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ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
เรือ่ง  แผนการบริหารราชการแผนดนิ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 

 

ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหาร
ราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดินแลว  ใหมีการประกาศใชบังคับ  นั้น 

บ ัดนี้  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  เห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  ตามที่แนบทายนี้แลว  และใหประกาศใชบังคับตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุรชัย  ภูประเสริฐ 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 





 

 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตอง

จัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําเปน

แผนส่ีป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใชในการบริหาร

ราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสี่ปของคณะรัฐมนตรี  รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน

ฉบับนี้ข้ึน เพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน และทุกสวนราชการใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป 

แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ มีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ประกอบดวย

สาระสําคัญ ๓ สวน ไดแก แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ  แนวทางการบริหารราชการแผนดิน และ

กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ โดยทั้ง ๓ สวนจะชวยสรางความชัดเจน และ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปในแนวทางและเปาหมายเดียวกัน 

รัฐบาลหวังเปนอยางยิ่งวาทุกสวนราชการจะสามารถผลักดันและบูรณาการนโยบายทั้ง ๘ ขอ

ในแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม มีความชัดเจน ครบถวน

สมบูรณ และมีความเชื่อม่ันวาแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญของการทํางาน

และการบริหารราชการแผนดิน จึงขอขอบคุณทุกทานที่เกี่ยวของ หรือมีสวนรวมดําเนินการใหแผนการ

บริหารราชการแผนดินเปนไปดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เปนผลดีตอ

การบริหารราชการแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

 

 

(นายสมัคร สุนทรเวช) 

นายกรัฐมนตรี 



สารบัญ 
หนา 

บทนํา ๑ 

สวนท่ีหน่ึง  แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 
วิสัยทัศนของรัฐบาล ๓ 

กรอบการดําเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล ๓ 

สวนท่ีสอง  แนวทางการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายที่ ๑  ฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ ๖ 

นโยบายที่ ๒  สังคมและคุณภาพชีวิต ๒๖ 

นโยบายที่ ๓  เศรษฐกิจ ๔๐ 

นโยบายที่ ๔  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖๐ 

นโยบายที่ ๕  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๖๘ 

นโยบายที่ ๖  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๗๓ 

นโยบายที่ ๗  ความมั่นคงของรัฐ ๗๙ 

นโยบายที่ ๘  การบริหารจัดการที่ด ี ๘๕ 

สวนท่ีสาม  กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ 
๑. หนวยงานรบัผิดชอบ ๙๓ 

๒. งบประมาณสนับสนนุตามนโยบาย ๑๐๐ 

๓. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ๑๐๒ 

บทสรุป ๑๐๕ 

สวนท่ีส่ี  แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ๑๐๖ 

บัญชีอักษรชื่อยอหนวยงาน ๑๔๐ 



บทนํา 
 

 

การบริหารราชการแผนดินใหประชาชนอยูดีมีสุขโดยถวนหนานั้น  จะตองมีการกําหนดนโยบาย

และวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และสามารถรองรับตอ

กระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกไดอยางยั่งยืน รวมทั้งยังตองกําหนดวิธีการและวางกลไกในการถายทอด

นโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเปนการปฏบิติัตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  

ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ

คณะรัฐมนตรี เปนแผนส่ีป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกบั

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

แผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรพัยากร

ตางๆ ที่จะตองใช  ระยะเวลาดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ขึน้เพ่ือรองรบัการทาํงาน

ตลอดชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนงของรฐับาล โดยยดึเจตนารมณของคาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรทีีไ่ด

แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนหลัก เพ่ือใหการบริหาร

ราชการของรัฐบาลมีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนระบบ  ทั้งนี้ ในแผนการบริหารราชการ

แผนดินจะแสดงรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละป โดยกําหนดมาตรการเพื่อแสดง 

กลยุทธ หรือวิธีดําเนินการ ตามประเด็นนโยบายที่จะใชสําหรับการปฏิบัติราชการในระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และจะใชเปนแนวทางใหแตละสวนราชการไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจะ

กําหนดเปนรายละเอียดของแตละกิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละป เพ่ือใหประเด็นนโยบายตามแผนการ

บริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยแผนปฏิบัติราชการที่สวนราชการจัดทํา

ข้ึนจะถือเปนเอกสารประกอบของแผนการบริหารราชการแผนดินนี้ดวย  

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  ฉบับนี้ จะแสดงใหเห็นถึงทิศทางการ

ทํางานของรัฐบาลวาตองการมุงไปสูจุดหมายใด ใชวิธีการใดในการขับเคล่ือนนโยบายไปสูเปาหมายที่ตองการ

การวัดความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได รายจาย และจํานวนทรัพยากรที่จะตองใช 



 ๒

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่เขามาเกี่ยวของในฐานะผูรับผิดชอบในแตละนโยบาย  รวมทั้งแนวทาง 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังจะเห็นไดจากองคประกอบของแผนการบริหารราชการแผนดิน  

ซึ่งไดระบุใหเห็นถึงเปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ / วิธีดําเนินการในแตละนโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ วงเงิน

งบประมาณ แผนงาน / โครงการที่สําคัญ และระยะเวลาดําเนินการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ มีเนื้อหาสาระสําคัญ

ประกอบดวยส่ีสวน ไดแก 

สวนที่หนึ่ง  แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ  วิ สัยทัศนของรัฐบาล  และกรอบ 

การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  

สวนที่สอง  แสดงแนวทางการบริหา รราชการแผนดิน  ซึ่ งประกอบดวยรายละเอียดของ 

นโยบายที่ตองเรงดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพ่ือฟนฟูความเชื่อ ม่ันของ

ประเทศ และนโยบายที่จะดําเนินการในชวงที่เหลืออีก ๗ นโยบาย  

สวนที่สาม แสดงกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ อันประกอบดวยการ

มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย (ประมาณการ

รายไดและประมาณการความตองการใชเงินตามนโยบาย) และแนวทางการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

สวนที่สี่ แสดงแผนงาน / โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งที่ตองเรง

ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๑ และที่จะดําเนินการในชวงป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ีหน่ึง 
 

 

แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 
 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 

วิสัยทัศนของรัฐบาล 
 

ในชวง ๔ ปตอไปนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดินโดยสงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมีความมั่นคงและ

ตอเนื่อง และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึงการผลักดันให

เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไดอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการขยายโอกาสการลงทุนและสรางความเชื่อม่ัน

ของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศตอเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ 

ดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในทุกสาขาการผลิตและบริการ มีการกระจายโอกาสและรายไดที่                         

เปนธรรมมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนฐานรากใหมีงานและรายไดที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ

ความสามารถในการพึ่งตนเองไดของชุมชน  สรางความสมานฉันทในสังคม ใหประชาชนทั่วประเทศอยู

อยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตทั้งดานที่อยู

อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และส่ิงแวดลอมที่ดี คืนความสมบูรณใหทรัพยากรธรรมชาติ รักษา

ความหลากหลายของชีวภาพ เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมืองมีความกาวหนา

ไปอยางสอดคลองกันอันนําไปสูความสุขของประชาชน 

 

กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 

สถานการณกอนรัฐบาลเขาบริหารประเทศแสดงวาในชวงคร่ึงแรกของป ๒๕๕๐ การบริโภค

และการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางมากในชวงที่การเมืองขาดความชัดเจน ผูบริโภคและ 

นักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศขาดความมั่นใจเศรษฐกิจ สงผลใหภาคธุรกิจหลายสาขาที่พึ่งตลาด

ในประเทศประสบความเดือดรอน เศรษฐกิจของประเทศตองพึ่งการสงออกเปนแรงผลักดันเศรษฐกิจ แต 

ผูสงออกก็ประสบกับการแข็งคาของเงินบาทที่ทําใหกําไรในรูปเงินบาทลดลงหรือบางกรณีถึงกับขาดทุนและ

ลมเลิกกิจการ ตอมาในชวงปลายป ๒๕๕๐ การบริโภคและการลงทุนของเอกชนเริ่มปรับตัวดีข้ึนเมื่อ

ประชาชนเร่ิมมีความมั่นใจในการเลือกตั้งและการมีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตามเศรษฐกิจ

ไทยในป ๒๕๕๑ นี้ยังจะตองเผชิญกับปญหาจากเศรษฐกิจโลกที่มีความรุนแรง อยางนอยสองประการ 

ประการแรก ปญหาหนี้ดอยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย (sub-prime loans) สงผลให

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยูในภาวะถดถอย และกระทบถึงตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ ในโลก  

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ -  ๒๕๕๔ 

๔ 

และคาดวาจะสรางแรงกดดันใหเงินดอลลารออนคาลง ในขณะที่เงินสกุลอื่นๆ รวมถึงเงินบาทแข็งคาข้ึน 

การสงออกของประเทศไทยในปนี้จึงอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง 

ประการที่สอง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนและกอใหเกิดแรงกดดันตอ

ภาวะเงินเฟอในโลกและในประเทศไทย ราคาน้ํามันที่สูงข้ึนไดสงผลใหราคาของพืชผลที่สามารถใชผลิตเปน

พลังงานทดแทนเพิ่มสูงข้ึนดวย ดังนั้นทั้งผูผลิตและผูบริโภคในปนี้มีแนวโนมที่จะไดรับความเดือดรอนจาก

ตนทุนการผลิตและราคาสินคาและบริการที่สูงข้ึน 

ประเทศไทยมีคนยากจนอยูประมาณ  ๖  ลานคน  และสําหรับผูที่ มีร ายได เกิน เสน 

ความยากจนไปแลวการกระจายรายไดของคนในประเทศยังมีความเหลื่อมลํ้าอยูเปนอยางมาก ดังนั้น 

ผูที่จะไดรับความเดือดรอนมากที่สุด คือ ประชาชนผูยากจนและขาดโอกาส  และผูประกอบการ 

ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน องคความรู เทคโนโลยี และบริการของรัฐ 

นอกจากนั้นประชาชนในฐานรากยังเผชิญกับปญหาหนี้สิน ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และปญหา 

ยาเสพติด ซึ่งทําใหขาดโอกาสในการสรางศักยภาพของตนเองและชุมชน และขาดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ คนเหลานีเ้ปนกลุมคนทีร่ฐับาลจะดแูลเปนพเิศษ 

ในชวงที่รัฐบาลจะบริหารประเทศตอไป นอกจากการจัดการกับปญหาเฉพาะหนาทีสํ่าคญัของ

เศรษฐกิจโลกซึ่งประเทศไทยจะตองเผชิญดังกลาวแลว  รัฐบาลจะเรงวางรากฐานการเจริญเติบโต 

ที่ม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งเปนปญหาโครงสรางระยะยาวของประเทศ ปญหานี้มีความสําคัญยิ่งข้ึนดังจะ 

เห็นไดจากในปที่ผานมาภาคการผลิตบางสาขาเริ่มประสบปญหาในการแขงขันอยางชัดเจนมากขึ้น  

จนผูผลิตบางรายตองลมเลิกกิจการลงไป การปรับตัวไปสูสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน

สูง และสาขาที่เปนศักยภาพใหม ๆ ของประเทศจึงมีความสําคัญยิ่ง และภาคการผลิตและบริการจะตอง

ปรับตัวไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงข้ึน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ดานสังคม สังคมไทยจะเริ่มเขาสูจุดเริ่มตนของสังคมผูสูงอายุในป ๒๕๕๒ และประชากรไทย

ตั้งแตเด็กจนถึงผูสูงอายุอยูในภาวะที่ตองปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรูในยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นรัฐบาลจะ

เตรียมการวางระบบใหผูสูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตและไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในอนาคต  และให

ประชาชนอยูอยางมีความสุข  มีสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมบีรกิารของรฐัทีเ่อือ้อาํนวยตอการ

ปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรู พรอมกับมีการสงเสริมใหเปนคนดี มีจริยธรรม มีเอกลักษณและคุณคาทีเ่ปน

วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยอยางไมขาดตกบกพรอง 

ดานส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการในการสราง

ความสุขของคนและชุมชน และยังมีความสําคัญตอรายไดของประชาชนในทองถิ่นและขีดความสามารถใน
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การแขงขันของประเทศ ขณะนี้ประชาคมโลกไดตระหนักถึงปญหาของภาวะโลกรอน และภัยภิบัติทาง

ธรรมชาติตางๆ ที่ไดเกิดข้ึน ความรับผิดชอบดูแลส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตจิงึเปนภารกจิเรงดวนที่

ประชาคมโลกมีพันธะรวมกัน รัฐบาลจะสนับสนุนการปรับระบบการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง แหลงน้ํา ดิน ปาไม ความ

หลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และมลภาวะตาง ๆ  อยางเปนบูรณาการและดําเนินการใหเกิดผลทีเ่ปนรปูธรรม 

รัฐบาลมุงม่ันที่จะบริหารประเทศ ภายใตหลักการสําคัญสองหลักการ ซึ่งรัฐบาลเชื่อม่ันวาจะ

สรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไทยและตางประเทศ และกับประชาคมโลก 

หลักการแรก ไดแก การสรางความสมานฉันทใหกับคนไทยทุกภาคสวน ที่จะตองรวมมือกนัใน

การนําพาประเทศ ผานปญหาตางๆ ที่จะตองเผชิญ และสรางรากฐานที่ม่ันคงสําหรับประเทศในอนาคต 

การสรางความสมานฉันทนี้รวมถึงเรื่องที่สําคัญ คือ การแกไขและเยียวยาปญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต

ไปสูแนวทางของการอยูรวมกันอยางสงบสุขและสามัคคีของพี่นองประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพ

เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใตของประเทศใหเปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 

หลักการที่สอง ไดแก การสรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง

เกี่ยวของกับนโยบายในทุกดาน ตั้งแตการพัฒนาคนที่มีความรูคูคุณธรรม การสนับสนุนการออมระยะยาว

สําหรับวัยสูงอายุ การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ที่เหมาะสม การพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองไดและ

เชื่อมโยงกับตลาดอยางเปนข้ันตอน  จนถึงการสรางความมั่นคงดานพลังงาน การดูแลการเคลื่อนยาย

เงินทุน และการเพิ่มสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของภาคธุรกิจ เปนตน ซึ่งเปนการบริหารประเทศตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพันธกิจของรัฐบาลตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั 

นอกจากหลักการทั้งสองแลว  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับบทบาท 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว และจะยึดม่ันเปนแนวทางในการดําเนินงานของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาลตามที่ไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ แบงเปนเรื่อง

เรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ (๑) นโยบายฟนฟูความมั่นคงของประเทศ และเรื่องที่จะ

ดําเนินการในชวง ๔ ป คือ นโยบายขอ ๒-๘ ไดแก (๒) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๓) นโยบาย

เศรษฐกิจ (๔) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (๕) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม (๖) นโยบายการตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ (๗) นโยบายความมัน่คงของรฐั และ 

(๘) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ดังมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒ 
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นโยบายที่ ๑ ฟนฟูความเช่ือม่ันของประเทศ 

(นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก) 
 

รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม ปราบปราม

ยาเสพติด สรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุน ฟนฟูใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง และมีการขยายตัวไดอยาง

ตอเนื่องโดยที่ขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ ในป ๒๕๕๑ แกไขปญหาความยากจน โดยพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาสในอาชีพอยางยั่งยืนใหแก

ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญเรงดวน โดยนโยบายเรงดวนที่ตองเร่ิมดําเนินการในปแรก คือ การฟนฟูความ

เชื่อม่ันของประเทศ เนื่องจากปญหาของเศรษฐกิจไทยในปนี้ที่จะเปนปที่ตองเผชิญกับปญหาจากเศรษฐกิจ

โลกที่มีความรุนแรงอยางนอยสองประการ คือ ปญหาหนี้ดอยคุณภาพของอสังหาริมทรัพยในประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบถึงตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลก และปญหา

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนและกอใหเกิดแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอในโลกและใน

ประเทศไทย 

นโยบายฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศในชวงปแรกดังกลาว มุงสรางความสมานฉันทใหแกคน

ไทยทุกภาคสวนที่จะตองรวมมือกันในการนําพาประเทศใหผานพนวิกฤตการณตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ขณะเดียวกันมุงสรางรากฐานที่ม่ันคงสําหรับ

ประเทศในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึง การดูแลปญหาความเดือดรอนของประชาชน การลดรายจายและ 

เพิ่มรายไดของประชาชน การลงทุนและการใชจายภาครัฐในโครงการสําคัญ การหารายไดเขาประเทศ และ

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน โดยมีเปาหมาย  

กลยุทธ / วิธีดําเนินการ และแผนงาน / โครงการที่สําคัญ ดังนี้ 

๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. เสริมสรางความเขาใจของประชาชนในชาติ

ใหเกิดความสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน

− การทําความเขาใจรวมกันเพื่อแกไขปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ 

− กลไกการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจ

ของรัฐทําหนาที่อยางเปนอิสระ 
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๗ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

เดียวกนั 

๓. สรางความสมานฉันทของคนในชาติอัน

เนื่องมาจากความขัดแยง ดานลัทธิ 

อุดมการณ และความแตกตางดาน 

อัตลักษณ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางความปรองดองสมานฉันทของคน 

ในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ

เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชน

ในชาตใิหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกนั และยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข เพื่อใหเกดิความรวมมือรวมใจในการ

แกไขปญหาวิกฤติของประเทศ และสราง

เสถียรภาพทั้งดานการเมือง การปกครอง 

สังคม และเศรษฐกจิ โดยมุงถงึประโยชนสุข

ของประชาชนสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งจะเปน

รากฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืนตอไป 

− สรางความสมัครสมานสามัคคีของ

ประชาชนในชาติ โดยปลุกจิตสํานึกความ

รักชาติใหเกิดข้ึนกับประชาชนชาวไทย ใช

การปฏิบัติงานขาวกรองและการตอตาน

ขาวกรอง และใชวัฒนธรรม กีฬา เปนส่ือ

ในการสรางความสมานฉันท 

− จัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการกีฬา เพื่อใช

ประโยชนในการสงเสริมความสามัคคี

ของคนในชาติ และเปนชองทางสงเสริม

ใหเยาวชนและประชาชนไดเ รียนรูการ

กีฬาทั้งเพื่อสุขภาพและความเปนเลิศ 

− เสริมสรางใหประชาชนในชาติยึดม่ันการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยสงเสริม

ความรูความเขาใจ และการเรียนการสอน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม

ในระบอบประชาธิปไตย และสรางกลไก

ชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยและ

เสริมสรางความเขาใจรวมกันเพื่อใหเกิด

ความสมานสามัคคี 
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๘ 

๑.๒ แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

− จํานวนเหตุการณความรุนแรงในป ๒๕๕๔ 

ลดลงจากป ๒๕๕๐ ไมนอยกวารอยละ 

๕๐ 

๒. ขยายฐานเศรษฐกจิ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใตใหมีความหลากหลายและภาวะ

ความยากจนลดลง 

− เศรษฐกิจในป ๒๕๕๔ มีมูลคาเพิ่มจากป 

๒๕๔๙ ไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 

− อัตราการวางงานไมเกินรอยละ ๒ 

− จํานวนคนยากจนในป ๒๕๕๔ ลดลงจาก

ป ๒๕๔๙  ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๓. ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต

ไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดบั

คุณภาพชีวิต 

− อัตราการเรียนต อระดับมัธยมตนใน

โรงเรียนของรัฐไมต่ํากวาระดับเฉล่ียของ

ภาคใต 

− อัตราการตายของแมและเด็กไมสูงกวา

คาเฉล่ียของภาคใต 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. แก ไขปญหาความไม สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทาง

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มา

ดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดาน

การพัฒนา โดยใหมีความสอดคลองกับ

ลั ก ษณะ เ ฉพ า ะ ข อ งพื้ น ที่  วิ ถี ชี วิ ต

วัฒนธรรมและความเชื่อของประชาชน 

ตลอดทั้งอํานวยความเปนธรรมและความ

ยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สราง

− ควบคุมสถานการณความไมสงบและสราง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนทุกหมูเหลาบนพื้นฐานการมี

สวนรวมของทุกฝายและบังคับใชกฎหมาย

ดวยความยุติธรรมและโปรงใส 

  เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ

เรียบรอยในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

  สรางความปลอดภัยในชี วิตและ

ทรัพย สินของประชาชน  โดยให

ความสําคัญกับพื้นที่เส่ียงภัย 
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นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ความสมานฉันทและสันติ สุขในพื้นที่

โดยเร็วที่สุด 

 − อํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม

แกทุกฝายอยางเทาเทียมกันทั้งในสวนผู

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณกอความไม

สงบ ผูเกี่ยวของและประชาชน เพื่อลด

ความเสียหายและความเดือดรอนจาก

ปญหาความรุนแรงในพื้นที่ 

  ช ว ย เ หลื อ แ ละ เ ยี ย วย าผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณการกอ
ความไมสงบ 

  เสริมสรางความรูความเขาใจและการ
มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กระบวนการยุติธรรม 

  เพิ่มประสิทธิภาพงานยุติธรรม 
− พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนใน

พื้นที่ 

  พัฒนาความมั่นคงดานอาชีพและ
รายไดของกลุมเปาหมาย 

  สงเสริมการพัฒนาการเกษตรและ
ผลิตภัณฑการเกษตรที่มีศักยภาพ
อยางครบวงจร เหมาะสมสอดคลอง
กับวิถีชีวิตมุสลิมและทรัพยากรใน
พื้นที่ ใหเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก
ตั้ ง แต ร ะดับค รอบครั ว  ชุมชน สู
ระดับประเทศ 

  ส ง เ ส ริ ม ก า รพัฒน า และ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจั งห วัดชายแดน
ภาคใต 

 พัฒนาศักยภาพคนและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
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๑๐ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และชุมชน  รวมทั้ งความเปน อัต
ลักษณ และฟนฟูวิถีสังคมที่มีความ
ปรองดองสมานฉันท 

 ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบอยางจริงจัง ทั้งดานหลักสูตร
และคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด านสถาน ศึ กษาแล ะบุ คลาก ร
การศึกษา และดานการพัฒนาอาชีพ 

  ยกระดับคุณภาพชีวิตและการเขาถึง
บริการทางสังคมของประชาชนใน
พื้นที่รวมทั้งการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

 − สงเสริมกระบวนการสันติ วิธีที่ยึดหลัก

ความเปนธรรมและการมีสวนรวมของทุก

ฝายให เกิดความสามัคคีและลดความ

ขัดแยงตอกัน สามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุขบนพื้นฐานความหลากหลายใน

ความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

  สงเสริมกระบวนการดานวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร การกีฬาและศาสนา 

  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในกระบวนการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 

  พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สังคมจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ
เชิงรุก 

− เสริมสรางความเขาใจกับนานาประเทศ

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการ

แกปญหาความไมสงบและพัฒนาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

  เสริมสรางความสัมพันธที่ดีและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบานและกลุมประเทศมุสลิม 
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๑๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

  เผยแพรข อมูลขาวสารที่ ถู กต อง
เกี่ยวกับสถานการณจังหวัดชายแดน
ภาคใตแกนานาประเทศ 

 

๑.๓ เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ทุกภาคส วนทั้ งภายในประ เทศและ

ตางประเทศรวมมือกันในการแกไขปญหา

ยาเสพติด 

๒. สังคมเขมแข็งมีภูมิคุมกันภัยยาเสพตดิ 

๓. มีระบบปองกันการแทรกแซงจากกลุม

ทุจริตและขบวนการผูมีอิทธิพลทุกๆ ดาน 

๔. ปองกันมิใหกลุมเส่ียงเขาไปเปนเหยื่อของ

ยาเสพติดโดยใชกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน 

 

− แหลงผลิตยาเสพติดในประเทศมีจํานวน

ลดลง 

− อัตราสวนของผูเสพ / ผูติด / ผูคายาเสพติด 

ตอจํานวนประชากรลดลง 

− คดีอาชญากรรมและคดีความที่เกี่ยวกับ 

ยาเสพติดลดลง 

− มีชุมชนปลอดผูมีอิทธิพลและยาเสพติด

เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. แกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมี
อิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผูเสพ คือ
ผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผู
ที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” 
โดยจะเรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด 
ลดปริมาณผูเสพยา และปองกันมิใหกลุม
เส่ียงเขาไปเปนเหยื่อของยาเสพติด โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับ
มาตรการปราบปรามและบั งคั บ ใช

− เรงรัดการปราบปรามการคายาเสพติด 

− ลดจํานวนผูเสพยาเสพติดและปองกันมิให

กลุมเส่ียงเปนเหยื่อยาเสพติด โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

− บริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด

อยางบูรณาการ 

− ปราบปรามผูมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน โดยใช

มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมอยางเปนระบบ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๒ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

กฎหมายอยางเปนธรรม และใชมาตรการ
ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัด
ชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลใน
ทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการตัดไมทําลายปา 
การคามนุษย และการเปนเจามือการพนัน 
เปนตน 

 

๑.๔ ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
ผูประกอบการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับราคาและคาเงินบาทมีเสถียรภาพ 

๒. การใชจายครัวเรือนฟนตัวดีข้ึน 

๓. มีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มมากข้ึน 

๔. ขยายโอกาสและสรางทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพใหแกแรงงาน 

 

− การใชจายครัวเรือนเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ ๓.๐ 

− อัตราเงินเฟอทั่วไปไมเกินรอยละ ๔.๐ 

− อัตราการวางงานไมเกินรอยละ ๑.๕ 

− การใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงไดถึง ๑.๒ 

ลานลิตร / วัน ในป ๒๕๕๑ 

− การใชไบโอดีเซล B๑๐๐ เปนเชื้อเพลิงได

ถึง ๑.๔ ลานลิตร / วัน ในป ๒๕๕๑ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑.  ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ 

โดยดูแลเสถยีรภาพของคาเงินบาท ระดับ

ราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคา

พลังงานใหอยูในระดับทีเ่หมาะสมและ

เปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต พรอมทั้ง

จัดหาสินคาราคาประหยดัจําหนายเพื่อ

− ดําเนินนโยบายการเงินการคลัง เพื่ อ

สนับสนุนการฟนตัวการใชจายและการ

ลงทุนภาคเอกชนภายใตกรอบการรักษา

เสถียรภาพดานราคา 

− ดําเนินมาตรการดานการเคลื่อนยาย

เ งิ น ทุน ระหว า งป ระ เ ทศ  และขยาย



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๓ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

บรรเทาความเดือดรอนของผูมีรายไดนอย ประโยชนจากการเชื่อมโยงกับตลาด

การเงินโลก 

− ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยแกปญหาใน

ระดับครัวเรือนและชุมชน อันเนื่องจาก

ความเดือดรอนจากภาวะเศรษฐกิจ 

− ลดผลกระทบจากราคาน้ํามัน เชน การจัด

ใหมีสินคาราคาประหยัดจําหนายอยาง

ทั่วถึง 

 

๑.๕ เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหเปนแหลงเงินหมุนเวียนใน
การลงทุน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มี

การบริหารจัดการที่ดีใหสามารถยกระดับ

เปนสถาบันการเงินชุมชน  

 

