏิบัติฯ อยาง
มีประสิทธิผล 

− เสริมสรางระบบการติดตามประเมินผล 
การกระจายอํานาจ 

 
๔. บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหาร

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถิ่น
โดยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบ
บู รณาก า รผ า น ก ร ะบ วนก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจั งหวัดที่

− พัฒนาระบบ กลไก และโครงสรางพื้นฐาน
ของการบริหารแผนและยุทธศาสตรของ
จังหวัดและกลุมจังหวัดผานกระบวนการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร ระดับชาติและระดับภาค 
ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและแผนชุมชน โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
ทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 

− สนับสนุนใหจังหวัด /กลุมจังหวัดพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และความมั่นคงในพื้นที่อยาง
บูรณาการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและ
การบริหารจัดการที่ดี 

 พัฒนาเศรษฐกิจใหแข็งแกรง  ปรับ
ระบบการผลิตและปจจัยสนับสนุนให
สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันไดอยางสมดุล 

 พัฒนาศักยภาพคนและยกระดับ
คุณภ า พ ชี วิ ต  ค ว บ คู ไ ป กั บ ก า ร
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน 

 เสริมสรางความมั่นคง รักษาความสงบ
สุขและความปรองดองสมานฉันทของ
คนในพื้นที่ 

 บริหารกิจการบานเมืองอยางมีธรรมา 
ภิบาล 

− สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
และงบประมาณของจังหวัด /กลุมจังหวัด
ใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
โดยผานระบบการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

− พัฒนาระบบกลไกการบริหารแผนและ
ยุทธศาสตรของจังหวัด และกลุมจังหวัด
ผานกระบวนการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

− สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและ
การเชื่อมโยงกับผนพัฒนาของทองถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด 
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นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
− สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

สะทอนปญหา เพื่อใชประกอบการจัดทํา
ความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี 

๕. สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบ
พิ เศษใหสอด รับกับระ ดับการพัฒนา
เศ รษฐกิ จ และสั ง คมของพื้ น ที่  โ ดย
สนับสนุนใหทองถิ่นที่มีศักยภาพและความ
พรอมจัดตั้งเปนมหานคร 

− สนับสนุนการดําเนินการเพื่อใหมีการ
บริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๖. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของ
ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน  รวมถึงการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของ
สังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและ
ถูกตองชอบธรรม และสงเสริมเสรีภาพใน
การรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

− พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการ 

− สนับสนุนและสงเสริมการประสานการ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ 

๗. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร ผ ล ง า น แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางตอเนื่ อง  เพื่ อใหมีประสิทธิภาพ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ก า ร ส ง ม อ บบ ริ ก า ร
สาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ 
โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปน
กําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

− พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมี
ขีดความสามารถและความยืดหยุ น
คลองตัวตอบสนองตอการปฏิบัติราชการ
และการสงมอบบริการสาธารณะ 

− วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่
เปนธรรมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

− พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญ
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เ ชิ ง ยุ ท ธศาสต ร แ ละส ร า ง ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อใหรองรับ
กับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

๘. ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิ
ประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐให เหมาะสมกับความสามารถ  และ
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่
อาจแตกตางกันตามพื้นที่ ตามการแขงขัน
ของการจ างงานในแตละสายอาชีพที่
เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษา
คนเกง คนดีไวในราชการ รวมทั้งการสราง
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่
จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

− พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ร ง จู ง ใ จ  เ งิ น เ ดื อ น 
คาตอบแทน รวทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ใหสามารถจูงใจคนเกง คนดี เขาสูระบบ
ราชการและรักษาไวในระบบราชการ 

− สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

− สรางคนเกงคนดีผูมีความรูความสามารถ
ในสวนราชการ 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น ระบบงานยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล นําไปสู
การสรางสังคมไทยใหมีความยุติธรรม ดวย
การมีสวนรวมของรัฐ ประชาชนมากขึ้น 

 

− สัดสวนคดีอาชญากรรมในภาพรวมของ
ประเทศตอประชากรลดลง 

− อัตราการกระทําผิดซ้ําของเด็ก เยาวชน 
นักโทษเด็ดขาด ผูถูกคุมประพฤติภายหลัง
การปลอยตัวหรือพนการคุมประพฤติตอ
จํานวนผูกระทําผิดลดลง 

− สั ด ส ว น ค ดี ที่ ไ ด รั บ ก า ร แ ก ไ ข โ ด ย
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

− ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๒๗

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
− รอยละของจํานวนกฏหมายและระบบงาน

ยุติธรรมของรัฐที่ไดรับการพัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่

ลาสมัยและเปดชองให เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบหรือทําใหเกิดประโยชนทับ
ซอน รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยาย
และยกเลิกอายุความในคดีอาญาบาง
ประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอยาง
จริงจัง และสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาส
ตรวจสอบการ ใช อํ านาจรั ฐมากขึ้ น 
สงเสริมคุณธรรมคูความรูทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทย
ตองไมโกง” 

 

− เร งปองกันและปราบปรามการทุจ ริต
ภาครัฐและเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

− การศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมาย 

๒. พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการ
อํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และเปนธรรมตอทุกกลุม โดย
สงเสริมใหมีการนําหลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและหลักการระงับขอพิพาท
ทางเลือกมาใช ในการไกล เกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกร
ประนอมขอพิพาท มีกระบวนการชะลอ
การฟองสําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ 
และคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ปเปน

− พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบ
อํานวยความยุ ติธรรม  และระบบงาน
รองเรียนใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

− เรงรัดปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย
และเหมาะสม 

− เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
หนวยงานที่ เกี่ยวของกับการบังคับใช
กฎหมาย เนนการจัดการที่โปรงใส ถูกตอง 
เปนธรรม  เพื่ อ คุมครองสิทธิ เส รีภาพ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๒๘

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
อยางนอย มีระบบหรือกระบวนการให
สามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปน
ธรรมมากขึ้น 

อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน และ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 

 การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดี 
 การสรางศักยภาพการดําเนินคดีแพง 
คดีแรงงานและคดีปกครอง 

 การเสริมสรางระบบการบังคับคดีรักษา
ผลประโยชนของรัฐ 

 การเสริมสรางระบบการตรวจราง
สัญญาและการใหคําปรึกษา 

− สงเสริมการใชหลักความยุ ติธรรมเชิง
สมานฉันทและการระงับขอพิพาท 

 การสรางพันธมิตรและเครือขายเพื่อ
ดําเนินการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน 

 การเสริมสรางระบบการยุติคดีแพง คดี
แรงงานและคดีปกครอง 

 การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคใน
เชิงรุก 

 การลดการฟองคดีของประชาชน 
 

๓. พัฒนากฎหมายให เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และการคุมครองสิทธิสวน
บุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการให
ประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิ
เสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้ จะ
เรงดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กฎหมาย  และองคกรเพื่ อการปฏิ รูป
กระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของ

− ป รับระบบงานและกระบวนการ ให
ประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิ
เสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 สงเสริมระบบการอํานวยความยุติธรรม
ให แ ก ป ร ะ ช าชนและ เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ยุติธรรม
รวมทั้ งการบั งคับใช กฎหมายต อ
ผูกระทําผิด 

 พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและ
พัฒนาความรวมมือในงานยุติธรรม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๒๙

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
หนวยงานของรัฐในการใหความเห็น หรือ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐให
เปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม 

− พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง 

 พัฒนากฎหมาย ระเบียบกลาง และ
บุคลากรใหทันสมัย เหมาะสมกับ 
การพัฒนาประเทศและเปนประโยชน
ตอสังคม 

 กําหนดหลักเกณฑการพัฒนากฏหมาย
โดยจัดทํา ปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก
กฏหมายของสวนราชการ เพื่อใหการ
พัฒนากฎหมายมีความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 ปรับปรุงกฎหมายใหมีความเหมาะสม
และพัฒนากระบวนงานเพื่ อ เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ประชาชน 

  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ดานการ
ประกันสังคม 

๔. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น ภายใต
การใชอาสาสมัครเพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการยุ ติธรรมตั้งแตชั้น
ปองกันอาชญากรรม การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท การตรวจสอบการใชอํานาจและ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ 
สงเสริมใหผูกระทําความผิดที่พนโทษ
สามารถกลับสูชุมชนมาใชชีวิตรวมกันได
อยางปกติสุข ตลอดจนจัดใหมีบริการดาน
ทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก
ประชาชนผูมีรายไดนอย 

