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๑
อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์
ให้ไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
๑. พรรคจะด้าเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์
๒. พรรคจะด้าเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประชาชน
๓. พรรคจะด้าเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ
และเพื่ อ เป็ น เยี่ ย งอย่ า งแก่ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง ให้ มี ค วามนั บ ถื อ และนิ ย มในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ
๕. พรรคจะกระจายอ้านาจการด้าเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่ าที่จะท้าได้ เนื่องจากความใกล้ชิด
ขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง
๖. พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมีที่ท้ากิน -ที่อยู่ และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล แต่มิได้ละเลยที่จะค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๗. พรรคสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีแต่เชื่อว่ าการแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม เช่นในกิจการสาธารณูปโภค หรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
๘. พรรคจะส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง การศึ ก ษา ศาสนา สาธารณสุ ข และสาธารณู ป การ ศิ ล ปะ
วรรณกรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียมอันดีของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
๙. พรรคเชื่ อว่ า การป้ อ งกั น ประเทศนัน ต้ องอาศัย การก่อ ให้ เกิ ดความร่ ว มมื อพร้อ มเพรี ยงของ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และจะต้องให้มีการบ้ารุง ก้าลังหลักคือกองทัพให้ทันสมัยทังคุณภาพ และ
ปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเมือง
๑๐. พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

๒
แนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยตกอยู่ในวังวนของสถานการณ์บ้านเมืองที่วิกฤต ผันผวน
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง และความขัดแย้งของกลุ่มฝ่าย
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนของสังคม พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามและศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึนอย่างใกล้ชิด และตระหนักดีว่า สภาพการณ์เช่นนีจ้าเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจน และ การ
วางแผนนโยบายที่รอบคอบ เหมาะสม สอดคล้ องกับ ความเป็นจริง มาใช้แก้ไขปัญหาของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก้าหนดแนวทางนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศไว้ ๗ ด้าน เพื่อน้าพาประเทศไทยออกจาก
วิกฤต และก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน ทังการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาชาติได้ ดังนี
๑) การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและการกระจายอ้านาจ
๒) การปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
๓) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
๔) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
๕) การปฏิรูประบบการเมือง
๖) การปฏิรูปการศึกษา
๗) การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชน
แนวทางทัง ๗ ด้านข้างต้น ถือเป็นกรอบส้าคัญในการจัดท้านโยบายที่ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน ทังยัง
เชื่อมโยงและสอดรับกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอื่น ๆ ด้วย

๓
๑) การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและการกระจายอานาจ
หน่วยงานภาครั ฐและรัฐวิส าหกิจถือเป็นกลไกส้ าคัญในการขับเคลื่อนการท้างานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ บาล แต่ด้ว ยกลไกที่ไ ม่ส อดคล้ องกับ สถานการณ์บ้า นเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้หน่วยงานของรัฐจ้านวนมากกลายเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน ถูกครอบง้าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ค้านึงถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน เป็นแหล่งทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่มีหลักธรรมาภิบาล ขาดกระบวนการตรวจสอบการใช้
อ้านาจที่เข้มแข็งเพียงพอ ฯลฯ
พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายด้านปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ
ลดทอนอ้านาจการบริหารงานราชการแผ่นดินของส่วนกลางลง เพิ่มการกระจายอ้านาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มาก
ขึน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกตัง
ผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดของตนเองตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง ทังนีจะด้าเนินการทบทวนความซ้าซ้อน
เชิงโครงสร้างและหน้าที่ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจะน้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการท้างานของหน่วยงานภาครัฐ และส่วน
ราชการต่าง ๆ รวมทังการดึงภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วมท้างาน เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในท้างานอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาความสินเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ
๒) การปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเทศไทยประสบปั ญหา “การเมื องทุจริต เศรษฐกิจเหลื่ อมล้ า และสั งคมไม่เป็นธรรม” อันมี
รากฐานมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความสูญเสียปีละหลายแสนล้านบาท ท้าลายขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างรุนแรง อีกทังยังฉุดรังการพัฒนาประเทศให้ล้าหลังลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับนานา
ประเทศ ขณะเดียวกันยังพบว่า พฤติกรรมการทุจริต มีความสลับซับซ้อน และกระท้าอย่างเป็นกระบวนการ
มากขึนเรื่อย ๆ
พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่เป็นมาตรการในการป้องกัน การปราบปราม การวางกฎระเบียบ
เพื่อความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกับการ
ปลูกจิตส้านึกที่ถูกต้องต่อประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีบทบาทในการขจัดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นทังในหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เด็ดขาดได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง
บุคลากรของพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องเป็นแบบอย่างแสดงความโปร่งใส เปิดเผย สามารถ
ตรวจสอบได้ ในการท้าหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
๓) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลา
ด้วยพืนฐานของเศรษฐกิจไทย ที่สูญเสียความพร้อมในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ภาคการผลิตยังมีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่้า ขาดคุณภาพ ภาคบริการยังขาดความพร้อมในหลายด้าน ขณะที่

๔
ภาครัฐขาดความชัดเจนและความต่อเนื่องในการส่งเสริมความพร้อมดังกล่าว ส่งผลให้ระดับรายได้ของคนไทย
เติบโตในระดับต่้า ภาวะความยากจนยังคงกระจายตัวอยู่กับคนไทยผู้ด้อยโอกาส การกระจายรายได้ที่ไม่
สามารถท้าได้อย่างกว้างขวาง ยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า ความเหลื่อมล้าในสังคมไทย ที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
หรือระหว่างคนรวยกับคนจน ส่งผลให้คนจนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนทุกด้าน จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เพื่อขจัดช่องว่างความแตกต่างดังกล่าวและเพิ่มโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึน มีหลัก
ประกันด้านรายได้ส้าหรับคนไทยทุกคน มีการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง มีสวัสดิก าร
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ และส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของทุกคน
พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้น ที่จ ะขจั ดการผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสั งคม สร้าง
เศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และทุกภาคส่วนของประเทศได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
จึงต้องมีกติกาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระบบเสรีที่เป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส มีหลักธรร
มาภิบ าล เป็ น ที่ย อมรั บ ของทุ กฝ่ ายที่จ ะเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรู ป
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และการปรั บปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นความ
จ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด้าเนินการ
ขณะเดียวกันในทางสังคม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ระบบคิดของผู้บริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค และละเมิดต่อสิทธิในการเลือกด้ารงชีวิตตามวิถีทางที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับตนเอง บนความแตกต่างของชาติพันธุ์ ความเชื่อ หรือ เพศสภาพ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อม
ล้าทางสังคมในมิติต่าง ๆ มากขึน จ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางรากฐานที่ถูกต้องโดยเร่งด่วน
๔) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
รัฐมีหน้าที่ต้องอ้านวยความยุติธรรมให้เกิดขึนกับประชาชนอย่างสุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกระบวนการยุติธรรมยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนในกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้วิธีการนอกกฎหมายและแสวงหา
ผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบจากประชาชน ท้ า ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
นานัปการ ประชาชนจ้านวนมากตกเป็นเหยื่อไม่สินสุด นอกจากนีบางหน่วยงานขององค์กรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมขั นต้ น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของฝ่ า ยบริ ห าร ถู ก แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ สนอง
ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างโจ่งแจ้ง
พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า องค์กรต้ารวจ และองค์กรอัยการ มีปัญหาหลายด้านที่ก่อให้เกิดความไม่
เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ทังการใช้อ้านาจเกินขอบเขต ไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน
และสังคม โครงสร้า งการท้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จ้าเป็นต้องปฏิรูปโดยเร่งด่วน

๕
องค์กรต้ารวจต้องมีการปรับเปลี่ยนอ้านาจหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจ ให้สามารถสนองตอบกับการแก้ไข
ปัญหาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่ ว นขององค์กรอัย การต้อ งทบทวนอ้านาจการสั่ ง ฟ้องคดีข องอัย การสู งสุ ด ด้ว ยการให้ มีคณะ
กรรมการอัยการท้าหน้าที่ตัดสินใจสั่งฟ้องคดีที่ส้าคัญแทนอัยการสูงสุด เพื่อป้องกันการแทรกแซงคดีจากผู้มี
ส่วนได้เสีย อีกทังมีกลไกที่ส่งเสริมให้การท้าหน้าที่ขององค์กรอัยการมีห ลักประกันในความยุติธรรมอย่าง
แท้จริง
๕) การปฏิรูประบบการเมือง
นักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบส้าคัญต่อการก้าหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักการเมืองและ
พรรคการเมือง มีส่วนท้าให้พัฒนาการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ต้องหยุดชะงัก
หรือบิดเบียว ถูกผู้มีอ้านาจยึดครองไปรับใช้ประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง จนไม่สามารถสนองเจตนารมณ์และ
ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมได้อย่างที่ควรจะเป็น ท้าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย สินหวัง และขาด
ศรัทธาต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึนเรื่อย ๆ จึงจ้าเป็นต้องเร่ งพลิกฟื้นความเชื่อมั่นด้วยการปฏิรูป
นักการเมือง และพรรคการเมือง ให้ กลับ มาเป็นที่พึ่งหวังของประชาชน เป็นเสาหลักของระบบการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสืบไป โดยเฉพาะการประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างของสังคมในฐานะบุคคล
สาธารณะในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
การเลือกตังนับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความส้าคัญในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพราะเป็นกระบวนการที่ส้าคัญที่สุดในการคัดสรรนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้าไปท้าหน้าที่
ในระบบการเมือง แต่การเลือกตังจะเป็นกลไกสะท้อนถึงเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงได้ ต้องด้าเนินไปอย่าง
บริสุทธิ์ โปร่งใส และเสรีในทุกกระบวนการ คณะกรรมการการเลือกตังซึ่งเป็นองค์กรอิสระท้าหน้าที่จัดการ
เลือกตัง ต้องท้าหน้าที่อย่างอิสระและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยมีกลไก เครื่องมือ และอ้านาจที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการ
นอกจากนีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายทังปวง แต่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปัจจุบันหลาย
มาตรา ยังไม่อาจสะท้อนความไม่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
๖) การปฏิรูปการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายใต้การก้ากับดูแลของหน่ วยงานภาครัฐ ยังคงละเลยการให้
ความส้าคัญกับเด็กในช่วงปฐมวัย ทรัพยากรและบุคลากรที่รัฐจัดสรรให้เด็กในช่วงวัยนีไม่เพียงพอ ครูปฐมวัยยัง
ขาดทักษะในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีเด็กจ้านวนมากที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้ว นเพียงพอ
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยของประเทศไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม ขณะที่การศึกษาในช่วงวัยอื่น ๆ

๖
มีปัญหาเรื่องหลักสูตร การสอบวัดคุณภาพการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกันในด้านโอกาสการเรียนรู้ รวมถึง
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังไม่สนองตอบต่อตลาดแรงงาน
พรรคประชาธิปัตย์ เห็น ว่าจะต้องปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ ยนการบริหารจัดการศึกษาของประเทศใหม่
โดยการปรั บ ปรุ งกฎหมาย ปรั บ ปรุ งการบริห ารการศึกษาตังแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา ให้เด็กไทยมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ และมีความรอบรู้ โดยจะ
ทุ่มเทให้ความส้าคัญกับการวางระบบเพื่อพัฒ นาเยาวชนของชาติในทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม อีกทังยังต้อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อให้ทันสมัยและทันต่อความการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงปฐมวัย ต้องมีจ้านวนครูปฐมวัยเพิ่มขึน จัดระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพให้เด็กตังแต่แรกเกิด
เพิ่มจ้านวนศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพทั่วประเทศเพื่อให้สามารถรองรับเด็กได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมวัย และมีโอกาสอย่างทั่วถึงในการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จ้าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระส้าคัญ
โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้ มีคุณภาพสู งขึน การฝึ กฝนวิช าชีพที่มีคุณภาพ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การฝึกอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาให้มีอ้านาจในการก้าหนดหลักสูตร การบริหารงานบุคลากร และการจัดการ
งบประมาณอย่างมีอิสระ
ส่วนในระดับอุดมศึกษา จ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบการสอบเข้าให้มีมาตรฐาน ไม่ซ้าซ้อน และไม่สร้าง
ปัญหาให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทังสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รองรับตลาดแรงงานในทุกระดับ
ได้อย่างแท้จริง
๗) การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบัน เกิดสื่อรูปแบบใหม่
มากมาย มีผู้ประกอบการ และผู้ใช้สื่อดังกล่าวจ้านวนมาก น้าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีจนกระทบสิทธิ
บุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ อย่างขาดความรับผิดชอบ แม้จะมีกฎหมายควบคุมอย่ างเข้มงวด แต่การ
บังคับใช้กฎหมายยังมีปั ญหาอยู่ อีกมาก สภาพการณ์เหล่ านีส่ งผลร้าย ท้าให้สั งคมส่ ว นรวมไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสารมวลชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้านอย่างแท้จริง
พรรคประชาธิปัตย์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนทุกแขนง ภายใต้ กรอบความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สื่อสารมวลชนได้แสดงบทบาทของผู้น้าข่าวสาร ความรู้ ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างอิสระ
และร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนันจ้าเป็นต้องปรับปรุงกลไกการดูแลสื่อให้
มีความเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้ละเมิดหรือแทรกแซงต่อการท้าหน้าที่ของสื่อมวลชน ต้องมีกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีอิสระในการท้า
หน้าที่ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเข้มงวด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกระบอกเสียง

๗
ของสังคมที่ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกการ
ควบคุมกันเองที่มีกฎหมายรับรอง และเพิ่มบทบาทการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาสังคมและผู้บริโภค
ในส่วนของสื่อใหม่ที่พัฒนาขึนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผู้ใช้สื่อจะต้องเคร่งครัดต่อข้อก้าหนด
ของกฎหมาย เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

๘
แนวคิดสร้างใหม่สังคมไทย
พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านในโลกปัจจุบันเกิดความท้าทายใหม่ ๆ
ต่อ การพั ฒ นาประเทศ ถึง เวลาที่ สั งคมไทยจะต้อ งทบทวนสภาพการด้ า รงอยู่ ในทุ ก บริ บ ท เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง น้าไปสู่การสร้างใหม่ (Reinvent) ที่ดีกว่าทังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ภายใต้
หลักการลดอ้านาจรัฐเพิ่มอ้านาจประชาชน
๑. เศรษฐกิจยุคใหม่ : เร่งขจัดการผูกขาดทังในภาครั ฐและเอกชน สร้างสังคมสวัสดิการ มุ่งสู่การ
ประกันรายได้ขันพืนฐานด้วยการส่งเสริมการออม และการปรับเปลี่ยนระบบภาษี การเงิน การคลัง เพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อยกระดับรายได้ของประเทศ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนเป้าหมายการบริหารเศรษฐกิจด้วยการสร้างตัวชีวัดใหม่ด้านความเหลื่อมล้า สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
คุณ ภาพชี วิ ตของประชาชน และธรรมาภิ บาล นอกเหนือ จากการชี วัด ด้ ว ยGDP เพี ยงอย่า งเดีย ว การใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ทังนีทุกนโยบายและแผนงานโครงการต้องสนองตอบต่อประชาชนที่ยากจน
๒. การศึกษายุคใหม่ : ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ตังแต่ร ะดับ ปฐมวัย เน้ น การสร้ างทั กษะมากกว่าการให้ ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ โ ลกยุค ใหม่ ส่ งเสริม การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา กระจายอ้านาจจากกระทรวงศึกษาธิการไปสู่โรงเรียนและสถาบั นการศึกษา ดึง
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทังการทุ่มเทระดม
ทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจสังคม
๓. ระบบราชการยุ ค ใหม่ : ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน ทั ด เที ย มเอกชน ด้ ว ย EGovernment เต็มรูปแบบ ลดอ้านาจรัฐบาลส่วนกลาง มุ่งผลักดันระบบจังหวัดจัดการตนเอง การเลือกตัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเพิ่มบทบาทในการบริหารจัดการเมืองใหญ่ด้วยระบบเมืองมหานครให้
เกิ ด ขึ นในทุ ก ภู มิ ภ าค พร้ อ มทั งผลั ก ดั น กฎหมายมาตรฐานกลางในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งโปร่ งใส มี
ประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
๔. การเมืองยุคใหม่ : ต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการสร้างประเพณี วัฒนธรรม มารยาท
ทางการเมือง เพื่อกอบกู้ศรัทธาของประชาชน การยอมรับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม มีพืนที่ส้าหรับผู้คิด
ต่างและความหลากหลายทุกมิติในสั งคม เพิ่มการตรวจสอบ ถ่ว งดุล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลราชการ การ
ปกป้องและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ท้างานเพื่อการขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ : ปรับรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย เพื่อให้
กฎหมายยุคใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่ได้เปลี่ยนไป มีความเข้มแข็ง ตอบสนองความยุติธรรม
และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง องค์กรในกระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการถูกแทรกแซง มีการ
บริหารจัดการที่กระจายอ้านาจ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

๙
นโยบายพรรคประชาธิปัตย์
ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทังของประเทศไทยและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อการด้ารงอยู่และการพัฒนาประเทศอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้ก้าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
ความเป็ น จริ ง ในทุกๆ ด้าน ทังด้านการเมืองและการบริห าร ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้านสังคม
พรรคมีนโยบายจะปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถสนองตอบ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน จะพัฒนาการบริหารภาครัฐให้สามารถอ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และที่
ส้าคัญก็คือ จะสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชน
อย่ างทั่วถึง จะเร่ งกระจายความเจริ ญสู่ภูมิภ าคด้ว ยการพัฒ นาเมืองอย่างก้าวกระโดดในทุกด้านเพื่อเป็น
รากฐานอันส้าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในด้านเศรษฐกิจ พรรคจะเร่ งลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานทุกระบบเพื่อรองรับการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ จะด้าเนินนโยบายโดยรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินและการคลังของประเทศ จะควบคุมการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนสามารถด้าเนินการทาง
ธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล จะแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือค้าสั่งที่ไม่สอดคล้องกับการด้าเนินธุรกิจของ
เอกชน โดยให้หน่วยงานของรัฐท้าหน้าที่ ก้ากับดูแลการด้าเนินธุรกิจของเอกชนเป็นด้านหลักแทนการควบคุม
หรื อเข้าแข่ งขัน จะเร่ งอ้านวยความสะดวกในการสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จะให้ความส้าคัญกับเกษตรกรอันเป็นก้าลังส่วนใหญ่ของประเทศ
ด้ว ยการสนับ สนุน ปัจ จั ยการผลิตทังที่ดิน ท้ากิน แหล่ งน้า และเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรให้ มี
ปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพเพิ่มขึน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกอันจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึน
ส้าหรับด้านสังคม พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นสร้างสังคมที่สุขสงบ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจิตส้านึก
รักประเทศ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีวินัย เคารพกฎหมาย โดยรัฐจะให้หลักประกัน ในด้านสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะการดูแลเป็นพิเศษต่อผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ที่จะต้องมี
สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับสภาพ ด้านการศึกษา มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับการศึกษา
คุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนผู้ใช้
แรงงานก็จะขยายหลักประกัน ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกความต้องการอันจ้าเป็นที่ทุกคนควรจะได้รับงาน
ด้านสาธารณสุขจะต้องจัดให้กระจายครอบคลุมทุกพืนที่ไม่ว่ าชนบทหรือเมือง การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
อนามัย และความเป็นเลิศในการแข่งขันในทุกระดับ การให้หลักประกันผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรเมื่อถึงวัยที่
ไม่สามารถท้างานได้ และจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และหาทางป้องกันโดยเพิ่มสวัสดิการ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ
โดยมีรายละเอียดของนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี

๑๐

ด้านเศรษฐกิจ

๑๑
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
พรรคประชาธิปัตย์จะด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่โดยค้านึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนทัง
ภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้โอกาสของคนไทยเพิ่มขึน โดยต้องอาศัยนโยบายและทักษะที่แตกต่าง
จากเดิม ซึ่งเป็นโอกาสที่ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงสร้างประชากรที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาค
บริการต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทังการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ท้าให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางในการก้าหนดนโยบายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้าน
เศรษฐกิจไว้ ดังนี
๑. ค้านึ งถึงการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าหลั กของไทยโดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทางบวก
ต่อการลงทุน การท่องเที่ยว และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ของต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย
๒. ค้ า นึ ง ถึ ง ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บการพั ฒ นา เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีทางการเงิน
เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท้าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึน
๓. ค้านึงถึงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ.
๒๕๗๔ และการลดลงของสัดส่วนของคนวัยท้างานต่อผู้สูงอายุ จากคนวัยท้างาน ๕.๔ คนต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือเพียง ๒.๔ ต่อ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในการตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่มีการเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
๔. ค้านึ งถึงปัญหาความเหลื่ อมล้ า ที่เป็นปัญหาหลั กของสังคมไทย การเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่
สอดคล้องกับการกระจายรายได้ของประชาชน เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมไปถึงโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา ซึ่งเป็นมิติส้าคัญของประเทศไทย
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น พรรคประชาธิปัตย์จึงเน้นการวัดผล โดยใช้ดัชนีที่ค้านึงถึงคุณภาพชีวิต
ประชาชน มากกว่าการตัวเลขทางเศรษฐกิจ เพื่อให้นโยบายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับ
ชีวิตประชาชนให้ดีขึนอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายมุ่งเน้นใน ๕ ด้าน ดังนี
ด้านการแข่งขันที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา
๑. ปรับปรุงสาระและบังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า อย่างจริงจังและเข้มงวด รวมไปถึงการ
ติดตามดูแลของทุนใหญ่ทังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและตลาดได้
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

๑๒
๒. สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการยกระดั บสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พืนฐาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล น้าประปา ถนนและการคมนาคม เป็นต้น ให้มีคุณภาพดีและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
โครงการการลงทุนของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม
๓. ผลักดันการเก็บภาษีที่ดินให้เกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงให้มีอัตราก้าวหน้ามากขึน
เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับท้องถิ่นและเพื่อลดสัดส่วนการจัดเก็บภาษีจากรายได้ รวมไปถึงการกระจายการถือ
ครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและให้เกิดความเป็นธรรม โดยจะจัดเก็บภาษีไม่ให้เป็น
ภาระต่อประชาชนส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง
๔. ปรับปรุงระบบภาษีให้ผู้มีก้าลังจ่ายรับภาระภาษีมากขึน พร้อมทังปรับปรุงระบบการคืนภาษีที่
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
ด้านการเกษตร
๑. พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า
เกษตร และการเข้าถึงตลาดโดยตรงของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) ในด้านสินค้าเกษตร เพื่อสนองความต้องการอาหารและก้าลังซือที่เพิ่มขึน
๒. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรน้าให้คุ้มค่ามากยิ่งขึน และลดข้อจ้ากัดการเข้าถึงแหล่งน้า ด้วยการ
พัฒนาแหล่งน้าระดับชุมชน
๓. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตรต่อพืนที่ให้สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. ปรับระบบโครงสร้างสหกรณ์ และยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มอ้านาจในการ
ต่อรองของเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและตลาด ลดต้นทุนทางการเกษตร และจัดหาปัจจัยการ
ผลิตและโครงสร้างพืนฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจ้าเป็น
ด้านอุตสาหกรรม
๑. จัดท้ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการท้าธุรกิจ
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เป็น ต้น โดย
น้านวัตกรรม เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มาเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทัน
ยุคทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทังระบบ พร้อมทังให้ความส้าคัญ และสนับสนุน
อุตสาหกรรมยุคใหม่ เช่น อุตสาหกรรม E-sport เป็นต้น
๒. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อส่งเสริมการน้าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทันสมัย มายกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยการผสมผสานนวัตกรรมกับทักษะแรงงาน
และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ผลิตรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันตอบสนองการตลาด
ในโลกยุคใหม่
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๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงผู้ประกอบการนวัตกรรมจากภาคเอกชนกับ
ภาครัฐ โดยรัฐเป็นศูนย์กลางให้บริการพืนที่และข้อมูล (GovTech Unit) ต่อเอกชนที่มีนวัตกรรมที่สามารถ
ให้บริการและอ้านวยความสะดวกต่อประชาชนได้ รวมทังปรับรือกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจใหม่ ๆ
๔. สร้างความแข็งแกร่ง และความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และ
สถาบั น การศึ ก ษา ในการพั ฒ นาความสามารถของผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงาน ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความร่วมมือใน
ภูมิภาคในการผลิตสินค้าเชิงลูกโซ่ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ
๕. ก้าหนดมาตรการแก้ไขปั ญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒ นาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอัญมณี เป็นต้น โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านภาษี และที่มิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจ
นักลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขันสูง
๖. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้าหน้าในระดับ
สากล โดยสนับสนุนให้มีกลไก การระดมทุนและประกันความเสี่ยงให้กับภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชน
ลงทุน ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึน รวมทังให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส้าหรับ
สินค้าที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณ์ไทย
๗. สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม SME ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอ้านวยความสะดวก
ในการจัดตังเครือข่ายรวมกลุ่ม และ ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการด้าเนินการให้
สินเชื่อ และประกัน สินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้
๘. จัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละ
พืนที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษพืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าว
หอมมะลิ เป็นต้น ทังนี โดยค้านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพืนที่
๙. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ทังในด้านคุ ณภาพและมาตรฐานสินค้าและ
บริการ และมาตรฐานความปลอดภัย ในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภค การขนส่ง และกฎระเบียบในการดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีก้าลังซือมากขึน ด้วยการปรับ
หรือเพิ่มบทบาทของกระทรวงท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึนในการดูแลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และ
การรักษา บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับชุมชนโดยให้ท้องถิ่นและ
ประชาชนในพืนที่มีส่วนร่วม