− กองทุนหมูบาน จํานวน ๒๒,๕๐๐ กองทุน 

สามารถยกระดับเปนสถาบันการเงิน

ชุมชน 

− จํานวนหนี้สูญ (NPL) ของกองทุน/สถาบัน

การเงินชุมชนลดลงกวาปจจุบันอยางนอย

คร่ึงหนึ่ง 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองใหเปนแหลงเงนิหมนุเวียนใน

การลงทุน สรางงานและอาชพี สราง

รายไดและลดรายจายใหแกประชาชนใน

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดเล็กในครัวเรือน 

− พัฒนาขีดความสามารถการบริหารกองทนุ

ในชุมชนใหสามารถสนับสนุนการสราง

ง า น  ส ร า ง อ า ชี พ แ ก ก ลุ ม ผู ผ ลิ ต 

ผูประกอบการ และยกระดับเปนกองทุนที่

มีศักยภาพสูงข้ึน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๔ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

พัฒนากองทนุหมูบานและชุมชนเมืองที่มี

การบริหารจัดการที่ดี ใหสามารถยกระดับ

เปนธนาคารหมูบานและชุมชน 

 

๑.๖ จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ใหครบ
ทุกหมูบานและชุมชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. หมูบาน/ชุมชนสามารถแกไขปญหาพึ่งพา

ตนเองไดและสามารถเชื่อมโยงการใช

ทรัพยากรของรัฐ ทองถิ่น และจังหวัด 

− รอยละของกิจกรรมการพัฒนาตามแผน

ชุมชนที่กอให เกิดรายได  ลดรายจาย 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสวัสดิการ

ชุมชน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑.  จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร

(SML) ใหครบทุกหมูบานและชุมชน เพื่อ

สรางโอกาสใหชุมชนสามารถแกไขปญหา

ของชุมชนดวยตนเองและพัฒนาโครงการ

ที่จะกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน พัฒนา

สินทรัพยชุมชน อนุรักษและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ชุมชนเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการใช

ทรัพยากรของรัฐ ทองถิ่นและจังหวัดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

− จัดสรรงบประมาณใหกระจายทุกหมูบาน/

ชุมชน ตามขนาดของประชากร  

− ใหหมูบาน/ชุมชนเปนผูจัดทําโครงการที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ ดูแลและ

อนุรักษส่ิงแวดลอมการสงเคราะหผูสูงอายุ 

และผูดอยโอกาส โดยผานกระบวนการ

จัดทําแผนชุมชน 
 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๕ 

๑.๗ สานตอโครงการธนาคารประชาชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สนับสนุนสินเชื่อรายยอยสําหรับประชาชน

โดยผานทางธนาคารประชาชน 
− รอยละของประชาชนที่ไดรับสินเชื่อผาน

ธนาคารประชาชน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สานตอโครงการธนาคารประชาชนเพื่อ

กระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแก

ประชาชนผูมีรายไดนอย สรางทางเลือก

และลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ 

ซึ่งจะทําใหประชาชนมีโอกาสในการสราง

งานสรางรายไดดวยตนเอง 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อสานตอโครงการธนาคาร

ประชาชน ใหเปนชองทางที่ประชาชน

สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 

 

๑.๘ สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สรางโอกาสในการลงทนุ วิสาหกจิชุมชน 

และ SMEs และสรางรายไดเพิ่มให

ครัวเรือน 

− รอยละครัวเรือนที่ไดรับสินเชื่อเพื่อพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 

− รายไดเฉล่ียของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาด

กลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อ

สรางโอกาสในการลงทุนและสรางรายได 

− จัดใหมีสินเชื่อพิเศษเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน 

และ SMEs สามารถเขาถึงแหลงทุนได   

− จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๖ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ผานสถาบันการเงินของรัฐและธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมแหงประเทศไทย 

SMEs 

− สนับสนุนสินเชื่อใหหมูบาน/ชุมชนใชจัดทาํ

โครงการที่กอใหเกิดรายไดทางเศรษฐกิจ 

 

๑.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ใหมีประสิทธิภาพ 

๒. ผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพมีศักยภาพเชิง

พาณิชยและสามารถจําหนายไดมากข้ึน 

− ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการตรวจสอบมี

มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

− สถานที่ผลิตผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ 

และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ 

− ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อให

แตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดย

รัฐพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถงึองค

ความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนา

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินคาจาก

ชุ ม ช น สู ต ล า ดทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แล ะ

ตางประเทศ 

− เสริมสรางศักยภาพเชิงพาณิชยใหแก

ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน 

− เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑชุมชน  และพัฒนาชองทาง

การตลาดทั้งในและตางประเทศ 

− เสริมสรางชุมชนใหมีองคความรู มีการ

รวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจ พึ่งพาตนเองได 

และนําเอกลักษณ วัฒนธรรม  และภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๗ 

๑.๑๐ พักหน้ีของเกษตรกรรายยอยและยากจนที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟู
อาชีพ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เกษตรกรเขาสูระบบการฟนฟูอาชีพและ

ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน 
− เกษตรกรที่ไดรับการแกไขปญหาหนี้สินไม

ต่ํากวา  ๒๐๐,๐๐๐ ราย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน − พัฒนาและฟ นฟู อ าชีพ เ กษตรกรให

สอดคลองกับศักยภาพและพื้นที่ รวมทั้ง

แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร 

− ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการแกไขปญหาหนี้สินและผูที่

ไดรับผลกระทบเพื่อรวมกันแกปญหาและ

ฟนฟูอาชีพของเกษตรกร 

 

๑.๑๑ สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร และสรางกลไกการสรางเสถียรภาพ
ราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของราคา 
− เกษตรกรเขาสูระบบประกันความเสี่ยงทาง

การเกษตร ภายในป ๒๕๕๔ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๘ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางระบบประกนัความเสี่ยงใหเกษตรกร

เพื่อลดความเสีย่งอันเนื่องมาจาก

ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

และสรางกลไกในการสรางเสถยีรภาพ

ของราคาสินคาเกษตรที่เปนธรรม 

− ลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยการศึกษา

และสรางระบบประกันภัยความเสี่ยงทั้งที่

เกิดจากความผันผวนของราคาและจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

− รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร โดย

การพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตรและ

ดูแลกลไกดานราคา 

 

๑.๑๒ ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix-it Center) และสถาบัน
อาชีวศึกษา รวมท้ังสรางเครือขายศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนกับชุมชนและ
วิสาหกิจ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนและชางชุมชนไดรับความรูและ

พัฒนาทักษะในการใช การดูแลรักษาและ

ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ การประกอบ

อาชีพ เคร่ืองใชในครัวเรือน และมีเครือขาย

ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน

ในการถายทอดความรู 

๒. สินคาชุมชนไดรับการรับรองคุณภาพเปน

ที่ยอมรับในตลาด 

− ประชาชน ๑๐,๐๐๐ หมูบาน สามารถใช

และซอมสรางของใชในครัวเ รือนและ

เคร่ืองจักรกลการเกษตร  

− รอยละ  ๒๕  ของสินคาชุมชนในพื้นที่

เปาหมายไดรับการรับรองคุณภาพในป

แรก และเพิ่มข้ึนรอยละ ๒๕ ในปตอๆ ไป 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix it Center) และสถาบัน

อาชีวศึกษาเพื่อใหคําแนะนําและถายทอด

− ดําเนินการใหศูนยซอมสรางชุมชนเปน

แหลงใหคําแนะนําและถายทอดความรูแก

ชางทองถิ่น  มีการปฏิบัติงานจริง โดย



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ความรูในการใช การดูแลรักษาและซอม

บํารุงเครื่องมือ อุปกรณ การประกอบ

อาชีพ เคร่ืองใชในครัวเรือน รวมทั้งสราง

เครือขายศูนยฯ กับชุมชนและวิสาหกจิ

ชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม 

ระบบรับรองและตรวจสอบคณุภาพใน

ข้ันตนของสินคาชุมชน 

สถาบันการศึกษาและภาคีเครือขายเปนพี่

เล้ียง 

− สนับสนุนการทํางานรวมกันในลักษณะ

เครือขายระหวางสถาบันการศึกษากับ

ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในการรับรอง

และตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน 

 

๑.๑๓ สรางโอกาสใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางท่ัวถึง 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนผู มีรายไดนอยมีที่ อยูอาศัย

ภายใตสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมอยาง

ทั่วถึง และมีความมั่นคงในการอยูอาศัย 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดี

ข้ึน และนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีคุณภาพ

และนาอยูอยางยั่งยืน 

− ประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับโอกาสใน

การมีที่อยูอาศัยไมต่ํากวา  ๓๐๐ ,๐๐๐ 

หนวย 

− ครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองมีความมั่นคง

ในชี วิตและการอยูอาศัย  ๒๐๐ ,๒๐๐ 

ครัวเรือน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย

อยางทั่วถึง เชน โครงการ “บานเอ้ืออาทร” 

“บานรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยูอาศัยของ

ตนเองเปนคร้ังแรก” โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

พื้นที่ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมระหวาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยระบบ

ขนสงมวลชนไดอยางสะดวก 

− พัฒนาการเขาถึงสวัสดิการสังคมของผูอยูใน

สภาวะยากลําบาก และไดรับผลกระทบทางสังคม 

− สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

จั ดหาที่ อ ยู อาศั ย ใ ห แก ผู ย าก ไร และ 

ผูดอยโอกาส 

− บ ริห ารท รัพย สิน ของภาครั ฐ ให เ ป น

ประโยชนตอประชาชน และสรางมูลคา 

เพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๐ 

๑.๑๔ เรงรัดการลงทุนท่ีสําคัญของประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. การลงทุนและพัฒนาเชื่อมโยงโครงขาย

การคมนาคมขนสงในเสนทางและรูปแบบ

การใหบริการที่เหมาะสม เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการขนสงคนและสินคา ยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

− ความสะดวก  ความรวดเร็ว และความ

ปลอดภัยเพิ่มข้ึนจากระบบเชื่อมตอของ

การขนสงหลายรูปแบบ 

− ตนทุนคาใชจาย การประหยัดเวลา และ

ความนาเชื่อถือของการใหบริการขนสง

สินคาทางราง 

− ความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิระยะที่ ๒ สามารถรองรับผูโดยสาร

เพิ่มข้ึนเปน ๕๔ ลานคนตอป 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ เชน 

การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๙ สาย 

รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู รถไฟชาน

เมือง และรถไฟกางปลาเชื่อมโยงจังหวัดที่

ยังไมมีรถไฟขนสงผูโดยสารและขนสง

สินคา และการพัฒนาขีดความสามารถ

ของทาอากาศยานสากล เปนตน เพื่อ

สรางความเชื่ อ ม่ันในการขับเคลื่ อน

เ ศ รษฐกิ จ อย า งต อ เ นื่ อ ง  และ เพิ่ ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

− เรงรัดการดําเนินการกอสรางโครงการ

รถไฟฟาสายตาง ๆ ที่มีความพรอมในการ

ดําเนินการ และเรงรัดจัดทําแผนพัฒนา

ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนเพิ่มเติม 

− เรงรัดการกอสรางทางรถไฟเพิ่มข้ึนอีก ๑ 

ทางคูขนานกับทางเดี่ยวพรอมติดตั้งระบบ

อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

− เรงรัดการดําเนินการกอสรางรถไฟชาน

เมือง แผนพัฒนาระบบรถไฟกางปลาและ

รางคูในเสนทางรถไฟสายประธาน  

− พัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ เพื่อสรางความ

เชื่อม่ันในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๑ 

๑.๑๕ ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ขยายการใหบริการในการนํากาซธรรมชาติ

ในภาคขนสง NGV 
− เพิ่มสถานีบริการจาก ๑๗๗ สถานี เปน 

๓๔๐ สถานีภายในป ๒๕๕๑ 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคา

พลังงานโดยเรงรัดโครงการสงเสริมการใช

พลังงานทดแทนจากกาซธรรมชาติและ

ผลผลิตทางการเกษตร เชน แกซโซฮอล ไบ

โอดีเซล รวมทั้งเรงรัดมาตรการประหยัด

พ ลั ง งานและกา ร ใ ชพ ลั ง ง านอย า มี

ประสิทธิภาพ  เพื่อลดภาระการนําเขา

น้ํามันจากตางประเทศ 

− สง เ ส ริมการใชพ ลังงานทดแทนและ

เผยแพรมาตรการประหยัดพลังงาน และ

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

− สนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน 

− สงเสริม NGV  แกสโซฮอล และไบโอดีเซล  

− พัฒนาพลังงานทดแทนใน  ๓  จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 

๑.๑๖ ฟนความเชื่อม่ันดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 
ดานการลงทุน 
๑. สรางความเชื่ อ ม่ันใหแกนั กลงทุนทั้ ง

ประเทศและตางประเทศ 
ดานการทองเท่ียว 
๑. พัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

๒. นักทองเที่ยวมีโอกาสเขาถึงและใชประโยชน

จากสถานที่ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

− จํานวนโครงการและวงเงินลงทุนทั้งจาก

ตางประเทศและในประเทศเพิ่มข้ึน 

− จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา

เปนแหลงทองเที่ยวยั่งยืน 

− รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศ

เพิ่มข้ึนมากกวารอยละ ๑๐ 

− รายไดจากนักทองเที่ยวคนไทยเพิ่มมากข้ึน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๒ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๓. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวสําคัญของ

ประเทศให เปนแรงดึงดูดนักทองเที่ยว

คุณภาพเพิ่มข้ึน 

๔. เพิ่มศักยภาพดานการแขงขันใหแกธุรกิจ

การทองเที่ยว 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองทองถิ่นและ

ชุมชนใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

๖. สงเสริมใหบุคลากรทางการกีฬาไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบ 

๗. สงเสริมการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย 

กีฬา และนันทนาการ 

มากกวารอยละ ๕ 

− บุคลากรทางการกีฬาไดรับการพัฒนาใหมี

ขีดความสามารถเพิ่ ม ข้ึนตามเกณฑ

มาตรฐาน 

− ประชาชนมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่

ดี และเขารวมกิจกรรมกีฬามากข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 
ดานการลงทุน 
๑. ฟนความเชื่ อ ม่ันด านการลงทุน โดย

ประกาศใหป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ เปน “ป

แหงการลงทุน” 
ดานการทองเท่ียว 
๒. สงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย 

โดยประกาศใหป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ เปน 

“ปแหงการทองเที่ยวไทย” 

 

− สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สําคัญ 

โดยการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน การ

ปรับปรุงกฎระเบียบและบริการ ใหเอ้ือตอ

การลงทุน และดําเนินกิจกรรมการตลาด 

กิจกรรมสงเสริม ทั้งการดึงดูดบริษัทขนาด

ใหญและการลงทุนในตางประเทศ 

− พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมใหเปน

แหลงเรียนรู และแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

− สงเสริมการประชุม และจัดนิทรรศการ

ดานการทองเที่ยว 

− สงเสริมปแหงการทองเที่ยวไทย   :  

ประทับใจไทยแลนด 

− พัฒนาแหลงทองเที่ยวขนาดใหญ โดย

รัฐบาลลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ

สงเสริมใหเอกชนดําเนินงาน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๓ 

๑.๑๗ วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินใหท่ัวถึงและเปน
ธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เกษตรกรไดรับการจดัที่ดนิทํากนิ กระจาย

สิทธิ และสงเสริมการใชประโยชนที่ดนิที่

เหมาะสม 

− จํานวนเกษตรกร ประชาชน ที่ไดรับการ

จัดสรรที่ดินทํากิน และไดรับการสงเสริม

การใชประโยชนที่ดินเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนด

แนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม 

โดยใชขอมูลระบบภูมิสารสนเทศภายใต

กระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวม เพื่อให

ประชาชนมีที่ดินทํากินและประกอบอาชีพ

อยางทั่วถึงและพอเพียง 

 

− จัดที่ดินทํากิน กระจายสิทธิ โดยเรงรัดการ

ออกโฉนดที่ดินและพัฒนาระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และจัดทําฐานขอมูลมาตรา

สวน  ๑  : ๔๐๐๐ ใหแลวเสร็จและใช

ประโยชนไดอยางเต็มที่ 

− สํารวจแนวเขตปาและพัฒนาระบบการทํา

แผนที่ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

− เรงรัดการจัดทําที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย

ใหแกเกษตรกรและประชาชนที่ยากจน  

− พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อกําหนด

แนวเขตการใชที่ดินและการจัดทําผังเมือง

และผังชุมชน 

 

๑.๑๘ ขยายพื้นท่ีชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 
๒. อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่ม

น้ําตนทุน และบรรเทาปญหาน้ําขาดแคลน

− พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน ๕๕๘,๐๐๐ ไร 

− จํานวนแหลงน้ําผิวดิน / ใตดิน ไดรับการ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๔ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

และอุทกภัย โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน 

พัฒนา 

− ฟนฟูแหลงน้ําตนทุนเพิ่ม ข้ึน   เพื่อการ

เ กษตรก ร รม  อุ ป โภค  บ ริ โภค  แล ะ

อุตสาหกรรม 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบชลประทาน โดยฟนฟูและขุดลอกแหลง

น้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน

และใตดิน โดยดําเนินการกอสรางระบบ

ชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาด

เล็ก ระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนา

ระบบชลประทานในรูปแบบต าง  เช น 

ชลประทานระบบทอ 

− ฟนฟูและขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

− พัฒนาแหลงน้ํา ผิวดินใตดิน  โดยการ

กอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ 

กลางและเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง 

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ํา 

− จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 

 

๑.๑๙ เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ปญหาวิกฤตโลกรอน มีการแกไขทั้งในรูป

มาตรการและแผนงานโครงการอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง 

 

− อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 

− ปริมาณปาปลูกใหมและปาทดแทนเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน โดยสงเสริม
− สรางความตระหนักและการเตรียมตัวของ

ประเทศเพื่อรองรับสถานการณโลกรอน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๕ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

ธุรกิจเอกชนและชุมชนโดยเฉพาะการ

เพาะปลูกและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้ง

สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวสัดุ

เหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ สงเสริมการปลูก

พืชลดปญหาโลกรอน การจัดการขยะเพื่อ

ผลิตเปนพลังงานเพื่อลดปญหาโลกรอน 

− ศึกษาวิจัยเพื่อคนหาเทคโนโลยีเพื่อลด

ภาวะโลกรอน 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๖ 

นโยบายที่ ๒ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

รัฐบาลใหความสําคัญแกการใหหลักประกันข้ันพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ การมีสภาพแวดลอมที่นําไปสูการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยมุงดําเนินการยกระดับคุณภาพ

การศกึษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู สงเสริมการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และใหความสําคัญกับการใหสิทธิในการไดรับการศึกษา ๑๒ ป โดยไมเสีย

คาใชจาย ควบคูกับการเรงผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและ

ตอบสนองความตองการของประเทศ การฝกอบรมพัฒนาแรงงานและใหการคุมครองแรงงาน ตลอดจนจัด

ใหมีระบบเตือนภัย ติดตามสถานการณผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจาง และจัดใหมีการจางงานใหม  

นอกจากนี้ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพของบริการ การลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพ การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก  

พรอมกับการสงเสริมบทบาทสถาบันศาสนาใชหลักธรรมของศาสนาในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต การฟนฟูสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

จากการเรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการ อีกทั้ง การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคมดวยการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สรางหลักประกันความมั่นคงและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส  ควบคูไปกับการ

สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง โดยมีเปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ / วิธีการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

๒.๑ นโยบายการศึกษา 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. คนไทยทกุกลุม ทกุวัย ไดรับการศกึษาที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทันตอการ

เปล่ียนแปลง ตั้งแตระดบัปฐมวัย จนตลอด

ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ

อาชีพ และเสริมสรางการแขงขันของ

ประเทศ 

− ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา ๑๒ ป 

โดยไมเสียคาใชจาย 

− คะแนนเฉลี่ยวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานจากการประเมินระดับชาติ เพิ่มข้ึน

วิชาละไมต่ํากวารอยละ ๑๐  

− อัตราสวนนักเรียนตอคอมพิวเตอร ๒๐  ตอ ๑ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๗ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

− สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

เปน ๕๐ : ๕๐ 

− สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตอสายสังคมเปน ๔๐ : ๖๐ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ยกระดับคณุภาพการศึกษาของคนไทย
อยางมีบูรณาการและสอดคลองกนัตั้งแต

ระดับปฐมวยัจนถึงอุดมศกึษาทั้งในและ

นอกระบบการศกึษา 

− พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน  

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู และ

กํากับ ติดตามประเมินผล 

− สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก 

คานิยม  คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมี

พฤติกรรมที่ เหมาะสม โดยการปลูก

จิตสํานึก สรางเจตคติ  ปรับพฤติกรรม  

สรางภูมิตานทาน  โดยเครือขายบาน 

สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ 

๒. การเสริมสรางและพัฒนาคณุภาพระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

− สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชน

ในการเขาถึงบริการการศึกษาและแหลง

เรียนรู  โดยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา

นอกโรงเรียน  การศึกษาตามอัธยาศัย  

สงเสริมสถาบันการศึกษา  จัดบริการ

วิชาการแกชุมชนและสังคม 

− สรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  พัฒนา

ระบบบริหารจัดการองคความรูและสราง

วัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับ

คนทุกชวงวัย 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๘ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๓. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูใหมีคุณภาพและคณุธรรมอยาง

ทั่วถึง ตอเนื่อง และกาวทันการ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

− เรงรัดแกปญหาขาดแคลนครู คณาจารย 

โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และ

พัฒนาระบบการผลิตครู  คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพใน

การรองรับการเปลี่ยนแปลง 

− ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางก า รศึ กษา  ส ร า ง ข วัญกํ า ลั ง ใ จ 

ความกาวหนา  และความมั่นคงในวิชาชีพ

ครู 

− พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

การสอนใหสอดคลองกับความตองการใน

การพัฒนาประเทศ 

 

 

๔. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน 

และการเรียนรูอยางจริงจัง รวมทั้ง การ

เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยาง

กวางขวาง 

− เรงพัฒนาและขยายระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหทั่วถึงและ 

เทาเทียมกันทั่วประเทศ 

− นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชใน

การจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหาร

จัดการความรู   และการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่เชื่อมโยง

ทุกระดับ 

 

๕. ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกนัในการ
รับการศึกษา ๑๒ ปโดยไมเสียคาใชจาย  

และใหครอบคลุมผูยากไร ผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก 

มากข้ึน 

− สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึง

บริการการศึกษา  โดยจัดบริการทาง

การศึกษาใหครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ/

ประเภทในรูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสม และสรางหลักประกันโอกาส

ทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส และผูพิการ 

− จัดทําส่ือ และนวัตกรรมดานการศึกษา

สําหรับผูพิการ  และพัฒนาเครือขายความ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

รวมมือในการใหบริการและชวยเหลือทางการ

ศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส 

๖. เพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศกึษาตอ
ผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดใน

อนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิต

บัณฑิตที่ตอบสนองความตองการบุคลากร

ที่มีความรู ความสามารถของประเทศ 

− สรางหลักประกันทางการศึกษาเพื่อให

ประชาชนเขาถึงบริการการศึกษาในทุก

ระดับ โดยเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงทุน  

สนับสนุนการใหทุนการศึกษาสําหรับ

เยาวชนในสาขาที่เปนความตองการของ

ประเทศ  พรอมทั้งเรงรัดดําเนินการปฏิรูป

ระบบการเงินอุดมศึกษา 

๗. สนับสนุนการใหทุนการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศสําหรับผูดอยโอกาส 

− สรางหลักประกันโอกาสการเขาถึงแหลง

ทุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 

๘. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการ

ผลิตและบริการ  

− ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ

ระดับสูงเพื่อตอบสนองตอความตองการ

พัฒนาประเทศ โดยเรงผลิตและพัฒนา

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล 

และสาขาที่ขาดแคลน 

๙. เรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมี
คุณภาพ สนับสนนุความสามารถในการ

แขงขันของประเทศพรอมทั้งพัฒนารับรอง

คุณวุฒิวิชาชพีตามมาตรฐานสากล 

− ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางที่สอด

รับกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ  โดยสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา

และภาคเอกชน  

− พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให

รองรับตอการพัฒนาประเทศ และสราง

ระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม 

๑๐. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชงิ
สรางสรรคผานองคกรตางๆ 

− สรางแหลงการเรียนรูทางเลือกสําหรับ

เยาวชนทั้งการเรียนรูประวัติศาสตรควบคู

กับสงเสริมการเรียนรูแนวใหม 

− สรางทัศนคติและนิ สัยในการแสวงหา 

การเรียนรู และสรรหาองคความรูเพื่อสราง
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๓๐ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

แรงบันดาลใจและกระตุ นความคิ ด

สรางสรรคแกประชาชนและภาคธุรกิจ 

๒.๒ นโยบายแรงงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. แรงงานไดรับการพัฒนายกระดับฝมือให
สอดคลองกับการปรับโครงสรางภาคการ

ผลิตและบริการ ผูถูกเลิกจางสามารถกลับ

เขาสูการจางงานโดยเร็ว และแรงงานไดรับ

สวัสดิการและการคุมครองมากขึ้น 

− แรงงานผูถูกเ ลิกจางที่ผานการพัฒนา

ทักษะฝมือสามารถประกอบอาชีพและมี

รายไดภายใน 3 เดือน 

− แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองมาก

ข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลว
และคนที่ถกูเลิกจางใหทนักับการปล่ียน

แปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ  

− จัดใหมีการฝกอบรมยกระดับฝมือใหตรง

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

− อํานวยความสะดวกในการจัดหาแหลง

เงินทุนเพื่อใหแรงงานสามารถสรางรายได

โดยประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่/ชุมชน 

เพื่อจัดหากลุมเปาหมายและแหลงเงินทุน 

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ/

การเปนผูประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การมีงานทําหรือการประกอบอาชีพ 

๒. พัฒนาระบบเตือนภัยและติดตาม
สถานการณที่มีผลกระทบตอการจางงาน 

การเลิกจางอันเนื่องจากการปรับเปล่ียน

โครงสรางเศรษฐกิจ พรอมทั้งจัดใหมีการ

จางงานใหมโดยเร็ว 

− พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานให

มีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการ

พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย แ ล ะ ร ะ บ บ

สารสนเทศแรงงานเพื่อใหสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกําลังแรงงาน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และชวยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจางรวมถึง

การเชื่อมโยงตําแหนงคนวางงานกับผูหา

งานอยางเปนปจจุบัน 

− ขยายโอกาสการมีงานทําและเพิ่มทาง 

เลือกในการประกอบอาชีพ 

๓. เสริมสรางการคุมครองแรงงานตาม
มาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งใหความสําคญัแก

ความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการ

แรงงาน  

− สงเสริมการคุมครองแรงงานในระบบ และ

การเสริมสรางระบบความปลอดภัยใน 

การทํางาน  

− พัฒนาระบบคาจาง คาตอบแทน และ

สวัสดิการ 

๔. จัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบ
ใหครอบคลุมมากข้ึน 

− ศึกษาขอบเขตและประเภทของแรงงาน

นอกระบบและจัดใหมีระบบการคุมครองที่

เหมาะสม 

 

๒.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนมีห ลักประกัน สุขภาพอยาง
ครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึงบริการได

อยางไมเปนอุปสรรค 

− ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกันสุขภาพ

อยางไมเปนอุปสรรค 

๒. ระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม มี

คุณภาพมาตรฐาน 

− สถานพยาบาลผานเกณฑการ รับรอง

คุณภาพมาตรฐานเฉลี่ยรอยละ ๑๐ 

๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม
สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด

ปจจัยเส่ียงตอโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝา

ระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก 

− ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง ๕ โรค ไดแก  โรคหัวใจ โรคความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคหลอดเลือด

สมองและโรคเนื้องอกราย (มะเร็ง) 

๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลัง − เด็ก เยาวชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓๒ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

กาย  เลนกีฬา  เปนประจํา  เพื่ อพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

ประชาชนไมนอยกวารอยละ ๖๐  ออก

กําลังกาย  เลนกีฬา และรวมกิจกรรม

นันทนาการเปนประจํา 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการได

อยางไมเปนอุปสรรค พรอมทั้งปฏิรูประบบ

บริหารจัดการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการปองกนัโรค การสงเสริมสุขภาพ การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ 

− เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยาง

ไมเปนอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งข้ึน 

− ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย

และสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและครบ

วงจร ทั้งการวิจัยพัฒนา องคความรู การ

รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การ

ควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ 

๒. เสริมสรางมาตรการลดปจจยัเส่ียงที่มีผลตอ
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ  ที่นําไปสู

การเจ็บปวยเรื้อรัง 

− พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ

และยุทธศาสตรดานสุขภาพที่เนนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

− พัฒนาระบบมาตรการสื่อสารและการลด

ป จ จั ย เ ส่ี ย งที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภ าพ  ก า ร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการ

จัดการสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ 

− สง เส ริมและพัฒนากระบวนการการ

ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 

ร ว ม ทั้ ง พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ม า ต ร ฐ า น 

ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

๓. นํามาตรการภาษีการบริโภคสินคาทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพมาใชกระตุนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคคล 

− ศึกษาวิจัย และจัดกระบวนการทางสังคม

ในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย  

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลัง
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๓๓ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และระบบการเงิน   เพื่อลดการบริโภค

สินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

๔. พัฒนาระบบเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคเชิงรุกเพื่อปองกนัปญหาการปวยและ

ตามดวยโรคอุบัติใหมและระบาดซ้ําในคน 

พรองทั้งสรางขีดความสามารถในการเฝา

ระวัง วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอยาง

เปนระบบที่ประสานเชื่อมโยงทกุภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

− พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกันและ

ควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุงเนน

การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของ

เครือขาย 

− ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ สนั บ ส นุ น ก า รพัฒน า

สมรรถนะและขีดความสามารถในการเฝา

ระวัง วินิจฉัยดูแลสุขภาพและภัยสุขภาพ

อยางเปนระบบ 

๕. เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คน

พิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และ

การเฝาระวังโรคในชุมชน โดยเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

− พัฒนาระบบสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ

ใน กา ร ป ฏิ บั ติ ง า นข อง อ าส า สมั ค ร

สาธารณสุข 

− เสริมสรางทักษะองคความรูแกอาสาสมัคร

สาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจ

และบทบาทที่เพิ่มข้ึน 

− สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายในการ

ดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ 

๖. สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออก
กําลังกาย และเลนกีฬา 

− จัดกิจกรรมและเพิ่มชองทางใหประชาชน

เขาใจและเขาถึงกีฬาและนันทนาการ 

− พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ 

และวิทยาศาสตรการกีฬา 

− รณรงคสงเสริมและสรางการมีสวนรวมทุก

ภาคสวนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

บนฐานความรูที่ไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบ 

− พัฒนาระบบเครือขายและระบบการ

บริหารจัดการโดยนําเทคโนโลยีมาใช

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

๗. พัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ − สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
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๓๔ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ควบคูกับการพัฒนาและประยกุตใช

วิทยาศาสตรทางการกีฬาอยางจริงจัง 

และ กีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาและนํา

วิทยาศาสตรการกีฬามาใชอยางจริงจัง 

− สงเสริมการประชาสัมพันธ การแสวงหา

รายไดจากธุรกิจกีฬา และสิทธิประโยชน

ทางการกีฬา  รวมทั้งพัฒนาและแกไข

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับกีฬา 

 

๒.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด  

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๒. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่ดีงาม  
− จํานวนเด็กและเยาวชนที่มีสวนรวมใน

กิจกรรมสง เส ริมคุณธรรม  จ ริยธรรม 

วัฒนธรรม  และทํากิจกรรมสรางสรรค

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

๓. ม ร ด ก ท า ง ศิ ล ป ะ  วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 

ภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมของ

ประเทศมากขึ้น 

− รอยละความสําเ ร็จของการถายทอด

ความรูภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากคนที่

เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรมในระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศ 

− ระดับความสําเร็จของการขยายผลการ

พัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม

เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทัง้

สงเสริมบทบาทสถาบนัศาสนาในการ

− ระดมความร วมมือจากทุกภาคส วน 

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เขามามีบทบาทหลักในการคุมครองและ

ทํานุบํารุงศาสนา 
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๓๕ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ปลูกฝง เผยแผหลักธรรม ใหประชาชน

นํามาใชเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

− เพิ่มศักยภาพและสง เส ริมใหสถาบัน

ศาสนาเขามามีบทบาทหลักในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน รวมทั้ง

รวมกับครอบครัว  ชุมชน  และสถาบัน 

การศึกษา ในการสรางคานิยมครอบครัว

อบอุนและการพัฒนาเด็กและเยาวชนให

เปนคนดี มีคุณธรรมนําความรู 

๒. ฟนฟูและสืบสานคณุคาความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถชีีวิต 

ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญา

ทองถิ่น ดูแลรักษาแหลงอุทยาน

ประวัติศาสตร โบราณสถาน พพิิธภัณฑ

ตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค

มูลคาเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ 

− ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชน

ทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว 

และเขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพร 

และสืบสานคุณคาความหลากหลายของ

วัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี 

คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึง

การดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร 

โบราณสถาน พิพิธภัณฑตางๆ  

− สนับสนุนใหชุมชน และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ร วมดําเนินการสืบคน

ประวัติศาสตรทองถิ่น  ภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมชุมชน  รวมทั้งสงเสริมให

ปราชญ  ผู สูงอายุ  กลุมแกนนําและผู รู

ถายทอดความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยสรางระบบการเรียนรูผานการเรียนรู

และการจัดการความรูในชุมชน ตลอดจน 

รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลในชุมชน พัฒนา

ฐานขอมูลชุมชนใหเปนระบบ  

− สนับสนุนการนําความหลากหลายของ

วัฒนธรรมไทย  รวมทั้ งนําความรูและ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอด /

ประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นในการ

ผลิตสินคาและบริการใหมีความโดดเดนมี
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๓๖ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

เอกลั กษณ เ ฉพาะและมีการแบงปน

ผลประโยชนใหแกผูเปนเจาของภูมิปญญา

อยางเหมาะสม เปนธรรม 

 

๓. สงเสริมและพัฒนาโบราณสถานใหเปน

มรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก 
− สงเสริมการอนุรักษ คุมครองโบราณสถาน

และพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและมรดก

ทางวัฒนธรรม  ควบคู ไปกับการสราง

ความรูความเขาใจใหคนในชุมชนเห็น

คุณคาของโบราณสถาน และมีสวนรวมใน

การจัดการ 

๔. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการ

นันทนาการ  มีการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และเกิดการเรียนรูศิลปะอยาง

สรางสรรค 

− จัด ให มีพื้ น ที่ สํ าห รั บแสดงออกทาง

วัฒนธรรมดานตางๆ เพื่อสรางโอกาสให

เด็กและเยาวชน และประชาชนผูมีความรู

ความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวที

แสดงออก เผยแพร  แลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศอยางตอเนื่อง 

− ป รั บป รุ ง  พั ฒน า แห ล ง เ รี ย น รู ท า ง

วัฒนธรรมที่มีอยูเดิมใหมีสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม  ตลอดจนเพิ่มสาระความรู

สอดแทรกไวในสถานที่ตางๆ ใหชัดเจน 

นาสนใจ ควบคูไปกับการปรับปรุง พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแหลง

เรียนรูตางๆ ใหมีความรอบรู มีทักษะใน

การถายทอด และมีความรักในงานบริการ

ดานวัฒนธรรม 

๕. ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให

เปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่

ครอบคลุมทั้งวิถชีีวิตและสื่อทุกประเภทที่มี

ผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม 

− สงเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมในทุก

ระดับใหสามารถเปนกลไกสําคัญในการ 

เฝาระวัง สรางสรรค และสามารถเชื่อมโยง

เปนเครือขายทางวัฒนธรรมใหครอบคลุม



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓๗ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบาย สวนกลาง 

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและระดับปฏิบัติ

ในพื้นที่ 

 

๖. ขจัดส่ือที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อ

นําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยาง

เทาทนัสถานการณ 

− สรางกลไกและเครือขายใหทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการขจัดส่ือที่เปนภัยตอสังคม 

และสงเสริมการขยายสื่อที่ดีใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่ ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย 

− ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ที่เกี่ยวของตางๆ และใหมีการบังคับใช

อยางจริงจังและตอเนื่อง 

 

๒.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี  เด็กและ

เยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และ

มีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย  อยู ใน

สภาพแวดลอมที่นาอยู มีหลักประกันความ

ม่ันคงในการดํารงชีวิต  

− เด็กและเยาวชนได รับการพัฒนาทั้ ง

รางกายสติปญญา จิตใจ อารมณ สามารถ

ปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมอยางทั่วถึงทุกพื้นที่  

− ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มข้ึนจากการลดอาชญากรรม

และอุบัติภัย 

๒. เด็ก สตรี และคนพิการที่ดอยโอกาส ไมถูก

เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได 

ไมตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย 

และไดรับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม  

− ลดอัตราเพิ่มของสถานบริการที่ เปนจุด

เส่ียงของธุรกิจการคามนุษย  

− ลดจํานวนคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและ

การละเมิดตอเด็ก สตรี และคนพิการที่

ดอยโอกาส 

๓. ผูสูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจและ − ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีจํานวนเพิ่มมาก



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓๘ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

สังคม  และมีสวนรวมในกระบวนการ 

พัฒนาประเทศตามศักยภาพ 

ข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและใช
ประโยชนจากกองทุนตางๆ  เชน กองทุน

ผูสูงอายุ กองทุนสนบัสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุน

สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของชีวิต 

− ประสานการใชประโยชนจากกองทุนตางๆ 

เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 

๒. สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  และ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  เพื่อสงเสริม

การพัฒนาความรูและจริยธรรมเริ่มตั้งแต

เด็กแรกเกิดและเยาวชนทกุชวงวัย สราง

ความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบตุร 

ที่ถูกตองตามระดับการพัฒนาของสมอง 

พัฒนาสถาบันครอบครัวและสถานศกึษา

ใหเอาใจใสดูแลเดก็อยางใกลชิดดวยการ

ปลูกฝงความรูทีท่ันโลกและคณุคาที่ดีของ

วัฒนธรรมไทย 

− สรางโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเด็ก

และเยาวชนให มี ขีดความสามารถที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการ

ของสมองและอารมณ 

− สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกัน

และแก ไขปญหาสังคม  และเชื่ อมโยง

เครือขายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

สังคม 

 

๓. สรางหลักประกนัความมั่นคงและศักดิศ์รี
ของความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี และคน

พิการที่ดอยโอกาส ขจัดขบวนการคามนษุย 

ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดลิทธิ

เด็ก สตรี และคนพิการในทกุรูปแบบ   

− ปรับปรุงระบบการคุมครองพิทักษสิทธิ 

การปองกัน แกไข และเฝาระวังทางสังคม 

− สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ทองถิ่น  

และเชื่อมโยงเครือขายการทํางานกับภาคี

การพัฒนา 

๔. เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกคนพิการ
และผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม และ 

สงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคน

พิการใหสามารถพึง่พาตนเองได 

− สงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขารวมจัด

สวัสดิการทางสังคมของผูอยู ในภาวะ

ยากลําบาก และไดรับผลกระทบทางสังคม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๕. เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดย
การเสริมสราง พฤตกิรรมสุขภาพที่

เหมาะสมกบัชวงวัย  การดูแลผูสูงอายุทั้ง

กายและจิตใจรวมกับชุมชน การสราง

หลักประกนัดานรายไดดวยประสบการณ

ของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

และสงเสริมระบบการออมในชวงวัยทํางาน  

ควบคูกับการสนับสนนุครอบครัวใหเขมแข็ง

สามารถดูแลสมาชิกไดอยางมีคณุภาพ  

และขยายฐานการใหเบีย้ยังชีพแกคนชราที่

ไมมีรายได 

− พัฒนากลไก สรางองคความรูเชิงนโยบาย

เตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ และ

พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกัน

ทางสังคมของผูสูงอายุอยางครบวงจร โดย

สงเสริมความรวมมือระหวางภาคีการ

พัฒนา ทั้งหนวยงานวิชาการ ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 

− สนับสนุนการออมของกลุมวัยแรงงาน

อยางตอเนื่อง  และสรางหลักประกัน

คุมครองแรงงานในทุกรูปแบบอยางทั่วถึง 

รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการใชจายอยาง

เหมาะสม และการบริหารจัดการเงินออม

อยางมีประสิทธิภาพ  

๖. สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง มี
การวางผังเมืองอยางเปนระบบ ควบคูกบั

การบังคับใชกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัความ

ปลอดภัยสาธารณะ  และส่ิงแวดลอมอยาง

เครงครัด รวมทั้งจัดใหมีบริการข้ันพื้นฐาน

อยางเหมาะสม มีโรงเรียนใกลบาน มีการ

ส่ือสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

− วางและจัดทําผังเมืองอยางเปนระบบ

พรอมทั้งใหมีการกํากับดูแลและพัฒนา

ตามผังเมือง พรอมทั้งเชื่อมโยงการทํางาน

กับภาคีเครือขาย 

− บังคับใชกฎหมายที่ เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยสาธารณะและชีวิตทรัพย สิน

อย าง เข มงวด  รวมทั้ งสนับสนุนการ

จัดบริการข้ันพื้นฐานที่ เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๐ 

นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 
 

การบริหารจัดการเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

และบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางตอเนื่อง

และมีเสถียรภาพ โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการ ไปสูการเพิม่

มูลคาบนพื้นฐานของความสรางสรรค นวัตกรรม องคความรู และความเปนไทย การปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการขนสงสินคาและบริการใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การ

พัฒนาดานพลังงานและระบบโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของเศรษฐกิจไทยใหสูงข้ึน รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐานดานองค

ความรูรวมทั้งระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยดําเนินการ

ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลัง และการสงเสริมการออมควบคูไปดวย 

แนวนโยบายของรัฐบาลมีวัตถุประสงคเพื่อใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขยาย

ตัวอยางตอเนื่องไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ ตอป มีเสถียรภาพทั้งภาคเศรษฐกิจในประเทศและภาคตางประเทศ 

รักษาเสถียรภาพของดุลบัญชีเดินสะพัดและอัตราแลกเปลี่ยน และสงเสริมใหภาคการเงินในประเทศมคีวาม

เขมแข็งและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง ตลอดจนสรางระบบ

ภูมิคุมกันสําหรับเศรษฐกิจตอความเสี่ยงตางๆ โดยเฉพาะที่เกิดจากปจจัยภายนอกจากการเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจโลกทั้งดานการคาและการลงทนุ ทั้งนี้การบริหารจัดการเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม

ประเด็นนโยบายที่สําคัญ ไดแก 

๓.๑ นโยบายการเงินการคลัง  

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมี
เสถียรภาพ  

− เศรษฐกิจขยายตัวไมต่ํากวารอยละ ๕ ตอ

ปในชวงป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 

− อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียตอปไมเกินรอยละ 

๓.๕  

− สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกิน 

รอยละ ๕๐ 

− อัตราการวางงานไมเกินรอยละ ๑.๕ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๑ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ดําเนินนโยบายการเงนิเพื่อสนับสนนุการ
เจริญเตบิโตของเศรษฐกจิอยางตอเนื่อง

และมีเสถียรภาพ และการสนบัสนุนใหภาค

การเงินในประเทศมีความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทัง้การ

สงเสริมศักยภาพของภาคเอกชนในการ

บริหารความเสี่ยง  

− ดําเนินนโยบายการเงินโดยมีเปาหมาย

หลักในการสรางเสถียรภาพดานราคา และ

ดูแลคาเงินบาทใหสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจและกลไกตลาดภายใตระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ 

− สงเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงของ

ภาคการเงินในประเทศ  และสง เส ริม

ศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน 

− จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการ

พัฒนาตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

− ติดตาม  วิ เ ค ราะห สถานการณ  และ

ประเมินแนวโนมเศรษฐกิจอยางใกลชิด 

๒. รักษาวินัยการคลงั ปรับปรุงระบบภาษีและ
การจัดเก็บภาษี และปฏิรูประบบ

งบประมาณแผนดินทัง้ระบบเพื่อใหเกดิ

ความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวและ

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ   

− รักษาวินัยการคลังของเงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ  งบประมาณของ

ทองถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  

− บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล รวมทั้ง

การบริหารหนี้สาธารณะใหคลองตัวและ

ตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนา

ภายใตวินัยการเงินการคลัง 

− ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให

มีความเปนธรรม  มีประสิทธิภาพ และ

เพี ย งพอกับรายจ ายเพื่ อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

− ปฏิรูประบบงบประมาณแผนดินทั้งระบบ 

ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยาง

บูรณาการ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๒ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

− บริหารทรัพยสินของรัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

และเปนประโยชนตอรัฐและประชาชน

อยางเหมาะสม 

๓. สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว  − สง เส ริมให มีระบบการออมระยะยาว

เพื่อใหเพียงพอกับการดํารงชีพในยามชรา  

− สรางฐานเงินออมเพื่อการระดมทุนของ

ประเทศในอนาคต 

๔. ดูแลการเคลื่อนยายเงนิทนุระหวางประเทศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหอยูในระดับที่

เหมาะสมและเกิดประโยชนตอประเทศ  

− วา ง ร ะ บบการ ดู แลแ ละ รอง รั บ ก า ร

เคล่ือนยายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

− สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

ทั้งการลงทุนของผูประกอบการและนัก

ลงทุนที่เปนสถาบันเพื่อสรางผลตอบแทน

จากเงินทุนและเสริมสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน  

− ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศโดยให

สอดคลองกับขีดความสามารถในการ

แขงขัน เปาหมายการสงเสริมศักยภาพ

ขอ ง ส า ข า ก า ร ผ ลิ ต ที่ จํ า เ ป น  แ ล ะ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

๕. สงเสริมการพัฒนาตลาดทุนใหมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับตลาดหลักใน

ภูมิภาคและตลาดโลก  

− ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนโดยให

ความสําคัญแกการปรับปรุงมาตรการ

ส่ิงจูงใจเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศ  

− เพิ่มบทบาทของตลาดทุนและตลาดตรา

สารหนี้ในการเปนแหลงทุนสําหรับการ

ลงทุนโครงการขนาดใหญของรัฐ 

− จัดใหมีกลไกเพื่อกํากับดูแลการพัฒนา

ตลาดทุนใหประสานสอดคลองกับการ

พัฒนาตลาดเงิน 

๖. พัฒนารัฐวิสาหกจิใหเปนกลไกสนับสนุน
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาและ

− พัฒนารัฐ วิสาหกิจ  โดยปรับปรุงการ

บริหารงานอยางมืออาชีพ เพื่อสรางฐาน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๓ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

การลงทุนของประเทศ สรางฐานรายไดและ

มูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ ตลอดจนกํากบั

ดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง

เรงฟนฟูรัฐวิสาหกจิที่มีปญหาฐานะการเงิน 

รายไดและมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ  

− ปรับปรุงการกํากับดูแลการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้ง

การจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคม ความ

โปรงใส 

− ปรับปรุงการวัดประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานใหไดมาตรฐานไมนอยกวา

เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

− เรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน 

 

๓.๒ นโยบายปรับโครงสรางภาคเกษตร 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ภาคเกษตรเจรญิเตบิโตอยางมีเสถียรภาพ 

เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมีความ

เขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

− อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ของสาขาเกษตรไม

ต่ํากวารอยละ ๓ ตอป 

− จํานวนฟารมและโรงงานที่ผลิตสินคาเกษตร
แล ะอ าห า ร มี ม าต รฐ าน ไม น อ ยก ว า  

๖๗๑,๐๐๐ ฟารม และ ๓,๒๓๐ โรงงาน 

− พื้นที่ เกษตรอินทรียขยายตัวไมต่ํากวา 

รอยละ ๑๐ ตอป 

− สห ก รณ ภ า ค กา ร เ ก ษต ร ผ าน เ กณฑ

มาตรฐานเพิ่ม ข้ึนจากรอยละ  ๔๕  ในป 

๒๕๕๐ เปนรอยละ ๔๘ ในป ๒๕๕๔ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๔ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ยุทธศาสตรประเทศไทยเปนศนูยกลางการ
ผลิตอาหารของโลก และการปรับโครงสราง

การผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช

พลังงานทดแทน และสนบัสนุนสินคาใหมที่

มีโอกาสทางการตลาด  

− พัฒนาและสนับสนุนสินคาเกษตรที่มีโอกาส
และสรางรายได ผลิตใหสอดคลองกับ

รสนิยมของผูบริโภคสินคาที่ตองมีการปรับ

โครงสรางสินคาที่มีปญหา สินคาที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี โดย

พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ 

− เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานการเกษตร เพื่อลดตนทุน

การผลิต  โดยสงเสริมการใชปจจัยผลิต

ทางการเกษตรที่เหมาะสม ทั้งดานพันธุ ปุย 

และการกระจายทรัพยากรการผลิตทาง

การเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร เชน 

โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรียชุมชน  และ

เคร่ืองจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน  

− พัฒนาดานการวางแผนและผลักดันการ

พัฒนาการเกษตร 

๒. การเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร  −  เ พิ่ ม มู ล ค า ใ ห กั บ สิ น ค า เ ก ษ ต ร แ ล ะ

ผลิตภัณฑ รวมทั้งพัฒนาดานการตลาดและ

ระบบการจัดการหวงโซอุปทาน  

๓. ปองกันมาตรการกดีกันทางการคาและ
พัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคา

เกษตร 

− จัดทําทาที/เจรจาการคา เพื่อสงเสริมความ

รวมมือทางการคาและขยายตลาดสินคาเกษตร

ในตางประเทศ รวมทั้งเสริมสรางความรวมมือ

กับประเทศที่มีบทบาทสําคัญและมีศักยภาพ

ดานการคา 

๔. การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหมใน
ระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ  

− สงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสนับสนุนงานตามการดําเนินงาน

ตามพระราชดําริ และการทําเกษตรยั่งยืน เพื่อ



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๕ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร 

๕. เกษตรกรมีสวนรวมในการวางแนวทาง
พัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันดวยตนเอง 

− เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหาร
จั ด ก า ร ข อ ง ส ถ าบั น เ ก ษ ต ร ก ร  แล ะ

พัฒนาการดําเนินงานขององคกรเกษตรกร 

เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต การมี

สวนรวมของชุมชน 

 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ 

− มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ

ภาค อุตสาหก ร รม เพิ่ ม ข้ึ น จ าก  ๓ .๓  

ลานลานบาท เปน ๔.๓ ลานลานบาท ในป 

๒๕๕๔ 

− ร อยละของมู ลค า ก า รส ง ออก สินค า
อุตสาหกรรมศักยภาพและอุตสาหกรรม

ใหมที่เพิ่มข้ึน  

๒. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

− ผลิตภาพการผ ลิตโดย รวมของภาค 

อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ตลอด ๔ ป ของแผน

บริหารราชการแผนดิน 

๓. ภาคอุตสาหกรรมที่ เปน SMEs มีความ

เขมแข็งมากขึ้น  
− อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศของ SMEs ไมนอยกวา 

รอยละ ๔ ตอป 

๔. แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

− ผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรม  

เพิ่มข้ึนรอยละ ๕ ตอป  

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๖ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและผลิ ตภาพของ

ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสรางมูลคาใหกับสินคา

อุตสาหกรรม  

− เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการขนสงสินคาและบริการดวย

ระบบสารสนเทศ 

๒. พัฒนาขับเคล่ือนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ เชน อาหาร 

เหล็ก ยานยนต  ป โตรเคมี  พลังงาน และ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหเปนฐานการผลิตใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ดวยการสงเสริมการ

ลงทุนหรือใหสิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพ  รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพื้นฐานที่

เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

ระยะ ๒๐ ปขางหนาโดยคํานึงถึงผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที ่

−  จัดหาและพัฒนาพื้นที่ และโครงสราง

พื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 

๓. สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่ม
มูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก

สินคาที่ผลิตในประเทศไทยโดยสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะฝ มื อผสมผสานกั บการใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเชนกลุมสินคาแฟชั่น  

อัญมณีและเคร่ืองประดับและสินคาอ่ืน  ๆพรอมทั้ง

ใชมาตรการดานการตลาดและสรางตรา

สัญลักษณสินคาของไทยใหเปนที่นิยมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

− ยกระดับมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมไทย
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

และกฎระเบียบของประเทศคูคา 

 

๔. สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบ

เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการ

รวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพ

ในการแขงขัน ดวยการสนับสนุนดานองคความรู

− สง เส ริมและพัฒนาให มีการรวมกลุม

อุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา (Cluster) เพือ่

เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

− เสริมสรางความเปนบรรษัทภิบาลใหแก
ผูประกอบการ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๗ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และนวัตกรรม รวมถึงการสรางธรรมาภิบาลใน

การประกอบการและความรับผิดชอบตอสังคม 

๕. สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับ
ผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการที่มี

มูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบ

ใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ตาง ๆ  

พร อมทั้ งสร างศูนยพัฒนาและออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนใหมี

การนําองคความรูและนวัตกรรมไปใหประโยชน

เชิงพาณิชย 

− ขยายบทบาทศูนยบมเพาะใหครอบคลุม
กับสินคาและบริการที่เปนเปาหมายของ

ประเทศ 

− ส ร า ง ศู น ย พั ฒ น า แ ล ะ อ อ ก แ บ บ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

− สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยพัฒนามา
ประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการ

เพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย 

๖. จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
และการลงทุน เพื่อกระตุนอุตสาหกรรมใหมีการ

ปรั บตั ว  และสนั บสนุ นการลงทุ นของ

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงและใชพลังงาน

นอย  รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยูใน

ปจจุบันใหสามารถสนับสนุนการปรับโครงสราง

ของภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

− จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันและการลงทุน และขยายบทบาท

ของกองทุนที่มีอยูในปจจุบันใหรองรับกับ

การปรับโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม 

−  สนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช

เทคโนโลยีสูงและใชพลังงานนอย 

 

๓.๔ นโยบายปรับโครงสรางภาคการทองเท่ียวและบริการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. การทองเทีย่วเปนสาขาหลักที่สรางรายได

ของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางยั่งยนื 
− รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มข้ึน