− ส ง เ ส ริ มกา รประนอมข อพิพาทและ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนบูรณาการความ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
งานกระทรวงยุติธรรม 

− เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม พัฒนาระบบการ
สืบสวนปราบปราม ขยายเปาหมายงาน
ชุมชนสัมพันธโดยใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวม ตลอดจนการบริหารจัดการ
ตางๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

− พัฒนาระบบงานอํานวยความเปนธรรมใน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๐

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
สังคมทุกระดับ  สง เสริมกระบวนการ
ยุ ติธรรมทางเลือก  และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารการ
พัฒนาชุมชน 

 
๕. พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการ

แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือ
เยาวชนและผูใหญใหมีความหลากหลาย
และเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย เพื่อให
ผูกระทําความผิดไดรับโอกาสในการแกไข 
ฟนฟู และสามารถกลับตนเปนพลเมืองดี 
ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก บน
พื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่ผูกระทํา
ความผิดพึงไดรับ 

 

− กลยุทธเปลี่ยนภาระใหเปนพลัง 
− การเสริมสรางศักยภาพการสอบสวนคดี

พิเศษ 

 

๖. ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า ตํ า ร ว จ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปน
ตํารวจมืออาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
รวมทั้งดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจ
ของตํารวจทั้งในสวนที่ไมใชภารกิจหลัก
และกระจายอํานาจการบริหารไปยังสวน
ภูมิภาค 

 

− ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายวาดวยการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ใหทันสมยั 
มีความเหมาะสม และตรวจสอบได 

− สงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจาหนาที่ตํารวจ 

๗. เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐได รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการ
ทํางานของตํารวจ อัยการ และผูใชอํานาจ
รัฐอ่ืน ๆ 

− สงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๑

๘.๓ ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูล

ขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนให
ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

− หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ ๗๐ 
สามารถบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้ วัดภายใตพระราชบัญญั ติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง − ประชาชนรอยละ ๘๐ ไดรับขอมูลขาวสาร
จากภาครัฐ 

๓. ใ ห มี ศู น ย บ ริ ก า ร ข อ มู ล ภ า ค รั ฐ เ พื่ อ
ประชาชน ผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียว
ทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
โอกาสไดรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และ
รองทุกขเกี่ยวกับภาครัฐไดอยางกวางขวาง
เปนธรรมและรวดเร็ว 

− มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางภาครัฐ 
กับประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
๑. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และ

เขาถึงขอมูล ขาวสารสาธารณะจากทาง
ราชการ  และสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้ง
ใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในทุกมิ ติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

− เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พรอมกับขยายโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชน 

− ปรับปรุงระบบฐานขอมูล รูปแบบกลไก 
− การใหบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงาน

ภาครัฐและภาคประชาชน 
− เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง 
− ที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหาร  
− การพัฒนาประเทศและผลการพัฒนา

ประเทศตอสาธารณะ 
− จัดทําโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๒

นโยบาย กลยทุธ/วธิีการ 
เพื่อประชาชน 

− จั ด ทํ า แ ผน ง านป ร ะ ช าสั มพั น ธ ก า ร
ดําเนินงานของกระทรวง 

๒. ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํารง
บทบาทสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะและ
สรางความสมานฉันทในชาติ 

 
 

− พัฒนาสื่อภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินการโดยมุงสรางความเปนธรรมกับ
ผูรับสารทุกกลุมอยางสมดุล 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม
ในการ เผยแพร ข า วสารข อมู ลที่ เ ป น
ประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มี
ผลตอบแทนเชิงพาณิชยตํ่า โดยไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุ นพัฒนากิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 

− สนับสนุนสื่อทองถิ่นและสื่อภาคประชาชน
ใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผู
ป ระกอบวิ ชาชีพสื่ อ  เพื่ อ ให ส่ื อมี เ ส รี 
ปราศจากการแทรกแซง  และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและ
ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

− เรงรัดการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิทธิ หนาที่ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่สาม 
 

 

 

กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ 
 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๓

๑. หนวยงานรับผิดชอบ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( ๒ ) 
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก  

๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการ
บริโภค 

 

๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาต ิ กห./มท./ยธ./นร. 
๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต

เปนองคกรถาวร 
พน./อก./ศธ./วธ./กษ./ยธ./      
นร./กค./กห./มท./สธ./พณ./

ธปท.   
๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง - 
๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของ

ชาวโลก 
กต. 

๑.๑.๕ ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน อก./ทส./กต./กษ. 
๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัด

มาตรการกระตุนการทองเที่ยว 
กก./กค./มท./คค./ทส./นร. 

๑.๑.๗ เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ทส./สธ./ศธ./รง./นร./คค./กห. 
๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน  

๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิก
จางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง 

รง. 

๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหา
แรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม 

นร./ศธ./สธ. 

๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูก
เลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

รง./กค. 

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ พม./มท. 
๑.๒.๕ เพิ่มมาตรการดานการคลัง - 
๑.๒.๖ สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก มท./ วท./กค./นร. 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๔

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( ๒ ) 
 

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผาน
กลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และเรงสราง
ระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 

พณ./กษ./กค. 

๑.๒.๘ เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของ
สินคาเกษตรและสินคาชุมชน 

พณ./กค./กษ./มท. 

๑.๒.๙ จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ กษ. 
๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 
สธ./มท. 

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน  
๑.๓.๑ ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป ศธ./วธ./มท. 
๑.๓.๒ กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความ

จําเปนตอการครองชีพ 
พณ. 

๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน พน./มท./คค. 
๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามัน

อยางมีประสิทธิภาพ 
พน. 

๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

นร. 

๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ  
๒.๑ ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กห./ทก./นร./มท. 
๒.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอม

ในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน 
กห./นร. 

๒.๓ เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน นร./กห./มท. 

๒.๔ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความ
มั่นคง 

นร./มท./รง. 

๒.๕ เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
 
 

นร./กห. 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๕

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( ๒ ) 
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

๓.๑ นโยบายการศึกษา ศธ./นร. 
๓.๒ นโยบายแรงงาน รง./ศธ./อก./กษ./พณ./สธ./วท. 
๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข สธ. 
๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นร./วธ. 
๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย พม./มท. 
๓.๖ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ กก. 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ  
๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค นร./กค. 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  

๔.๒.๑ ภาคเกษตร กค./กษ. 
๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม อก./รง./ศธ./กค. 
๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ กก./นร./กค./กห./คค. 
๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน พณ./กค./กก. 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

มท./ทส./คค./ทก. 

๔.๔ นโยบายพลังงาน พน./มท./อก./กรอ./ทส. 
๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทก./ทส. 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๕.๑ คุมครองและอนุ รักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา  ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้ง
ฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ 

ทส./วท./มท.  

๕.๒ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. 

๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอน
แกผูประสบภัยธรรมชาติ 

ทส./กห./ทก./กก./ทท. 

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ
อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย 

ทส./มท./อก. 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๓๖

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( ๒ ) 
๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
ทส./อก./นร. 

๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน 

ทส./อก. 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน
และงานวิจัยประยุกต 

วท./นร. 

๖.๒ เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากร
ดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

วท./นร./ศธ. 

๖.๓ ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ วท./นร. 
๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

๗.๑ พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ นร./กต./ธสน. 
๗.๒ สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระ

ที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 

นร./กต./กค./รง./ทก. 

๗.๓ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกร
มุสลิมระหวางประเทศ 

กต. 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ 

กต./กค./รง./ทก. 

๗.๕ สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ 

กต./ทก./ทส. 

๗.๖ สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและ 
พหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ 

กต./รง./ทส. 

๗.๗ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย 

 

กต. 
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ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 

( ๒ ) 
๗.๘ สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึง

ระดับประชาชน 
กต. 