๑๔
๒. จัดท้ายุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นในทุกภูมิภาค โดยค้านึงถึงศักยภาพของแต่ละพืนที่ รวมถึงการผลักดัน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
๓. การออกมาตรการที่ลดการครอบง้าของนักลงทุนข้ามชาติ ที่เข้ามาประกอบกิจการท่องเที่ยวและ
บริการในลักษณะธุรกิจตัวแทนอ้าพราง (Nominee) โดยมีการก้าหนดโทษที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ประกอบการไทย
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลัง
๑. ด้าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลัง ที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้เศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพเหมาะส้าหรับการด้าเนินและลงทุนทางธุรกิจ
๒. สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุล โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทย โดยการ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน พร้อมทังการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณทังเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพืนที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ภาครัฐ ขยายฐานภาษี ด้าเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหม่ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป
๔. รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมที่เอือต่อการลงทุน โดยดูแลเสถียรภาพ
การเงินและเสถียรภาพราคา อย่างโปร่งใสและยืดหยุ่น
๕. ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทังภาครัฐ
และเอกชน มีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมอย่างครอบคลุม
๖. ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทาง
การเงิน และปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในภาคการเงิน
๗. สนับสนุนกระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ การช้าระภาษี ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างง่าย
และรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๘. ปรับปรุงกฎหมาย ทบทวนบทบาทและพันธกิจของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจยึดประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ขององค์กร

๑๕
นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงความส้าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นกลไก
ส้ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กระบวนการผลิ ต การด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ การค้ า การบริ ก าร การศึ ก ษา
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิจ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของคนในสั งคม และการจ้างงานที่ เพิ่ มขึน ทั งนี การท้าให้
เศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึนและขับเคลื่อนไปได้ จ้าต้องมีโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ และ
กฎหมายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับตัวและปรับทัศนคติของประชาชนให้สอดคล้อง
กับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
ด้านโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
๑. ผลั ก ดัน ให้ ป ระชาชนและภาคธุ รกิ จสามารถเข้ าถึ งระบบอิ นเทอร์เ น็ต และเครื อข่ ายสั ญ ญาณ
โทรศัพท์ด้วยอัตราค่าบริการทีเ่ หมาะสม สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพดี
๒. พัฒนาการยกระดับโครงข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงประชากรในพื นที่ห่างไกล โดยตัง
เป้าให้ประชาชนร้อยละ ๙๙ เข้าถึงโครงข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕
๓. สนั บ สนุ น การวิ จั ย และเร่ ง รั ด ให้ เ กิ ด การใช้ เทคโนโลยี ที่ทั น สมัย ภายในประเทศโดยเร็ ว ที่ สุ ด
เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๔. ผลักดันให้เกิดโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดเก็บข้อมูลทุก
ประเภท รวมทังมีพืนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่ประสงค์จะสืบค้นข้อมูล
ด้านการรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล
๑. สร้างมาตรการก้ากับดูแลและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่ตามมาจากปริมาณของธุรกิจออนไลน์ ที่เพิ่มขึน ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อความปลอดภัย รวมทัง
การพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาในการท้าธุรกรรมออนไลน์
๒. สร้างมาตรการรับมือกับภาวะคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นภัยที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
๓. พัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการด้าเนินธุรกรรมออนไลน์ ให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชน
๔. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนบุคคลของผู้บริโภคบน
โลกออนไลน์ เพื่อป้องกันการน้าข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคไปใช้ โดยมิได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และ
ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง แก้ไข ย้าย และลบทิงข้อมูลส่วนบุคคลได้
๕. ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการ
อ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน

๑๖
ด้านการบริการภาครัฐ
๑. สนับสนุนและเปิดพืนที่ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมจากภาคเอกชนเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยรัฐเป็น
ศูนย์กลางให้บริการพืนที่และข้อมูล ต่อเอกชนที่สามารถยกระดับการให้บริการประชาชน ทังในด้านการค้า
การบริการ การศึกษา สาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ (startup) สามารถพัฒนาและมีฐานที่แข็งแกร่ง
๒. ผลักดันให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานรัฐ ที่มีอยู่เป็นจ้านวนมากเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น และมี
การแลกเปลี่ ย นข้อมูล ระหว่างหน่ ว ยงานด้ว ยกันเอง รวมไปถึงการน้าข้อมู ล ที่มีอยู่ มาใช้ป ระโยชน์ในการ
ประมวลผล เพื่อจัดท้าเป็นสถิติ และแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ
๓. พัฒนาและเร่งรัดให้เกิดการให้บริการออนไลน์ในทุกกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ และภาคธุรกิจ เช่น
การจดทะเบียนพาณิชย์ ศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การจัดซือจัดจ้าง การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑. สนับสนุนเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมทัง
ในและนอกโรงเรียนทั่วประเทศ
๒. สนับสนุนการผลิต และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล รวมถึงการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับบุคคลวัยแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๔. จัดพืนที่การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้เป็นพืนที่ที่มีความพร้อมใน
การเรียนรู้และการท้างานแก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมการเพิ่มจ้านวนแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยอ้านวยความสะดวกให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาแห่งอนาคตจากต่างประเทศเข้ามา
ท้างานในประเทศไทย เพื่อสร้างตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย
ด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล
๑. ส่ งเสริ มให้ มี การจั บ คู่ ธุร กิจ ระหว่างผู้ ประกอบการธุรกิจ และผู้ ให้ บริก ารด้านเทคโนโลยี ดิจิทั ล
เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบการท้าธุรกิจให้ทันสมัยและเพิ่มโอกาสการขยายตลาดมากขึน
๒. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจระยะเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ (startup) โดยอ้านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงปัจจัยพืนฐานหลักในการท้าธุรกิจ เช่น ระบบข้อมูล เงินทุน เป็นต้น รวมทังสนับสนุนให้มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเติบโตของธุรกิจ เช่น กฎ กติกา ภาษี การให้ค้าปรึกษา เป็นต้น
๓. วางแผนกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของประเทศให้มีความชัดเจน และเป็นแบบ
แผนด้าเนินไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่การเป็นประเทศที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๗
๔. สนั บ สนุ น การวิจั ย เพื่อ การพั ฒ นาอุต สาหกรรมดิ จิทัล และนวั ตกรรมดิจิทัล แก่ผู้ ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทังองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้า และบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๒. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื่อให้เอือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. จัดตังกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่ง
เงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทัง
สร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาการตลาดสมัยใหม่
๔. บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษา และทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคที่มีที่มาจากกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้น้าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
๕. จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดท้าแผนที่น้าทางการพัฒนา (Roadmap)
ส้าหรับการด้าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ
๖. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม โดยท้าการศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ที่จ้าเป็นในการขับเคลื่อน การพัฒนาทัง ๕ สาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ (๑) มรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปั ญญา และความหลากหลายทางชีว ภาพ (๒) เอกลั กษณ์ศิล ปะและวัฒ นธรรม (๓) งานช่างฝีมือและ
หัตถกรรม (๔) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (๕) การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ให้
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน้าผลิตภัณฑ์และ บริการสู่ตลาดทังภายในประเทศและต่างประเทศ

๑๘
นโยบายเกษตรคุณภาพ
เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยแรงงานในภาคการเกษตรนั นคิดเป็ น สั ดส่ ว นแรงงานถึงกว่าร้ อยละ ๔๐ ของจ้า นวนแรงงานทั งหมด
แต่เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังตกอยู่ในวงจรความยากจนไม่มีที่สินสุดเพราะต้องเ ผชิญกับ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาสินค้าการเกษตร ปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพ และปัญหาทางด้าน
ผลผลิตต่้า ทังยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดปัจจัยการผลิต ตลอดจนประสบภาวะหนีสิน
ต่อเนื่อง ขณะที่การแปรรูปสินค้าเกษตรก็มีปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีที่ไม่ทั นสมัย มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่ม
และประสบปัญหาข้อจ้ากัดทางการตลาดและการถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์จึงมีแนวทางในการก้าหนดนโยบาย โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรของ
ไทยให้ เ ป็ น เกษตรมู ล ค่ าสู ง ในขณะเดีย วกั นต้ องมีก ารลงทุ นให้ เ กษตรกรไทยเข้า ถึง ปัจ จัย หลั กในการท้ า
การเกษตร คือ ที่ดิน น้า ทุน เทคโนโลยี และที่ส้าคัญต้องมีนโยบายที่ช่วยให้เกษตรกรไทยเข้าถึงตลาดโดยตรง
นอกจากนียังค้านึงถึงความตื่นตัวของผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย และการมีก้าลัง
ซือที่เพิ่มขึน ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในภูมิภาค จึงก้าหนดนโยบายไว้ ดังนี
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
๑. จั ด ให้ มี ร ะบบประกัน รายได้ พื ช เศรษฐกิ จหลั ก ของประเทศ ประกอบด้ว ย ข้ าว ข้ า วโพด มั น
ส้าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ามัน รวมถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ ย งทางด้านราคาผลผลิ ตที่มีผ ลโดยตรงกั บรายได้และความเป็น อยู่ของ
เกษตรกร
๒. แก้ไขปัญหาหนีสิน ฟื้นฟูอาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งด้าเนินการจัดการหนีสิน
ของเกษตรกรทังในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาที่ดินท้ากินให้แก่เกษตรกร
๓. ทบทวนระเบี ยบ ค้าสั่ ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าสินค้าเกษตร โดยวางแนวทางที่
เข้มงวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย
๔. ดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร บริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรทังระบบ พัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทั่วโลก
๕. สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยกระจาย
ผลผลิ ต จากผู้ ผ ลิ ต ให้ ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคในประเทศอย่ างรวดเร็ ว และทั่ว ถึง เช่ น ผั ก ผลไม้ และดอกไม้ เป็น ต้ น
โดยเฉพาะจัดตังตลาดกลางผลไม้ในอาเซียน
๖. เร่งรัด ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมฟาร์มระดับต้าบล
โดยสนับสนุนให้สหกรณ์รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มอ้านาจในการต่อรองของเกษตรกร เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและตลาด ลดต้นทุนทางการเกษตร และจั ดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพืนฐาน
การผลิตที่มีคุณภาพและมีความจ้าเป็น มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทชันน้า
๗. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์
รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อต่อผู้บริโภค