โดยเฉลี่ยมากกวารอยละ ๑๐ 

− รายไดจากนักทองเที่ยวคนไทยเพิ่มข้ึนโดย
เฉล่ียมากกวารอยละ ๕ 

๒. ภาพลักษณของประเทศไทยอยูในฐานะ

แหลงทองเที่ยวคณุภาพระดับโลก 
− ภาพลักษณของประเทศไทยติดอันดบั  

๑ ใน ๑๐ ของโลก ในดาน Friendly 

People/Authenticity/Health& 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๔๘ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

Wellness/Beautiful nature   

๓. แหลงทองเที่ยวไทยมีมาตรฐานสามารถ

รองรับนักทองเที่ยวคณุภาพ และมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 

− รอยละของแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 

๔. การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเทีย่ว 

อยูในระดับมาตรฐานสากล 
− รอยละ ๘๐ ของนักทองเที่ยวมีความพึง

พอใจตอมาตรฐานความปลอดภัยและการ

ใหบริการเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ฟนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ทองเที่ยวไทยใหสมดุลและยั่งยืน 
− สงเสริมและสรางกระแสใหธุรกิจสินคาและ

บ ริ ก า ร ด า นก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว พัฒน า สู

มาตรฐานและบริการระดับสากล 

๒. สรางแหลงทองเที่ยวใหม ในเชิงกลุมพื้นที่ที่

มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 

ศิลปวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

− สงเสริมการทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่และ
กลุมจังหวัดที่มีศักยภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง

การทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

− พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมเพือ่เพิม่ทางเลอืก
ใหมีความความหลากหลายมากขึ้น  

๓. เพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัย

แกนักทองเที่ยว จากอาชญากรรม การฉอฉล 

และอุบัติ เหตุที่ เ กิดจากความบกพรอง 

ของผูประกอบการ 

− เพิ่มความเขมงวดในการตรวจตรา ดูแล

รักษาความปลอดภัยและใหบ ริการ

นักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริมตลาดการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เชน

กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลสุขภาพ กลุมประชุม

และแสดงสินคา และกลุมที่มีความสนใจ

ดานระบบนิเวศ วัฒนธรรมทองถิ่น แหลง

ประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน 

− ขยายตลาดคุณภาพพรอมทั้งรักษาตลาด
เดิมและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวโดย

ใชศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับกลุมตลาด

เฉพาะที่มีศักยภาพ 

๕. พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

เพื่อสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและ

การตลาดในระดับภูมิภาค 

− สงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูระดับ
สากล 
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๔๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๖. เสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ

และสรางบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจ

บริการที่มีศักยภาพ 

− เพิ่มศักยภาพของผูประกอบการในธุรกิจ
บ ริ กา ร อ่ืน ๆ  ที่ มี ศั กยภาพ  ตลอดจน

ดําเนินการเสริมสรางและปรับปรุง ปจจัย

สนับสนุนตางๆ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ

ของผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิต 

๗. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
− จัดเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมทั้งใน

ดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

๘. สงเสริมการตลาดธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกและ

ตะวันออกกลาง 

− เผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
สินคาและบริการที่มีคุณภาพไปยังตลาด

กลุมเปาหมาย 

− เสริมสรางหุนสวนทางยุทธศาสตร ระหวาง
ผูประกอบการของไทยกับพันธมิตรทาง

การคา ในสาขาโรงแรม รานอาหารไทย 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสปาไทย 

โดยใชประโยชนจากความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ 

๙. สง เ ส ริมและพัฒนาความร วมมือกลุ ม

อุตสาหก ร รมกา รค า และบ ริ กา ร  ที่ มี

ความสําคัญในเชิ งศักยภาพของพื้นที่ 

เ อก ลั กษณ ทา งด าน วัฒนธร รม  และ

ความสามารถของบุคลากร เพื่อสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ 

− ผลักดันการรวมกลุมทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
สินคาที่สรางสรรคจากเอกลักษณและ

วัฒนธรรมไทยโดยใชความรูและนวัตกรรม

ในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชน 

ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจ

การศึกษานานาชาติ และธุรกิจการกอสราง 

เปนตน 
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๕๐ 

๓.๕ นโยบายปรับโครงสรางภาคการตลาด การคา และการลงทุน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. รักษาสวนแบงตลาดสงออกของไทยใน

ตลาดโลก 
− สวนแบงตลาดสงออกของไทยในตลาดโลก

ไมต่ํากวารอยละ ๑.๑ ตอป 

๒. การสงออกขยายตัวตอเนื่อง ทั้งตลาดใหม

และตลาดเกา 
− มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ ๑๒ – 

๑๕ ตอป 

− รอยละของสวนแบงตลาด ทั้งในตลาดเดิม

และตลาดใหมเพิ่มข้ึน 

๓. ผูประกอบการมีศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจเพิ่มข้ึน 
− ร อยล ะขอ งผู ป ร ะกอบกา ร ไท ยที่ ไ ป

ดําเนินการคาและการลงทุนในตางประเทศ

เพิ่มข้ึน  

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สงเสริมนโยบายแขงขันเสรีและเปนธรรม 

ปองกันการผูกขาดตัดตอน และคุมครอง

ผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

− เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการ
สงเสริมการแขงขันทางการคา เพื่อลด

โอกาสการผูกขาดหรือธุรกิจการแขงขัน 

รวมทั้งกระตุนใหเกิดธุรกิจรายใหมเขาสู

ตลาด 

− พัฒนากลไกการคุมครองผูบริโภคใหไดรับ
ความเปนธรรมดานราคาและปริมาณ 

− สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
คุมครองผูบริโภคแบบบูรณาการในทุก

ระดับ  ทุกภาคสวน  ทั้ งภาครัฐ  เอกชน 

องคกร หนวยงานอิสระที่เกี่ยวของ 

๒. สรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการดาน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

− พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจ 
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๕๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๓. ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิม

และสรางตลาดใหม 
− พัฒนาตลาดการคาและยกระดับสูสากล 

− สรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ เพื่อ
ขยายโอกาสทางการตลาด 

๔. ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายใต

กรอบความรวมมือและขอตกลงดานการคา

ระบบพหุภาคีและทวิภาคี 

− สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจเพื่อ
ประโยชนทางการคา การลงทุน  

๕. ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการ

ขยายตลาดการคาระหวางประเทศและ

การคาชายแดน 

− พัฒนาการใหบริการโลจิสติกสแกธุรกิจ

การคา 

๖. ทบทวนการจัดตั้งสํานักงานพาณิชยใน

ตางประเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายใน

การเปนศูนยกลางการคาการลงทุนใน

ภูมิภาคสําคัญ 

− ประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกและ
การจัดตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

ให สอดคลองกับน โยบายในการเปน

ศูนยกลางการคา การลงทุน ในภูมิภาค

สําคัญ 

๗. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการดานการคา

ของประเทศใหเปนไปอยางบูรณาการโดย

เชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติ 

− พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการเพื่อกาวสูสากล 

− เสริมสรางระบบตลาด การกระจายสินคา 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินคา

เกษตรหลัก เชน ขาว เปนตน และเชื่อมโยง

กับตลาดทั้งในและตางประเทศ  

๘. สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขา

ที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ 
− พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจให

ไปลงทุนในตางประเทศ 

๙. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เปน

อุปสรรคตอการคาการลงทุน 
− ศึกษา และทบทวน กฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ก า รค า  การลง ทุ น  ทั้ ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยให

ความสําคัญกับการเพิ่มปริมาณการคาการ

ลงทุนในภูมิภาค 
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๕๒ 

๓.๖ นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคา และ
บริการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงระบบบริการ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

− มีการเชื่ อมโยงโครงขายคมนาคมขนสง
ระหวางชุมชนในภูมิภาคใหมีความสะดวก 

ปลอดภัยมากขึ้น 

− ลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานระหวางเขตเมืองและ

เขตชนบท 

− มีผูใชน้ําประปาเพิ่มข้ึนปละ ๑๕๐,๐๐๐ ราย 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงในภาพรวม − ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ระยะเวลา 

และความเที่ยงตรงของภาคการขนสง

เพิ่มข้ึน ตนทุนการขนสงสินคาและบริการ

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

ลดลงในอัตรารอยละ ๒๐ จากฐานปจจุบัน

ที่รอยละ ๑๙ 

๓. พัฒนาระบบขนสงเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

− มีทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ระบบรางเพิ่ม ข้ึน   มีการพัฒนาทาเ รือ

ระหวางประเทศ และมีสะพานขามแมน้ํา

โขงเพิ่มข้ึน ๒ แหง ตลอดจนมีการพัฒนา

ทาอากาศยานใหไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจาย
ไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อ

ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

− กอสรางโครงขายการขนสงสินคาและบริการ
ในประเทศใหกระจายการพัฒนาเชื่อมโยง

ไปสูชุมชนและแหลงทองเที่ยวในภูมิภาค

อยางบูรณาการ สมดุลและเปนธรรม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๓ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

− สง เส ริมพัฒนา  บํา รุง รักษา  และเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการใชโครงสรางพื้นฐานดาน

การขนสง ให มีความสะดวก  รวด เร็ ว 

ปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

− พัฒนาระบบบริหารจัดการดานคมนาคม
ขนสง  กระบวนการวางนโยบาย  และ

บริหารทรัพยสินของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพ

เปนประโยชนตอรัฐและประชาชนอยาง

เหมาะสม 

− พัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําและวาง
ระบบการกระจายน้ําใหทั่วถึงและเปน

ธรรม ทั้งการพัฒนาและฟนฟูระบบประปา

ผิวดินและบาดาล 

− กระจายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหครอบคลุม 

ทั่วประเทศ 

๒. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชื่อมโยง
โครงขายการบริหารจดัการขนสงมวลชน

สินคาและบริการ ทั้งพืน้ทีช่นบท เมือง และ

ระหวางประเทศ  

− พัฒนาโครงขายการขนสงสินคาและบริการ 
โครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ 

และโครงขายทางพิเศษ ใหสมบูรณเชื่อมตอ

เปนระบบ ตลอดจนพัฒนาโครงขายและ

บริการขนสงระบบรางเชื่อมโยงการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อใหโครงขาย

คมนาคมมีความสมบูรณ ไดมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 

− ดูแล บํารุงรักษาโครงขายคมนาคมใหมี

คุณภาพ  ไดมาตรฐาน  และปลอดภัย 

รวมทั้งสงเสริมการนําโครงขายโครงสราง

พื้นฐานที่มีอยูมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๔ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

− พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรดาน
ก า ร ขน ส ง สิ น ค า แ ล ะบ ริ ก า ร  ใ ห มี

ประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐาน ตอบสนอง

ภาคการผลิตและการคาใหเชื่อมโยงตลอด

หวงโซอุปทาน มีความสะดวก ลดตนทุน 

ตรงเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แ ข ง ขั น  ทั้ ง ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ตางประเทศ 

− พัฒนาระบบขนส งสาธารณะใน เขต

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และระหวาง

เมืองใหมีความสมบูรณ มีการบริหารจัดการ

ที่ดี  มีคุณภาพในการใหบริการ มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และ

ลดการใชพลังงานที่กอมลพิษตอสวนรวม 

๓. พัฒนาการขนสงทางน้ําและกจิการพาณชิย
นาวี ทั้งภายในและระหวางประเทศ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานใน

ภาคขนสง เชื่อมโยงประตูการคาใหมและ

สนับสนุนการทองเที่ยว 

− พัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา ระบบทา

เทียบเรือ และพาณิชยนาวี ตลอดจนสิ่ง

อํานวยความสะดวกบริเวณทาเรือ และ

พื้นที่ตอเนื่อง  เพื่อสนับสนุนการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ 

− พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง

เชื่อมโยงในพื้นที่ภาคใตเพื่อรองรับการ

ขนสงทางทะเลเชื่อมโยงชายฝงตะวันออก

และตะวันตก 

๔. พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศ

ยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของ

ไทย เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

บิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทาง

อากาศชั้นนําของเอเชยีและโลก 

− พัฒนาทาอากาศยาน และระบบควบคุม

การเดินอากาศใหสามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศใหเหมาะสม มีความ

สะดวกปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  

− ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการบินใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๕ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

− พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศให

มีการแข ง ขัน เชิ งธุ รกิจ  และสามารถ

ใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง

การขนสงผูโดยสารและสินคา ตลอดจน

พัฒนาเครือขายการขนสงในภูมิภาคและ

ระหวางภูมิภาค 

 

๓.๗ นโยบายพลังงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
เหลวในประเทศ 

− การผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลว
ในประเทศเพิ่มจาก ๒๐๐,๐๐๐ บารเรลตอ

วันเปน ๒๕๐,๐๐๐ บารเรลตอวัน ภายในป 

๒๕๕๔ 

๒. ราคาพลังงานของไทยเปนธรรม และ

เหมาะสมกบัสภาวะสังคมเศรษฐกจิ 
− มีแผนการปรับโครงสรางราคาแอลพีจีที่

เหมาะสมกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ 

๓. การใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มมากข้ึน − มีการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ๒.๔ ลาน

ลิตร / วัน ในป ๒๕๕๔ 

− มีการใชไบโอดีเซล B๑๐๐ เปนเชื้อเพลิง 

๓.๐ ลานลิตร / วัน ในป ๒๕๕๔ 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศ
ไทย 

− ลดอัตราการขยายตัวของการใชพลังงาน
รวมของประเทศลงรอยละ ๒๐ ภายในป 

๒๕๕๔ 

− ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา
ใหมีอัตราการขยายตัวนอยกวาอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายในป ๒๕๕๔ 

๕. ลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกใน
อุตสาหกรรมพลังงาน 

− อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย
การผลิตลดลงรอยละ ๑๕ - ๒๐ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๖ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน  − จัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการ
ทั้งจากแหลงใหมๆ ภายในประเทศ และจาก

ความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งให

ความสําคัญการผลิตจากพลังงานทดแทน 

๒. สงเสริมใหมีการกํากบัดูแลกจิการพลังงาน
ใหมีราคาพลังงานที่เหมาะสม เปนธรรม 

และกอใหเกิดการแขงขันลงทนุในธุรกิจ

พลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการ

ใหบริการและความปลอดภัยที่ด ี

− กํากับนโยบายราคาพลังงานใหเปนธรรม
และเหมาะสมกับสภาวะสังคม-เศรษฐกิจ 

และสรางบรรยากาศการแขงขันในธุรกิจ

พลังงานทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน มีการแขงขันอยาง

โปรงใส และมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ง

ใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภค 

๓. พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
เพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาอยางยั่งยนื รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียม

ความพรอมในการตัดสินใจพัฒนาพลงังาน

ทางเลือกอ่ืนๆ ทีใ่ชเทคโนโลยีชัน้สูงและ

พลังงานที่สอดคลองกบัทองถิน่ 

− สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
ทุกรูป 

๔. สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน

ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค

ประชาชน  

− เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศ  โดยกําหนดมาตรการจูงใจที่

เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมอุตสาหกรรมที่มี

ระบบการผลิตและการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  และสรางแรงจูงใจการ

ประหยัดพลังงานในระดับประชาชน 

๕. สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงาน

ควบคูไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  
− ดูแลปองกันการระบายมลพิษ จากโครงการ

ดานพลังงานไมใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอม 

รวมทั้ ง เผยแพรความรู และรณรงค ให

โครงการพลังงานเขารวมโครงการ CDM 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๗ 

๓.๘ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

− จํ านวน เลขหมายโท รศัพทพื้ นฐานที่
ใหบริการแกประชากร มีไมนอยกวา  

รอยละ  ๑๕ 

− จํานวนประชากรที่สามารถเขาถึงบริการ
อินเทอรเน็ต ไมนอยกวา รอยละ  ๒๐ 

− จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐  ราย 

− พัฒนาโครงขาย โทรศัพท เค ล่ือนที่ ใ ห

ทันสมัยและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 

๒. สง เสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารใหไดมาตรฐานสากล 

− จํานวนงานวิจัย / นวัตกรรมดานเทคโนโลยี

ส า รสน เ ทศ และ กา รสื่ อ ส า รที่ ไ ด รั บ 

การส ง เส ริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

การสรางและเพิ่มมูลคา 

− มูลค าตลาด อุตสาหกรรม เทคโน โลยี
สารสน เทศและการสื่ อสาร   เพิ่ ม ข้ึน  

รอยละ ๕ ตอป 

− จํ านวนนั กพัฒนาซอฟต แวร  ที่ ได รั บ 

การพัฒนาทักษะไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐  

คน และที่ไดรับประกาศนียบัตรไมต่ํากวา  

๑๕,๐๐๐  คน 

๓. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใชในการบรหิารและบริการภาครัฐอยางมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

− ประชาชนสามารถเขาถึงและใชงานระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  ไมนอยกวา

รอยละ  ๔๕   

− ภายในป ๒๕๕๔  หนวยงานภาครัฐระดับ

จั งห วัดและสวนกลางสามารถเขาถึ ง

โครงขายสารสนเทศภาครัฐ และเชื่อมโยง



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๘ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

ขอมูลอยางเปนระบบ 

๔. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมลํ้าใน 

การเขาถึ ง เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

− จํานวนชุมชน  ไมนอยกวา  ๘๐๐  แหงมี

ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

− ชุมชนที่ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดาน
ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ แล ะ 

การส่ือสาร  มีจํานวนเพิ่มข้ึน 

− ผูดอยโอกาสของสังคมไทยรอยละ  ๗๐ 

ได รับการเสริ มสรา งศั กยภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเปนโครงขายหลักสนบัสนุน

การพัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมแหงภูมิ

ปญญา ชวยลดความเหลื่อมลํ้าระหวางเขต

เมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ 

− ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารใหครอบคุลม  ทั่วถึง  และทันสมัย 

รวมทั้งพัฒนาโครงขายส่ือสารเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดานบริการ

ความรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อผลักดนัให

ประเทศไทยเปนศนูยกลางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 

− พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ให มี

ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อมุงสูสังคมฐานความรู 

− สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสานสนเทศ และนวัตกรรมใหม 

− เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารใหเกิดมูลคาเพิ่ม  แขงขันไดในเวที

โลก 

− สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๓. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและ

บริการภาครัฐ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต

และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

− ส ง เ ส ริม  สนับสนุน ใ หนํ า เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ภาคประชาชน 

− สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนและชุมชน

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

เพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิต 

− พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหาร

จัดการและบูรณาการขอมูลภาครัฐ 

− พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

− พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  เพื่อการบริหารจัดการดานการ

เตือนภัย และความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศ ใหทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 

− พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย  และ

มีประสิทธิภาพ และองคความรูดานกิจการ

ทางอวกาศ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๐ 

นโยบายที่ ๔ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

รัฐบาลใหความสําคัญแกบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการสรางความสุข

ของประชาชนและสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหความสําคัญแกการบริหารจัดการ

อยางบูรณาการระหวางมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเพิ่มการมีบทบาท

รวมของประชาชนและชุมชน โดยนโยบายที่ ๔ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด กลยุทธ/วิธีดําเนินการ และโครงการที่สําคัญ ดังนี้ 

๔.๑ อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอนุรักษ

และพัฒนาการใชประโยชน 

อยางสมดุล 

− มีฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรชีวภาพที่สนับสนุนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 − จํานวนชุมชนที่ เขมแข็งและพึ่ งตนเอง
ทางดานอาหารและสุขภาพจากการบริหาร

จัดการและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ

อยางยั่งยืน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิด

มูลคาทางเศรษฐกจิ 

− คุมครององคประกอบความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พันธุกรรมทองถิ่น และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคง

ของระบบนิเวศ 

− พัฒนาองคความรู การศึกษาวิจัย ระบบ

ฐานขอมูล ระดับชาติและระดับทองถิ่น  

− พัฒนาและสงเสริมการใชความหลากหลาย



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ทางชี วภาพให เ กิ ดประ โยชนทั้ งด าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม 

− ใหความสําคัญกับการใชภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

− เสริมสรางสมรรถนะของประเทศเพื่อรองรับ
พันธกรณีระหวางประเทศ 

 

๔.๒ เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวน
รวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 
ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง และการอนุ รักษฐาน
ทรัพยากร ท่ีดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
ทรัพยากรธรณี 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่ม

ปริมาณน้ําตนทุน และประสทิธิภาพของ

ระบบชลประทาน 

− ปริมาณน้ําตนทุน รวมทั้งพื้นที่ชลประทาน 

และขีดความสามารถของระบบสงน้ํ า

เพิ่มข้ึน 

 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติทกุประเภทมีการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
− ระดับความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 

ธรรมชาติทุกประเภท 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๒ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความ

สมดุลของการใชประโยชน การถือครอง 

และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดนิ ปาไม 

สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง และทรัพยากรธรณ ี

− พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มน้ําตนทุน 

ขยายพื้นที่ชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน้ํา บูรณาการน้ําผิวดิน ใตดิน 

และกําหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ํา

สะอาด 

− สงเสริมการมีสวนรวม พัฒนาองคความรู

และศักยภาพของทุกภาคสวน 

− สงเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษฟนฟูและ
พัฒนาใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

− บริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตสัตวน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ 

− เรงรัดการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

− กําหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและเสริมสราง

สมรรถนะของกระบวนการยุติธรรมเพื่อ

แกไขปญหาขอพิพาทตาง ๆ 

− อนุ รั ก ษ  พัฒน า แห ล ง น้ํ า  แ ล ะ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

 

๔.๓ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การ
ลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมท้ังการฟนฟูดินและปองกันการชะลาง
ทําลายดิน อนุรักษและปองกันรักษาปาท่ีสมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและ
ฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๓ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ปาตนน้ําและทรัพยากรดนิไดรับการฟนฟู

และอนุรักษ 
− ทรัพยากรดินไดรับการฟนฟูใหอุดมสมบูรณ

มากข้ึน 

− การใชปุยเคมีและสารเคมีลดลง 
− พื้นที่ปลูกปาเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติ

การเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการ

ใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟู

ดินและปองกนัการชะลางทําลายดิน 

อนุรักษและปองกนัรักษาปาที่สมบูรณ 

สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนว

พระราชดําริ สนับสนนุการจัดการปาชุมชน

และสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกจิในพื้นทีท่ี่

เหมาะสม 

− ปองกันการบุกรุกทําลายปา สงเสริมการ

จัดการปาชุมชน ปาตนน้ําลําธาร  การปลูก

ปา และการปลูกไมเศรษฐกิจ 

− อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อใหสามารถใช 

ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

ไดอยางยั่งยืน เชน การอนุรักษฟนฟูบํารุง

ดิน และแกไขปญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดิน

กรด และการชะลางพังทลายของดิน 

− วางระบบการจัดการที่ดินของรัฐ  เพื่ อ

กระจายการถือครองและแกไขปญหาผูไรที่

ทํากิน 

− สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

− รณรงคปลูกจิตสํานึก สงเสริมบทบาทของ

ชุมชนในการบริหารจัดการปาไม ดิน น้ํา 

− ลดปญหาการเผาในที่โลงแจงและหมอก
ควัน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๔ 

๔.๔ จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ 

บรรเทาภัยพิบตัิทางน้ํา 
− มีแผนและระบบเทคโนโลยีการปองกันและ

เตือนภัย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบ

ขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการ 

ลดผลกระทบและความเดือดรอนของ

ประชาชน 

− เพิ ่มศ ักยภาพในการบริหารจ ัดการภัย
พิบัติทั้งการปองกัน และลดผลกระทบจาก

ภัยพิบั ติ  ด วยระบบ /แผน /มาตรกา ร 

เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย  รวมทั้งระบบขอมูลสารสนเทศที่

ทั น ส มั ยและประยุ ก ต ใ ช เ ท ค โน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปองกันภัย 

−  สรางความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ตอบสนอง

ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสอดคลอง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัย รวมทั้ง

การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบดานธรณีพิบัติ

ภัย 

− พัฒนาระบบการพยากรณอากาศที่ทันสมัย
และการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ใหบริการไดทันทวงที 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๕ 

๔.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ นํ้าเ สีย กล่ิน และเสียง ท้ังจาก
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร บริการ และชุมชน พรอมท้ังเพิ่มขีดความสามารถของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสีย 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มลพิษทุกประเภทและพารามเิตอรอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

๒. ปริมาณกาซเรือนกระจกในประเทศไทย
ลดลง 

๓. มีการดําเนนิการเพื่อปรับตัวใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔. อปท. โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชน มีศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ภายในทองถิน่ของตน 

 

 

− ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา อากาศ กล่ิน เสียง อยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

− ขยะมูลฝอย  ขยะอันตราย  ทั้งจากภาค

ชุมชน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาค

บริการไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี  

− ปริมาณกาซเรือนกระจกแตละประเภท 

− จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่ อลด
ผลกระทบและ/หรือการปรับตัวใหพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

− จํ านวนภารกิ จและงบประมาณด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ถาย

โอนไปให อปท.บริหารจัดการแลว 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ 

น้ํ า เ สี ย  ก ล่ิ น  แ ล ะ เ สี ย ง   ทั้ ง จ า ก

ภาคอุตสาหกรรม เกษตร บริการ  และ

ชุมชน พรอมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของ 

อปท. ในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย 

− ควบคุ มมลพิษทั้ ง ใ นส วน ของชุ มชน 

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 

ตลอดจนการเตรียมรับมือและการปองกัน

แกไขปญหาโลกรอน  โดยการควบคุม

มลพิษดานตางๆ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๖ 

๔.๖ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ 
การอนุรักษพลังงานและจัดการดานส่ิงแวดลอม และนําหลักการ ผูกอมลพิษเปน 
ผูรับภาระคาใชจาย มาใชอยางจริงจัง 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดภูมิปญญา

ดั้งเดิม เพื่อสรางแนวทาง กระบวนการ และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

− จํานวนงานวิจัยและพัฒนาในดานวิธีการ 
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๒. มีการนําไปใชและเกิดเครือขายการนํา 

องคความรูและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

− จํานวนสมาชิกและเครือขายเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๓. มีการนําเครื่องมือทางสังคมและเศรษฐศาสตร

มาใชเพื่อใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากร 

หรือใชอยางคุมคา และลดปริมาณมลพิษ 

ที่ เกิด ข้ึน  อยางมีความรับผิดชอบและ 

เปนธรรม 

− จํ า น ว น เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐศาสตรที่ถูกนํามาใชในการจัดการ

มลพิษแตละประเภทอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สงเสริมใหภาครฐัและภาคเอกชนวิจยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อการ

อนุรักษพลังงานและจัดการดานส่ิงแวดลอม 

และนําหลักการ ผูกอมลพษิเปนผูรับภาระ

คาใชจาย มาใชอยางจริงจัง 

− สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน เชน การปลูกพืชพลังงาน

ทดแทน  การปลูกพืชพลังงานในที่ดิน 

รก ร า ง  แล ะมี ก า รนํ า เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง

เศรษฐศาสตรเขามาบริหารจัดการ 

  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๗ 

๔.๗ สรางความตระหนักทางดานส่ิงแวดลอม ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และ
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สาธารณชน ทั้งในฐานะผูผลิต ผูใหบริการ 

และผูบริโภค เกิดความตระหนักถึงคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จน

ปรับเปล่ียนทศันคติ รูปแบบ และพฤติกรรม

ในการผลิต ใหบริการ และบริโภค มาเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