 
 

๗.๙ คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย 
และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

กต. 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน อก./ทส./นร./มท./พม./ยธ. 
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม อก./ทส./ยธ. 
๘.๓ ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร อก./นร. 
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๒. ประมาณการรายไดและรายจายตามนโยบาย 
 

ประมาณการรายไดสุทธิเปนการประมาณการรายไดที่จัดเก็บโดยกระทรวงการคลังหักดวย การคืน
ภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรรรายไดภาษีมูลคาเพิ่มใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด เงินชดเชยสงออก 
และการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ความตองการใชเงินประกอบดวยการใชเงินเพื่อดําเนินนโยบายตามแผนการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งสวนราชการไดมีขอเสนอเบื้องตน และรายการคาใชจายดําเนินการภาครัฐซึ่งประกอบดวย
รายจายเงินเดือน คาสาธารณูปโภค ภารกิจพื้นฐานและภาระผูกพัน รายจายรายการงบกลางตามสิทธิ
บุคคลภาครัฐ รายจายหนวยงานอิสระของรัฐ งบกลางสําคัญ และรายจายอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งรายจายภาระหนี้ 

ขอมูลประมาณการรายไดและความตองการใชเงินเปนขอมูลเบื้องตน และในการบริหารราชการ
แผนดิน รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณประจําปโดยยึดประเด็นนโยบาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ 
วิธีการ เปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และจะบริหารจัดการใหอยูในกรอบวินัยการคลัง ซึ่งจะพิจารณา
ถึงรายละเอียด ความพรอม และลําดับความสําคัญของโครงการตามสถานการณ รวมถึงพิจารณาแหลงเงิน
ทั้งในและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายตามความเหมาะสม 

ประมาณการรายไดและรายจายรวมตามนโยบายแผนการบริหารราชการแผนดินประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

(ลานบาท) 
นโยบาย ๒,๕๕๒ ๒,๕๕๓ ๒,๕๕๔ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๑. ประมาณการรายไดสุทธิ ๑,๕๘๖,๐๐๐ ๑,๕๑๙,๐๐๐ ๑,๖๒๑,๐๐๐ ๔,๗๒๖,๐๐๐ 
๒. ประมาณการความตองการใชเงินตามนโยบาย ๑,๒๘๖,๐๐๐ ๒,๑๔๙,๐๐๐ ๑,๘๐๖,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ 
๒.๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ๒๕๔,๐๐๐ ๖๑๗,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐ ๑,๐๙๓,๐๐๐ 
๒.๒  ความม่ันคงของรัฐ ๑๓๘,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐ ๕๓๑,๐๐๐ 
๒.๓ สังคมและคุณภาพชีวิต ๒๐๓,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐ ๒๘๙,๐๐๐ ๘๐๙,๐๐๐ 
๒.๔ เศรษฐกิจ ๔๔๐,๐๐๐ ๗๐๓,๐๐๐ ๗๕๗,๐๐๐ ๑,๘๙๘,๐๐๐ 
๒.๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ๑๓,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 
๒.๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๑๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ 
๒.๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
๒.๘ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ๖๙,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ 

๓. รายการคาใชจายดําเนินการภาครัฐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๒๖,๐๐๐ ๗๗๘,๐๐๐ ๒,๒๐๓,๐๐๐ 
๔. รวมความตองการใชเงินทัง้สิ้น (๒ + ๓) ๑,๙๘๕,๐๐๐ ๒,๘๗๔,๐๐๐ ๒,๕๘๔,๐๐๐ ๗,๔๔๒,๐๐๐ 

๔.๑ เงินงบประมาณ ๑,๓๖๖,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๑๘๙,๐๐๐ ๕,๗๙๓,๐๐๐ 
๔.๒ เงินนอกงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๓๕,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ 
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หมายเหตุ  ๑.  ขอมูลประมาณการรายไดจากกระทรวงการคลัง ประมาณการคาใชจายดําเนินการภาครัฐจากสํานักงบประมาณ และประมาณการ 
ความตองการใชเงินจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงประมวลจากขอเสนอของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  ทั้งนี้ ไมรวมองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ  

 ๒.  ประมาณการความตองการใชเงินตามแผนการบริหารราชการแผนดินเปนประมาณการวงเงินเบื้องตน ซ่ึงในสวนของรัฐบาลจะตอง
บริหารจัดการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะที่กําหนดใหกระทรวงการคลังกูเงินและค้ําประกันหนี้ไดในแต
ละปเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้ (๑) การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณไมเกินวงเงินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจายที่ต้ังไวสําหรับชําระคืนเงินตน (๒) การกูเงินเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเปนเงินตราตางประเทศ (หรือเงินบาท)ไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจายประจําป (๓) การค้ําประกันการ
ชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ ไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

  ๓.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  มีวงเงิน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท แตกตางจากประมาณการความตองการใช
เงินงบประมาณตามนโยบายจํานวน ๑,๓๖๖,๐๐๐ ลานบาท เนื่องจากคิดรวมเฉพาะความตองการใชเงินงบประมาณในสวนของ
แผนงาน/โครงการสําคัญที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ซ่ึงไมรวมรายจายประจํา  
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๓. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

การปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผนดินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
ไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓  และ มาตรา ๑๔  ซึ่งไดนํานโยบายรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวนัที ่๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๕๑ มาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญดานเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายได รายจายและ
ทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  

สําหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดกําหนดเปน ๓ แนวทาง 
ดังนี้ 

๑. การวัดผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ภายหลังจากการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๔ ปตามมาตรา ๑๖ แลวเสร็จ สวนราชการจะตองนําแนวทางดังกลาวไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเพื่อกําหนดรายละเอียดในดานผลผลิต กิจกรรม / แนวทางดําเนินงาน และทรัพยากรที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพื่อใชประกอบการของบประมาณและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดานประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และผลผลิตตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคกร ทั้งนี้ ทุกสวนราชการจะตองจัดใหมี
การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๓) ที่กําหนดใหสวนราชการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กําหนดขึ้น รวมทั้งจัดทํารายงานประจําป เพื่อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรา 
๑๖ 

นอกจากนี้ ยังตองประเมินความคุมคาตามมาตรา ๒๒ ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรดําเนินการ
ตอไปหรือยุบเลิก  และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป   ทั้งนี้  
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ในการประเมินความคุมคาใหคํานึงถึงประเภท สภาพ และความเปนไปไดของภารกิจ ประโยชนที่รัฐและ
ประชาชนพึงได  ซึ่งรวมถึงประโยชนและผลเสียตาง ๆ ที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดดวย 

๒. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารราชการแผนดิน 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๔  กําหนดใหตองมีการติดตามประเมินผล  ดังนั้น จึงไดกําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผนดินออกเปน ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ การติดตามผลความกาวหนาประจําป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดตาง ๆ 
ในแตละนโยบาย เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะ
นําไปสูการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยุทธ
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ระยะที่ ๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน โดยเปนการทบทวนผล ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้ง
วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อนําไปสูการทบทวนประเด็น
นโยบาย ตัวชี้วัด และเปาหมาย กลยุทธหลัก เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ 
ในกรณีที่มีความจําเปนใหเหมาะสมตอไป 

ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เปนการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใชแผน 
เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาที่ใชแผนการบริหารราชการแผนดิน 

๓. การกํากับการดําเนินการตามแผนและการตรวจสอบเชิงนโยบาย 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสูเปาหมายที่กําหนดไว รัฐบาลไดต้ังคณะกรรมการระดับชาติซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาที่กํากับดูแล และเอื้ออํานวยการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ไดแก
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
เศรษฐกิจ (กรอ.) รวมถึงคณะกรรมการอื่นๆ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้เพื่อให
แผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติและเม็ดเงินจากแผนงาน/โครงการไดรับการเรงรัดเบิกจายสู
ระบบเศรษฐกิจและถึงมือประชาชน จึงเห็นควรใหมีระบบหรือกลไกกํากับการดําเนินงานตามแผน โดยมี
หนาที่ประเมินสถานการณความจําเปนในการปรับแผนและกํากับการดําเนินการ การเรงรัดเบิกจาย
งบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 
 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๔๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 
 

การวางนโยบาย 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  

(มิติภารกิจงานตามอํานาจหนาที่
ปกติ – มิติพื้นที่ - มิติระเบียบวาระ
พิเศษ) 

การวางแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  

(ผลผลิต – กิจกรรม – ทรัพยากร) 