๑๙
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรไทย เพิ่มคุณค่าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความ
ร่ ว มมือของทุกฝ่ าย ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ (Young Smart Farmers) โดยจัดตัง
กองทุนสนับสนุน ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบรนด์และแผนธุรกิจ สนับสนุนให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วม
ในการสร้างเรื่องราวสินค้าภูมิปัญญา ที่สามารถถูกถ่ายทอดผ่านสื่อได้ เช่น ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น สนับสนุน
ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นค้าประกัน เพื่อให้มีการปล่อยกู้เงินส้าหรับพัฒนาสินค้าภูมิปัญญา เพิ่มช่องทางการตลาด
ส้าหรับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ (E-commerce) อบรมประชาชนเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณา จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแสดงสินค้าออกสู่ต่างประเทศ
๘. ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ผลักดันการสร้างมูลค่าให้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ในกลุ่ม
พืชพลังงาน อาหาร และยา เช่น ปาล์ม กัญชา กระชายด้า เป็นต้น เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ต่อไป
๙. น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นเกษตรอัจริยะ (Smart Farming) เพื่อ
ลดต้นทุน ลดการผูกขาด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ขยายการเข้าถึงข้อมูลโดย
เกษตรกรรายย่อย เช่น ราคาพืชผล พยากรณ์อากาศแบบไร่ต่อไร่ คุณภาพดิน เป็นต้น จัดตังสถาบันเพื่อทดลอง
การผลิตหรือแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ที่ให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ ลดภาษีในการน้าเข้าเครื่องมือ
ทางการเกษตร พัฒ นาระบบโลจิ ส ติกส์ ระบบประมู ล ผลผลิ ตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่ น ในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อผลผลิตการเกษตรต่อพืนที่ให้สูงสุด ทังในด้านการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ ง และ
การเพิ่มมูลค่า สนองตอบตลาดทังในและต่างประเทศ
๑๐. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางการเกษตร ตั งแต่ ก ารวิ จั ย ให้ ค วามรู้
นวัตกรรมเกษตรอิน ทรี ย์ การพัฒ นาตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ภ ายในประเทศ โดยเริ่มจากสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานรั ฐ รั บ ซื อสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ จ ากเกษตรกรรายย่ อย พั ฒ นาระบบมาตรฐานสิ น ค้ าและระบบ
ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการส่งออกและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ
๑๑. ก้าหนดเขตพืนที่ (Zoning) และบริหารจัดการให้มีการปลูกพืชคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพืนที่
เพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง เป็นฐานของอุตสาหกรรมทางการเกษตรต่อไป
๑๒. จัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตังแต่การผลิ ต
จนถึงการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมปลายน้า และการส่งออกอย่างเป็นระบบ
๑๓. จัดระบบการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ โดยบูรณาการการขนส่งทางราง ทางถนน
ทางน้า เพื่อลดต้นทุนให้ต่้าที่สุด และเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ
๑๔. พัฒนาระบบของสนามบินในภูมิภาคให้มีศักยภาพรองรับการขนส่งทางอากาศ ส้าหรับการขนส่ง
สินค้าเกษตรไปตลาดต่างประเทศ
๑๕. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกการค้ าส่ ง ค้ า ปลี ก และศูน ย์ กระจายสิ น ค้ าไทย ทั งในและต่ างประเทศ
เพื่อขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยโดย เฉพาะตลาดกลางผลไม้ในอาเซียน
ด้านการบริหารจัดการนาเพื่อการเกษตร
๑. จัดตังกองทุนน้าชุมชน ให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

๒๐
๒. ขยาย และปรับปรุงระบบชลประทานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพืนที่การเกษตร เพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนน้าในช่วงน้าแล้ง
๓. เพิ่มอัตราการบ้าบัดน้าเสีย และปริมาณการน้ากลับมาใช้ในภาคเกษตร
๔. ประสานการท้างานของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้า เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะ
ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางแผนเลือกชนิดพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ
ปริมาณน้าคาดการณ์ในแต่ละปี เพื่อให้เกษตรกรปลูกและได้ผลผลิตสูงสุดตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๕. การส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรต่อระดับน้าทะเลที่สูงขึนจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น
การสนั บ สนุ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส ามารถปรั บ ตัว ต่ อ การรุ ก ล้ า ของน้ า เค็ ม โดยการค้ า นึ ง ถึ ง การใช้
เทคโนโลยีทันสมัย
ด้านยางพารา
๑. ยกระดับรายได้ชาวสวนยาง ด้วยระบบประกันรายได้ ไม่ให้ราคาต่้ากว่า ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม
๒. เร่งเพิ่มกิจกรรมใช้ยางในประเทศแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะภาคนอกอุตสาหกรรมรถยนต์ แก้
กฎระเบียบ และก้าหนดมาตรการเข้มข้นให้หน่วยงานรัฐเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในการสร้างและซ่อมถนน
ทุกสายทั่ว ประเทศ รวมทังส่ว นประกอบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของถนน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ระบบ
ชลประทาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
๓. เร่งจัดท้าโฉนดชุมชน รองรับสวนยางในพืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อจัดระเบียบและควบคุมปริมาณ
และคุณภาพยาง ตลอดจนระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
๔. เพิ่มเงินชดเชยในการโค่นยางพารา และไม่ให้มีการปลูกยางพาราใหม่ในพืนที่ป่าสงวนของรัฐทุก
รูปแบบโดยเด็ดขาด รวมทังขอความร่วมมือบริษัทธุรกิจเอกชนไม่ให้ขยายพืนที่ปลูกยางในประเทศอีกต่อไป
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดยางพาราทังในและต่างประเทศ โดยให้การยางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กยท.) ตังบริษัท จ้ากัด หรือบริษัท มหาชน จ้ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร สามารถแข่งขัน
ทังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวม และลดอ้านาจการก้าหนด
ตลาดและการผูกขาดของผู้ค้ายางรายใหญ่ พร้อมแก้กฎหมายให้ กยท. เข้ามาท้าธุรกิจยางครบวงจร
๖. ประสานความร่ ว มมื อกั บ ประเทศผู้ ปลู กยางพาราในอาเซี ยนอี ก ๖ ประเทศ ได้แ ก่ มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อก้าหนดทิศทางการตลาดของยางพาราร่วมกัน
๗. สนับสนุนให้ กยท. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยยางพันธุ์ดี และพืชเสริมในสวนยาง โดยการจัดหา
พันธุ์พืช หรือการช่วยเหลืออื่นที่เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
๘. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การแปรรู ปไม้ ยางพาราในประเทศ ด้ว ยมาตรการลดหย่ อนภาษีใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
๙. สนับสนุนให้ทุนส่งเสริมปลูกพืชเสริมในสวนยางสร้างรายได้

๒๑
๑๐. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมแนวทางการท้าสวนยางยั่งยืน โดยสนับสนุน
ให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับปรุงการใช้พืนที่การปลูกให้มีประสิทธิภาพ ลดจ้านวนต้นยางต่อไร่ และปลูกพืช
อื่นผสม เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ใหม่ที่เอือต่อการเพิ่มผลผลิตยางพารา
๑๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางและลูกจ้างกรีดยาง ที่ขึนทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) รวมกลุ่ม และจัดตังกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ในรูปแบบการออมสมัครใจ โดย กยท.ร่วม
สมทบเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่ กยท.ก้าหนด เพื่อน้าดอกผลมาเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และลูกจ้าง
กรีดยางตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่อไป
ด้านปาล์มนามันและนามันปาล์ม
๑. ยกระดับรายได้ชาวสวนปาล์ม ด้วยระบบประกันรายได้ ไม่ให้ราคาต่้ากว่า ๔ บาทต่อกิโลกรัม
๒. เร่งส่งเสริมให้โรงงานรับซือปาล์มสุกจากเกษตรกรในราคาเดียวกันที่มาตรฐาน ร้อยละ ๒๐ ภายใน
๒ ปี และที่มาตรฐาน ร้อยละ ๑๙ ภายใน ๖ เดือน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยปาล์มพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพืนที่
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
๓. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจสอบกระบวนการซือขายปาล์มน้ามันทังระบบ เพื่อมีข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย้า และเป็นปัจจุบันของน้ามันปาล์มและปาล์มน้ามันในระบบ ป้องกันการน้าเข้ามาขายและการสวมสตออก
๔. เพิ่มการใช้น้ามันปาล์มในประเทศ ทังภาคพลังงาน การขนส่งและการบริโภค โดยเฉพาะ ดีเซลบี
๑๐ บี ๒๐ อิงมาตรฐานมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมถึงผลักดันการใข้ดีเซล บี ๑๐๐
๕. สนับสนุนให้โรงไฟฟ้าที่เหมาะสม ด้าเนินการผลิตไฟฟ้า โดยใช้น้ามันปาล์มเป็นเชือเพลิง เพื่อช่วย
รักษาราคาปาล์มน้ามันในประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพ โดยรัฐบาลจะตังงบประมาณชดเชยส่วนต่างของราคาการ
ผลิตที่เพิ่มขึน ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
๖. ก้ากับการน้าเข้าน้ามันปาล์ม และพืชที่ให้น้ามันทดแทนอย่างเคร่งครัด ทังปริมาณการน้าเข้า การ
ลักลอบน้าเข้า น้ามันเถื่อน และการส่งน้ามันผ่านแดน
๗. เพิ่มมูลค่า และพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ามันในรูปแบบต่างๆ เช่น ท้าปุ๋ยจากทะลายปาล์ม และคืน
เกษตรกรตามสัดส่วนเพื่อน้ากลับไปบ้ารุงดิน สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าไบโอแกอสจากโรงงานปาล์ม เป็นต้น
๘. ผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มเพื่อบูรณาการ ก้ากับกิจการปาล์มน้ามันทังระบบให้
เกิดความเป็นธรรม โดยสร้างระบบราคาให้เป็นที่ยอมรับระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน
๙. เร่งจดทะเบียนเกษตรกรสวนปาล์ม เพื่อพัฒนาระบบการซือขายผลผลิตปาล์มน้ามันให้มีคุณภาพ
และรัฐสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
๑๐. เร่งรัดการพัฒนางานวิจัยและการน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต้นน้าถึงปลายน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ของผลผลิตจากปาล์มน้ามัน
๑๑. เร่งปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและสนับสนุนการ
ส่งออกผลผลิตจากปาล์มน้ามัน

๒๒
๑๒. สนับ สนุนให้ผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความแตกต่างของน้ามันปาล์มไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และหลีกเลี่ยง
การกีดกันทางการค้า
ด้านข้าว อ้อย และพืชเศรษฐกิจอื่น
๑. ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวนา ด้วยระบบประกันรายได้ เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ ไม่ต่้ากว่า
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเกวียน ราคาข้าวเจ้าไม่ต่้ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเกวียน เป็นต้น
๒. ส่งเสริมข้าวไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ
เอกชนแสวงหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าว
๓. สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึน
๔. ส่ งเสริมให้มีการจดทะเบีย น สิ่ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูล ค่าผลผลิตข้าวคุ ณภาพสู ง
สนองตอบผู้บริโภคที่มีก้าลังซือสูง และพัฒนาต่อยอดพันธุ์ข้าวไทยในท้องถิ่น
๕. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการสีข้าว ที่มีคุณภาพ ราคาถูกให้มีปริมาณมากขึน
รองรับ
๖. ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของชาวนาในรูปสหกรณ์ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต และการจัด
จ้าหน่ายข้าวสารโดยตรงมากขึน
๗. ยกระดับอาชีพชาวนา ด้วยการผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามารับช่วงต่อ พร้อมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีหลักประกันที่มั่นคงในอาชีพ
๘. เร่งทบทวนปัญหาระบบราคาอ้อยและน้าตาล เพื่อสร้างความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใน
ระบบการบริหารจัดการอ้อยและน้าตาล โดยมีแนวทางดังนี
๘.๑ การเจรจา ท้ า ความเข้ าใจกับ ประเทศผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า อื่น รวมทังองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้อง บนพืนฐานของการรักษาผลประโยชน์เกษตรกรชาวไร่อ้อยไทย
๘.๒ การขยายเวลาหี บ อ้อยส้ าหรั บโรงงานน้าตาล และการผ่อนผันเกี่ยวกับระยะเวลาการขนส่ ง
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
๘.๓ การปรับปรุงสูตรการค้านวณราคาอ้อยขันต้นเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับความเป็นธรรมมากขึน
๘.๔ การแบ่งปันผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มุ่งครอบคลุมถึงผลผลิตและมูลค่าที่เกิดจากอ้อย รวมถึงผล
พลอยได้จากกอ้อยให้ครบถ้วน
๘.๕ การสนับสนุนแนวทางของเกษตรกรในการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้าตาล เพื่อปกป้องสิทธิของ
เกษตรกรในคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
๘.๖ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย มีสภาพคล่องทางการเงิน และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