๒.  ประเทศไทยสามารถรวมเจรจาในเวท ี

ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ระดับทวิภาคี  พหุภาคี และ

ระดับโลก ไดอยางมีศักยภาพในการรักษา

ผลประโยชนโดยรวมของประเทศ และอยาง

สอดคลองกับขอตกลงตามพันธกรณีฯ ของ

โลก 

− เครือขายชมรม กลุม รวมทั้งองคกรพัฒนา

เอกชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และ ส่ิงแวดลอมที่ จดทะเบียนกับกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึนรอยละ 

๒๐ 

− คณะผูแทนไทยที่ เขารวม  ในการเจรจา 

หรือร วมประชุม  ในทุ กระดับของเวที

ส่ิงแวดลอมโลกมีความเปนสหวิชาชีพ

ครอบคลุ ม มิ ติ ทา ง เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางความตระหนักทางดานส่ิงแวดลอม 

ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และ

สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณี

ระหวางประเทศดานการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

− ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ทั ศ น ค ต ิ

ที่เปนมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๘ 

นโยบายที่ ๕ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบกับการแขงขันดวยองคความรู/เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความรุนแรง

มากข้ึน ดังนั้นตองยกระดับหวงโซมูลคาเพิ่มดวยองคความรู/เทคโนโลยีใหสูงข้ึน และสามารถแขงขันได 

โดยรัฐบาลตองเรงดําเนินนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สําคัญดังนี้คือ 

๕.๑ สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมใหสนองความตองการ
ของภาคการผลิตและบริการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เสริมสรางสถานประกอบการที่มีนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหมากข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 

− ร อยละ  ๓๕  ของสถานประกอบการ 

มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

๒. สรางเครือขายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

− จํ า น วน เ ค รื อ ข า ยด า น วิ ท ยา ศ า สต ร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

๓. ผลงานวิจัยและพัฒนาถูกนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ 

− จํานวนผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ไดรับการตอยอดสูการใช

ประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางกลไกเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน 

สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย ตลอดจน

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

− สรางชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรู

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ผานการรวมทุน 

และการจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

๒. มีกลไกในการบริหารจดัการวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดบัทองถิน่ 

− นํ าองคความรู ด าน วิทย าศาสตร และ

เทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่น และคุณภาพชีวิต 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๖๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๓. พัฒนากฎระเบยีบและมาตรการ เพื่อ
กระตุนภาคเอกชนใหยกระดับ 

ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี   

− สนั บสนุ น ภาค เ อ กช น ใ นก า รพัฒน า 

ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

๕.๒ สรางเสริมความรูความคิดดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ของประชาชน 
พรอมท้ังเรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และคุณธรรม ใหสอดคลองความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมท้ัง
วิสาหกิจชุมชน 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. เยาวชนมีความตระหนัก ความรู ความ

เขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

− จํานวนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค

ของเยาวชน 

๒. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบคุลากร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมให

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

− จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนจาก 

๖ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เปน ๑๐ 

คน ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

− จํานวนนักเรียนทุนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ จบการศึกษาและกลับมา

ทํางานตรงตามสาขาวิชาเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ใหกับเยาวชน ประชาชน และนักศกึษา 

− สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ

เยาวชน และเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสูประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาส

ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

๒. พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดหวงโซความรู 

− เรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในทุกระดับ  
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๗๐ 

๕.๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มี
ประสิทธิภาพ 

− จํานวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนโดยคนไทย

เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของจํานวน

การจดสิทธิบัตร 

๒. มีระบบวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบที่ได

มาตรฐานสากล 

− จํานวนผูรับบริการทดสอบและสอบเทียบที่

ผานการทดสอบเพิ่มข้ึน  

๓. มีระบบการถายทอดผลงานวจิัย/องค

ความรูสูภาคการผลิต บริการ และชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพและกระจายตัวในทุกภูมิภาค 

− จํานวนผูมาใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร 

− จํานวนธุรกิจใหมที่เกิดจากระบบบมเพาะ

เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาใหมีประสิทธิภาพ 

− จัดทําแผนที่สิทธิบัตรเพื่อใหขอมูลขาวสาร

แกนักวิจัย และพัฒนาระบบการแบงปน

ผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากงานวิจัยอยางเปน

ธรรม 

๒. พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะหคุณภาพ 

และรับรองมาตรฐานใหทนัสมัย  

− เพิ่ มปร ะ สิท ธิ ภาพการ ให บ ริก า รของ

หนวยงาน และสนับสนุนใหเอกชนเขามา

ลงทุน 

๓. พัฒนาอุทยานวทิยาศาสตรใหเกิดข้ึนใน
ภูมิภาค เพื่อเปนกลไกเชื่อมโยงงานวิชาการ

กับงานวิจยัในเชิงวิศวกรรม 

− เรงจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในทุกภาคให

แลวเสร็จและติดตามประเมินผล 

๔. พัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศทั้งดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตร

ประยุกตใหมีประสิทธิภาพ 

− เรงพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ เพื่อรองรับ

เทคโนโลยี อุบัติใหม และเทคโนโลยีที่ มี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  

− เรงพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ

และอวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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๗๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

โดย เ ฉพาะด านท รัพย าก รธร รมช าติ 

ส่ิงแวดลอม 

 

๕.๔ ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สนับสนุนงานวิจยัเชิงบูรณาการใหสามารถ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

ประเทศ 

− จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตอยอดสูการ

ใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 

− จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถ

นําไปใชประโยชน 

− ผลงานวิจัยบูรณาการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการไมต่ํากวา ๑๐๐ ผลงานตอป 

๒. สรางความเขมแข็งของระบบวิจยัแบบ
บูรณาการ 

− สัดสวนงานวิจัยที่มาจากความรวมมือภาคี

การวิจัยตองานวิจัยทั้งหมด 

๓. ใหมีการแสดงผลงานวิจยัและผลงาน
ประดิษฐของคนไทย 

− จํานวนผลงานประดิษฐคิดคนที่แสดงใน

นิทรรศการ 

๔. เพิ่มมาตรการจูงใจและกฎหมาย เพื่อ 

ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยและ

พัฒนา 

− สัดสวนการลงทุนวิจัยของภาคเอกชนตอ 

งบลงทุนวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ

เพิ่มข้ึน 

๕. สรางเครือขายความรวมมือทั้งในและ
ระหวางประเทศ 

− จํานวนเครือขายความรวมมือทางการวิจัย

และพัฒนาทั้งในและตางประเทศเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาระบบการวจิัยของประเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

− เรงสนับสนุนใหทําการวิจัยในประเด็นที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

− สนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัยและกลไกใน

การดําเนินการรวมกัน 
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๗๒ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

− สรางแหลงเรียนรูทางการวิจัยในทุกชวงวัย 

− สรางกระบวนงานในการพัฒนาอาชีพ

นักวิจัยใหเกิดความตอเนื่อง 

− สรางศูนยและแหลงเ รียนรูทางการวิจัย

รวมทั้งเครือขายในการจัดการเพื่อการเรียนรู

ทางการวิจัย 

− จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของ

ชาติแบบมีสวนรวม  (๕  ป)  รวมทั้งการ

เผยแพรและผลักดันนโยบายและยุทธ

ศาสตรชาติ 

− ติดตามประเมินผลการนํานโยบายและ 

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติไปใช 

− สรางเครือขายการวิจัยและปรับมาตรฐาน

ระบบวิจัยใหไดมาตรฐาน 

− พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัยและเผยแพร

รายงานผลการวิจัย 

− พัฒนาและ เสริมสรา งศักยภาพหนวย

งานวิจัย 

− สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ในภาคการผลิตและบริการ 

๒. พัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายใหเอ้ือ

ตอการจัดหาและลงทุนวิจยัและพัฒนาตอ

ยอดของภาคเอกชน 

− สรางมาตรการจูงใจที่ เอ้ืออํานวยใหภาค 

เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา 

๓. สรางกลไกกระตุนองคกรวิจัยและพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหพัฒนาศกัยภาพของ

งานวิจัย 

− สรางความรวมมือในการวิจัยทั้งในระดับ 

ประเทศและในระดับภูมิภาค 
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๗๓ 

นโยบายที่ ๖ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

รัฐบาลจะดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของประเทศ และ

ประชาชน โดยเนนบทบาทเชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ 

ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการสงเสริม และพัฒนา

ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน ตลอดจนมี

บทบาทที่สรางสรรคในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาค 

ตาง ๆ โดยยึดม่ันในพันธกรณีที่มีอยูกับตางประเทศตามสนธิสัญญา และความตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทย 

เปนภาคี รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

รัฐบาลมุงที่จะใชประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาโลก พัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคาและบริการ 

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ ลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกันโดยขยาย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และ

ความรวมมือดานอ่ืน ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค และสงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย 

โดยเฉพาะการสรางความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

รัฐบาลจะกระชับความรวมมือ และความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ และกลุม

ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก โดยจัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคี และกับประเทศตาง ๆ 

เจรจาเปดตลาดและรักษาผลประโยชนทางการคา ผลักดันกติกาการคาโลกที่เปนธรรมและขยายตลาดใหม 

รวมทั้งคุมครองผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ ทั้งนี้โดยเนนการสานตอนโยบายทีม

ประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อใหการดําเนินงานดานตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี

เอกภาพ โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ความสัมพันธฉันทมิตรกับประเทศทั่วโลก 

ความไวเนื้อเชื่อใจจากประเทศเพื่อนบาน 

ความสัมพันธใกลชิดกับประเทศหุนสวนยุทธ

ศาสตร รวมทั้งปฏิสัมพันธที่ใกลชิดยิง่ข้ึน

ระหวางไทยกับโลกมุสลิม 

 

− ระดับความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจกับ

ประเทศเพื่อนบาน ประเทศหุนสวนยุทธศาสตร 

โลกมุสลิม อยูในระดับดี 
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๗๔ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๒. ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศอยางยั่งยืน มี

บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกจิใน

ภูมิภาค  สามารถรักษาและขยายตลาดการคา

และการลงทุนอยางตอเนื่อง 

− ระดับความสําเร็จในการใหบริการขอมูลธุรกิจ 

กิจกรรมสงเสริมการคาและการลงทุน  การ

เข าถึ งตลาดในประ เทศเปาหมายแก ผู ที่

เ กี่ ยวข อง  เพื่ อส ง เ ส ริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจของไทย 

๓. บทบาทเชิงรุกในการขับเคล่ือนอาเซียน และ 

บทบาทที่สรางสรรคในการดําเนินความรวมมือ

ในกรอบสหประชาชาติ องคการระหวาง

ประเทศ และเวทีระหวางประเทศตางๆ 

− การผลักดันใหการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

เปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดไวโดยมีเปาหมาย

บรรลุในป ๒๕๕๘ 

− การปฏิบัติตามขอมติ ความตกลง พันธกรณีที่  

ไทยเปนภาคี 

 

๔. นานาประเทศมีความเชื่อม่ันในการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณและทัศนคติทีด่ี

ตอคนไทยและประเทศไทย  และภาคสวน

ตางๆ ของสังคมไทยไดมีความเขาใจทีถู่กตอง

เกี่ยวกบันโยบายตางประเทศของไทย 

− ผลสําเ ร็จในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ประเทศไทย 

− ผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเร่ือง

การต า งประ เทศต อภาคส วนต า งๆ  ของ

สังคมไทย 

− การรายงานขาวจากสื่อมวลชนในเชิงบวก

มากกวาเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยและ

นโยบายตางประเทศของไทย 

๕. คนไทยในประเทศไดรับการบริการอยางทั่วถึง 
คนไทยในตางประเทศไดรับการดูแลคุมครอง 

ชุมชนไทยในตางประเทศมีความเขมแข็ง มี

ความภูมิใจในอัตลักษณของความเปนไทย อยู

อยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

− คนไทยในประเทศไดรับบริการที่เกี่ยวของกับ

กิจการตางประเทศอยางทั่วถึง 

− คนไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาไดรับการ

ชวยเหลือ  

− ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งของคนไทยในตางประเทศ 

๖. ไทยมีบทบาทเสริมสรางเครือขายความรวมมือ
กับนานาประเทศดานแรงงาน เพื่อนําไปสูการ

ทํางานที่มีคณุคา 

− ระดับความสําเร็จของกรอบความรวมมือกับ

นานาประเทศดานแรงงานจํานวน ๕ เร่ือง 

๗. ขยายโอกาสการมีงานทําของแรงงานไทยใน
ตางประเทศ และการคุมครองใหแรงงานไดรับ

− จํานวนแรงงานไทยในตางแดนที่ ได รับการ

คุมครองสิทธิประโยชนไมต่ํากวา ๓๘๕,๐๐๐ คน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๗๕ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

ผลประโยชนที่เปนธรรมครบถวน − แรงงานไทยในตางแดนไมต่ํากวารอยละ ๘๐

ไดรับสิทธิประโยชนตามสัญญาสภาพการจาง

งานครบถวน  

๘. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน 

− ปริมาณการคาการลงทุนและการทองเที่ยว

ภายในกลุมความรวมมือตางๆ ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือทัง้ภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อ

เสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิด

ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความ

รวมมือทางเศรษฐกจิ การคา การลงทนุ การ

สงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคม

ขนสง และความรวมมือดานอ่ืนๆ ภายใตกรอบ

ความรวมมืออนุภูมิภาค เชน ยุทธศาสตรความ

รวมมือทางเศรษฐกจิอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง 

(ACMECS) แผนงานความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 

แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ

ความริเร่ิมแหงอาวเบงกอลสําหรับความ

รวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (BIMSTEC) เปนตน 

− สนองพระราชกรณียกิจ และสรางโอกาสให

ผูนําและเจาหนาที่ระดับสูงสรางความสัมพันธ

กั บป ระ เทศ เพื่ อนบ าน  รวมทั้ ง ใ ช ก รอบ 

การประชุมทวิภาคี  และจัดตั้งกลไกความ

รวมมือทวิภาคีรองรับความสัมพันธที่ขยายตัว 

− ใชโครงการที่เอ้ือประโยชนสองฝายเปนเครื่องมือ

กระชับความสัมพันธและความไว เนื้อเชื่อใจ 

โดยเฉพาะการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนกับ

ประเทศเพื่อนบาน และเจรจาเรื่องการรวมพัฒนา

พื้นที่ที่ไทยและเพื่อนบานอางสิทธิทับซอน 

− ขยายความร วม มือ ในก รอบอนุ ภู มิภาค 

โดยเฉพาะความรวมมือเพื่อการพัฒนา 

− ใหความชวยเหลือดานการเงินเพื่อการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงและดานอ่ืนๆ

ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 

− เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี

กับประเทศเพื่อนบานในระดับพื้นที่ 

− ผลักดันยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบาน และความเปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระหวาง

ประเทศ  และพัฒนาความรวมมือดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมการคา
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๗๖ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และพัฒนายกระดับตลาดภูมิภาคสูสากล 

− สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา

การลงทุน 

๒. สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย 

กรอบความรวมมือเอเชยี และเพิ่มบทบาทใน

การสรางความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อให

บรรลุเปาหมายในการจัดตัง้ประชาคมอาเซยีน 

และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหวาง

ประเทศในวาระที่ไทยเปนประธานอาเซยีน 

− ผลักดันเวที ACD  และสนับสนุนบทบาทและ

ศักยภาพในการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน

ของไทย  ขับเคล่ือนความรวมมือในกรอบ

อาเซียน  รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธกับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง 

และเอเชียกลาง 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและ

ระบบการ เ งิ น ใ นกลุ มอา เ ซี ย น เพื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการแขงขันใหมีประสิทธิผล 

และความเปนธรรม 

− เสริมสรางขีดความสามารถของภาคธุรกิจใน

ประชาคมอาเซียน 

๓. มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ

องคกรระดับภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ 

ความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนรวมมือใน

การแกไขประเด็นปญหาขามชาติทกุดานที่

สงผลกระทบตอความมัน่คงของมนษุย 

− เสริมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาติ 

องคการระหวางประเทศและองคการระหวาง

รัฐบาล 

− ติดตามความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องที่

มีผลกระทบตอไทย  ยกระดับและพัฒนา

บทบาทของไทยดานการรักษาสันติภาพใน

กรอบสหประชาชาติและภูมิภาค  การพัฒนา

ดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมใหประเทศไทย

หรือคนไทยดํารงตําแหนงในองคการระหวาง

ประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกับองคการระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของ 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและ

ระบบการเงินระหวางประเทศ   เพื่ อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงขันใหมีประสิทธิผล 
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๗๗ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

และความเปนธรรม 

๔. กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกบัประเทศและกลุมประเทศที่มี

บทบาทสําคญัของโลก จัดทําขอตกลงการคา

เสรีในกรอบพหุภาคีกบัประเทศตาง ๆ เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถ

ปรับตัวรับผลกระทบและสงเสริมการใช

ประโยชนจากความตกลงการคาเสรี 

− สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ

กับประเทศหุนสวนยุทธศาสตร และพรอมทั้งใช

กรอบการประชุมและกลไกทวิภาคีรองรับ

ความสัมพันธที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

− ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศที่

เปนตลาดใหมในภูมิภาคตาง ๆ 

− เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข ง ขันของ

ประเทศบนเวทีการคาโลก โดยพัฒนาและ

สงเสริมการสงออกสินคาและบริการ การสราง 

แสวงหาและถายทอดองคความรู และความ

รวมมือระหว างสถาบันการศึกษาวิจัย  / 

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ  SMEs รวมทั้งการ

พัฒนาบุคลากรดานตางประเทศ 

− ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลไทย 

โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภูมิภาคเปาหมาย 

− มีสวนรวมในเวทีระหวางประเทศเกี่ยวกับความ

รวมมือหุนสวนเพื่อการพัฒนากับแหลงผูให

และคูรวมมือตางๆ 

− เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและ

ระบบการเงินในกรอบความรวมมือพหุภาคี  

เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข ง ขันให มี

ประสิทธิผล และความเปนธรรม 

− เจรจาเปดตลาด  และรักษาผลประโยชน

ทางการคา พัฒนาเขตการคาเสรี ผลักดัน

การคาโลกที่เปนธรรมและขยายตลาดใหม 

− รวมประชุมเจรจา ติดตามและศึกษาขอตกลง

เขตการคาเสรีเพื่อวิเคราะหผลกระทบและ

ความเสี่ยงและเตรียมมาตรการปองกันและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยใน

เวทีการคาโลก 
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๕. ดําเนินงานเชิงรุกทางการทตูเพื่อประชาชน 

วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการ

แลกเปล่ียนในระดับประชาชนกับนานา

ประเทศ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทาง

วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา และสานตอ

ความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อความเขาใจอันดี

กับองคกรทางศาสนาอื่นๆ 

− ดําเนินการตามแนวทางของการทูตเพื่ อ

ประชาชน  และการทูตเชิง รุกเพื่อสง เสริม

ภาพลักษณของไทยและสรางความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของไทย 

ผานส่ือตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดมิตรภาพที่ด ี

ระดับประชาชนในกรอบความสัมพันธทวิภาคี 

− เส ริมสร างมิต รภาพ  ความร วม มือระดับ

ประชาชน  รวมทั้งการใหความรวมมือทาง

วิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา 

− สรางเครือขายพันธมิตรทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมในกลุมผลประโยชนและผูนําทาง

ความคิดในตางประเทศ รวมทั้งใชเวทีการ

ประชุมการส่ือสารทางวัฒนธรรมเพื่อชวย

สงเสริมและรักษาผลประโยชนของประเทศ 

๖. คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทย

และแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคน

ไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิน่ฐานใน

ตางประเทศ สงเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทย

ในการรักษาเอกลักษณและความเปนไทย 

− คุมครองปองกันมิใหคนไทยตกเปนเหยื่อการคา

มนุษย ในทุกรูปแบบ โดยการเสริมสรางชุมชน

ไทยใหเขมแข็งและชวยเหลือดูแลผูตกทุกข 

ไดยาก 

− คุมครองสิทธิประโยชน  รั กษาและขยาย

ตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๗๙ 

นโยบายที่ ๗ ความมั่นคงของรัฐ 
 

ความมั่นคงของประเทศมีความสําคัญตอการดํารงอยูและพัฒนาเพื่อสรางความเจริญของ

ประเทศ โดยรัฐบาลจะเทิดทูนไว และพิทักษรักษาไว ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย การสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สรางความสมานฉันทของคนในชาติ  เสริมสรางระบบ

ปองกันประเทศใหมีศักยภาพ ในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชน

ของชาติ  เรงพัฒนาและบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ   เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอ

ความมั่นคง พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกันและแกไข ปญหาการ

กอการราย อาชญากรรมขามชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนในทุกพื้นที่  

พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และขจัดเงื่อนไขความไม

เขาใจกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการ รักษาความมั่นคง 

ตลอดจน พัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ  โดยมีประเด็น

นโยบายที่สําคัญ ไดแก 

๗.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. พระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย ไมมี
ผูใดลวงละเมดิได 

๒. ประชาชนทุกหมูเหลามีความจงรกัภักดีและ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

− ปริมาณและความรุนแรงรวมทั้งพฤติกรรม

การลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 

− จํานวนและน้ําหนักของการทูลเกลาฯ ถวาย

ฎีกาตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เทิดทูนและพทิักษรักษาไวซึ่งสถาบนั
พระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรม

เดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใด

ลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึก

ประชาชนในชาตใิหมีความจงรักภักดีตอ

− การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย

และพระบรมวงศานุวงศ 

− การเชิดชูพระเกียรติ 

− การป อ ง กั น ก า รล ว งละ เ มิ ดสถาบั น

พระมหากษัตริย 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๐ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

สถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสราง

บรรยากาศใหเกิดความรัก ความสามัคคี และ

การอยูรวมกนัอยางสันติสุขของคนในชาต ิ

 

 

๗.๒ เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความม่ันคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐและผลประโยชนของชาติ 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ทุกเหลาทัพมีความพรอมในการปองกัน

ประเทศ 

๒. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา

ความสงบเรียบรอยและรักษาความมัน่คง

ของประเทศ 

− กําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ ของเหลาทัพ 

ตํารวจ และหนวยงานพลเรือนที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคง มีขีดความสามารถและความ

พรอมตลอดเวลา 

− ระดับการมีส วนรวมของประชาชนในการ

สนับสนุนและชวยเหลือภาครัฐในการ

ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยมี

สัดสวนเพิ่มข้ึน 

 กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความ

ม่ันคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช 

อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรฐั และ

ผลประโยชนของชาติ โดยมุงพัฒนาความ

ทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ และเตรียม

ความพรอมของกําลังพลในกองทัพ 

ตลอดจนการผนึกกําลังประชาชนใหมีสวน

รวมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการ

− พัฒนาความพร อมของกํ าลั งคน  อาวุ ธ

ยุทโธปกรณ และกองกําลังประจําถิ่น 

− ผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวม ในการ

ปองกันประเทศและการรักษาความสงบ

เรียบรอย  

− เพิ่มบทบาทกองทัพในการพัฒนาประเทศและ

ชวยเหลือประชาชน โดยการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การสราง

ความเขมแข็งภาคประชาชน 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

พัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพ

ภายใตกรอบกตกิาของสหประชาชาต ิ

− เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทาง

การทหารภายใตกรอบกติกาของสหประชาชาต ิ 
 

๗.๓ เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  แรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะที่ชัดเจน 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีระบบบริหารจัดการ ที่สามารถควบคุม 

ตรวจสอบ ผูหลบหนีเขาเมือง อยางมี

ประสิทธิภาพ  และมีระบบควบคุมบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  

๒. บุคคลที่ไมมีสถานะบุคคลที่ชัดเจนไดรับ

การกําหนดสถานะตามสทิธิข้ันพืน้ฐาน 

− จํานวนและปญหาผูหลบหนีเขาเมือง และ

แรงงานตางดาวผิดกฎหมายมีสัดสวนลดลง

จากป ๒๕๕๐ 

− มีระบบทะเบียนควบคุมและระบบบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย อยางมี

ประสิทธิภาพ 

− จํานวนบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจนมีสัดสวน

ลดลงจากป ๒๕๕๐ 

 กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. เรงพัฒนาระบบการจดัการเพื่อแกไขปญหา

ผูหลบหนเีขาเมือง แรงงานตางดาวผิด

กฎหมาย และบุคคลที่ยังไมมีสถานะที่

ชัดเจน เนนการบังคับใชกฎหมายอยาง

เขมงวดกับขบวนการลักลอบเขาเมืองที่ผูมี

อิทธิพลใหการสนับสนนุ เพื่อลดขนาดและ

ผลกระทบของปญหาความมั่นคงระยะยาว

ใหเหลือนอยที่สุด ควบคูไปกบัการจดัการ

แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม

มีสถานภาพที่ชดัเจนภายใตความสมดุล

− จัดระบบการควบคุมผูหลบหนีเขาเมือง อาทิ 

ดําเนิ นการควบคุมและสงกลับ  การให

ประชาชนมีสวนรวมในการสกัดกั้น 

− พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

ผิดกฎหมาย อาทิ  ระบบการดูแลสุขภาพ

แรงงานตางดาว การประเมินสถานการณการ

เคล่ือนยายแรงงาน 

− กําหนดสถานะบุคคลใหบุคคลที่ยังไมมีสถานะ

ชัดเจน  โดยพัฒนาระบบงานและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๒ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ระหวางการรักษาความมั่นคงของชาตกิับ

การดูแลสิทธิข้ันพืน้ฐาน 

 

 

๗.๔ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางระหวางประเทศ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และขจัด
เงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. สรางเครือขายความรวมมือกับประเทศ

ตางๆ ในการปองกัน และแกไขปญหาการ

กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ    

๒. คนและชุมชนในพืน้ทีช่ายแดนและพืน้ที่

ทางทะเล มีความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๓. รักษาผลประโยชนของชาตทิั้งทางบกและ

ทางทะเล  

 

− จํานวนปญหาการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติลดลงจากป ๒๕๕๐ 

− ขอตกลงและแผนงานโครงการความรวมมือกับ

ประเทศตาง  ๆ ในการปองกัน และแกไขปญหา

การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติมี

เพิ่มข้ึนจากป ๒๕๕๐ 

− มีระบบการพัฒนาและระบบปองกันเพื่ อ

เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนเพื่อรักษาความ

ปลอดภัยพื้นที่ชายแดนและชายฝงทะเล  อยาง

มีประสิทธิภาพ 

− จํานวนกิจกรรมและความรวมมือในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล

ของหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และภาค

ประชาชนมีสัดสวนเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกนัและ

แกไขปญหาการกอการรายและ

− ปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติ อาทิ การประสาน

ความรวมมือดานการขาวกับประเทศเพื่อน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๓ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

อาชญากรรมขามชาติ รวมทัง้มุงพัฒนา

ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษา

ความมั่นคง เพื่อการรกัษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล และเรงขจัดเงื่อนไขความไม

เขาใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสราง

ความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทั้ง

ดานเศรษฐกจิและดานความมั่นคง 

บานและมิตรประเทศ 

− พัฒนาและเสริมสรางระบบปองกันพื้นที่

ชายแดน ชายฝงทะเลและเกาะแกง   

− ปองกันรักษาเขตแดน  และรักษาความ

ปลอดภัยทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล 

 