การติดตามและประเมินผล 

การทบทวน ตรวจสอบ และ
ประเมินสถานการณ 

การวัดผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป 
 เงินรางวัลตามผลงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
 

 

 
 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ๑๔๓

บทสรุป 
 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือที่ชวยให 
การบริหารประเทศของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของนโยบายในแตละดาน
ตามที่ไดต้ังเปาหมายไว โดยไดมีการเตรียมการลวงหนาทั้งการกําหนดแผนงาน / โครงการ และระยะเวลา 
ที่จะดําเนินการ แผนเงินที่จะตองใช แผนคนที่มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งในชวง ๓ ปตอไปนี้รัฐบาลมีภารกิจ 
ที่ สําคัญหลายดาน  ทั้งการฟนฟู เศรษฐกิจทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  การสราง 
ความสมานฉันทในสังคม การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ การเตรียมความพรอมของเศรษฐกิจและสังคม
ใหปรับตัวเขาสูโลกาภิวัตนไดอยางมีภูมิคุมกัน ตลอดจนการปรับตัวของภาคการเมืองและภาคประชาชน 
ใหสามารถดําเนินบทบาทของตนภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดอยาง
ราบร่ืน 

เมื่อแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรวมกันจัดทําแผนนิติบัญญัติเปนลําดับ
ถัดไป โดยตองแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาวประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา สําหรับสวนราชการจะตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการในชวง ๓ ปตอจากนี้  และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของแผนงานและ
โครงการทั้งหมดที่หนวยงานจะดําเนินการอยางสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐมนตรีสามารถมีมติใหมี
การปรับปรุงแกไขแผนการบริหารราชการแผนดินใหมีความเหมาะสมไดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหกลไกการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินมีความยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ ไดมีการปรับปรุง สาระและรูปแบบเพื่อให
แผนการบริหารราชการแผนดินเปนเครื่องมือการบริหารที่ดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีเร่ืองสําคัญที่
จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ไดแก การศึกษา การพัฒนา และการเก็บขอมูล 
เพื่อใหสามารถกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของนโยบายไดอยางครบถวนหรือเหมาะสมยิ่งขึ้น และ 
การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนการบริหารราชการแผนดินอยางมีความหมายใน 
เชิงนโยบายและไมเปนภาระแกหนวยราชการที่มีภาระมากอยูแลวในการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ 
ผูตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยูหลากหลายในรอบเวลาตาง ๆ กัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่สี่ 
 

 

 

แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล 
 
 



 

 
๑๔๔

แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Project) 
แผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลเปนการลงทุนที่มีความพรอม และสามารถที่จะดําเนินการไดในปแรก ซึ่งอาจมีงบประมาณผูกพันมาจาก
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ และ/หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๒ แลว รวมทั้งมีความสอดคลองกับนโยบาย ทั้งนี้ หากเปนภารกิจประจําจะตอง 
เห็นผลอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ ๒๕๕๒  ประกอบดวย ๑๗๒ แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริม่ดําเนินการในปแรก    
๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการ
ลงทุนและการบริโภค 

   

๑.๑.๑.๑ โครงการการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม เสริมสรางความ
รักชาติและเสริมสรางวินัยแกคนในชาติ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(ปค.) ๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของ
คนในชาติ 

๑.๑.๑.๒ โครงการลูกเสือชาวบานจงรักภักดีสรางความสามัคคี
สมานฉันท 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(ปค.) 

๑.๑.๒.๑ โครงการการพัฒนาและบูรณาการการแกไขปญหารวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ (ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต) 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(ปค.) ๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนองคกรถาวร 

๑.๑.๒.๒ โครงการการเสริมสรางศักยภาพของกองกําลังประจําถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(ปค.) 



 

 
๑๔๕

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑.๒.๓ โครงการจัดหารถยนตดับเพลิงและอุปกรณกูภัยใหแก
อําเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอใน
จังหวัดสงขลา รวม ๓๗ อําเภอ จํานวน ๓ รายการ ไดแก 
รถยนตกูภัยเอนกประสงคพรอมอุปกรณกวาดเก็บตะปู 
เรือใบและไฟฟาสองสวาง รถยนตดับเพลิงขนาดกลางชนิด
มีถังน้ําในตัวขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร และรถยนตบรรทุกน้ํา
สนับสนุนการดับเพลิง ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(ปภ.) 

๑.๑.๒.๔ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่
ชายแดนภาคใต 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ธปท. 

๑.๑.๒.๕ โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสรางงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ อก.(กสอ.) 

๑.๑.๒.๖ โครงการเสริมสรางความยุติธรรมและความเขมแข็งในการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ยธ.(สป.ยธ) 

๑.๑.๒.๗ โครงการศูนยตอนรับผูรวมสรางสันติสุข ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ยธ.(กคส.) 
๑.๑.๒.๘ โครงการพัฒนาศูนยนิติวิทยาศาสตรจังหวัดชายแดนใต ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ยธ.(สนว.) 
๑.๑.๒.๙ กลุมโครงการสรางโอกาสทางการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ศธ.(สพฐ. / สกอ. / สอศ.) 
๑.๑.๒.๑๐ โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต(ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ
สงขลา) 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ กษ.(กสก.) 

๑.๑.๒.๑๑ โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต
(พื้นที่ ๑๘๔,๑๕๐ ไร) 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ กษ.(พด) 

๑.๑.๒.๑๒ โครงการสงเสริมอาชีพดานการปศุสัตวในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ กษ.(ปศ.) 



 

 
๑๔๖

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑.๒.๑๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลและอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ 

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ อก.(สป.อก) 

๑.๑.๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการ
ปฏิรูปการเมือง  

๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ นร.(สปน.) ๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง 

๑.๑.๓.๒    
๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของ

ชาวโลก 
๑.๑.๔.๑ การสนับสนุนการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทย  ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กต. (กรมอาเซียน) 

๑.๑.๕.๑ แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวน ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร (สศช.) 
๑.๑.๕.๒ แผนงานจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๕๕๒ นร (สงป.) 

๑.๑.๕.๓ โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคลองระบบเศรษฐกิจฐานราก ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ กค. (ธกส.) 
๑.๑.๕.๔ โครงการสินเชื่อ OTOP ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  กค. (ธ.กรุงไทย) 
๑.๑.๕.๕ โครงการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจ

ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากการปดทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิและทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ กค. (ธพว.) 

๑.๑.๕.๖ โครงการอนุรักษ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทน.) 
(๑) โครงการปรับปรุง ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา  
(๒) โครงการจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ  
(๓) โครงการตามพระราชดําริ  

  

๑.๑.๕.๗ โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใน 
ระยะสั้น 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ กษ. (กป./ปศ./อ.ส.ค./
สกย./กสก./พด.) 

๑.๑.๕ ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน 

๑.๑.๕.๘ โครงการปรับปรุงทรัพยากรเพื่อชวยเหลือเกษตรกรระยะสั้น 
(ปรับปรุงพื้นที่นารางเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน ๔,๐๐๐ ไร) 

๒๕๕๒ กษ.(พด.) 



 

 
๑๔๗

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑.๕.๙ โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
(๑) การจัดการน้ําชลประทาน  
(๒) การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
(๓) การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  
(๔) โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

(๒๗,๔๔๐ บอ)  
(๕) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(๖,๓๕๐ ไร)  

๒๕๕๒ กษ.(ชป./พด.)  
กษ.(ชป.) 
กษ.(ชป.) 
กษ.(ชป.) 
กษ.(พด.) 

 
กษ.(พด.) 

๑.๑.๖.๑ แผนงานฟนฟูภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นใหกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

๒๕๕๒ กก. (ททท.) 

๑.๑.๖.๒ แผนงานกระตุนการเดินทางตลาดตางประเทศและ
ภายในประเทศ 

๒๕๕๒ กก. (ททท.) 

๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ
และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว 

๑.๑.๖.๓ โครงการสงเสริมปแหงการทองเที่ยวไทย ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ กก. (สสปน.) 
๑.๑.๗.๑ แผนการลงทุนดานบริการสุขภาพทั้งระบบ   

(๑) โครงการขยายเครือขายและเสริมศักยภาพหนวย
บริการสุขภาพใกลบานใหทันสมัยไดมาตรฐาน 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 

(๒) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ./กห. 
(๓) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 
(๔) โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิ ศูนยโรคหัวใจ ศูนย

โรคมะเร็ง และเครือขายการบาดเจ็บแหงชาติ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ./ศธ./กห. 