๒๓
๘.๗ สนับสนุนพันธุ์อ้อยคุณภาพดีแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต
๙. บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาของพืช
เศรษฐกิจทุกชนิด ในทุกฤดูการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าหนดมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และ
ทันท่วงที เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทังระบบ
๑๐. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ มีมาตรการอ้านวยความสะดวกในการเปิดตลาดเฉพาะกิจ รูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยระบายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงในช่วงที่เกิดภาวะปริมาณผลผลิตล้นตลาด
๑๑. ใช้มาตรการแทรกแซงราคา กับพืชเศรษฐกิจที่ประสบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสัน
ด้านการประมง
๑. เร่งแก้ไขพระราชก้าหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชก้าหนดฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตราใน
ภายหลัง ในประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการประมง ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของการด้าเนินธุรกิจประมงของประเทศ ในปัจจุบัน โดยไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของสากล ทังนีเพื่อฟื้นคืน
ธุรกิจประมงให้กลับมาสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ผู้ประกอบการ และชาวประมงอย่างยั่งยืนต่อไป
๒. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท้าธุรกิจประมง
โดยเฉพาะการด้าเนินการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๘๘ (C๑๘๘) เพื่อให้
การควบคุมและคุ้มครองแรงงานประมงสามารถด้าเนินไปได้ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจประมง
๓. เร่งออก พ.ร.บ.ประมงพืนบ้าน เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูอาชีพการท้าประมงของชาวประมงรายย่อย
ในระดับพืนบ้านและประมงชายฝั่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกระจายอ้านาจการแก้ไขปัญหาประมงในระดับพืนที่
ให้เป็นของคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด
๔. จัดตังกองทุนฟื้นฟูอาชีพประมงรายย่อยส้าหรับช่วยเหลือชาวประมงพืนบ้านและประมงชายฝั่ง
เพื่อการเยียวยาเมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติและสนับสนุนอาชีพเสริมในช่วงฤดูมรสุม
๕. จัดตังสภาประมงแห่งชาติ มีองค์ประกอบจากตัวแทนภาคธุรกิจประมงพาณิชย์ ชาวประมงพืนบ้าน
และชายฝั่ง รวมทังตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและก้าหนด
ทิศทางการพัฒนาการท้าประมง และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
๖. ปรับปรุงเขตจับสัตว์น้าให้ชัดเจนระหว่างการท้าประมงเพื่อการพาณิชย์และการประมงชายฝั่ง และ
บังคับใช้โดยเคร่งครัด
๗. ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท้าประมงโดยพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าประมงชายฝั่งและ
ประมงน้าจืดทังในระดับพืนบ้านและเชิงอุตสาหกรรม อีกทังยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
๘. จัดตังกองทุนอนุ รักษ์ทะเลไทย เพื่อสนับสนุนรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของท้องทะเล และการ
พัฒนาอาชีพประมงที่ยั่งยืน
๙. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้าควบคู่กับการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมง
กับต่างประเทศในการท้าประมงนอกและในน่านน้าสากล

๒๔
๑๐. สนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกุ้ง ให้เข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่างๆ
เช่น ส่งเสริมการจัดตั งกองทุนผู้เลียงกุ้ง เป็นต้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงผู้เลียงกุ้ง
๑๑. เพิ่มศักยภาพองค์กรระดับชาติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงของประเทศทังในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง
๑๒. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและจัดหาพลังงานราคาถูกในกิจการประมงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งและอื่น ๆ
ด้านปศุสัตว์
๑. จัดให้มีโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาโครงการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ไทย เช่น สุนัขพันธุ์บางแก้ว แมวไทย ไก่ชน โคพืนเมือง ควาย
พืนเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๓. ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจส้าคัญ เช่น ไก่พันธุ์พืนเมือง โค กระบือ แพะ เป็นต้น ที่มี
อยู่เดิมให้มีความเป็นสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
๔. พัฒนาศักยภาพในการผลิต การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ และขยายการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก เช่น โค กระบือ แพะ เป็นต้น
๕. ศึกษาและเร่งวิจัยเพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเขตปลอดโรคระบาด
สัตว์

๒๕
นโยบายการจัดการที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมลา
ประเทศไทยมีพืนที่มากกว่า ๓๒๐ ล้านไร่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนที่ดิน และไม่สามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและท้ามาหากินของเกษตรกรรายย่อยและคน
ยากจนจ้านวนมาก การบริหารจัดการที่ดินของประเทศที่ด้าเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้ประสบผลส้าเร็จได้เท่าที่ควร ปัจจุบันยังคงพบว่ามีปัญหาหลักเกี่ยวกับที่ดิน และการใช้ที่ดิน
ด้ารงอยู่ อาทิ ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ปัญหาการกระจายการ
ถือครองที่ดิน ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากิน ปัญหาความขาดแคลนและความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทังปัญหาการสูญเสียพืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับ
การท้าเกษตรกรรม พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ชัดเจนที่จะให้คนไทยมีที่ดินท้ากิน ที่อยู่อาศัย และอาชีพ
โดยจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่มิได้ละเลยที่จะค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่น
แก้ปัญหาที่ดินในประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้า ดังนี
๑. ปรับปรุงแนวเขตที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน โดย
ด้าเนินการให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทมาตรฐานแผนที่เดียวกัน โดยใช้
แผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔๐๐๐ เป็นมาตรฐานเดียวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔ ปี
๒. บูรณาการหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้และครอบครองที่ดินของรัฐ ให้มีความเป็นเอกภา พ
และมีความต่อเนื่องชัดเจน ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบาย
รัฐบาล
๓. ด้าเนินโครงการโฉนดสีฟ้าเพื่อจัดการปัญหาความเหลื่อมล้าในที่ดินท้ากิน โดย
๓.๑ เร่งด้าเนินการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้กับผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์ ส.ค.๑ น.ส.๓ และ
เอกสารสิทธิอื่น ที่ชอบด้วยกฎหมายให้เสร็จสินโดยเร็ว โดยมีสิทธิเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๒ เร่งด้าเนินการออกกฎหมายโฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่อาศัยและท้ากินในที่ดินของรัฐมาก่อน
สามารถขอสิทธิ์ท้ากินในที่ดินดังกล่าว ด้วยการขอออกโฉนดชุมชน เพื่อการท้าเกษตรกรรมและอยู่อาศัย โดย
ใช้หลักการจัดการโดยชุมชน โดยรัฐร่วมสนับสนุน
๓.๓ ยกระดับสิทธิในเอกสารสิทธิประเภทต่าง ๆ ของประชาชนให้เพิ่มมากขึน โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์
ส.ป.ก. เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และการด้าเนินกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
๓.๔ เร่ งรั ดจั ดตังโครงการธนาคารที่ดิน โดยออกกฎหมายรองรับการด้าเนินงานให้ธ นาคารที่ดิน
สามารถจัดหาที่ดิน ทังการจัดซือ และรับที่ดินจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น น้ามาจัดสรรให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินท้ากิน

๒๖
สามารถท้ากินได้ในรูปแบบโฉนดชุมชน รวมทังให้เงินกู้ยื มแก่ผู้ท้ากินในที่ดินโฉนดชุมชน และที่ดินรัฐประเภท
ต่างๆที่ได้รับสิทธิท้ากินในที่ดินนัน
๔. จัดระเบียบข้อมูลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศให้มีความชัดเจน โดยใช้ระบบโครงข่าย
ในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และบูรณาการกฎหมายให้
มีการจัดเก็บภาษีที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์ในอัตราก้าวหน้า เพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และน้าเงินที่ได้มาจัดสรรให้กับโครงการธนาคารที่ดิน เพื่อด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของธนาคารที่ดินต่อไป
๕. เร่งปรับปรุงระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ที่ดินในแต่ละพืนที่ สนับสนุนภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า รวมถึงภาษี
ก้าไรจากการเพิ่มขึนของมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า และป้องกันการสะสมที่ดิน
เพื่อการเก็งก้าไร
๖. บูรณาการระบบการจัดการและการปล่อยเช่าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เช่น ที่ดินราชพัสดุ
ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินกรมธนารักษ์ ฯลฯ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์
สูงสุดจากทรัพย์สินดังกล่าว น้ารายได้กลับมาพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อประชาชน
๗. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ผั ง เมื อ งในพื นที่ ชุ ม ชนตามแนวคิ ด Green Urban Replacement และ
สนับสนุนการฟื้นฟูพืนที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มความเข้มงวด
ในการดูแลพืนที่ป่า รวมทังด้าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนอย่างเด็ดขาดใน
อนาคต
๘. จัดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเหมาะสม กับเกษตรกรในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบในมิติ
ต่าง ๆ จากโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินท้ากิน

๒๗
นโยบายบริหารจัดการนา
น้าเป็นปัจจัยหลักในการด้ารงชีวิต และเป็นปัจจัยส้าคัญของการท้าเกษตรกรรม ซึง่ เป็นภาคการผลิตที่
มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ ประชาชนและเกษตรกรส่วนใหญ่ ยัง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้าได้อย่างแท้จริง ประกอบกับความต้องการ
การใช้น้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึนทุกปี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ครัวเรือน รวมทังการขาดการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดแคลน
น้าในฤดูแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้าในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น
พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นนโยบายส้าคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็น
ระบบ เพื่อให้มีการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้ก้าหนดนโยบายไว้ดังนี
๑. สนั บ สนุ น โครงการน้ าระดับ ชุมชน โดยการจัดตังกองทุนพิเศษกระจายงบประมาณไปในส่ ว น
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเฉพาะท้องที่ และขยายเขตชลประทาน เพื่อการเข้าถึงแหล่งน้า
ของประชาชน
๒. จัดท้าข้อมูลน้าอย่างเป็นระบบ ทังปริมาณและคุณภาพ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมส้าหรับการ
วิเคราะห์ และคาดการณ์ปริมาณน้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อวางแผนจัดการได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที
๓. ปรับปรุง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการบริหารจัดการน้าของประเทศ
อย่างแท้จริง และสร้างการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติที่สอดคล้อง เป็นระบบในแนวทาง
เดียวกัน
๔. ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้าสะอาด
เพื่อการอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๕. ก้าชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท้าและปรับปรุงแผนเลือกชนิด พันธุ์ของพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับปริมาณน้าคาดการณ์ในแต่ละปี เพื่อให้เกษตรกรปลูกและได้ผลผลิตสูงสุดตามสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีการชีแจงท้าความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
๖. บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมีมาตรการทางภาษี เพื่อบังคับให้มีการบ้าบัดน้าเสียอย่า งถูกต้องและได้
มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
๗. ปรั บ ปรุ ง แผนขันตอนในการจั ดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางน้าอย่างเป็นรูปธรรม และทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันท่วงที โดยต้องบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพืนที่

๒๘
นโยบายป่าไม้ และสัตว์ป่า
พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการเพิ่มพืนที่ป่าไม้ ให้เป็นวาระแห่งชาติ
ที่ส้าคัญยิ่ง เช่นเดียวกับการสร้างป่าเศรษฐกิจในมิติรายได้และหลักประกันชีวิตของประชาชนและชุมชน พร้อม
กับส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจที่มีความต้องการสูง สามารถสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชนและประเทศ
ขณะเดียวกันมุ่งมั่นจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายดังนี
๑. เร่งรัดการเพิ่มพืนที่ป่าของประเทศไทยให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๕๐ ของพืนที่ประเทศ หรือประมาณ
๑๖๐ ล้านไร่ โดยจัดการพืนที่ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนข้างเคียง ผ่านการแบ่งพืนที่ป่าโดยชัดเจน และเพิ่ม
มาตรการทางกฎหมาย บังคับ เพื่อปกป้องป่าและสัตว์ป่า โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชนด้าเนินการ
ปลูกป่า
๑.๑) ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นป่าที่ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เพื่อรักษา
ไว้เป็นป่าต้นน้าหรือพืนที่เพื่อการพักผ่อน หรือศึกษาวิจัยเท่านัน ตังเป้าอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ ของพืนที่ประเทศดูแล
โดยรัฐบาลกลาง
๑.๒) ป่ าชุมชน ซึ่งเป็ น พืนที่ป่ าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในขอบเขตและข้อตกลงที่ก้าหนด
รวมทังสนับสนุนป่าเศรษฐกิจที่เอกชนด้าเนินเป็นธุรกิจ ตังเป้าอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ ของพืนที่ประเทศ ดูแลโดย
รัฐบาลกลางและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๒. การปลูกและฟื้นฟูป่าให้ อปท.หรือ เอกชน เป็นผู้รับจ้างด้าเนินการได้และส่วนราชการมีหน้าที่
ตรวจสอบการด้าเนินงาน
๓. เร่งจัดท้าแนวเขตป่าให้ชัดเจน ครบถ้วน ภายใน ๔ ปี
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ มีรุกขกรประจ้าหน่วยงาน
เพื่อท้าหน้าดูแล รักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการ
๕. ส่งเสริมป่าปลูกอย่างยั่งยืน โดยให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจยืนต้นที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จะในการขายเนือไม้ เช่นป่าสัก หรือขายส่วนต่าง ๆ เพื่อท้าพลังงานชีวมวล
๖. ยกระดับการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ มีค่าตอบแทนให้กับผู้ครอบครองไม้ใหญ่ในที่ดิน
เอกสารสิทธิ์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นหลักทรัพย์ค้า
ประกัน และมีมูลค่าเป็นเงินออมเสมือนเป็นบ้าเหน็จบ้านาญยามสูงวัย
๗. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าทีผ่ ิดกฎหมาย ไม่ว่า
จะมาจากพืนที่ป่ าในประเทศ หรือใช้ป ระเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่ งต่อไปขายในประเทศปลายทาง เพิ่ม
อ้านาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อสามารถด้าเนินคดีได้โดยตรง