 

๗.๕ ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีการจัดระบบขาวกรองและบูรณาการการ

ทํางานรวมกันของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

เพื่อใหไดขาวเชิงลึกมีประสิทธิภาพ

นํามาใชในการรกัษาความมั่นคงและเพื่อ

เสริมสรางผลประโยชนของชาต ิ

− มีระบบขอมูลการขาวเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถนํามาใชในการวิ เคราะห

นโยบายและแผนปองกันการแกไขปญหาได

ทันสถานการณ 

− มีการแจ งเตือนดานการขาวที่ รวดเร็ วทัน

เหตุการณ  เพื่ อการปองกันปญหาและ

ผลกระทบดานความมั่นคง 

 กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอ

การรักษาความมั่นคงและการเสริมสราง

ผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณา

การความรวมมือระหวางหนวยงาน 

พลเรือน ตํารวจ ทหาร และใหความสําคญัแก

− จัดระบบบูรณาการความรวมมือดานขาว

กรองระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การ

พัฒนาศักยภาพงานขาวกรองของภาครัฐและ

การขาวภาคประชาชน 

− พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาว



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๔ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

ขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคงทีเ่ปนประโยชนตอการปองกนั

และแกไขปญหาของชาติไดอยางแทจริง 

ใหครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน 

 

๗.๖ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. มีระบบการเตือนภัยและระบบบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติ ที่สามารถนํามาใช

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมในดาน

แผนงาน ทรัพยากรและบุคคลเพื่อรองรับ

สถานการณภัยคกุคาม 

− สามารถแจงเตือนภัยและบริหารจัดการ

หนวยงานรับผิดชอบใหดําเนินงานไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

− มีแผนปฏิบัติการในการฝกทบทวนและมี

ทรัพยากรอยูในเกณฑมาตรฐาน เพื่อรองรับ

สภาวะไมปกติ 

 กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดย

เนนการบริหารวิกฤตการณทั้งทีเ่กิดจากภัย

ธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึน้ โดยมุง

ระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนให

สามารถดําเนนิงานรวมกนัอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อปองกนั แกไข บรรเทา 

และฟนฟูความเสยีหายของชาติทีเ่กิดจาก

ภัยตางๆ 

− พัฒนานโยบายและการบริหารวิกฤตการณ

จากภัยขนาดใหญ อาทิ การรักษาความ

ปลอดภัยทางทะเล การพัฒนาระบบเตือน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

− เตรียมทรัพยากรใหพรอมปองกันและเผชิญ

ภัยคุกคามตางๆ อาทิ การปรับปรุงและ

พัฒนาหนวยงาน  การสนับสนุนการจัดทํา

ระบบปองกันน้ํ าทวม  การพัฒนาองค

ความรู  การสรางความตระหนักและ

เสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย  

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๕ 

นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการท่ีดี 
 

รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อใหสวนราชการมีความพรอม

และกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคา และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ และจะ

ปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินนโยบายสาธารณะ และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดี โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

๘.๑ นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถ

อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชน  รวมทั้งยกระดับคณุภาพ

มาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับ

ของประชาชน 

− ประชาชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

− หนวยงานของรฐัไมนอยกวารอยละ ๘๐  

สามารถยกระดับคณุภาพการบริหาร

จัดการไดตามเปาหมาย 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย

และเสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

− สวนราชการไมน อยกว าร อยละ  ๘๐ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความ

คลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล 

− บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๗๐ มี

ความเปนมืออาชีพ มีความรู คูคุณธรรม

และมีความสมดุลในคุณภาพชีวิตและการ

ทํางานมากขึ้น 

๓. กระจายอํานาจและพัฒนาขีด

ความสามารถใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

− สวนราชการถายโอนภารกิจ (ที่ไมตองแกไข

กฎหมาย) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๖ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

− องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล) ไมนอยกวา 

รอยละ  ๘๐ สามารถจัดบริการสาธารณะ

ไดตามเปาหมายมาตรฐานขั้นต่ํ าการ

บ ริก ารสาธา รณะทั้ ง  ๖  ด าน  ตามที่

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการ

สรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมๆ มา

ใชในการใหบริการรูปแบบตางๆ เพื่อลด

ภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

- ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน  

อํานวยความสะดวก ลดข้ันตอนการทํางาน  

และนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ

ใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน เชน การใหบริการแบบบูรณาการ

ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในจุดเดยีวกัน 

โดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในลักษณะ

ที่เปนการบริการหนาตางเดี่ยว (Single 

Service Window) ศูนยบริการรวม ระบบ

บริการอิเล็กทรอนกิส (e-Service) 

๒. พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อ
ดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับ

ราชการ ดวยการปรับปรุงระบบคาตอบแทน

และส่ิงจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดใน

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสนบัสนุนใหมีการ

เคล่ือนยายถายโอนกําลังคนทั้งภายใน

ระบบราชการและระหวางหนวยงานภาครัฐ

กับภาคสวนอ่ืนๆ 

 

- สรางคนเกงคนดี โดยการดึงดดูผูมีความรู

ความสามารถเขาสูวงราชการ เชน การ

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

- พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงนิเดือน 

คาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน

ใหสามารถจูงใจใหคนเกงคนดเีขาสูระบบ

ราชการและรักษาไวในระบบราชการตอไป 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๘๗ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๓. พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ

อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถใน

การปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการ

สาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการ

ในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยทุธศาสตร

การพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการ

เปล่ียนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวาง

มาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบตัิงาน

และจายคาตอบแทนทีเ่ปนธรรมตามผลงาน 

เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการ

พัฒนาผลงาน 

- พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครฐัใหมี

ขีดความสามารถและความยืดหยุนคลองตัว

ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและการสง

มอบบริการสาธารณะ 

- วางมาตรการ/ระบบในการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่

เปนธรรมสอดคลองกับผลการปฏิบัตงิาน 

เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

- พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มี

ความสําคัญเชิงยทุธศาสตรและสรางผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อให

รองรับกับสถานการณของโลกที่

เปล่ียนแปลงไป 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึนเพื่อใหสามารถ

ดํารงชีพอยางมีศกัดิ์ศรี โดยการเพิ่ม

เงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการให

เหมาะสมกบัสภาพการทํางานและ

สถานการณคาครองชีพทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทํางานและ

ภาระหนี้สิน เพื่อใหขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุลระหวางการ

ทํางานกับชีวิตสวนตัว 

- สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ขาราชการ เพื่อเสริมสรางประสทิธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 

๕. เสริมสรางมาตรฐานดานคณุธรรม 

จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่

ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทัง้

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหภาค

ราชการเปนทีเ่ชื่อถือไววางใจแกประชาชน 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ

ขาราชการ 

- สนับสนุนและสงเสริมการประสานการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ 
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๘๘ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๖. สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู
ทองถิ่นใหพึ่งพารายไดของตนเองไดมากข้ึน

และเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิาร

จัดการงบประมาณและบุคลากรของ

ทองถิ่น 

- พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการ

กระจายรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๗. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มี
บทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ

ทองถิ่นเพิ่มข้ึน โดยคํานึงถึงความจําเปน

และความเหมาะสมตามศกัยภาพของ

ทองถิ่น รวมทั้งความตองการของประชาชน

ในพื้นที่ ตลอดจนขยายการใหบริการที่

ครอบคลุมการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผน

ชุมชนและแผนระดับตางๆ ในพืน้ที ่

- สรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน

ระหวางภาคราชการ (ราชการสวนกลาง 

ภูมิภาค ทองถิ่น) ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม รวมทั้งการถายโอนบทบาท

ภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจาก

สวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 

๘. เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของ
ราชการสวนกลางใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้การ

จัดสรรรายไดใหทองถิน่แตละประเภทอยาง

เหมาะสม 

- เรงรัดการถายโอนภารกจิของราชการ

สวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

๙. สนับสนุนระบบการบรหิารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ผาน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจงัหวัดและ

กลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณ

จังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหจงัหวัดและ

กลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่

สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพ

ของพื้นที่ และความตองการของประชาชน 

- สงเสริม สนับสนุน ในการจดัทําแผนพฒันา

และงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดใหสอด

รับกับความตองการของพื้นที่ โดยผาน

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

- พัฒนาระบบ/กลไก/โครงสรางพืน้ฐานของ

การบริหารแผนและยทุธศาสตรของจังหวัด

และกลุมจังหวัด 
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๘๙ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑๐. สนับสนุนความเขมแข็งภาคประชาชน 

โดยการสรางเครือขายกลไกการ

ตรวจสอบของภาคประชาชน 

- สรางความรูและความเขาใจแกเครือขาย

ภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ 

เนนการเรียนรูโดยการปฏิบตัิจริง (Action 

Learning) เพื่อใหภาคประชาชนมีศักยภาพ

ในการเขาสูกระบวนการมีสวนรวมมากข้ึน

จนถึงระดับของการเขามาเปนหุนสวน และ

รวมติดตามและประเมนิผลการบริหาร

จัดการภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเนื่อง 

๑๑. สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชมุชนให
มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับ

แผน อปท. และแผนจังหวัด เพื่อแกไข

ปญหาของชุมชน 

- สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชมุชนที่ได

มาตรฐาน 

๑๒. พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝง

จิตสํานึกคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ

กลไกการตรวจสอบภาครัฐ 

- สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชนและพัฒนาวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 

๑๓. สนับสนุนธรรมาภิบาลภาคเอกชน สราง

จิตสํานึกที่ซื่อสัตย ยุติธรรม รับผิดชอบตอ

สังคม 

- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของประเทศ 

 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากข้ึน ระบบราชการมีความ

โปรงใส ปญหาเรื่องการทจุริตคอรรัปชั่น

ลดลง ระบบงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล นําไปสูการสราง

สังคมไทยใหมีความยุติธรรม ดวยการมี

- สัดสวนคดีอาชญากรรมในภาพรวมของ

ประเทศตอประชากรลดลง 

- ระดับคะแนนความโปรงใสของไทยในระดบั

นานาชาติไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

- อัตราการกระทําผิดซ้ําของเด็ก เยาวชน 

นักโทษเด็ดขาด ผูถกูคุมประพฤติภายหลงั
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๙๐ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

สวนรวมของรัฐ ประชาชน การปลอยตัวหรือพนการคุมประพฤติตอ

จํานวนผูกระทําผิดลดลง 

- สัดสวนคดีที่ไดรับการแกไขโดยกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก 

- ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ

กระบวนการยตุิธรรมของรัฐ 

- รอยละของจํานวนกฎหมายและระบบงาน

ยุติธรรมของรัฐที่ไดรับการพัฒนาตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคบัใชกฎหมาย
อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง 

และสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกจิ 

รวมตลอดถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

และสนับสนนุการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน 

- พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เกีย่วของกับการ

บังคับใชกฎหมาย โดยเนนการบริหาร

จัดการที่โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม 

๒. พัฒนากฎหมายใหทนัตอความ
เปล่ียนแปลงและความจําเปนของสังคม 

รวมทั้งจัดใหมี “องคกรเพื่อการปฏิรูป

กฎหมาย” และ “องคกรเพื่อการปฏิรูป

กระบวนการยตุิธรรม” ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ

และกระบวนการยตุิธรรม 

- จัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและ

องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม

ใหสอดคลองตามบทบัญญัตใินรัฐธรรมนูญ 

- เรงรัดการพัฒนากฎหมายและระบบ

กฎหมาย 

๓. สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุก
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกัน

- ลดการฟองคดีของประชาชน 

- คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
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๙๑ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

อาชญากรรมและสรางความเปนธรรมใน

สังคม การพัฒนากระบวนการยตุิธรรมทาง

อาญาใหเปนไปตามหลักนติิธรรม การใช

เคร่ืองมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร 

การสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมและ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวย

ความยุติธรรม เชน การพัฒนาระบบ

ยุติธรรมชุมชนและยตุิธรรมจังหวัด การ

พัฒนาและจัดใหมีกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก ควบคูกับกระบวนการยตุิธรรม

กระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธี

ปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดให

เหมาะสมตอกลุมเปาหมาย ตลอดจนการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประชาชนและผูบริโภคในเชงิรุก 

- เสริมสรางความรูความเขาใจและ

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

อํานวยความยุติธรรม 

๔. เสริมสรางความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต โดยมุงพัฒนากฎหมายและ

ระบบงานยตุิธรรมที่สอดคลองกบัพื้นที่ วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมทองถิน่ บังคบัใช

กฎหมายอยางเครงครัด ขจดัเงื่อนไขความ

ไมยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจนการ

กระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่

สอดคลองกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

 

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

๑. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการงานขอมูล
ขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการ

- หนวยงานของรฐัไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

สามารถบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน
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๙๒ 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด 

รับรูขอมูลขาวสารของประชาชนใหถูกตอง 

เปนธรรม และรวดเร็ว 

๒. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 

ตัวชี้วัดภายใตพระราชบญัญัติขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ประชาชนรอยละ ๘๐ ไดรับขอมูลขาวสาร

จากภาครัฐ 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบาย กลยุทธ/วิธกีาร 

๑. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ

อ่ืนไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม 

และรวดเร็ว 

- เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารของทางราชการผานส่ือ

ชองทางตางๆ 

- สรางและพัฒนาความโปรงใสของการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐทุกระดบั 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ีสาม 
 

 

กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ 
 



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑. หนวยงานรับผิดชอบ 

 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๑. นโยบายฟนฟูความมั่นคงของประเทศ 
(เร่ืองเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก) 

  

๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
และฟนฟูประชาธิปไตย 

วธ./กห./มท./ตช./

กก./ศธ. 

๑.๒ แกไขปญหาความไมสงบในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต 

กห./มท./พณ./

อก./ศธ./สธ./พม./

กษ. 

๑.๓ เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมี
อิทธิพล 

มท./ตช./ยธ./ศธ./

สธ. 

๑.๔ ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ 

กค./พณ./พน./

คค./กษ./อก. 

๑.๕ เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองใหเปนแหลงเงินหมุนเวียนในการลงทุน 

นร./กค./มท. 

๑.๖ จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small 

Medium Large: SML) ใหครบทกุหมูบานและ

ชุมชน  

มท./กค. 

๑.๗ สานตอโครงการธนาคารประชาชน  กค./มท./อก. 

๑.๘ สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง 
ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน  

กค./อก. 

๑.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

นร./อก./พณ./มท./

กษ./รง. 

๑.๑๐ พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจนที่
ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ 

(รองนายกรฐัมนตรีที่ไดรับ

มอบหมาย) 

กค./กษ. 

 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๔ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๑.๑๑ สรางระบบประกนัความเสี่ยงใหเกษตรกร 
และสรางกลไกในการสรางเสถยีรภาพราคา

ของสินคาเกษตรทีเ่ปนธรรม  

กษ./พณ./กค./วช. 

๑.๑๒ ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

(Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศกึษา 

รวมทั้งสรางเครือขายศนูยฯ กับชุมชนและ

วิสาหกิจ  

ศธ./นร./มท. 

๑.๑๓ สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยาง
ทั่วถึง 

พม./มท./กค. 

๑.๑๔ เรงรัดการลงทนุที่สําคญัของประเทศ คค./กค. 

๑.๑๕ ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคา
พลังงาน 

พน./กษ./มท. 

๑.๑๖ ฟนความเชื่อม่ันดานการลงทุนและสงเสริม
การทองเทีย่วของประเทศไทย 

อก./กก./กค./รง./

สธ./ตช./กห./วธ./

มท. 

๑.๑๗ วางระบบการถือครองที่ดนิและกําหนดแนว
เขตการใชที่ดนิใหทั่วถึงและเปนธรรม 

 

กษ./ทส./มท. 

๑.๑๘ ขยายพื้นทีช่ลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทาน 

กษ./ทส./คร./รง. 

๑.๑๙ เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน 

 

ทส./พน./มท./สธ./

ศธ. 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ   

๒.๑ นโยบายการศกึษา รองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมชาย วงศสวัสดิ)์ 

ศธ./วท./นร./สธ./

รง./มท./กค. 

๒.๒ นโยบายแรงงาน รองนายกรัฐมนตรี 

(นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ) 

รง./ศธ./กษ./อก./

กก. 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๕ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๒.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี 

(นายสุรพงษ สืบวงศลี) 

สธ./กห./สสส./

สช./กก. 

 

๒.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมชาย วงศสวัสดิ)์ 

วธ./พศ./ศธ./นร. 

๒.๕ นโยบายความมัน่คงของชีวิตและสังคม รองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมชาย วงศสวัสดิ)์ 

พม./มท./นร./

สกว./สสส./ยธ. 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

๓.๑ นโยบายการเงินการคลัง กค. 

๓.๒ นโยบายปรบัโครงสรางภาคเกษตร กษ./วช./คร./วท./

มท./กค./นร./ศธ 

๓.๓ นโยบายปรบัโครงสรางภาคอุตสาหกรรม อก./วท./รง./ศธ./

พณ./สธ. 

๓.๔ นโยบายปรบัโครงสรางภาคการทองเที่ยวและ
บริการ 

กก./รง./สธ./ตช./

กห./วธ./กษ./ศธ./

มท./ทส. 

๓.๕ นโยบายปรบัโครงสรางภาคการตลาด การคา 

และการลงทุน 

พณ./นร./อก. 

๓.๖ นโยบายโครงสรางพืน้ฐาน และระบบบริหาร

จัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ 

คค./มท./กค./ทก./

นร. 

๓.๗ นโยบายพลังงาน พน./วท./คค./ทส. 

๓.๘ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองนายกรัฐมนตรี  

(นายสุรพงษ สืบวงศลี) 

 (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ) 

(นายสหัส บัณฑิตกุล) 

(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) 

(นายสุวิทย คุณกิตติ) 

ทก./กค./นร./ศธ. 

๓.๙ นโยบายวิจยัและเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู  

 

 

 

 

นร. 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๖ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๔. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

รองนายกรัฐมนตรี  

(นายสหัส บัณฑิตกุล) 

(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) 

 

๔.๑ อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคา

ทางเศรษฐกจิ 

 ทส./กษ. 

 

 

๔.๒ เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 

ชุมชนทองถิน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ

ภาคเอกชน 

 ทส./กษ./มท./อก./

นร. 

๔.๓ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม  กษ./ทส./มท. 

๔.๔ จัดใหมีมาตรการปองกนัและพัฒนาระบบ
ขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความ

เดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิ

 ทส./มท./ทก./กษ. 

๔.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 

กล่ิน และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

 ทส./คร./อก./กษ. 

๔.๖ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อการอนุรักษ

พลังงาน การจัดการดานส่ิงแวดลอม การผลิต

วัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมุนเวียนการ

ใชวัตถดุิบและเทคโนโลยทีี่สะอาด และการใช

หลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจาย 

 ทส./พน./วท. 

๔.๗ สงเสริมการสรางความตระหนักทางดาน
ส่ิงแวดลอม 

 

 
 
 

ทส./อก./กษ. 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๗ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๕. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี. 

(นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ)  

(นายสหัส บัณฑิตกุล) 

 

๕.๑ สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับ

การพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่

มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและ

บริการ 

 วท./นร./อก./พณ./

ทส. 

๕.๒ สรางเสริมความรูความคิดของประชาชน
ทางดานวิทยาศาสตร 

 วท./ศธ./นร. 

๕.๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคณุภาพและ

ปริมาณทีเ่พียงพอกบัความตองการ 

 วท./กษ. 

๕.๔ ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให
สอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกจิ 

 วท./นร. 

๖. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 

รองนายกรัฐมนตรี  

(นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ) 

 

๖.๑ สงเสริมและพัฒนาความสัมพนัธกบัประเทศ
เพื่อนบาน 

 กต./กค./อก./มท./

นร./พณ./ธนส. 

๖.๒ สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบ

ความรวมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการ

สรางความแข็งแกรงของอาเซียน 

 กต./พณ./กค. 

๖.๓ มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับ

ภูมิภาคตางๆ 

 กต./รง./ทก./กค. 

๖.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกบัประเทศและกลุมประเทศที่มี

บทบาทสําคญัของโลก 

 กต./พณ./อก./กค. 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๘ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๖.๕ ดําเนินงานเชิงรุกทางการทตูเพื่อประชาชน 

วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการ

แลกเปล่ียนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ 

 

 

กต. 

๖.๖ คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทย

และแรงงานไทยในตางประเทศ 

 กต./รง. 

๗. นโยบายความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี  

(นายสหัส บัณฑิตกุล)  

 

๗.๑ เทิดทูนและพทิักษรักษาไวซึ่งสถาบนั
พระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรม 

เดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใด 

ลวงละเมิดได 

 นร./กห./กอ.รมน./

ตช./คร. 

๗.๒ เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความ
ม่ันคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย 

บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชน

ของชาติ 

 กห./กอ.รมน./มท./

ตช. 

๗.๓ เรงพัฒนาระบบการจดัการเพื่อแกไขปญหาผู
หลบหนเีขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

และบุคคลที่ยงัไมมีสถานะที่ชัดเจน 

 รง./มท./ตช./กห./

กอ.รมน./นร./สธ. 

๗.๔ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไขปญหา

การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

 กต./มท./ตช./กห./

ศธ./สธ./นร. 

๗.๕ ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการ
รักษาความมั่นคงและการเสริมสราง

ผลประโยชนของชาต ิ
 

 กห./มท./ตช./รง./

นร. 

๗.๖ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาต ิ  กห./นร./มท./ศธ./

ทก./ศภช. 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๙๙ 

ประเด็นนโยบาย 

 

( ๑ ) 

เจาภาพนโยบาย 
(รองนายกรฐัมนตรี 

ที่ไดรับมอบหมาย) 
( ๒ ) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
( ๓ ) 

๘. นโยบายการบริหารจดัการท่ีด ี รัฐมนตรีประจําสํานัก 

นายกรัฐมนตรี  

(นายชูศักดิ์ ศิรินิล/ 

นายจกัรภพ เพ็ญแข) 

 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน  นร./ทก./อก./พณ./

ทส./กษ./ศธ. 

๘.๒ กฎหมายและการยุตธิรรม  ยธ./อก./ทส./กษ./

ศธ. 

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนได

อยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

 นร./ทก./อก./กษ. 

 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๐ 

๒. งบประมาณสนับสนุนนโยบาย 

ประมาณการรายไดสุทธิเปนการประมาณการรายไดที่จัดเก็บโดยกระทรวงการคลังหักดวย 

การคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรรรายไดภาษีมูลคาเพิ่มใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด เงินชดเชย

สงออก และการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ความตองการใชเงินประกอบดวยการใชเงินเพื่อดําเนินนโยบายตามแผนการบริหารราชการ

แผนดิน ซึ่งสวนราชการไดมีขอเสนอเบื้องตน และรายการคาใชจายดําเนินการภาครัฐซึ่งประกอบดวย

รายจายเงินเดือน คาสาธารณูปโภค ภารกิจพื้นฐานและภาระผูกพัน รายจายรายการงบกลางตามสิทธิ

บุคคลภาครัฐ รายจายหนวยงานอิสระของรัฐ งบกลางสําคัญ และรายจายอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งรายจายภาระหนี้ 

ขอมูลประมาณการรายไดและความตองการใชเงินเปนขอมูลเบื้องตน และในการบริหาร

ราชการแผนดิน รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณประจําปโดยบริหารจัดการใหอยูในกรอบวินัยการคลัง ซึ่งจะ

พิจารณาถึงรายละเอียด ความพรอม และลําดับความสําคัญของโครงการตามสถานการณ รวมถึงพิจารณา

แหลงเงินทั้งในและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายตามความเหมาะสม 
 
ประมาณการรายไดและรายจายงบประมาณตามนโยบายแผนการบริหารราชการแผนดินประจาํป

งบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
(ลานบาท) 

นโยบาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๑. ประมาณการรายไดสุทธ ิ ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐ ๑,๕๘๕,๕๐๐.๐ ๑,๗๑๒,๓๐๐.๐ ๑,๘๔๙,๓๐๐.๐ ๖,๖๔๒,๑๐๐.๐ 

๒. ประมาณการความตองการใชเงินตามนโยบาย ๑,๙๗๐,๙๐๐.๔ ๒,๕๑๗,๙๙๖.๓ ๒,๕๗๖,๖๗๕.๗ ๒,๖๖๗,๔๒๖.๕ ๙,๗๓๒,๙๙๘.๙ 

๒.๑ ฟนฟูความเชื่อมัน่ของประเทศ ๒๙๔,๐๓๐.๘ ๔๐๖,๙๗๓.๓ ๔๕๙,๕๙๕.๙ ๔๗๙,๒๒๔.๗ ๑,๖๓๙,๘๒๔.๖ 

๒.๒ สังคมและคณุภาพชีวิต ๖๓๗,๐๘๙.๒ ๘๔๙,๙๕๐.๘ ๘๕๖,๙๘๖.๒ ๘๘๕,๓๙๒.๐ ๓,๒๒๙,๔๑๘.๑ 

๒.๓ เศรษฐกิจ ๕๖๔,๗๑๖.๐ ๖๑๔,๑๗๐.๒ ๖๕๐,๗๑๗.๖ ๖๐๑,๘๐๗.๔ ๒,๔๓๑,๔๑๑.๑ 

๒.๔ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ๓๔,๔๕๕.๙ ๖๒,๘๒๔.๓ ๖๖,๙๒๕.๓ ๘๔,๕๖๒.๒ ๒๔๘,๗๖๗.๗ 

๒.๕ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม ๒๔,๙๕๔.๐ ๓๖,๗๑๒.๒ ๔๑,๙๘๐.๒ ๓๗,๒๘๗.๖ ๑๔๐,๙๓๓.๙ 

๒.๖ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ๑๐,๙๑๓.๓ ๑๖,๓๐๙.๓ ๑๕,๕๘๗.๙ ๑๖,๒๑๑.๔ ๕๙,๐๒๑.๘ 

๒.๗ ความมัน่คงของรฐั ๒๒๔,๖๒๕.๘ ๒๘๗,๗๔๘.๐ ๒๙๗,๔๕๘.๐ ๓๐๑,๓๘๔.๒ ๑,๑๑๑,๒๑๖.๐ 

๒.๘ การบริหารจัดการที่ดี ๑๘๐,๑๑๕.๕ ๒๔๓,๓๐๘.๓ ๑๘๗,๔๒๔.๗ ๒๖๑,๕๕๗.๑ ๘๗๒,๔๐๕.๖ 

๓. รายการคาใชจายดําเนินการภาครัฐ ๕๔๑,๖๖๒.๓ ๖๖๔,๘๓๖.๔ ๖๔๙,๙๓๗.๑ ๖๕๖,๙๒๕.๑ ๒,๕๑๓,๓๖๐.๙ 

๔. รวมความตองการใชเงินท้ังส้ิน (๒ + ๓) ๒,๕๑๒,๕๖๒.๗ ๓,๑๘๒,๘๓๒.๗ ๓,๒๒๖,๖๑๒.๘ ๓,๓๒๔,๓๕๑.๖ ๑๒,๒๔๖,๓๕๙.๘ 