๑.๑.๗ เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 

(๕) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยและ
บุคลากรสาธารณสุข 

 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ./ศธ. 



 

 
๑๔๘

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

(๖) โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวยและการแพทย
ฉุกเฉินในเครือขาย บริการสุขภาพ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 

(๗) โครงการปฏิรูประบบขอมูลสุขภาพภาครัฐ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ./ศธ./กห. 
(๘) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขาย

บริการทุกระดับ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 

(๙) โครงการบูรณาการบริการผูสูงอายุจากปฐมภูมิสู
ตติยภูมิ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 

(๑๐) โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศสถาบันวิจัย
การแพทยแผนไทย และอาโรคยาศาล (โรงพยาบาล
แพทยแผนไทย) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สธ. 

๑.๑.๗.๒ แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถานบริการสุขภาพ 
(การปรับปรุงสถานีอนามัย) 

๒๕๕๒ สธ. 

๑.๑.๗.๓ แผนลงทุนดานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔  ศธ. / นร./ รง. 
(๑) แผนงานการเสริมสรางการเรียนรูในชุมชน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ รง. (สป./  กกจ. / กสร.) 
(๒) แผนงานการวางพื้นฐานการศึกษาและการเรียนรู

แบบองครวม 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ ศธ. (สพฐ.) / นร. (สมศ.) 

(๓) แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนาองคความรู 
นวัตกรรม 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ ศธ. (สพฐ. / สอศ. / สกอ.) 
/ นร. (สมศ.) / รง. (สป.) 

(๔) แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบและปจจัย
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ ศธ. (สพฐ.) 

๑.๑.๗.๔ โครงการอนุรักษ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทน.) 



 

 
๑๔๙

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

(๑) โครงการระบบสงน้ําแมน้ํานาน บึงบอระเพ็ด 
(๒) โครงการหวยไมเต็ง 
(๓) โครงการการผันน้ําอางแมรําพัน 
(๔) โครงการการผันน้ําปง – ยม 
(๕) การศึกษาทบทวนความเหมาะสมการผันน้ํา 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการสํารวจ 
๑.๑.๗.๕ โครงการเตรียมการรับมือและบรรเทาปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(๑) โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย

ชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

๒๕๕๒ ทส. (คพ.) 

๑.๑.๗.๖ โครงการผันน้ํางึม-หวยหลวง-หนองหานกุมภวาป-ลําปาว-
แมน้ําช ี
(๑) โครงการพัฒนาลุมน้ําตาป-พุมดวง จ.สุราษฎรธานี 
(๒) โครงการผันน้ําจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ไปยังแหลง

เก็บกักน้ํา จังหวัดระยอง 
(๓) โครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาฝง

ตะวันออก-อางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
 

ทส. (ทน.) 
 

ทส. (ชป.) 
ทส. (ชป.) 

 
ทส. (ชป.) 

๑.๑.๗.๗ โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม.  
สายสีแดง ชวง บางซื่อ-ตลิ่งชัน 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ คค. (รฟท.) 

๑.๑.๗.๘ โครงการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟสายตะวันออก  
พญาไท-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ คค. (รฟท.) 

๑.๑.๗.๙ โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ 
 

๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ คค. (รฟม.) 



 

 
๑๕๐

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๑.๗.๑๐ โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และ
ชวงหัวลําโพง-บางแค 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ คค. (รฟม.) 

๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน    
๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอ

การเลิกจางและปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง 
๑.๒.๑.๑ โครงการใหสินเชือ่ผานสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคลอง

แกสถานประกอบการ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ รง. (สปส.) 

๑.๒.๒.๑ โครงการเสริมสรางศักยภาพผูวางงานเพือ่สรางมลูคาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

๒๕๕๒ นร. (สลน.) 

๑.๒.๒.๒ โครงการสรางอาชีพการดูแลเด็กและผูสูงอายุในชมุชน 
สําหรับผูถูกเลิกจาง ผูวางงานเดิม และผูที่จบการศึกษาใหม 

๒๕๕๒ สธ. (กรมอนามัย) 

๑.๒.๒.๓  โครงการฝกอบรมระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพเพือ่ชุมชน ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ศธ.(สอศ.) 
๑.๒.๒.๔  โครงการชวยเหลอืบัณฑิตวางงาน ๒๕๕๒ ศธ. (สกอ.) 

๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับ
ปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและ
นักศึกษาจบใหม 

๑.๒.๒.๕ โครงการคืนครูใหนักเรียน ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ศธ. (สพฐ.) 
๑.๒.๓.๑ โครงการกองทุนสงเคราะหลูกจาง ชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิก

จางเนื่องจากผลกระทบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ รง. (กสร.) ๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน

ของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ๑.๒.๓.๒  โครงการสานฝนแรงงานคืนถิ่นสนับสนุนการจางงานใน

ชุมชนทองถิ่นใหเปนกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ชนบท 

๒๕๕๒ กค. (ธ.ก.ส.) 

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ๑.๒.๔.๑ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชรา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(สถ.) 
๑.๒.๕ เพิ่มมาตรการดานการคลัง  ๑.๒.๕.๑    

๑.๒.๖.๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร. (สลน.) ๑.๒.๖ สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ 
ฐานราก ๑.๒.๖.๒ ใหสินเชื่อเพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของกลุม/

องคกรชุมชนระดับฐานราก 
 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กค. (ธอส.) 



 

 
๑๕๑

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๒.๗.๑ ศึกษาวิจัยรูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กษ.  (กสก.) 
๑.๒.๗.๒ โครงการศูนยรวบรวมพัฒนาคณุภาพสินคาและเพิ่มชองทาง

การตลาด  
๒๕๕๒ พณ. (คน.) 

๑.๒.๗.๓ โครงการรับชําระหนี้กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตาม
โครงการรับจํานาํผลผลิตการเกษตร 

๒๕๕๒-๒๕๕๓ กค. (ธ.ก.ส.) 

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
ผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ 
และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 

๑.๒.๗.๔ โครงการฟนฟูและพักหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยและผู
ยากจน 

๒๕๕๒-๒๕๕๓ กค. (ธ.ก.ส. ) 

๑.๒.๘.๑    ๑.๒.๘ เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคา
ของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน ๑.๒.๘.๒    

๑.๒.๙ จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ ๑.๒.๙.๑ การจัดการดานสภาเกษตรกร ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กษ. (สป.กษ.) 
๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 
๑.๒.๑๐.๑ โครงการสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใน
ชุมชน 

๒๕๕๒– ๒๕๕๔ สธ./มท. 

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน    
๑.๓.๑.๑ โครงการจัดบริการศึกษาฟรี ๑๕ ป ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ศธ. (สพฐ. / สป.) /  

วธ. (สบศ.) / มท. (อปท.) 
๑.๓.๑ ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป 

๑.๓.๑.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ๒๕๕๒ มท. 
๑.๓.๒.๑    ๑.๓.๒ กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มี

ความจําเปนตอการครองชีพ ๑.๓.๒.๒    
๑.๓.๓.๑ แผนงานบรรเทาผลกระทบจากราคากาซหุงตม ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (สบพน.) ๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
๑.๓.๓.๒ การลดภาระคาใชจายดานน้ําประปา ไฟฟา รถประจําทาง

ธรรมดา และรถไฟชั้น ๓ 
 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ มท. / คค. / พน. 



 

 
๑๕๒

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคา
น้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๔.๑ แผนงานบริหารจดัการราคาน้าํมันเชื้อเพลิงใหอยูในระดับ
ราคาที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (สบพน.) 

๑.๔.๑    ๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ๑.๔.๒    

๒. นโยบายความมั่นคงของรฐั    
๒.๑.๑ โครงการศูนยปฏบิัติการเฝาระวังภัยคุกคามการกระทํา

ความผิดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทก.(สป.ทก.) ๒.๑ ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๒.๑.๒ โครงการฝกอบรมกลุมเกษตรกรที่ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

๒๕๕๒-๒๕๕๔ มท.(สป.มท.) 

๒.๒.๑ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ
กิจการอวกาศเพือ่การปองกันประเทศ 

๒๕๕๒-๒๕๖๔ กห.(สป.กห.) ๒.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความ
พรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง
ดินแดน ๒.๒.๒ โครงการการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ กห.(สป.กห.) 