๒๙
๘. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการจัดการพืนที่ป่า
และสัตว์ป่า อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน้าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พัฒนาระบบการดูแลสัตว์ป่าให้สามารถ
ด้ารงชีวิตในป่าได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย ปกป้องระบบนิเวศให้มีสภาพที่ดี ไม่กระทบห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า
และมีระบบความรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึนกับชุมชนรอบพืนที่
๑๐. ส่งเสริมขวัญก้าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวที่ท้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ ครบ ๕ ปี ในสังกัด
กรมป่ า ไม้ กรมอุ ท ยานสั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสิทธิยกระดับเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าทันที และเมื่อเป็นพนักงาน
พิทักษ์ป่าตามสิทธิดังกล่าวครบ ๓ ปี มีสิทธิสอบเป็นข้าราชการได้

๓๐
นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์
พรรคประชาธิ ปั ต ย์ มี แ นวนโยบายในการพั ฒ นาระบบคมนาคม ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยค้านึงถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันการเชื่อมโยงระบบคมนาคม
หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม และการขนส่งของภูมิภาค
เอเชีย ไปจนถึงภูมิภาคอื่นทั่วโลก ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงเมืองมหานครในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่ว ทุกพืนที่ ท้าให้ ประชาชนทุกกลุ่ มมีโ อกาสที่จะเข้าถึงการ
เดินทางได้อย่างสะดวก ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล ลดการ
พึ่งพายานพาหนะส่วนตัว ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะด้า เนินธุรกิจด้วยต้นทุนทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ต่้าลง ทังนีจะให้ความส้าคัญถึงผลกระทบรอบด้านจากการด้าเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวด้วย
พรรคประชาธิปัตย์จึงได้ก้าหนดนโยบายไว้ดังนี
ด้านการขนส่งระบบราง
๑. เร่งรัดโครงการสร้างรถไฟทางคู่ รองรับความเร็ว อย่างน้อย ๑๒๐ ก.ม./ชม. เพื่อขนส่งสินค้า และ
ผู้โดยสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ขยายโครงข่ายรถไฟด้วยการสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด
และใช้โครงข่ายรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. พัฒนารูปแบบการลงทุนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
๔. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารด้วยทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน ทังท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๕. เร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้รวดเร็วยิ่งขึน
๖. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางราง โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพืนฐานและ
การก้ากับดูแลการประกอบกิจการรถไฟ และเปิดให้มีการแข่งขันการให้บริการขนส่งสินค้า และการขนส่ ง
ผู้โดยสาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการขนส่งทางรถไฟ
๗. ส่งเสริมให้เอกชนไทยผลิตชินส่วนบางประเภท ที่เป็นส่วนประกอบของการขนส่งระบบรางเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยและการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
๘. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งทางรถไฟ และบริการยกขน ด้วยการจัดหาหัวรถจักร แคร่ ให้
เพียงพอกับความต้องการ และเพิ่มบทบาทเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
๙. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถและ
ซ่อมบ้ารุงรักษารถไฟ และรถไฟฟ้า

๓๑
ด้านการขนส่งทางนา
๑. ส่งเสริมการขนส่งทางน้าเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมกับนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรือน้าลึก
๒. พัฒนาท่าเรือในภูมิภาคเพื่อยกระดับให้เป็นประตูการค้าระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
๓. เร่งรัดพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงการให้บริการยกขนตู้ใน
บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า ทางรถไฟให้เพิ่มมากขึน
๔. พัฒนาท่าเรือคลองเตยให้เป็นท่าเรือทันสมัยด้วยระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการและการใช้ประโยชน์ของพืนที่ท่าเรือ
๕. พัฒนาการขนส่งสินค้าด้านทะเลอันดามันให้เป็นประตูการค้าสู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
เพื่ อ ก่อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาพื นที่ ในภาคใต้ และรองรั บ การขยายตัว ของการค้ า ระหว่ างประเทศในภูมิ ภ าค
อาเซียน–อินเดีย
๖. ปรับปรุงร่องน้าเพื่อ รองรับการขนส่งทางน้าในแม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าป่าสัก พัฒนาสถานี
ขนส่งทางล้าน้าในแม่น้าสายหลัก รวมถึงพัฒนาร่องน้าเศรษฐกิจเพื่อการขนส่งบริเวณชายฝั่ง
๗. พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการเพื่อส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกในการขนส่งทางน้า โดยการ
ปรับโครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรือภายในประเทศ และค่าธรรมเนียมการใช้พืนที่ของรัฐในการประกอบการ
ท่าเรือ สถานีขนส่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกในการขนส่งทางน้า
ด้านการขนส่งทางอากาศ
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร และการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
๒. ขยายขีดความสามารถ และปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการอ้านวยความสะดวกในเขตปลอด
อากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มีกระบวนการที่ง่ ายเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
๓. เร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจสูงสุด
ในทุกด้าน และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง เช่น แก้ไขปรับปรุงระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยาน
(Airport Link) ให้มีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสาร ความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.) การจัดระเบียบคิว การให้บริการห้องน้า เป็นต้น
๔. ปรับปรุงและยกระดับท่าอากาศยานทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีระบบและ
พืนที่ที่เพีย งพอต่อการรองรั บผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึน รวมถึงการรองรับการเชื่อมโยงการบินระหว่าง
ประเทศในอนาคต
๕. ส่งเสริ มให้สายการบิ นเพิ่มเส้น ทางการบินโดยตรงระหว่างภูมิภาค โดยไม่ต้องท้าการบินเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร เพื่ออ้านวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน
๖. สนับสนุนการพัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารขาเข้า และขาออกจากท่า
อากาศยานต่าง ๆ
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๗. ก้ากับดูแลสายการบินในประเทศ ให้มีมาตรฐาน บริการ และราคาที่เป็นธรรม
ด้านการขนส่งทางถนน
๑. ขยายโครงข่ า ยทางหลวงพิเ ศษระหว่ า งเมื อ ง (Motorway) ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒. เร่งขยายโครงข่ายถนน เชื่อมโยงจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทางหลวงสายส้าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ในทุกภูมิภาค เพื่อการขนส่ง และยกระดับความปลอดภัย ด้วยการขยายถนนเป็นไม่น้อยกว่า ๔
ช่องจราจรทังหมด
๓. สร้างเพิ่มถนน รองรับการขนส่งสินค้าและการสัญจรระหว่างเมืองและชุมชน เพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและการแก้ไขปัญหาจราจร
๔. ศึกษา ผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะแหล่งท่องเที่ยว
ส้าคัญ รวมทังสะพานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดิน ทางสัญจรของประชาชน
การขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยว
๕. ยกระดับระบบจราจรอัจฉริยะ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรในเมืองใหญ่
๖. ทบทวนและยกระดับมาตรฐานการออกแบบการจราจรทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ
ด้านการพัฒนารองรับการขนส่งสินค้า
๑. พัฒนาระบบรวบรวม และกระจายสินค้าทางรถไฟ และทางน้าในบริเวณพืนที่อุตสาหกรรม
๒. ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน
๓. พัฒนาด่านศุลกากรบริเวณชายแดนให้ทันสมัย และรองรับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจุด ยุทธศาสตร์กระจายไปทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางถนนด้วยรถบรรทุก
๕. พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Economic Land Bridge) เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือ
ฝั่งอันดามันกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย
๖. ส่งเสริมการขนส่งทางน้าเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมกับนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรือน้าลึก
๗. พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงสถานีรถไฟ (Container Yard) และท่าเรือ
๘. ผลักดันมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ที่มีการใช้การขนส่งทางน้า และทางรถไฟ
๙. เพิ่มประสิทธิภาพในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ (Intelligent
Transport System) ที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการขนส่ง
๑๐. พัฒ นา และยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรด้านการขนส่ ง เพื่อให้ การปฏิบัติงานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน
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ด้านการพัฒนาประตูการขนส่งและการเชื่อมโยง
๑. ปรั บ ปรุ ง โครงข่ายเชื่อมโยงประตูการขนส่ งกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นประตูที่มี ปริมาณ
สินค้าเข้า-ออกมากพอที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรอบ
๒. เพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายโดยรอบ และบริเวณใกล้เคียงประตูการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน
(ระบบถนน ราง และน้ า) ให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ และจุดเชื่อมต่อการขนส่ งเพื่อส่ งเสริม และ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปสู่การขนส่งภายในประเทศ
๓. เร่งรัดพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณประตูการขนส่ง กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาศูนย์
เปลี่ ย นถ่ายรู ป แบบการขนส่ งสิ น ค้าบริ เวณชายแดน สถานีขนส่ งสิ นค้าชายแดน เป็ นต้น รวมทังให้ มีการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่สามารถด้าเนินพิธีการ เกี่ยวกับการน้าเข้าและส่งออกได้ในจุด
เดียว เกิดการแยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน
๔. เร่งรัดการพัฒนาระบบการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ (Port Community System)
ให้เชื่อมโยงกับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)
๕. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางถนน และทางรถไฟที่จะเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งผลิต
ไปสู่ประตูการขนส่งหลัก และชายแดน โดยไม่มีช่องว่าง (Missing Link) หรือคอขวด (Bottle Neck)
๖. พัฒนาระบบการรวบรวมและกระจายสินค้าบนแนวเส้นทางเชื่อมโยง (Logistics Corridor) รวมถึง
ศูนย์กระจายสินค้าในเขตพืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้ เกิดการจัดการระบบโลจิสติกส์ในเขต
เมืองที่มีประสิทธิภาพ
๗. ส้ารวจ ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าใหม่ ๆ ทังทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อเป็นทางเลือก
รองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้าในอนาคต
ด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไทย
๑. จัดระเบีย บผู้ ประกอบการต่างประเทศที่จะเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทย และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้มีการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพ ทังผู้ประกอบการ
ไทย และต่างประเทศ
๒. ส่ งเสริ มภาคเอกชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการให้ บริการในเส้ น ทางการขนส่ ง รวมถึงการพัฒ นา
เครือข่าย และเขตอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และอุตสาหกรรม
ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อตรงกับความต้องการของภาคเอกชน และธรรมชาติของการด้าเนินธุรกิจนันๆ เช่น
ศูนย์กระจายสินค้า จุดพักรถบรรทุก ลานตู้เปล่า และลานบรรจุสินค้า เป็นต้น
๓. ให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ
๔. สนับสนุนให้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่ง
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการขนส่งทุกรูป แบบอย่างบูรณาการ ให้มีการแบ่งส่วน
นโยบาย การก้ากับดูแล และการให้บริการขนส่งที่ชัดเจน ด้วยการเร่งผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มี
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ผลบังคับใช้โดยเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางบก ยกระดับคนขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
๑. เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์
เชื่ อมต่อ การเดิ น ทางระหว่า งโครงข่า ยระบบรถไฟฟ้า ขนส่ งมวลชน กับ ระบบขนส่ งสาธารณะอื่ นอย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบให้บริการผู้โดยสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบบัตรโดยสารร่วม ในราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม
๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียกใช้รถโดยสารให้ถูกกฎหมายและอยู่ในระบบ เพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ผ่านการแข่งขัน เพิ่มตัวเลือกการเดินทาง ในพืนที่ที่ขนส่งมวลชนปัจจุบันยังเข้า
ไม่ถึง สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้วยการออกแบบใบขับขี่สาธารณะใหม่ ที่ลดความยุ่งยาก แต่มีความ
ปลอดภัย สร้างความเข้าใจและข้อตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่น เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถสอง
แถว เป็นต้น รวมทังป้องกันการผูกขาด บังคับใช้ พรบ.การแข่งขันทางการค้าอย่างจริ งจัง และควบคุมการขึน
ราคาโดยสารจากอ้านาจผูกขาด
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีการออกแบบที่ท้าให้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคน
พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่า
เทียม ปลอดภัย และทั่วถึง ครอบคลุมทุกพืนที่ รวมทังการลดมลพิษด้วยการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจ้าทาง
ให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
๔. เร่งศึกษาและขยายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองเศรษฐกิจมหานครและเมืองอื่น ๆ ใน
ภูมิภาค
ด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ
๑. สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรด้านการคมนาคมขนส่งในการท้าหน้าที่อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกงาน
ด้านการก้าหนดนโยบาย การควบคุมก้ากับดูแล และการปฏิบัติ ออกจากกัน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
๒. เปิดกว้างรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ และสถานการณ์ทางการเงินของ
ประเทศ
๓. ควบคุมอัตราค่าโดยสาร และค่าผ่านทางให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ภายใต้โครงสร้างที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว
๔. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าให้เป็นเครือข่าย
ของผู้ผลิตต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๕. เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างจริงจัง ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓๕
๖. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและการก้ากับดูแลและการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