หมายเหตุ ขอมูลประมาณการรายไดจากกระทรวงการคลัง ประมาณการคาใชจายดําเนินการภาครัฐจากสํานักงบประมาณ และประมาณการ 
ความตองการใชเงินจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงประมวลจากขอเสนอของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  ท้ังน้ี ไมรวมองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ ๓ แหงท่ีไมไดสงขอมูลให (การประปา 
นครหลวง การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค) 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๑ 

 
สัดสวนความตองการใชเงินตาม 

แผนการบริหารราชการแผนดินประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 

 

๗ นโยบาย
๘ นโยบาย

๑ นโยบาย

๔ นโยบาย

๖ นโยบาย

๕ นโยบาย

๓ นโยบาย

๒ นโยบาย

 
 

 

 

 

 

 

 

ฟนฟูความเชื่อม่ัน

ของประเทศ 

(๑๗%) 

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

(๓๓%) 

เศรษฐกิจ 

(๒๕%) 

ที่ดิน ทรัพยากรฯ 

(๓%) 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีฯ 

(๑%) 

ตางประเทศและเศรษฐกิจ 

(๑%) 

ความมั่นคงของรัฐ 

(๑๑%) 

การบริหารจัดการที่ดี (๙%) 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๒ 

๓. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

การปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผนดินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

ไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓  และ มาตรา ๑๔  ซึ่งไดนํานโยบายรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๑ มาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญดาน

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการ

รายได รายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  

สําหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไดกําหนดเปน ๓ แนวทาง 

ดังนี้ 

๑. การวัดผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ภายหลังจากการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๔ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 

๔ ปตามมาตรา ๑๖ ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ แลวเสร็จ สวนราชการจะตองนําแนวทางดังกลาวไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อกําหนด

รายละเอียดในดานผลผลิต กิจกรรม / แนวทางดําเนินงาน และทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใช

ประกอบการของบประมาณและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งครอบคลุมทั้งดาน

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคกร ทั้งนี้ ทุกสวนราชการจะตองจัดใหมีการดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๓) ที่กําหนดใหสวนราชการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดขึ้น 

รวมทั้งจัดทํารายงานประจําป เพื่อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาตรา ๑๖ 

นอกจากนี้ ยังตองประเมินความคุมคาตามมาตรา ๒๒ ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ

ภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรดําเนินการ

ตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป   ทั้งนี้  



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๓ 

ในการประเมินความคุมคาใหคํานึงถึงประเภท สภาพ และความเปนไปไดของภารกิจ ประโยชนที่รัฐและ

ประชาชนพึงได  ซึ่งรวมถึงประโยชนและผลเสียตาง ๆ ที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดดวย 

๒. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารราชการแผนดิน 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔  

กําหนดใหตองมีการติดตามประเมินผล  ดังนั้น จึงไดกําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลความกาวหนา

การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารราชการแผนดินออกเปน ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ การติดตามผลความกาวหนาประจําป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดตาง ๆ 

ในแตละนโยบาย เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจะ

นําไปสูการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยทุธ

ใหเหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ระยะที่ ๒ การประเมินในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิบัติตามแผนการ

บริหารราชการแผนดิน โดยเปนการทบทวนผล ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งวิเคราะห

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อนําไปสูการทบทวนประเด็นนโยบาย ตัวชี้วัด 

และเปาหมาย กลยุทธหลัก รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ในกรณีที่มี

ความจําเปนใหเหมาะสมตอไป 

ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เปนการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใชแผน 

เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอด

ระยะเวลาที่ใชแผนการบริหารราชการแผนดิน 

๓. การตรวจสอบเชิงนโยบาย 

เปนการทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะหความเสี่ยงและประเมินสถานการณอยางเปนระบบ เพื่อ

เตรียมการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณดานเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สงผลตอการบริหารราชการแผนดิน ทั้งดานนโยบายและการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผนดินใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

การวางนโยบาย 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน 

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  

(มิติภารกิจงานตามอํานาจหนาที่

ปกติ – มิติพื้นที่ - มิติระเบียบวาระ

พิเศษ) 

การวางแผนปฏิบตัิการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  

(ผลผลิต – กิจกรรม – ทรัพยากร) 

การตดิตามและประเมินผล 

การทบทวน ตรวจสอบ และ
ประเมินสถานการณ 

การวดัผลการดาํเนินงานตาม
คํารับรองการปฏบิัติราชการ
ประจําป 
 เงินรางวัลตามผลงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 
 

 



 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑๐๕ 

บทสรุป 
 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือที่ชวยให 

การบริหารประเทศของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของนโยบายในแตละดาน

ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว โดยไดมีการเตรียมการลวงหนาทั้งการกําหนดแผนงาน / โครงการ และระยะเวลา 

ที่จะดําเนินการ แผนเงินที่จะตองใช แผนคนที่มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งในชวง ๔ ปตอไปนี้รัฐบาลมีภารกิจ 

ที่สําคัญหลายดาน  ทั้งการฟนฟู เศรษฐกิจทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  การสราง 

ความสมานฉันทในสังคม การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ การเตรียมความพรอมของเศรษฐกิจและสังคม

ใหปรับตัวเขาสูโลกาภิวัตนไดอยางมีภูมิคุมกัน ตลอดจนการปรับตัวของภาคการเมืองและภาคประชาชน 

ใหสามารถดําเนินบทบาทของตนภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดอยาง

ราบร่ืน 

เม่ือแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรวมกันจัดทําแผนนิติบัญญัติเปนลําดับ

ถัดไป โดยตองแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาวประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา สําหรับสวนราชการจะตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของแผนงานและโครงการทั้งหมดที่

หนวยงานจะดําเนินการอยางสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให 

ความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้หากสถานการณเปล่ียนแปลงไป คณะรัฐมนตรีสามารถมีมติใหมีการปรับปรุง

แกไขแผนการบริหารราชการแผนดินใหมีความเหมาะสมไดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหกลไกการขับเคลื่อน

การบริหารราชการแผนดินมีความยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ เปนคร้ังที่สอง หลังจากไดมีการจัดทํา

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินในครั้งนี้ 

ผูเกี่ยวของทุกฝายจึงไดใชประสบการณที่ผานมาในการปรับปรุงกระบวนการ สาระและรูปแบบเพื่อให

แผนการบริหารราชการแผนดินเปนเครื่องมือการบริหารที่ดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีเร่ืองสําคัญที่

จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป ไดแก การศึกษา การพัฒนา และการเก็บขอมูล 

เพื่อใหสามารถกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของนโยบายไดอยางครบถวนหรือเหมาะสมยิ่งข้ึน และ 

การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนการบริหารราชการแผนดินอยางมีความหมายใน 

เชิงนโยบายและไมเปนภาระแกหนวยราชการที่มีภาระมากอยูแลวในการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ 

ผูตรวจสอบและประเมินผลที่มีอยูหลากหลายในรอบเวลาตาง ๆ กัน 

 



แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ีส่ี 
 

 

 

 



 ๑๐๖ 

แผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Project) 
แผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก  เปนโครงการที่สวนราชการไดจัดทําขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในนโยบายที่ ๑ ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  

ประกอบดวย ๘๖ แผนงาน/โครงการ ซึ่งบางแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๑ จะเปนการเตรียมการ และเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๒ (*) 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๑. นโยบายฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 
(เรื่องเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก) 

  

๑.๑.๑ โครงการจัดการความขัดแยงเพื่อความสมานฉันทเชิงรุก ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู

ประชาธิปไตย ๑.๑.๒ โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศนกฬีา (NBT Sport Channel) ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑.๒ แกไขปญหาความไมสงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต ๑.๒.๑ โครงการพัฒนาศูนยนิติวิทยาศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๒ โครงการฟารมตัวอยาง อําเภอรามัน และ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 

 ๑.๒.๓ โครงการเพื่อชุมชนเขมแข็งและรมเย็นบานสันติ ๒ (ระยะที่ ๓) ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓* 

 ๑.๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกปาลมน้ํามันและการผลิตไบโอ

ดีเซลจากปาลมน้ํามัน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๕ โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรพัฒนาการเกษตรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบานจังหวัดชายแดนภาคใต ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๗ โครงการสนับสนนุทนุการศึกษาสงเสริมโอกาสทางการศึกษาทุกกลุม 

เปาหมาย 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๘ โครงการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพในภาวะวิกฤตในพื้นที่จงัหวัด

ชายแดนภาคใต 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๐๗ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๑.๒.๙ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาทั้งระบบ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๑๐ แผนงานวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๒.๑๑ โครงการคายวิทยาศาสตรสายใจไทยสูใจใต ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๓ เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล ๑.๓.๑ โครงการโรงงานสีขาว ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๑.๓.๒ โครงการควบคุมตัวยา สารเคมี ที่เปนวัตถุเสพตดิ ตรวจพสิูจนยา

และสารเสพติด 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๑.๓.๓ โครงการสกัดกัน้การนําเขายาเสพตดิตามแนวชายแดน ๒๕๕๒- ๒๕๕๔* 

 ๑.๓.๔ โครงการชวยเหลือฟนฟูผูเคยเกีย่วของกับยาเสพติดกลับคนืสูสังคม ๒๕๕๒-๒๕๕๔* 

 ๑.๓.๕ โครงการควบคุมปญหาพชืเสพตดิทุกประเภท ๒๕๕๒-๒๕๕๔* 

 ๑.๓.๖ โครงการพัฒนาเครือขายเฝาระวังปญหาสารเสพตดิจากการตรวจหา

สารเสพติดจากชีววัตถทุางนติิเวชศาสตร/นิติวิทยาศาสตร 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๑.๔ ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

และผูประกอบการ 

๑.๔.๑ โครงการสงเสริมพัฒนากลไกทางการคาเพื่อเพิ่มรายไดและสราง

ความเปนธรรมทั้งระบบ 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๔.๒ แผนงานแกไขและบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันแพง และการ

ชวยเหลือบางสาขาอาชีพที่ไดรับผลกระทบมาก 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๔.๓ แผนงานลดผลกระทบจากการปรับราคาแอลพีจี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๔.๔ แผนงานสงเสริมลดการใชพลังงานในวิสาหกิจขนาดยอม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

๑.๔.๕ แผนงานการบริหารตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๐๘ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๑.๕.๑ โครงการสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองใหสามารถยกระดับเปนสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคาร

หมูบานและชุมชน) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๑.๕ เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหเปนแหลงเงิน

หมุนเวียนในการลงทุน สรางงานและอาชีพ สรางรายไดและลด

รายจายใหแกประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 

พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให

สามารถยกระดับเปนธนาคารหมูบานและชุมชน 

 

๑.๕.๒ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม/ตอยอดใหกองทุนหมูบานและชมุชนเมอืง 

ผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๖.๑ โครงการจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพตามขนาดหมูบาน/

ชุมชน (SML) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๖.๒ โครงการสนับสนนุสินเชื่อตอยอดโครงการจัดสรรงบประมาณพัฒนา

ศักยภาพตามขนาดหมูบาน/ชุมชน (SML) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๖ จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: 

SML) ใหครบทุกหมูบานและชุมชน เพื่อพัฒนาโครงการจาก

ศักยภาพของชุมชนทีก่อใหเกิดรายไดอยางยั่งยนื และมีการ

เชื่อมโยงการใชทรัพยากรของรฐั ทองถิ่น และจังหวัด และเพื่อ

พัฒนาสินทรัพยชุมชน อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชน 

 

๑.๖.๓ แผนงานเสริมสรางศกัยภาพของหมูบานและชุมชนเมือง ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๗ สานตอโครงการธนาคารประชาชน  ๑.๗.๑ โครงการขยายสินเชื่อธนาคารประชาชนผานธนาคารออมสิน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๗.๒ โครงการใหกูสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๘ สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน  ๑.๘.๑ โครงการสินเชื่อวิสาหกจิชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๐๙ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๑.๙.๑ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๑.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการหนึ่งตําบลหนึง่

ผลิตภัณฑ  

 

๑.๙.๒ โครงการยกระดับสมรรถนะดานการตลาดของผูประกอบการหนึ่ง 

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสูสากล (OTOP TO THE WORLD) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๑๐.๑ โครงการฟนฟูอาชีพของเกษตรกรรายยอยและยากจน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๑.๑๐ พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจนที่ผานกระบวนการจัดทํา
แผนฟนฟูอาชีพ ๑.๑๐.๒ โครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๐.๓ มาตรการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยและยากจนผาน
สหกรณและกลุมเกษตรกร 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๑๑.๑ โครงการจัดตั้งตลาดกลางสัตวน้ําหรือสะพานปลา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ๑.๑๑ สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร และสรางกลไกในการ
สรางเสถียรภาพราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม  ๑.๑๑.๒ โครงการเตือนภัยดานการเกษตร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๑.๓ โครงการประกันภัยพชืผลการเกษตร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๑.๔ โครงการบริหารจัดการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔* 

 ๑.๑๑.๕ โครงการบริหารจัดการศัตรูพชืเพื่อลดความเสี่ยงใหกบัเกษตรกร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๑.๖ โครงการจัดตั้งศูนยรวมตลาดอาหารทะเลที่ทาเทียบเรือ ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

๑.๑๑.๗ โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร  
(เกษตรเพื่อเศรษฐกจิ) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๑๐ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๑.๑๒ ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) เพื่อ

ถายทอดความรูในการใช และซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณใน

การประกอบอาชีพ และครัวเรือน รวมทั้งสรางเครือขายศูนยฯ กับ

ชุมชนและวิสาหกจิ รวมทั้งการพัฒนา ระบบรับรองและตรวจสอบ

คุณภาพในขัน้ตนของสินคาชุมชน 

๑.๑๒.๑ โครงการขยายบทบาทศนูยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และ

การพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพสนิคาชุมชน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑.๑๓ สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง ๑.๑๓.๑ โครงการบานเอื้ออาทร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๓.๒ โครงการบานมั่นคง ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๓.๓ แผนพัฒนาที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาต ิ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๓.๔ แผนการใชประโยชนที่ราชพัสด ุ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๑.๑๔ เรงรัดการลงทนุที่สําคญัของประเทศ ๑.๑๔.๑ แผนพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๔.๒ แผนพัฒนาระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๔.๓ แผนพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๔.๔ แผนงานพัฒนาระบบรถไฟรางคู และรถไฟกางปลาทั่วประเทศ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๔.๕ แผนพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔* 

๑.๑๕ ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน ๑.๑๕.๑ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔* 

 ๑.๑๕.๒ แผนงานเรงรัดเอ็นจีวี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๕.๓ แผนงานผลักดนัการใชเอทานอล ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๕.๔ แผนงานดานพลงังานทดแทน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๑๑ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๑.๑๕.๕ โครงการพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทนใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

 

 

๑.๑๕.๖ มาตรการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงภาวะน้ํามันแพง 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑.๑๖.๑ โครงการการโฆษณาประชาสัมพนัธผานสื่อทกุสาขา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ๑.๑๖ ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย ๑.๑๖.๒ โครงการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธตลาด MICE เชิงรุก 

(Thailand : The Place to Meet Road show) 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 ๑.๑๖.๓ โครงการศูนยการประชุมนานาชาตจิังหวัดเชียงใหม ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 

 ๑.๑๖.๔ โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว : เสนทางทองเทีย่วอารยธรรมลานนา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๖.๕ โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว : เสนทางทองเที่ยวเปดโลกสุรินทรสู

อารยธรรมขอม (นครวัด) 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๖.๖ โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว : Royal Coast ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๖.๗ โครงการฟนฟูและพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายหาด (Big Cleaning up) ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๖.๘ โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว : เสนทางมรดกโลกเชื่อมโยงการ

ทองเทีย่วเชิงนเิวศน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๖.๙ แผนงานสงเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 ๑.๑๖.๑๐ โครงการปแหงการลงทุน  ประกอบดวย ๖ กจิกรรม ดังนี ้

๑) ปรับนโยบายและมาตรการทางสทิธิและประโยชน 

๒) กิจกรรมการตลาดเชิงรุก 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 



 ๑๑๒ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๓) แกไขปญหาและอุปสรรคตอการลงทุน 

๔) สงเสริมการลงทนุของไทยในตางประเทศ 

๕) สรางความเขาใจของสังคมและชุมชนสําหรับการลงทนุใน

อุตสาหกรรมเหลก็ขั้นตน 

๖) พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

๑.๑๗ วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึง
และเปนธรรม 

๑.๑๗.๑ โครงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อกําหนดแนวเขตและกระจายการถือ
ครองที่ดิน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๗.๒ โครงการอนุรักษ พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินปาไม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๗.๓ โครงการจัดที่ดินทํากินและกําหนดเขตการใชที่ดิน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๗.๔ โครงการจัดทําแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๑.๑๘ ขยายพื้นทีช่ลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ๑.๑๘.๑ โครงการพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน เชน 

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําบึงคณู โครงการปรับปรุงและพฒันาอาง

เก็บน้ําบึงนาราง โครงการขุดลอกหนองบึงเตา โครงการปรับปรุง

อาคารและทางระบายน้ํา (ทับคลอ บึงนาราง โพทะเล) เปนตน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๘.๒ โครงการอนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕๕๑ 

 ๑.๑๘.๓ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๘.๔ โครงการจัดหาน้ําสะอาดให ๒,๕๐๐ โรงเรียน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

๑.๑๘.๕ โครงการสํารวจออกแบบและศึกษาระบบบรหิารจัดการน้ํา ๒๕๕๑ 



 ๑๑๓ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๑.๑๘.๖ โครงการจางงานเรงดวนและพฒันาฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาต ิ

๒๕๕๑ 

๑.๑๙ เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวกิฤต 

โลกรอน 

๑.๑๙.๑ โครงการเตรียมพรอมเพื่อรับมือและลด ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒๕๕๑ 

 ๑.๑๙.๒ โครงการประเมนิผลกระทบวิกฤตโลกรอนที่มีผลตอสุขภาพ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

๑.๑๙.๓ โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนนิการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การปลูกหญาแฝก) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๙.๔ โครงการศึกษาเทคโนโลยีและศักยภาพการปลอยกาซเรือนกระจก
จากการผลิตพลังงาน 

๒๕๕๑ 

 

 

 

๑.๑๙.๕ การวิจัยแกปญหาโลกรอน ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ   

๒.๑ นโยบายการศกึษา ๒.๑.๑ โครงการสงเสริมการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ๑๒ ป โดยไมเสีย

คาใชจาย (คาหนังสือนักเรียนประถมศกึษาปที่ ๑ - มัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ทุกคน/ ปจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจนชั้นประถม รอยละ ๔๐ และ 

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ ๓๐/ จักรยานยืมเรียน) 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๒ โครงการจัดเงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อบริการ 

รวมทั้งความชวยเหลือในศูนยการศึกษาพิเศษ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 



 ๑๑๔ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๒.๑.๓ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเนต็ 

ความเร็วสูงเพื่อการศกึษา 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 

 

๒.๑.๔ โครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 

 

๒.๑.๕ โครงการความรวมมือผลิตบัณฑติดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอร และซอฟตแวร 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๖ โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาค

การผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการทองเที่ยว ปโตรเคมี 

อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวี และอาหาร 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๗ โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู และ

การวัดผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๘ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ (e-learning) ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๙ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยการพัฒนาครูและบุคลากร  

แกไขปญหาขาดแคลนบุคลากร 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๑๐ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๑๑ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๑.๑๒ โครงการวิจยัพัฒนาตนแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 



 ๑๑๕ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๒.๑.๑๓ โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยในระดบันานาชาต ิ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 

๒.๒ นโยบายแรงงาน ๒.๒.๑ โครงการพัฒนาขอมูล ดัชนี แบบจําลองเตือนภัยและระบบบริหาร

จัดการดานแรงงาน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 

 ๒.๒.๒ โครงการพัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๒.๓ โครงการสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๒.๔ โครงการขยายฐานความคุมครองประกนัสังคมถวนหนา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๒.๕ โครงการสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการคุมครองแรงงานนอกระบบ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๒.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ๒.๓.๑ โครงการลงทุนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการขนาดใหญ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๒ โครงการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๓ โครงการเสริมสรางมาตรการ ลดปจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ เพื่อสรางสุขภาพวิถีชีวิตไทย 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมความพรอมตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)  

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน

การเฝาระวัง ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๖ โครงการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญไขหวัดนกที่สระบุรี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๒.๓.๗ โครงการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติและการจัด 

สมัชชาสุขภาพ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 



 ๑๑๖ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 

 

๒.๓.๘ โครงการดาวรุงมุงสูโอลิมปกเยาวชน (โครงการเพื่อบริหารจัดการ

เพื่อเตรียมความพรอมและ สรางแบบจําลองรูปแบบการแขงขัน) 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 

๒.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๒.๔.๑ โครงการการจัดงาน Thailand Cultural EXPO ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๒ โครงการพัฒนาโบราณสถานสูแหลงมรดกโลกลานนา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๓ โครงการพัฒนาแหลงมรดกใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานมรดกโลก ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๔ โครงการศูนยพัฒนาคุณธรรมเด็กกอนวัยเรียน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๕ โครงการศูนยการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเยาวชน (Half 

way house) 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๖ โครงการสงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝาระวังและ

สรางสรรควัฒนธรรมชุมชน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๔.๗ โครงการศึกษาวิเคราะหเสนอแนะแนวทางการรักษาฟนฟูและ

พัฒนายานประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่ถนนราชดําเนินโดยการมีสวน

รวมของชุมชน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๒.๕ นโยบายความมัน่คงของชีวิตและสังคม ๒.๕.๑ โครงการศูนย ๓ วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 ๒.๕.๒ โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๒.๕.๓ โครงการพัฒนารูปแบบสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการใน

ชุมชนสําหรับผูสูงอายุ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๒.๕.๔ โครงการศึกษาวิจัยนโยบาย และการลงทุน ตลอดจนติดตาม

ประเมินผลดานการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๑๗ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 

 

๒.๕.๕ โครงการการออกขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน

ที่ดินและการควบคุมการกอสรางอาคาร 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

๓.๑ นโยบายการเงินการคลัง ๓.๑.๑ โครงการจัดทํารางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐตาม

บทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ต.ค. ๒๕๕๐-ธ.ค. 

๒๕๕๑) 

 ๓.๑.๒ โครงการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากและดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๑.๓ โครงการกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๑.๔ โครงการการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจแนวใหม ๒๕๕๑ 

 ๓.๑.๕ โครงการการอุดหนุนบริการเชิงสังคมของรัฐวิสาหกิจและสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๑.๖ โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้งและการดําเนินการกองทุน

ดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

๒๕๕๑ 

 ๓.๑.๗ แผนงานเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๖ แหง ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

 

 

 

 

๓.๑.๘ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชีประชาชาติ 

ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) เศรษฐกิจมหภาคและระบบฐานขอมูลเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๑๘ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๓.๒ นโยบายปรบัโครงสรางภาคเกษตร ๓.๒.๑ แผนงานการปรับโครงสรางสินคาเกษตรในกลุมสินคาที่มีโอกาสและสราง

รายได (เชน กุง ไก ยาง ขาว กลวยไม สัตวน้ําเศรษฐกิจ พืชพลังงาน) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๒ แผนงานการปรับโครงสรางสินคาเกษตรในกลุมสินคาที่ตองปรับโครงสราง 

เชน ผัก ผลไม เปนตน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๓ โครงการใหความรูเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรทฤษฎีใหม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๔ โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๕ โครงการสงเสริมการใชปุยเคมีอยางเหมาะสม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๖ โครงการโคกระบือสายเลือดไทยและธนาคารโคกระบือ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๗ แผนงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๘ แผนงานดานความปลอดภัยอาหาร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๙ โครงการจัดตั้งสภาเกษตรกร ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๒.๑๐ โครงการศึกษาวิจัยตลอดจนการติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนะ
แนวทางนโยบายการปรับโครงสรางภาคการผลิต การคาและการลงทุน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๓.๓ นโยบายปรบัโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ๓.๓.๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย

ดวย IT 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๒ โครงการพัฒนาโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๓ โครงการศูนยพัฒนานวัตกรรมและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๔ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิ

ของประเทศ 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๑๙ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๓.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๗ โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ

วิสาหกิจชุมชนใหเข็มแข็งและมีธรรมาภิบาล 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๘ โครงการสนับสนุนการนําองคความรูและนวัตกรรมไปใชในเชิงพาณิชย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๙ โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและสนับสนุน

การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๓.๑๐ โครงการยกระดับฝมือและศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๓.๔ นโยบายปรบัโครงสรางภาคการทองเที่ยวและบริการ ๓.๔.๑ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง ขนาด ๑,๗๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน 

สําหรับชุมชนพื้นที่หาดทรายขาว 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 ๓.๔.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยวบริเวณ

ชายหาด 

๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 ๓.๔.๓ แผนงานสงเสริมธุรกิจภาพยนตร ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๓.๕ นโยบายปรบัโครงสรางภาคการตลาด การคา และการลงทุน ๓.๕.๑ โครงการสงเสริมและปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๒ โครงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาผูประกอบการ ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๓ โครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกเพื่อสรางตลาดใหมและเพิ่มมูลคาใน

ตลาดเดิม 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๔ โครงการเพิ่มมูลคาสินคาและธุรกิจบริการ (Value Creation) ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 



 ๑๒๐ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๕.๕ โครงการสรางระบบฐานขอมูลการตลาดขาวแบบครบวงจร เพื่อใช

ประโยชนในการตัดสินใจ 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๖ โครงการจัดทําความตกลงการคาเสรีและสงเสริมการใชประโยชน ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๗ โครงการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ ๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๘ โครงการการพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจเปาหมายอยาง

ครบวงจร 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๙ โครงการเพิ่มศักยภาพดานการตลาดในสินคาและบริการของ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการกระจายสินคาเกษตรผานทาอากาศยาน
ขนสงสินคาและศูนยรวมผักผลไมเพื่อการสงออก 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

 ๓.๕.๑๑ โครงการสงเสริมผูประกอบการไทยสูการทําธุรกิจในตางประเทศ 

(Internationalization) 

๒๕๕๑– ๒๕๕๔ 

๓.๖.๑ แผนงายขยายเขตจําหนายน้ําในสวนภูมิภาค ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๓.๖ นโยบายโครงสรางพืน้ฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน 

สินคาและบริการ ๓.๖.๒ แผนงานบํารุงรักษาโครงขายทางหลวง ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๓ โครงการศกึษาวิจัยทํายทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ

โครงขายขนสง ตลอดจนการบรหิารจัดการขนสงสินคาและบริการเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๔ แผนงานกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงกลุมจังหวัด ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๕ แผนงานพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๒๑ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๖.๖ แผนงานยกระดับประสิทธิภาพทางหลวง ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๗ โครงการบูรณะทางหลวงสายหลกั ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๘ แผนงานพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๙ แผนงานพัฒนาโครงขายทางหลวงใหเชื่อมตอกนั ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๑๐ แผนงานพัฒนาโครงขายทางพเิศษใหสมบูรณเชื่อมตอเปนระบบ  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

 ๓.๖.๑๑ แผนงานการปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงของรถโดยสารประจําทาง ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