๒.๓ เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ๒.๓.๑ แผนงานสนับสนุนจังหวัดชายแดนในการบูรณาการ
ดําเนินการเพือ่สรางความเปนพันธมิตรในระดับพืน้ที่กับ
ประเทศเพื่อนบาน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ มท.(สป.มท.) 

๒.๔.๑ โครงการการดําเนินการดานสัญชาติและการกําหนดสถานะ
บุคคล 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ มท. (ปค.) ๒.๔ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอ
ความมั่นคง 

๒.๔.๒ โครงการการอาํนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานดาน
ความมั่นคงบริเวณชายแดน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ มท. (ปค.) 

๒.๕ เสริมสรางศักยภาพในการจัดการปญหาภัยคุกคามขามชาติ ๒.๕.๑    
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    

๓.๑ นโยบายการศึกษา ๓.๑.๑ โครงการทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ศธ. (สกศ.) 



 

 
๑๕๓

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๑.๒ กลุมโครงการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ ศธ. (สอศ.) 

๓.๑.๓ กลุมโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยพัฒนาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ ศธ. (สกอ.) 

๓.๑.๔ โครงการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร. (สศช.) 
๓.๒.๑ โครงการสงเสริมพัฒนาและกํากับดูแลแรงงานในและนอก

ระบบ 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ รง. (กสร.) 

๓.๒.๒ โครงการสงเสริมพัฒนาและกํากบัดูแลความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ รง.(กสร.) 

๓.๒ นโยบายแรงงาน 

๓.๒.๓ โครงการพัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ รง.(กพร.) 
๓.๓.๑ แผนงานลดปจจัยเสี่ยงและสรางเสริมสุขภาพ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ.(สช. / สสส. / สปสช.) 

๓.๓.๑.๑  โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชา
เฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ.(สช.) 

๓.๓.๑.๒ โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติและการ พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ ๒๕๕๐ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ.(สช.) 

๓.๓.๑.๓ โครงการเสริมสรางมาตรการลดปจจัยเสี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสรางสุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ. 

๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข 

๓.๓.๑.๔ โครงการอาหารปลอดภัย ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ. 



 

 
๑๕๔

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๓.๓.๒ โครงการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิตของประชาชน
ในภาวะวิกฤต 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ.(สจ.) 

๓.๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในการเฝาระวังโรคและดูแลผูปวยในชุมชน 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ. (สบส.) 

๓.๓.๔ โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ สธ. / ศธ. / นร.(สศช.) 

๓.๔.๑ โครงการสงเสริมองคกรภาคี เครือขาย เผยแพรคุณธรรม
จริยธรรม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วธ. (ศน.) 

๓.๔.๒ โครงการสงเสริมการเฝาระวังและสรางสรรควัฒนธรรมของ
ชุมชน 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วธ. (สวช.) 

๓.๔.๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วธ. (สวช.) 

๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๓.๔.๔ โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและการติดตามประเมินผล
ดานการเปลี่ยนแปลงในบริบทวัฒนธรรม (Global Culture) 
ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมของไทย 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร. (สศช.) 

๓.๕.๑ โครงการพัฒนารปูแบบการจัดบรกิารสวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการทีเ่หมาะสมสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ พม. (สท.) 

๓.๕.๒ แผนงานพัฒนาเครือขายดานการคุมครองผูบริโภค ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ พม. (สท.) 
๓.๕.๓ โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยูอาศัยคนจนในชมุชนแออัด 

(โครงการบานมั่นคง) 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ พม. (พอช.) 

๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย 

๓.๕.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับกองทุนหมูบาน และ
ชุมชนในเมืองใหมีความพรอมเปนสถาบันการเงนิชุมชน 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท.(สทบ.) 

๓.๖.๑ โครงการจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ กก.(กกท.) ๓.๖ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๖.๒ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการกีฬา ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ กก.(กกท.) 



 

 
๑๕๕

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔. นโยบายเศรษฐกจิ    
๔.๑.๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชี

ประชาชาติ และระบบฐานขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผน 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร.(สศช.) 

๔.๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห การปรับปรุง
ฐานขอมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจ
มหภาค และการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจ 
มหภาคในระยะปานกลาง   

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร.(สศช.) 

๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

๔.๑.๓ โครงการจัดตั้งและดําเนินการกองทุน Infrastructure ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ กค. (สคร.) 
๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ    

๔.๒.๑.๑  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกพืชพลังงานทดแทน ๓ ชนิด คือ 
ออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน 

๒๕๕๒-๒๕๕๕ กค. (ธ.ก.ส. )  

๔.๒.๑.๒ จัดตั้งศูนยรับซื้อผลผลิตยางพารา และจําหนายปจจัยการ
ผลิตดานยางพาราใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ 

๒๕๕๒ กษ. (อ.ส.ย.) 

๔.๒.๑.๓ แปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคาโดยการผลิตยางแผนรมควัน
ในภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๕๒ กษ. (อ.ส.ย.) 

๔.๒.๑.๔ การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กษ. (สปก./พด. ) 
๔.๒.๑.๕ นิคมการเกษตร ๒๕๕๒-๒๕๕๕ กษ. (สปก. /พด.) 

๔.๒.๑ ภาคเกษตร 

๔.๒.๑.๖ แผนการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กษ. (กฟก.) 
๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ๔.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมไทยดวย IT 
 

๒๕๕๒-๒๕๕๕ อก. (กสอ.) 



 

 
๑๕๖

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔.๒.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 
ครอบคลุมประมาณ ๒๕ สาขาอุตสาหกรรม 

๒๕๕๑-๒๕๕๕ อก. (สศอ.) 

๔.๒.๒.๓ โครงการภายใตแผนบูรณาการโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญา 

๒๕๕๑-๒๕๕๕ อก. (สศอ.) 

๔.๒.๒.๔ โครงการสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชย ๒๕๕๒-๒๕๕๔ อก.(กสอ.) 
๔.๒.๓.๑ โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 

จังหวัดเชียงใหม 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (สป.กก.) 

๔.๒.๓.๒ โครงการจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการทองเที่ยวเขต
พัฒนาการทองเที่ยว 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (สป.กก.) 

๔.๒.๓.๓ โครงการจัดทําแผนแมบทและสนับสนุนการทองเที่ยวใน
โครงการพระราชดําริ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (สป.กก.) 

๔.๒.๓.๔ แผนงานสรางความชัดเจนและจดจําไดใหกับ Brand 
ประเทศไทย 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (ททท.) 

๔.๒.๓.๕ แผนงานหลักฐานตลาดสูกลุมคุณภาพและกลุมความสนใจ
พิเศษเฉพาะดาน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (ททท.) 

๔.๒.๓.๖ แผนงานสรางกระแสใหเกิดการทองเที่ยวภายใต Theme 
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (ททท.) 

๔.๒.๓.๗ โครงการสํารวจและพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (สพท.) 
๔.๒.๓.๘ แผนงานพัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว  ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กก. (สพท.) 

๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

๔.๒.๓.๙ โครงการเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยในฐานะ
เปนจุดหมายหลักของธุรกิจ MICE ในภูมิภาคเอเชีย 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร. (สสปน.) 

๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน ๔.๒.๔.๑ พัฒนาตลาดเชิงรุก เรงสงออกเพื่อรักษาตลาดเดิมและ
ขยายตลาดใหม  

๒๕๕๒-๒๕๕๔ พณ.  
(สอ./ สป.พณ./สวอ.) 



 

 
๑๕๗

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔.๒.๔.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก FTA  ๒๕๕๒-๒๕๕๔ พณ. (คต.) 
๔.๒.๔.๓ โครงการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีและสงเสริมการ

ใชประโยชน  
๒๕๕๒-๒๕๕๔ พณ. (จร.) 

๔.๒.๔.๔ โครงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการ   

๒๕๕๒-๒๕๕๔ พณ. (ทป.) 

๔.๒.๔.๕ โครงการพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจอยางครบ
วงจร  

๒๕๕๒-๒๕๕๔ พณ. (พค.) 

๔.๓.๑ แผนการลงทุนในระบบสง ระบบจาํหนาย และการเพิ่ม
คุณภาพระบบไฟฟาของ กฟภ. 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ มท. (กฟภ.) 