๓๖
นโยบายท่องเที่ยว
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า ๒.๘
ล้านล้านบาทต่อปี โดยมีจ้านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ ๓๐ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน อย่างไรก็
ตามหากเปรียบเทียบกับบางประเทศในยุโรปซึ่ง ขนาดประเทศ และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน
แต่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวสู ง เฉลี่ ยถึง ๙๐ ล้ านคนต่อปี ประเทศไทยจึงยังมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้
ทัดเทียมประเทศผู้น้าด้านการท่องเที่ยวเหล่านัน
พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้น้าด้านการท่องเที่ยวของโลก (World
Tourism Leader) ซึ่งชีวัดด้วยจ้านวนนักท่องเที่ยว รายรับเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว และตัวเลขการส่งผลดีต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความงดงาม สะดวก และ
ปลอดภัย เป็นที่พงึ พอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทังเป็น
โอกาสในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศ ให้มีศักยภาพสูงขึน ดังรายละเอียดต่อไปนี
๑. พัฒนาโครงสร้างการบริหารการท่องเที่ยว โดยปรับปรุงกฎหมายให้ แยกกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาออกจากกัน และจัดตังกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อท้าหน้าที่ก้ากับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศโดยเฉพาะ มีหน้าที่หลักในการดูแลประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ ดูแลมาตรฐาน และให้ความรู้
ผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดตี ่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
๒. ก้ า หนดให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (ททท.) มี ห น้ าที่ ห ลั ก ในการบริ ห ารการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยก้าหนดยุทธศาสตร์แบ่งตามประเภทของการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล เมือง
ศิลปะ อาหาร ถนนสายเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมสินค้า บริ การ และ
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมการกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ย วในพืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยกระดับการบริหารจัดการเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อการท่องเที่ย วโดยเฉพาะ เพื่อความคล่ องตัว ในการบริห ารจัดการดู แลนักท่องเที่ยว และแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการก้ากับดูแลให้แหล่งท่องเที่ยวในพืนที่ มีความสมบูรณ์พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ทังนีจะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อวิถีการด้ารงชีวิตของคนในชุมชนด้วย
๔. บริ ห ารการกระจายรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วไปยั ง ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศ ปกป้ อ งให้
ผู้ประกอบการ และคนไทยเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ตรวจสอบและป้องกัน กลุ่ม
ธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มงวด
๕. เร่งรัดให้องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพิ่มศักยภาพ
ในการท้าหน้าที่ส นับ สนุ นท้องถิ่น ในการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ๆ และยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้ มี
เอกลักษณ์ มาตรฐาน และความหลากหลาย เน้นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมสินค้าและบริการประจ้าท้องถิ่นให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการองค์ความรู้
ทางการตลาดเพื่อออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ สวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับนักท่องเที่ยว สนับสนุน
การใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างเรื่องราวให้สินค้ามีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึน

๓๗
๗. จัดตังกองทุนเสน่ห์ชุมชน กองทุนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ้าชุมชนให้
มีอัตลักษณ์ประจ้าถิ่นที่ชัดเจน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึนอย่างยั่งยืนโดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมเดิม
เพิ่มรายได้และจ้านวนนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน
๘. พัฒนาระบบคมนาคมและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น
การยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยาน ท่าเรือ ระบบการขนส่งมวลชน ระบบการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น
มีความเข้มงวดในการดูแลระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการรองรับ
จ้านวนนักท่องเที่ยว
๙. ดู แ ลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตลอดการเดิ น ทาง จั ด ให้ ส ถานที่
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย เพิ่มก้าลังเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดท่องเที่ยวต่างๆอย่างทั่วถึงเพียงพอ อ้านวยความ
สะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกด้าน สามารถแก้ไขภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
๑๐. ยกระดับมาตรฐานการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทังภาครัฐและเอกชนในทุกด้าน ให้เกิดความ
เชื่อมั่น และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานการจัดน้าเที่ยว
โรงแรมที่พัก ร้านจ้าหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑๑. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมระดับโลก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
โดยมอบหมายให้ส้านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีหน้าที่จัดงานแสดงสินค้า งาน
สัมมนา และงานประชุม ระดับนานาชาติ (MICE) รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานในท้องถิ่นจัดงานเทศกาลส้าคัญ
ต่าง ๆ ประจ้าพืนทีเ่ พื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

๓๘
นโยบายพลังงาน
พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางในการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพา
และใช้พลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มากขึนในทุกระดับ ลดการใช้พลังงานจาก
เชือเพลิงฟอสซิล สร้างความสมดุลในก้าลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในทุก
พืนที่ทั่วประเทศ อีกทังมุ่งมั่นที่จะวางระบบเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตและขายไฟฟ้าจาก
ครัวเรือนได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการ การผลิต และจ้าหน่ายพลังงาน โดยก้าหนดนโยบาย
ดังนี
๑. เร่งพัฒนาระบบโครงข่ายพลังงาน ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อกระจาย
การผลิตพลังงานไปสู่หน่วยขนาดเล็ก เช่น ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน เป็นต้น
๒. ส่งเสริมให้ชุมชน ครัวเรือน สามารถเป็นผู้ผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ด้วยทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลในชุมชน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตังแผงรับแสง
และเก็บพลังงานในครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงด้าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อรองรับการน้ามาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน
และอนาคต
๓. เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการพลังงาน โดยตรากฎหมายการประกอบกิจการไฟฟ้าและ
พลังงาน ให้มีองค์กรก้ากับ ดูแลกิจการด้านไฟฟ้าและพลังงาน และตรากฎหมายส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้มี
คณะกรรมการพลังงานทดแทนแห่งชาติ และส้านักงานพัฒนาพลังงานทดแทน
๔. สนับสนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแนวทางการลงทุน เพื่อเข้าสู่การ
บริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Smart Grid) เต็มรูปแบบ สร้างระบบรับรองการซือ
พลังงานไฟฟ้าจากประชาชน เพื่อรองรับการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้จ้าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดในเวลาเดียวกัน พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัย ให้มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถถอยกลับหลังได้เมื่อมี
การผลิตไฟฟ้าและการขายกลับเข้าสู่ระบบ (Net-metering)
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือกเพื่อการขนส่ง
๕.๑ เร่งรัดการส่งเสริมและสนับสนุนการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ใน
ทุกภาคส่วน ภายใน ๒๐ ปี เพื่อลดปัญหาการน้าเข้าน้ามันเชือเพลิง และมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
น้ามันเชือเพลิง
๕.๒ ส่งเสริมการใช้น้ามันเอทานอล E๑๐๐ แกอสโซฮอล์ E๘๕ E๒๐ E๑๐ เพื่อลดการน้าเข้าน้ามัน
เชือเพลิง จากต่างประเทศ

๓๙
๕.๓ สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซล บี ๑๐ บี ๒๐ และ บี๑๐๐ ส้าหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรและอื่น ๆ และส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน
๕.๔ ก้าหนดให้รถราชการและรถบริการสาธารณะใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
๖. ปรับปรุงโครงสร้างราคาขายกอาซหุงต้มให้เป็นธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม เช่น กอาซธรรมชาติ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพืนที่ที่มีโรงงานหนาแน่น และในโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนน้ามันเตา การใช้พลังงาน
ทางเลือก และพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อประชาชนโดยเฉพาะส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มกลไกระบบจัดการพลังงาน (ESCO) และกลไกการอนุรักษ์
พลังงานอาคาร (BEC: Building Energy Code) ทังในภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงาน ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ
๑๐. ปรับปรุงระเบียบการใช้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
๑๑. เร่งรัดให้มีการก้าหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขัน
ต่้าของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทังการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๑๒. ส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อรองรับนวัตกรรมทางพลังงานในอนาคต เช่น สนับสนุนให้มีจุดชาร์จไฟ
บริการส้าหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า อย่างกว้างขวาง เป็นต้น
๑๓. สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage)
๑๔. บรรจุหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานศึกษา
๑๕. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาชนใน การอนุรักษ์
พลังงานและการประหยัดพลังงาน

๔๐
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
พรรคประชาธิปัตย์เห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อ เป็ น รากฐานส้ า คัญในการพั ฒ นาประเทศยุค ใหม่ รวมทั งการยกระดับคุ ณภาพชี วิตความเป็ นอยู่ ของ
ประชาชนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน จึงก้าหนดนโยบายไว้ดังนี
๑. ผลั กดันงานวิ จัย และพัฒ นาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทังงานวิจัยขันพืนฐาน และ
งานวิจัยประยุกต์ ทังของรัฐและเอกชน เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
๒. เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น เทคโนโลยีส้าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง เป็นต้น
๓. เร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทังด้านการวิจัย ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหน่วยงานวิจัยที่สามารถรองรับ
บุคลากรได้อย่างเพียงพอ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน พร้อมทังจัดหาสินเชื่อดอกเบียต่้า
ให้กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานวิจัย
๕. เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพืนฐาน
และการวิจัยและการพัฒนาแบบครบวงจรที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า
๖. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนรักและสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นประโยชน์ของการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
พัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๗. ส่งเสริมและเผยแพร่ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ให้เด็กเยาวชน และประชาชนในชาติ มีพืนฐาน
ความเชื่อ การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล บนข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่หลงงมงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้

๔๑

ด้านสังคม

๔๒
นโยบายด้านการศึกษา
การศึกษาเป็นรากฐานส้าคัญในการพัฒนาคน และเป็นสิทธิขันพืนฐานของประชาชนทุกคน ดังนัน
การบริหารจัดการการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาคุณภาพทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างเสริมศักยภาพครูให้ด้าเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหลักสูตรเนือหาทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและท้องถิ่น เน้นกระจายอ้านาจการจัดการศึกษาตรงไปที่โรงเรียน เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งเสริมสนั บสนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษาคุณภาพอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ น และจะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มีรายได้น้ อยให้ ได้รับ การศึ กษาใน
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
พรรคประชาธิปัตย์ มีเป้าหมายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ดี ๗ ประการ คือ สุขภาพดี
มีคุณธรรม มีวินั ย และจิ ตสาธารณะ มี ทักษะการคิดวิ เคราะห์ ทั กษะภาษา ทัก ษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี เพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายในด้านการศึกษา
ดังนี
๑. การดูแลทารกและเด็กในช่วงปฐมวัย (อายุ ๐-๘ ปี)
๑.๑ จัดท้าโครงการเบียเด็กเข้มแข็ง โดยเด็กไทยทุกคนเมื่อแรกเกิดจะได้รับเงินสนับสนุนการเลียงดู
ทันทีและได้รับต่อเนื่องไปทุกเดือน จนอายุครบ ๘ ขวบ รวมเป็นเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ คน
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานดูแลเด็ก ปฐมวัยที่ได้มาตรฐานในชุมชน สถานที่ท้างานของราชการ
และ สนับสนุนให้สถานประกอบการด้าเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยสร้างระบบแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น น้าค่าใช้จ่ายมาหักภาษีนิติบุคคลได้เพื่อให้มารดาได้ใกล้ชิด บุตรและให้นมบุตรในช่วงเวลาท้างาน เพื่อให้
เด็กมีการพัฒนา เติบโตในทุกด้านทังทางสมอง ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ เป็นต้น
๑.๓ ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างศักยภาพครูเด็ กปฐมวัยและครูพี่เลียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความสามารถในการคัด
กรอง และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเด็ก ปฐมวัยในทุกด้าน ทังสติปัญญา
อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ
๒. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับอาชีวศึกษา
๒.๑ จัดให้มีการเรียนฟรีมีคุณภาพ ตังแต่ระดับชันอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ อาชีวศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) โดยจัดค่าใช้จ่ายสนับสนุนตามความจ้าเป็นพืนฐาน เช่น ค่าเล่า
เรียน ต้ารา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึง ครูเฉพาะทาง เป็นต้น