 ๓.๖.๑๒ แผนงานปรับปรุงทางรถไฟเดิมเพื่อเพิ่มความมัน่คงแข็งแรงของทาง
รถไฟ เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๑๓ แผนงานพัฒนาการขนสงทางน้ํา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๑๔ แผนพัฒนาทาเทียบเรือตามภารกิจยุทธศาสตร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๑๕ แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๖.๑๖ แผนจัดหาเครื่องบนิเพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

 ๓.๖.๑๗ แผนปรับปรุงพัฒนาทาอากาศยานสากล ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ 

 ๓.๖.๑๘ โครงการขยายบริการโทรศพัท ๕๖๕,๕๐๐ เลขหมาย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 

 ๓.๖.๑๙ โครงการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

๓.๗ นโยบายพลังงาน ๓.๗.๑ แผนงานการจดัหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๒ แผนงานการจดัการระบบทอกาซ/ โรงแยกกาซ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 

 

๓.๗.๓ แผนงานการลงทนุในกจิการไฟฟาทั้งระบบผลิตและระบบสงให

เปนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา 

๒๕๕๑-๒๕๖๔ 



 ๑๒๒ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๗.๔ แผนงานการผลิตและพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานน้ํา ขนาดเล็ก

และขนาดเล็กมาก 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๕ แผนงานเตรียมความพรอมเพื่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 ๓.๗.๖ แผนงานการลงทนุในกจิการพลังงานและการสงเสริมตลาดน้ํามัน 

ไฟฟาและกาซธรรมชาต ิ

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๗ แผนงานการพัฒนาพลังงานทดแทน ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๘ แผนงานการสรางสถานี และจัดหาอุปกรณเอ็นจีวี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

 ๓.๗.๙ แผนงานการกํากับ การอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม และการ

สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานผานโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 

โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โครงการ Esco Fund 

๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

 ๓.๗.๑๐ แผนงานการจดัการลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสง/
ภาคโรงกลั่น/ภาคไฟฟา 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๑๑ แผนงานการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ยูโร ๔ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

 ๓.๗.๑๒ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน/พลังงาน

ผสมผสาน 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๓.๗.๑๓ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๓.๘ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๘.๑ โครงการโทรศัพท เคลื่อนที่ระบบ CDMA ๒๐๐๐ – ๑ X ๒๕๕๑–๒๕๕๒ 

 ๓.๘.๒ โครงการระบบเคเบิลใตน้ําใยแกวเอเซียอเมริกันเกตเวย ๒๕๕๑–๒๕๕๒ 

 ๓.๘.๓ แผนงานขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA ๒๕๕๒–๒๕๕๔ 



 ๑๒๓ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๘.๔ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

องคกร 

๒๕๕๑–๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๕ แผนงานติดตั้ง Optical Fiber Cable แบบ FTTX (ICT City จังหวัดภูเก็ต) ๒๕๕๑ 

 ๓.๘.๖ แผนงานขยายบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูง ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 ๓.๘.๗ แผนงานขยายเลขหมายโทรศัพท ๑ ลานเลขหมาย ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๘ โครงการขยายโครงขาย Broadband IP ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 

 ๓.๘.๙ โครงการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (๓ G ) ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๐ โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ 

(Government Information Network : GIN) 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

 ๓.๘.๑๑ โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๓ โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหเขาถงึแหลงทนุและสิทธิ
ประโยชน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๔ โครงการสงเสริมการใชและการพัฒนาโอเพนซอรส ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๕ โครงการสงเสริมการใช ICT สําหรับวิสาหกิจ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๖ โครงการสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรม ICT ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๗ โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๘ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๑๙ โครงการระบบบริหารจัดการระบบขอมูลสถิติของประเทศ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 



 ๑๒๔ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๓.๘.๒๐ โครงการพัฒนาศูนยขอมูลทองถิ่น ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๘.๒๑ แผนพัฒนาบริการจัดสงและกระจายสิ่งของ/สินคา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๓.๙ นโยบายวิจยัและเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู ๓.๙.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจดัการงานวิจัยของประเทศ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๓.๙.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการวิจยัของประเทศ  
 ๓.๙.๓ แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพนักวิจยัเพื่อความเขมแข็งของ

งานวิจัย 

 

 ๓.๙.๔ โครงการศูนยแหงการเรยีนรูทางการวิจัย  

 ๓.๙.๕ โครงการ Platinum Research Valley  
 ๓.๙.๖ โครงการ ๒-V Research Program  
 ๓.๙.๗ โครงการวันนักประดิษฐ  

 ๓.๙.๘ โครงการจัดตั้งผูบริหารงานวจิัยของหนวยงานวจิัย  

๔. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

๔.๑.๑ แผนงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๔.๑ อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ ๔.๑.๒ โครงการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๑.๓ แผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๑.๔ โครงการศูนยศกึษาธรรมชาติใตน้ําบึงสีไฟเฉลิมพระเกยีรติ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

 

๔.๑.๕ โครงการสถานแสดงพนัธุสัตวน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ ์ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๒๕ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๔.๒.๑ โครงการอนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๒.๒ โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อเพิ่มพืน้ทีช่ลประทาน  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๒ เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต

การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และภาคเอกชน ๔.๒.๓ โครงการพัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทานการเกษตร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๔ โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา  

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๕ แผนสงเสริมเกษตรเชงิอนุรักษและการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๖ แผนงานควบคุม ฟนฟู การทําประมงและเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๗ โครงการรังวัดแผนทีเ่พื่อแสดงแนวเขตและคุมครองทีด่ินของรัฐ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๘ โครงการปฏิบัติและบังคบัใชกฎหมายอยางมปีระสิทธิภาพ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๙ โครงการศึกษาวิจยัและติดตามประเมนิผลเพื่อเสนอแนะนโยบาย

การจัดการน้ําชลประทานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนติดตามขอตกลงระหวางประเทศเกีย่วกับ

มาตรการสภาวะโลกรอน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๑๐ โครงการผันน้ําโขง-น้ําเลย-ชี-มูล ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๒.๑๑ โครงการพัฒนาแบบจําลองและกระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพระบบ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๓ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม ๔.๓.๑ โครงการอนุรักษ พัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ที่ดินปาไม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๓.๒ โครงการฟนฟูปรับปรุงคุณภาพดนิ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๒๖ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๔.๓.๓ โครงการรณรงคปลูกจิตสํานึกหมูบาน/ชุมชนอนุรักษทรัพยากรปาไม

ปลูกตนไมในวันสําคญั 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๓.๔ แผนงานขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๔ จัดใหมีมาตรการปองกนัและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความ

เดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบตัิทางธรรมชาต ิ

๔.๔.๑ โครงการการจัดทําแผน/มาตรการ/ระบบปองกันสาธารณภัย 

รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การปองกันและเตือนภัย 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๔.๒ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพิบัติภัยจากธรรมชาติและ
มนุษยอยางครบวงจร 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๔.๓ แผนงานยกระดับคุณภาพการพยากรณอากาศและการเตือนภัย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๔.๔ แผนงานการปองกันภัยธรรมชาติทางเกษตร ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๔.๕ โครงการออกแบบและกอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนที่
มีความจําเปนเรงดวน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๕ เรงรัดการควบคมุมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง  

ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

๔.๕.๑ โครงการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๕.๒ โครงการอนุรักษทรัพยากรดนิและปาไมโดยยุตกิารเผาไรนาทําลาย

หนาดิน 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

 

๔.๕.๓ โครงการฟนฟู รักษาธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคกร 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๒๗ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๔.๕.๔ โครงการกํากับและยกระดับมาตรฐานการจัดการมลพษิของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๖.๒ โครงการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๖ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การ

ผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมุนเวียนการใชวัตถุดิบและ

เทคโนโลยีที่สะอาด และการใชหลักผูกอมลพิษเปนผู รับภาระ

คาใชจาย ๔.๖.๓ โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการ

อนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๔.๗.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายและการตางประเทศ

ที่เกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๔.๗ สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมและดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อบรรเทาผลจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ ๔.๗.๒ โครงการปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๗.๓ โครงการสงเสริม / สถานประกอบการอุตสาหกรรมใหมีความ

รับผิดชอบ ตอสังคม 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๔.๗.๔ โครงการสรางเครือขายในการเฝาระวังการปองกันผลกระทบจาก

ภาวะโลกรอน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

๕.๑.๑ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกบัพลังงานทดแทน/พลังงาน

ผสมผสาน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ๕.๑ สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิง

นวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ ๕.๑.๒ แผนงานการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชน  



 ๑๒๘ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๕.๑.๓ โครงการศึกษาวิจยัและติดตามประเมนิผลเพื่อเสนอแนะ

แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๑.๔ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

 ๕.๑.๕ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการปรับโครงสรางเกษตร  

 ๕.๑.๖ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรม 

 

 ๕.๑.๗ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

 

๕.๒ สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร ๕.๒.๑ แผนงานพัฒนาสํานึกและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร /

เทคโนโลยี 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

๕.๓.๑ แผนงานพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมของประเทศไทย ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ๕.๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณทีเ่พียงพอกับความตองการ ๕.๓.๒ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร  

 ๕.๓.๓ แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

 ๕.๓.๔ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๔ ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจ 

๕.๔.๑ แผนงานสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจดัการงานวิจัยของประเทศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

๕.๔.๓ โครงการพัฒนามาตรฐานการวิจยัของประเทศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 



 ๑๒๙ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๕.๔.๔ แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพนักวิจยัเพื่อความเขมแข็งของ
งานวิจัย 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๕ โครงการศูนยการเรียนรูทางการวิจยั ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๖ โครงการรูปแบบถายทอดงานวจิัย (Platinum Research Valley) ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๗ โครงการการนําผลงานวจิัยสูเชิงพาณิชย (๒-V Research Program) ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๘ โครงการวันนักประดิษฐ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๕.๔.๙ โครงการจัดตั้งผูบริหารงานวจิัยของหนวยงานวจิัย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๖. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ   

๖.๑ สงเสริมและพัฒนาความสัมพนัธกบัประเทศเพื่อนบาน ๖.๑.๑ โครงการเสริมสรางความไววางใจระหวางไทยกบัประเทศเพื่อนบาน ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๖.๑.๒ โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง (R๓) ๒๕๕๑ 

 ๖.๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนสายหวยโกน/เมืองเงิน-ปากแบง ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 ๖.๑.๔ โครงการกอสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอระหวางจงัหวัดหนองคาย-ทา

นาแลง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒๕๕๑ 

 ๖.๑.๕ โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

 ๖.๑.๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ําและปรับปรุงถนน T๒ ในนครหลวง

เวียงจนัทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒๕๕๑ 

 ๖.๑.๗ โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทางสายตราด-เกาะกง-

สะแรอัมเปล (R๔๘) ประเทศกัมพชูา 

๒๕๕๑ 



 ๑๓๐ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๖.๑.๘ โครงการพัฒนาถนนสาย ๖๗ (อันลองเวง-เสียมราฐ) (R๖๗) 

ประเทศกัมพชูา 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 ๖.๑.๙ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกจิในระดับ

อนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธ

ศาสตรความรวมมือหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองคกร

ระหวางประเทศ (APEC OECD IMF World Bank) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

๖.๒ สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย 

และเพิ่มบทบาทในการสรางความแข็งแกรงของอาเซียน 

๖.๒.๑ โครงการสนับสนุนการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 
๖.๓  ๖.๓.๑   

๖.๔.๑ โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลธุรกิจ (Business Information 

Centre) ในประเทศเปาหมาย 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ๖.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ

ประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาทสําคญัของโลก 

๖.๔.๒ โครงการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีและสงเสริมการใช

ประโยชน 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

 ๖.๔.๓ โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดําเนนิยุทธศาสตรไทยตอ

สหรัฐอเมริกาอยางเต็มรูปแบบ (US Watch) 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

๖.๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรดานตางประเทศเพื่อยกระดับการ

ปฏิบัติงานทางการทูตทดัเทียมระดับสากล และหลักสูตรดานการ

ตางประเทศชัน้สูง 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 



 ๑๓๑ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๖.๕.๑ โครงการสงเสริมความสัมพนัธทีใ่กลชดิยิ่งขึ้นระหวางไทยกับ

ประชาคมมุสลิม และกบัชุมชนไทยมุสลิมในตางประเทศ รวมทั้ง 

ดานการประชาสัมพันธแนวนโยบายของไทยในการแกปญหา

ชายแดนภาคใต 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๖.๕ ดําเนินงานเชิงรุกทางการทตูเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และ

การศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานา

ประเทศ 

๖.๕.๒ โครงการ Thailand Branding and Marketing และการจัดตั้งมูลนิธิไทย ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

๖.๖ คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยใน

ตางประเทศ 

๖.๖.๑ โครงการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยและพทิักษไทย ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

๗. นโยบายความมั่นคงของรัฐ   

๗.๑ เทิดทูนและพทิักษรักษาไวซึ่งสถาบนัพระมหากษัตริย ดํารงรักษาไว

ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได 

๗.๑.๑ โครงการกอสรางศูนยปฏิบตัิการถวายความปลอดภัยและถวาย 

พระเกียรต ิ

๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

 ๗.๑.๒ โครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีท่รงเจรญิ

พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา 

๒๕๕๑ -๒๕๕๔ 

๗.๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๗.๒ เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศกัยภาพในการ

รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอํานาจรฐั และ

ผลประโยชนของชาต ิ

๗.๒.๒ โครงการพัฒนากจิการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๗.๓.๑ โครงการแกไขปญหาชาวมงลาว ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๗.๓.๒ โครงการจัดระบบและควบคุมการทํางานของแรงงานตางดาว ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๗.๓ เรงพัฒนาระบบการจดัการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลทีย่ังไมมีสถานะทีช่ัดเจน 

 

 

๗.๓.๓ แผนงานพัฒนาระบบงานดานสัญชาติและการกําหนดสถานะบุคคล ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๓๒ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๗.๔.๑ โครงการชวยเหลือทางทหารและการดําเนินกิจกรรมรวมกนัระหวาง

กองทัพประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๗.๔.๒ โครงการรวมมือทางขาวกรองและปฏิบัติการขาวรวมกับตางประเทศ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๗.๔ พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ

ปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเลและขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจของเพื่อนบาน ๗.๔.๓ โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

พื้นที่ชายแดน 

 

๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

๗.๕ ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมัน่คงและ

การเสริมสรางผลประโยชนของชาต ิ

๗.๕.๑ แผนการจัดตัง้และบริหารจัดการศนูยประสานการขาวและบูรณา

การงานขาวและงานขาวกรองในสวนกลางและภูมิภาค 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 

 

 

๗.๕.๒ โครงการอํานวยการประสานงานและติดตาม ประเมินผลนโยบาย

ขาวกรองแหงชาต ิ

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๗.๖ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาต ิ ๗.๖.๑ โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดแผนดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อ 

เตือนภัยสึนาม ิ

๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

 ๗.๖.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อควบคมุและสั่ง

การในภาวะวิกฤตและแจงเตือน 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

 

 

 

 

๗.๖.๓ โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลแหงชาติ เพื่อปองกนัและบรรเทาภัย

พิบัติจากแผนดินไหวสนึาม ิ

๒๕๕๑ 



 ๑๓๓ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๘. นโยบายการบริหารจดัการที่ด ี   

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน   

๘.๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศูนยบริการรวม ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๘.๑.๑ ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรม

และนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการใหบริการรูปแบบตางๆ 

เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

๘.๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐ (เชื่อมโยงหลายสวนราชการ) 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๑.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการบริการประชาชน 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๑.๑.๔ โครงการจัดตั้งระบบการสํารวจประชามติภายในของรัฐบาล ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๒.๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมจํานวน ๓ รุน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๘.๑.๒ พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมีความรู

ความสามารถเขามารับราชการ ดวยการปรับปรุงระบบ

คาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดใน

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายถายโอน

กําลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหวางหนวยงาน

ภาครัฐกับภาคสวนอื่นๆ 

๘.๑.๒.๒ โครงการดึงดูดบณัฑิตคุณภาพสูงเขาสูระบบราชการ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๓.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานของรฐั 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๓.๒ โครงการเงินรางวัลและเงินเพิ่มพเิศษ สําหรับผูบริหารประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๓.๓ โครงการขาราชการคลื่นลูกใหมสายงานศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความ 

สามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการ

สาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มี

ความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสราง ๘.๑.๓.๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 



 ๑๓๔ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งจะวาง

มาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจาย

คาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน  เพื่อให เกิดขวัญ

กําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

๘.๑.๓.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให

ดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่ม

เงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการใหเหมาะสมกับสภาพ

การทํางานและสถานการณคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทํางานและภาระหนี้สิน 

เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุล

ระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 

๘.๑.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน คาตอบแทน สิ่งจูงใจและคุณภาพ

ชีวิตขาราชการ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๕.๑ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน สงเสริมคานิยมรักความซื่อสัตยสุจริต 

และการมีสวนรวมในการตอตานการทจุริต เพื่อประโยชนสุขแก

ประชาชน 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๘.๑.๕ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแก

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใส

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกัน

และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิชอบของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหภาค

ราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน 

 

๘.๑.๕.๒ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณของ

ขาราชการ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 



 ๑๓๕ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๘.๑.๖ สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นใหพึ่งพา

รายไดของตนเองไดมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่น 

๘.๑.๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๗.๑ โครงการการศึกษาและปรบัปรุงการบริหารราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบทีช่ัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๘.๑.๗ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการ

จัดบริการสาธารณะของทองถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึงความจําเปน

และความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น รวมทั้งความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการใหบริการที่

ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยง

และบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง  ๆในพื้นที่ 

๘.๑.๗.๒ โครงการสรางมาตรฐานการปฏิบัตงิานขั้นพื้นฐานและการประสาน
แผนเพื่อการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

๘.๑.๘ เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายไดใหทองถิ่นแต

ละประเภทอยางเหมาะสม 

๘.๑.๘.๑ โครงการเรงรัดการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๙.๑ โครงการพัฒนาผูนําการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (CEO  Retreat) 

และบุคลากร เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจงัหวัด/

กลุมจังหวัด แบบบูรณาการ 

๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๙.๒ แผนงานพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๙ สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของ

ผูวาราชการจังหวัด ผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณจังหวัด

และกลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธ

ศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่ ๘.๑.๙.๓ แผนงานบริหารจดัการศนูยปฏิบัตกิารกลุมจังหวัด ๑๘ กลุม ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 



 ๑๓๖ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และความตองการ

ของประชาชน 

๘.๑.๙.๔ โครงการศึกษาวิจยัและติดตามประเมนิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาภาค และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทํา

แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสนบัสนุนการ

กระจายอํานาจของสวนราชการและภาคประชาชน 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๑.๑๐ สนับสนุนความเขมแข็งภาคประชาชน  โดยการสราง

เครือขายกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน 

 

๘.๑.๑๐.๑ โครงการสงเสริมการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชน ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๑๑ สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเชื่อมโยงกับแผน อปท. และแผนจังหวัด เพื่อ

แกไขปญหาของชุมชน 

๘.๑.๑๑.๑ โครงการจัดทําแผนชุมชน ประสานแผน และเก็บขอมูล ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๘.๑.๑๒ พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบภาครัฐ 

๘.๑.๑๒.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน และ

พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

๘.๒.๑ ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว 

เปนธรรม และทั่วถึง และสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่มีผลกระทบตอประชาชนและภาคธุรกิจ รวมตลอดถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ

สนับสนุนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

๘.๒.๑.๑ โครงการสงเสริมใหมีคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อ

สนับสนุนการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (กปช., ปปง.) 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๓๗ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๘.๒.๒.๑ โครงการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพื่อการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๘.๒.๒ พัฒนากฎหมายใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความจําเปน

ของสังคม รวมทั้งจัดใหมี “องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย” และ 

“องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม 

๘.๒.๒.๒ โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการและหนวยงานที่

เกี่ยวของพัฒนากฏหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๒.๓.๑ แผนงานสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการใช

มาตรการทางกฎหมาย/ โครงการนํากระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกและมาตรการทางกฎหมายมาใช 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๒.๓.๒ แผนงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนใน

ประเทศ/ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงบัขอ

พิพาท 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๒.๓ สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการปองกันอาชญากรรมและสรางความเปนธรรม

ในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให

เปนไปตามหลักนิติธรรม การใชเครื่องมือและหลักวิชาการ

นิติวิทยาศาสตร การสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมและ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม 

เชน การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด 

การพัฒนาและจัดใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่ง

เปนกระบวนการชะลอการลงโทษ เชน ใชวิธีการทํางาน

บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม เปนตน) ควบคูกับกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติ

เพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย 

ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

๘.๒.๓.๓ โครงการพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๓๘ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

๘.๒.๔ เสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุง
พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่สอดคลองกับ

พื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่น บังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด ขจัดเงื่อนไขความไมยุติธรรม และพัฒนา

ระบบการพิสูจนการกระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพ 

๘.๒.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบการบําบัดและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่

สอดคลองกับวิถีชีวิต 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและ  

สื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

 

  

๘.๓.๑.๑ โครงการเผยแพรเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดภายใต

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒๕๕๒-๒๕๕๓ ๘.๓.๑ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทาง
ราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง 

เปนธรรม และรวดเร็ว ๘.๓.๑.๒ โครงการประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐบาล เขาถึงเวบไซต

รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๓ โครงการประชาสัมพันธนโยบายพิเศษและเรงดวนของรัฐบาล ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑  ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๕ โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาและนันทนาการ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๖ โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศนอาเซียน ( ASEAN Channel) ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๗ โครงการพัฒนาระบบสื่อสารไรสายในระบบไวแมกซ ( WiMax) 

และอื่นๆ ( ระยะที่ ๑) 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๘ โครงการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



 ๑๓๙ 

ประเด็นนโยบาย 
( ๑ ) 

แผนงาน/โครงการ 
( ๒ ) 

ระยะเวลา 
( ๓ ) 

 ๘.๓.๑.๙ โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนนุผูผลิตเนื้อหาสาระผานสื่อ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๑๐ โครงการสรางเสริมเอกลักษณของชาติใหสังคมใหม ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๑๑ โครงการพัฒนาความรูเพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผลการ

พัฒนาตลอดจนสื่อสารและเผยแพรการพัฒนาประเทศสูสาธารณะ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๑๒ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู 
การปฏิบัติของภาคประชาชน เอกชน และองคกรตาง ๆ รวมทั้ง

สนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 ๘.๓.๑.๑๓ โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอักษรช่ือยอหนวยงาน 
 

 

 



๑๔๐ 

 

บัญชีอักษรยอช่ือหนวยงาน 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

กก. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กกท. การกีฬาแหงประเทศไทย 

กข. กรมการขาว 

กค. กระทรวงการคลัง 

กคช. การเคหะแหงชาติ 

กคส. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กต. กระทรวงการตางประเทศ 

กทท. การทาเรือแหงประเทศไทย 

กทพ. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

กนร. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแหงชาติ 

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กป. กรมประมง 

กปน. การประปานครหลวง 

กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 

กปส. กรมประชาสัมพันธ 

กผส. คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

กพข. คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

กพร. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กพร. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

กฟก. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กวก. กรมวิชาการเกษตร 

กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 

กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 



๑๔๑ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

กสร. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กสส. กรมสงเสริมสหกรณ 

กศก. กรมศุลกากร 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กสอ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กอ.รมน. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ขน. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

ขบ. กรมการขนสงทางบก 

ขสมก. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ขอ. กรมการขนสงทางอากาศ 

ค.นตผ. คณะกรรมการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

คค. กระทรวงคมนาคม 

คต. กรมการคาตางประเทศ 

คน. กรมการคาภายใน 

คป. กรมคุมประพฤติ  

คร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คร. กรมควบคุมโรค 

จร. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

ชธ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ซิปา สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตช. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ตส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทช. กรมทางหลวงชนบท 

ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ทด. กรมที่ดิน 

ททท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 



๑๔๒ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

ทธ. กรมทรัพยากรธรณี 

ทบ. กองทัพบก 

ทป. กรมทรัพยสินทางปญญา 

ทีซีอีแอลเอส ศูนยความเปนเลิศทางดานชีววิทยาของประเทศไทย 

ที พี ซ ี บริษัท ไทยแลนด พริ วิลเลจ การด จํากัด 

ทร. กองทัพเรือ 

ทล. กรมทางหลวง 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทอ. กองทัพอากาศ 

ทอท. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ทีโอที บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 

ทีโอพี บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

ทีแอลเอ็มซ ี บริษัท ไทยจัดการลองสเตย จํากัด 

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ธสน. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

ธปท. ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธพ. กรมธุรกิจพลังงาน 

ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

ธพส. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

ธร. กรมธนารักษ 

นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

นว. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

บก. กรมบัญชีกลาง 

บกท. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

บก.ทท. กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว 

บขส. บริษัท ขนสง จํากัด 

บวท. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

บางจาก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 



๑๔๓ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

ปค. กรมการปกครอง 

ปณท. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ปปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ป.ป.ส. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ปศ. กรมปศุสัตว 

พค. กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

พช. กรมการพัฒนาชุมชน 

พณ. กระทรวงพาณิชย 

พด. กรมพัฒนาที่ดิน 

พน. กระทรวงพลังงาน 

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

พว. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

พศ. สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

พอช. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

มท. กระทรวงมหาดไทย 

ยธ. กระทรวงยุติธรรม 

ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รง. กระทรวงแรงงาน 

รท. กรมราชทัณฑ 
รฟท. การรถไฟแหงประเทศไทย 

ร.ย.ส. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

วช. สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ

วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 



๑๔๔ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

วศ. กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ศช. ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ 

ศตจ. ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ 

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

ศพจ. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 

ศภช. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

ศศป. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 

สกถ. สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

สกท. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สกธ. สํานักงานกิจการยุติธรรม 

สกย. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สขช. สํานักขาวกรองแหงชาติ 

สคก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สคบ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

สคร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 

สงป. สํานักงบประมาณ 

สถ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

สทอภ. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

สนผ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สบน. สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

สบพ. สถาบันการบนิพลเรือน 

สบร. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สปก. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สป.กก. สํานักงานปลดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 



๑๔๕ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

สป.กค. สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

สป.กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สป.คค. สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

สป.ทก. สํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป.พน. สํานักงานปลดักระทรวงพลงังาน 

สป.พณ. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

สป.พม. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สป.มท. สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

สป.ยธ. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

สป.รง. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

สป.วท. สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สป.วธ. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สป.ศธ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สป.สธ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สปท. สํานักงานบรหิารการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

สปน. สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

สพท. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สพน. สํานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีร 

สพภ. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 

สมช. สภาความมั่นคงแหงชาติ 

สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สลค. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สลน. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สวช. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ

สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

สวดช. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

สศค. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สศอ. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 



๑๔๖ 

 

อักษรยอ ช่ือหนวยงาน 

สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สสช. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สสปน. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

สสว. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สสวท. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สอ. กรมสงเสริมการสงออก 

สอท. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สอน. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

สอศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

อคส. องคการคลังสินคา 

อต. กรมอุตุนิยมวิทยา 

อปท. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อพท. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

อพวช. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อสป. อาสาปศุสัตว 

อสมท. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

อ.ส.ย. องคการสวนยาง 

อสส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

ไออารพีซี บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

 

 

 