๔.๓.๒ แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ฉบับที่ ๑๐ 
ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ มท. (กฟน.) 

๔.๓.๓ โครงขายทางหลวงเพื่อการทองเที่ยว ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ คค. (ทช.) 
๔.๓.๔ โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวง (ถนนปลอดฝุน ระยะที่ ๑) ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ คค. (ทช.) 
๔.๓.๕ โครงการเรงรัดขยายทางหลวงสายประธานใหเปน ๔ ชอง

จราจร 
๒๕๕๒ -๒๕๕๔ คค. (ทล.) 

๔.๓.๖ โครงการกอสรางทาเทียบเรือเชียงแสน แหงที่ ๒ ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ คค. (ขน.) 
๔.๓.๗ แผนพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ ๒๕๕๒ -๒๕๕๘ คค. (ทอท.) 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๔.๓.๘ โครงการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม (USO) 

๒๕๒๒-๒๕๔๔ ทก.(กสท) 

๔.๔.๑ แผนงานลงทุนระบบทอสงกาซ/โรงแยกกาซ และ LNG 
Received Terminal 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (ปตท.) ๔.๔ นโยบายพลังงาน 

๔.๔.๒ แผนการลงทุนในกิจการไฟฟาทั้งระบบผลิต ระบบสง ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (กฟผ.) 



 

 
๑๕๘

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๔.๔.๓ การศึกษาเพือ่เตรียมความพรอมในการนาํพลังงานนิวเคลียร
มาใชผลิตไฟฟา 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (พพ.) 

๔.๔.๔ แผนงานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ( ไบโอดีเซล เอทานอล 
ลม แสงอาทิตย และพลังน้ํา ) 

๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (พพ. / ปตท.) 

๔.๔.๕ แผนงานกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาและน้าํรอน/น้ําเย็น ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (ปตท.) 
๔.๔.๖ ปรับปรุงหนวยกลั่นใหสามารถผลิตไดตามมาตรฐาน 

EURO ๔ 
๒๕๕๒ -๒๕๕๔ พน. (บางจาก) 

๔.๕.๑ โครงการระบบเคเบิลใตน้ําใยแกว AAG (Asia America 
Gateway) 

๒๕๕๒ ทก. (กสท) 

๔.๕.๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงขาย IP ๒๕๕๒ -๒๕๕๔ ทก. (กสท) 
๔.๕.๓ โครงการขยายโครงขาย Broadband IP ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ทก. (ทีโอที) 

๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๕.๔ โครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (๓G) ๒๕๒๒-๒๕๔๔ ทก. (ทีโอที) 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

๕.๑.๑ โครงการอนุรักษพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทน./ทธ.) 
๕.๑.๒ โครงการอนุรักษพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และที่ดินปาไม 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (อ.อ.ป./อส./ปม./

ทธ.) 
๕.๑.๓ โครงการรังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและ

ควบคุมคุมครองที่ดินของรัฐ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท. (ทด.) 

๕.๑ คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ 

๕.๑.๔ โครงการออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มท. (ทด) 
๕.๒ คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบ

นิเวศ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๒.๑ โครงการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทช.) 

๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความ
เดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ 

๕.๓.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพิบัติภัยจากธรรมชาติและ
มนุษยอยางครบวงจร 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทน./ทธ./สป.ทส.) 



 

 
๑๕๙

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๕.๓.๒ โครงการจัดหายทุโธปกรณกูภัยพิบัติขนาดใหญ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ กก.ทท. 
๕.๓.๓ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการพยากรณอากาศดวยระบบ

คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทก. 

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูป
ขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย 

๕.๔.๑ โครงการเตรียมการรับมือและบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (อบก./กจน./คพ.อส.) 

๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายระบบขอมูล 
และการตางประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (ทน./ทบ.) 

๕.๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (สผ./อส./สป.ทส./
อสส.) 

๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใช
ประโยชน ๕.๖.๒ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห และ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทส. (สผ.) 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม   
๖.๑.๑ แผนงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วท. (สวทช.) 
๖.๑.๒ โครงการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี เพือ่เพิ่ม

ศักยภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภณัฑ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วท. (วศ.) 

๖.๑.๓ โครงการอุทยานนวัตกรรม ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ วท.(นว.) 
๖.๑.๔ โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด และการสงออก

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากประเทศไทย 
 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วท.(นว.) 

๖.๑.๕ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทย 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วท.(นว.) 

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ  
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต 

๖.๑.๖ ศูนยประยุกตเทคโนโลยีพันธุพืชโตเร็วดูดซับกาซเรือนกระจก 
 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ วท.(วว.) 



 

 
๑๖๐

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๖.๒ เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
บุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคการผลิต 

๖.๒.๑ โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓+ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๖ = ๑๕ ป) 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ วท.(สป.วท.) 

๖.๓ ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ๖.๓.๑ โครงการจัดตั้งกองทุนรวมทุนเทคโนโลยีชีวภาพ (Venture 
Capital Fund) 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ นร. (สบร.) 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ   
๗.๑.๑ แผนงานเสริมสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน ทั้ง

ระดับรัฐบาล ประชาชนและสื่อมวลชน ๑.๑ กิจกรรมทวิภาคี 
(โครงการเสริมสรางความไววางใจระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน) (Flagship Project)  ๑.๒ โครงการทีม 
ประเทศไทย (CEO) 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ กต. (กรมเอเชีย ตอ. ฯ / 
กรมสารนิเทศ / กลุม

พัฒนาฯ) 

๗.๑.๒ โครงการขับเคลือ่นยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือหุนสวนเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ (APEC OECD IMF 
World Bank) 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร.(สศช.) 

๗.๑ พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุก
ระดับ 

๗.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฮาลาลเชิงองครวม เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริม
ภาพลักษณผลิตภัณฑฮาลาลของประเทศไทยในตลาด 
ฮาลาลโลกเพือ่ขยายโอกาสการสงออก 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ กต. / นร.(สศช.) 

๗.๒ สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน 
ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 

๗.๒.๑ การสนับสนุนการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กต. (กรมอาเซียน) 



 

 
๑๖๑

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๗.๓ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและ
องคกรมุสลิมระหวางประเทศ 

๗.๓.๑ โครงการยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิม ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กต. (กรมเอเชียใตฯ/ 
กรมสารนิเทศ / สนผ.) 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
กับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของ
ไทยในภูมิภาคตาง ๆ 

๗.๔.๑ โครงการ  Global Intelligence Unit ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กต. (กรมอเมริกา /  
กรมยุโรป) 

๗.๕.๑    ๗.๕ สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการ
กําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ ๗.๕.๒    

๗.๖.๑    ๗.๖ สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคี
และพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ ๗.๖.๒    

๗.๗.๑    ๗.๗ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ๗.๗.๒    

๗.๘.๑    ๗.๘ สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการ
เขาถึงระดับประชาชน ๗.๘.๒    

๗.๙.๑    ๗.๙ คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย 
แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และ
สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

๗.๙.๒    

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี    
๘.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยขอมูล

การกระจายอํานาจ 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร. (สปน.) ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

๘.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจ
จากภาครัฐโดยการถายโอนภารกิจให อปท. สอดคลองกับ
แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ (ฉบับที่ ๒) 

 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ นร. (สปน.) 



 

 
๑๖๒

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

แผนงาน/โครงการ 
(๒) 

ระยะเวลา 
(๓) 

หนวยงานรับผิดชอบ 
(๔) 

๘.๑.๓ โครงการสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานของอําเภอ/กิ่ง
อําเภอตามนโยบายของรัฐบาล 

 มท. 

๘.๑.๔ โครงการพัฒนาแผนชุมชน  มท. (พช.) 
๘.๑.๕ แผนงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ยธ. 
๘.๑.๖ โครงการการทํางานของหนวยงานกลางเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร.(ก.พ.ร.) 

๘.๑.๗ การพัฒนาระบบการบริหารกําลังคนในตําแหนงที่มี
ความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสราง
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร.(ก.พ.) 

๘.๒.๑ โครงการสนับสนุนการใหความชวยเหลือประชาชนทางดาน
กฎหมาย 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ ยธ.(สป.ยธ.) 

๘.๒.๒ แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและใหบริการประชาชนดานงานยุติธรรม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ยธ.(สป.ยธ.) 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

๘.๒.๓ แผนงานสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการใช
มาตรการทางกฎหมาย/โครงการนํากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและมาตรการทางกฎหมายมาใช 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ อส. 

 ๘.๒.๔ โครงการจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ยธ.(สกธ.) 

๘.๓ สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร ๘.๓.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ นร.(กปส.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีอักษรชื่อยอหนวยงาน 
 

 

 
 
 



  

 

ก

บัญชีอักษรยอชื่อหนวยงาน 
อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กก.ทท. กองบัญชาการกองทัพไทย  
กก. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กกจ. กรมการจัดหางาน  
กกท. การกีฬาแหงประเทศไทย 
กกพ. กรมการแพทย 
กข. กรมการขาว 
กค. กระทรวงการคลัง 
กคช. การเคหะแหงชาติ 
กคส. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กต. กระทรวงการตางประเทศ 
กทท. การทาเรือแหงประเทศไทย 
กทพ. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กบค. กรมบังคับคดี 
กป. กรมประมง 
กปน. การประปานครหลวง 
กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 
กปร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กปส. กรมประชาสัมพันธ 
กผส. คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
กพข. คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กพร. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กพร. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กฟก. กองทนุฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
กฟน. การไฟฟานครหลวง  



  

 

ข

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กฟภ. การไฟฟาสวนภูมิภาค  
กยศ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

กรมการกงสุล กรมการกงสุล 
กรมเอเซีย ตอ.ฯ กรมเอเชียตะวันออก 

กรม.คร. กรมควบคุมโรค  
กรม.พท. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กรมพิธฯี กรมพิธีการฑูต 
กรมพนิิจฯ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
กรมภูมิภาค กรมภูมิภาค 
กรมยุโรป กรมยุโรป 
กรม.ว. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมเศรษฐกิจฯ กรมเศรษฐกิจ 
กรมสนธฯิ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กรมสรรพสามติ กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร กรมสรรพากร  
กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ 
กรมองคการฯ กรมองคการระหวางประเทศ 

กรม.อ. กรมอนามัย 
กรมอเมริกา กรมอเมริกา 
กรมอาเซียน กรมอาเซียน 
กรมเอเซียฯ กรมเอเซียใต 
กร.ทบ. กองกิจการพลเรือน กองทัพบก 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม อก. 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กศก. กรมศุลกากร 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 
กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กสร. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



  

 

ค

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
กสส. กรมสงเสริมสหกรณ 
กสอ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กห. กระทรวงกลาโหม 

กอ.นตผ. คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ 
กอ.รมน. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
กองทนุปรับ
โครงสรางฯ 

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ   

กองทนุพัฒนาฯ กองทุนพัฒนาสหกรณ 
กองทนุสงเคราะหฯ กองทุนสงเคราะหเกษตรกร  
กองทนุหมนุเวยีนฯ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน 

ขน. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ขบ. กรมการขนสงทางบก 
ขสมก. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ขอ. กรมการขนสงทางอากาศ 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คต. กรมการคาตางประเทศ 
คน. กรมการคาภายใน 
คป. กรมคุมประพฤติ  
คปภ. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ  
คส. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
จร. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
ชธ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ชป. กรมชลประทาน   
ตส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทช. กรมทางหลวงชนบท 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ทด. กรมที่ดิน 



  

 

ง

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
ททท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี 
ทน. กรมทรัพยากรน้ํา  
ทบ. กองทัพบก 
ทบ. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
ทป. กรมทรัพยสินทางปญญา 
ทร. กองทัพเรือ 
ทล. กรมทางหลวง 
ทอ. กองทัพอากาศ 
ทอท. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
ทีโอท ี บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธปท. ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธพ. กรมธุรกิจพลังงาน 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
ธพส. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
ธร. กรมธนารักษ 
ธสน. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
ธอส. ธนาคารออมสิน  
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 
นว. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
บก. กรมบัญชีกลาง 

บก.ทท.(กต.) กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว  
บก.ทท.(กห.) กองบัญชาการกองทัพไทย  

บกท. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
บขส. บริษัท ขนสง จํากัด 
บตท. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
บทด. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  
บวท. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 



  

 

จ

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
บางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ป.ป.ท. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  
ป.ป.ส. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ปค. กรมการปกครอง 
ปณท. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ปภ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปม. กรมปาไม  
ปศ. กรมปศุสัตว 
ปส. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
พก. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  
พค. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
พช. กรมการพัฒนาชุมชน 
พณ. กระทรวงพาณิชย 
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 
พน. กระทรวงพลังงาน 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
พอช. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
มท. กระทรวงมหาดไทย 
มว. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ   
มวส. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
มศว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มอท. บริษัท ไมอัดไทย จํากัด  
ยธ. กระทรวงยุติธรรม 
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ร.ย.ส. โรงงานยาสูบ  



  

 

ฉ

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
รง. กระทรวงแรงงาน 
รท. กรมราชทัณฑ 
รฟท. การรถไฟแหงประเทศไทย 
รฟม. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
วช. สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
วท. กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
วศ. กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ศ.ศ.ป. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) 
ศก. กรมศิลปากร 
ศตจ. ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ศน. กรมศาสนา  

ศูนยคุณธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ศพจ. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
ศภช. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
ศมส. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)  
ศลชท. ศูนยความเปนเลิศทางดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย 
ส.ป.ก. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
สกถ. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สกท. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สกธ. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
สกย. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกสค. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สขช. สํานักขาวกรองแหงชาติ 



  

 

ช

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
สค. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
สคก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สคบ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สคร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สคพ. สํานักงานระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน) 
สงป. สํานักงบประมาณ 
สจ. กรมสุขภาพจิต  
สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
สซ. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 
สดร. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
สตช. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สถ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
สท. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ 
สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
สทอภ. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

สนผ.กต. สํานักนโยบายและแผนกระทรวงการตางประเทศ 
สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สนว. สถาบันนิติวิทยาศาสตร  
สบน. สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
สบพ. สถาบนัการบนิพลเรือน 
สบพน. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน)  
สบร. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคมหาชน) 
สบศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สป.กก. สํานักงานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สป.กค. สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
สป.กต. สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 



  

 

ซ

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
สป.กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สป.กห. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
สป.คค. สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
สป.ทก. สํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สป.พณ. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
สป.พน. สํานักงานปลดักระทรวงพลงังาน 
สป.พม. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สป.มท. สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
สป.ยธ. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สป.รง. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สป.วท. สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สป.วธ. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สป.ศธ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สป.สธ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สป.อก. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สปท. สํานักงานบรหิารการแปลงสินทรพัยเปนทุน (องคการมหาชน)  
สปน. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
สปส. สํานักงานประกันสังคม  
สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
สผ. สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สพฉ. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพท. (ศธ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพท. (กก.) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
สพพ. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  
สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
สพภ. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 
สพร. สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 
สพร. สํานักพัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 



  

 

ฌ

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
สมช. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สมศ. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สทบ. สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
สลค. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สลน. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สวช. สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ 
สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ  
สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
สวอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคกรมหาชน) 
สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สศค. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สศบ. ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
สศร. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (องคการมหาชน)  
สศอ. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สส. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สสช. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สสนก. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
สสปน. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
สสว. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สสวท. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สสอน. สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู 
สอ. กรมสงเสริมการสงออก 
สอซช. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
สอน. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
สอร. สํานักงานอุทธยานการเรียนรู 
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อ.ต.ก. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร   



  

 

ญ

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 
อ.ตลาด องคการตลาด  
อ.ส.ย. องคการสวนยาง 
อภ. องคการเภสัชกรรม 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
อคส. องคการคลังสินคา 
อจน. องคการจัดการน้ําเสีย  
อต. กรมอุตุนิยมวิทยา 
อบก. องคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  
อปท. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อพท. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
อพ. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อส. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช 
อสค. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  
อสป. องคการสะพานปลา  
อสป. สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี 
อสพ. องคการสวนพฤกษศาสตร  
อสมท. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
อสส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

อสส. (ทส.) องคการสวนสัตว  
ออป. องคการอุตสาหกรรมปาไม  
DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
TCEB ธุรกิจจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การแสดงสินคา และนิทรรศการนานาชาติ  

 