๔๓
๒.๒ สนับสนุนค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี ให้กับนักเรียนระดับชันอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่
๓ ผ่านสถานศึกษา โดยค้านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่นักเรียนจะได้รับ
๒.๓ สร้างหลักสูตรแกนทุกช่วงชันปีที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล เน้นความสามารถในด้าน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอ่านเพื่อสร้างความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและ
พัฒนาทักษะที่จะท้าให้สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๒.๔ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ท้ า หลั กสู ต รที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม
ประเพณีของแต่ละพืนที่ เพื่อเน้นการรักษาองค์ความรู้ของปราชญ์พืนบ้าน ตลอดจน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ให้สืบต่อไป
๒.๕ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชันเริ่มตังแต่ ระดับชันอนุบาล (English for All) โดย
เน้ น ทั ก ษะการสื่ อ สารโดยเฉพาะพู ด และการฟั ง พร้ อ มส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งบรรยากาศที่ เ อื อต่ อ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อน้าไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ของสังคมไทย พร้อมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
๒.๖ ส่งเสริมการใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์พืนฐาน เพื่อเป็นพืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ และสนับสนุนให้มีการปรับ หลักสูตร
เช่น มีหลักสูตรเรื่องการเขียนโปรแกรม (Coding) ตังแต่ช่วงชันประถมศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นฐานในการสร้าง
งานสร้างอาชีพในโลกยุคใหม่
๒.๗ ยกระดับ อาชีว ศึกษาทังระบบ เพื่อผลิตบุคลากรให้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ปรับเงินค่าตอบแทนของผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษาให้สูงขึนและสอดคล้องกับระดับฝีมือและทักษะการท้างานจริง
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย
(SME) จัดให้มีช่วงเวลาการฝึกงานสลับกับการเรียนภาคทฤษฎีอย่างเหมาะสม เพิ่มงบประมาณค่าครุภัณฑ์ของ
อาชีวศึกษาภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ทันสมัย พร้อมทังจัดหาและพัฒนาครูมารองรับ จัดตังศูนย์กลาง
ในการกระจายนักเรียนนักศึกษาฝึกงานไปยังสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลด
แรงงานเมื่อจบการศึกษา
๒.๘ ปลูกฝังจริยธรรม สร้างวินัย และให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยอย่างแท้จริง
๓. ระดับอุดมศึกษาขึนไป
๓.๑ ขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้เพียงพอ ส้าหรับบุตรหลานครอบครัว
ที่ยากจน โดยให้ผู้รับทุนมีทางเลือกที่หลากหลายในการชดใช้ทุนคืน
๓.๒ สนั บ สนุ น ความเป็ น อิ ส ระในด้ า นวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น การศึ ก ษา ภายใต้
การควบคุมและการประเมินคุณภาพโดยภาครัฐ และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เทียบเท่า
กับสากล

๔๔
๓.๔ ส่ งเสริมธรรมาภิบ าลในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลั ยและสถาบันการศึกษา เช่น การ
ก้าหนดอายุและวาระของผู้บริหารมหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๓.๕ จัดให้มีทุนการศึกษาส้าหรับ นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ที่เรียนดีในแต่ละท้องถิ่น ในสายวิชาที่
ภาครัฐก้าหนด
๓.๖ ให้ความส้าคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ควบคุมกิจกรรมที่มี การละเมิดสิทธิและความ
รุนแรงภายในมหาวิทยาลัย
๓.๗ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่
ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทังด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของสังคมและหน่วยงาน
ภายนอก ทังภาครัฐและเอกชน
๔. การศึกษาตลอดชีวิต
๔.๑ จัดการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนทั่วไปด้วยโครงการคูปองล้านใบ ให้เป็นสิทธิทางเลือกในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัดและความสนใจ โดยแสวงหาเรียนรู้ทักษะจากหลักสูตรที่จัดขึน โดยเอกชนและ
รัฐบาลรับรอง เพื่อสร้างและส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับประชาชน ให้ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) การเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) เป็นต้น รวมถึง
การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
๔.๒ เพิ่มบทบาทและภารกิจของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณกับประชาชนได้มีโอกาสฝึกทักษะตามความถนัดหรือความสนใจ
ของตนเอง
๔.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) ในแขนงวิชาที่หลากหลายจนถึง
ระดับปริญญา

๕. การปฏิรูปการศึกษาทังระบบ
๕.๑ ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ
และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ว น เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตังแต่ระดับการศึกษา
ขันพืนฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและเป็นเอกภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ้านาจตรงไปที่
โรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ให้ชุมชนมีอ้านาจในการจัดการ พัฒนา สร้างระบบที่เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาของชุมชนตนเอง และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อน้าไปสู่เป้าหมายคุณภาพ
ทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น คุณธรรมน้าความรู้อย่างแท้จริง

๔๕
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชีวัดที่ก้าหนด
โดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมายในการประเมิน ลดบทบาทส่วนราชการอื่นที่สูงกว่าโรงเรียนและพัฒนาทางด้าน
วิชาการให้มีบทบาทเพื่ออ้านวยความสะดวก ในการติดตามและประเมินผล
๕.๓ พัฒนาครูและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้ครูดีครูเก่ง มีสมรรถนะในการคัดกรอง และจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็ก ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดจน
ส่งเสริมยกฐานะครูเป็นวิชาชีพชันสูง ส่งเสริมให้ครูมีการจัดตังหรือรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือชมรมวิชาชีพครูใน
แต่ละสาขาวิชา ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามแนวทางคืนครูคุณภาพให้นักเรียน ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี ลดเวลาครูกับงานธุรการ เชื่อมโยงครูทั่วประเทศผ่านพืนที่กลางออนไลน์ (online platform)
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน
๕.๔ พัฒนาหลักสูตรการวัดและการประเมินผล ในทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการประเมินผลด้วย
อัตนัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า
ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี รวมถึง
เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส้านึก ของความเป็นไทย
มีระเบียบ วินัย ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๕.๕ เพิ่ ม โอกาสให้ นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นในวิ ช าที่ ช อบ เพื่ อ สร้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
ลดวิชาการเรียนในระดับ ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาหลักสูตรวิชาแนะแนวตอน มั ธยมศึกษาตอนต้น
ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เส้ น ทางอาชี พ ต่ า ง ๆ ปรั บ เกณฑ์ ก ารเข้ า แต่ ล ะคณะ/สาขาในมหาวิ ท ยาลั ย
ให้เชื่อมโยงกับวิชาที่นักเรียนเลือกตอนมัธยมปลาย
๕.๖ ลดความซับซ้อนและความเหลื่อมล้าทางโอกาสที่เกิดขึนจากระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
๕.๗ เพิ่มการสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีคุณภาพ ส้าหรับบุคคลหรือเด็กพิการในประเทศ
ไทย รวมทังส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กทั่วไป
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนที่บ้าน โรงเรียนทางไกล
โรงเรียนการเกษตร โรงเรียนศาสนา หรือโรงเรียนหลายภาษา เป็นต้น
๕.๙ ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ทักษะชีวิต และการเรียนรู้ ปลูกจิตส้านึกและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑๐ ออกกฎหมายจัดตังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Smart Educations) อยู่ภายใต้
ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) ที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีงบประมาณ
เฉพาะที่เพียงพอ ท้าหน้าที่สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ที่ท้างานด้านการศึกษาใช้เงินทุนจากกองทุนดังกล่าว ไป
ด้าเนินการเพื่อพัฒนายกระดับการศึกษาและขจัดความเหลื่อมล้า

๔๖
นโยบายสาธารณสุข
สุขภาวะที่ดีเป็นพืนฐานของการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นสิทธิขันพืนฐานอีกประการหนึ่งของ
ประชาชนทุกคน การบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสุขภาพเชิงรุกอย่างครบวงจร ทังการจัดให้ประชาชนได้รับบริการและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพหรือผู้ยากไร้จะต้อง
ได้รับการดูแลรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนการ
พัฒนาและเพิ่มจ้านวนบุคลากรทางสาธารณสุขให้เพียงพอ
เพื่ อ ด้ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ดั ง กล่ า ว พรรคประชาธิ ปั ต ย์ จึ ง ก้ า หนดนโยบายด้ า น
สาธารณสุขไว้ ดังนี
๑. ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ ให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อ
เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพในต้าบล ทังการรักษา ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีระบบส่งต่อ
ผู้ ป่ ว ยอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ คล่ องตั ว โดยสนับสนุนให้ มี แพทย์ ห รือพยาบาลเวชปฏิ บัติประจ้า ที่ส ามารถ
ให้บริการได้ครบทุกด้าน
๒. เพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. และ อสส.) ทั่วประเทศ เป็นเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท
ควบคู่กับการสร้ างระบบเงินบ้ าเหน็ จบ้ านาญของ อสม. และ อสส. พร้อมยกฐานะ อสม. และ อสส. ให้ มี
ความสามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกเฉพาะด้าน และเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสม
๓. ยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้วยการเพิ่มจ้านวน
ผู้ดูแล (PA) โดยสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์และเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามความจ้าเป็น
๔. ยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีสถานที่เพียงพอ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จองล้าดับการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดความแออัดของจ้านวนผู้ป่วย
รายวัน
๕. สร้างเพิ่มศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านโรคหัวใจ
โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคผู้สูงอายุ ในทุกภูมิภาค พร้อมยกระดับคุณภาพศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐทั่วประเทศ
๖. เพิ่มขีดความสามารถศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ในการดูแลความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้มาก
ขึนโดยไม่ต้องส่ งต่อ เน้ นการส่ งเสริ มสุขภาวะ พร้อมทังกระจายอ้านาจการบริหารให้ มีอิส ระโดยสมบูรณ์
ตอบสนองระบบสาธารณสุขเชิงรุก โดยท้าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรณรงค์ให้ความรู้ สนับสนุนพฤติกรรมสร้าง
สุขภาวะในทุกด้าน

๔๗
๗. เพิ่มจ้านวนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญก้าลังใจให้มี
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ขยายการบรรจุ ต้ า แหน่ ง ข้ า ราชการแก่ พ ยาบาลและสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ทางด้ า น
สาธารณสุข ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม
รวมทั งปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบอาชี พ ด้ า นการแพทย์ มี ก ารกระจายบุ ค ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพื นที่ทั่วประเทศ เพิ่มจ้านวนพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่ว ไป เพิ่มการลงทุน พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย
มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า
๘. ส่ งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นร่ว มรับผิ ดชอบในการผลิ ตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ด้วยการจัดสรรทุน การศึกษาและคัดเลือกบุคลากรในท้องถิ่นไปศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ในสาขา
ขาดแคลน และให้กลับมาท้างานในท้องถิ่นนัน
๙. พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ การฉุ ก เฉิ น และรถพยาบาล (EMS – Emergency Medical
System) ให้กว้างขวาง ทั่วถึง มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมยกระดับบุคลากร
ประจ้ารถฉุกเฉินและรถกู้ภัย สู่ความเป็นวิชาชีพเฉพาะ (EMT - Emergency Medical Technician) และให้มี
ระบบแจ้งเหตุด้วยหมายเลขสายด่วน สามารถส่งต่อไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลใกล้จุด เกิดเหตุมากที่สุด เพื่อให้
การรักษาพยาบาลฟรีในเบืองต้น รวมทังขยายความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ผ่านกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
๑๐. สร้างหลักประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลในสิทธิทุกระบบ โดยเฉพาะโรครุนแรงและโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เช่น มะเร็ง หัวใจ ไตเรือรัง เป็นต้น ให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียม
กับสถานพยาบาลของเอกชน พร้อมทังสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ เพิ่มสิทธิในหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ให้สามารถเข้ารับการรักษาในคลินิกเอกชนได้
๑๑. ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพกายประจ้าปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส้าหรับคนไทยที่มีอายุมากกว่า
๕๐ ปีขึนไป และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพจิตประจ้าปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส้าหรับคนไทยทุกช่วงอายุ
ยกระดับการดูแลสุ ขภาพจิตให้มีการป้ องกันและคัดกรองอาการตังแต่แรกเริ่ม ท้าการประชาสั มพันธ์และ
รณรงค์ให้คนไทยมีความรู้และทัศนคติต่อเรื่องโรคทางจิตเวชอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพิ่มจ้านวนจิตแพทย์
นักจิตวิทยาคลินิก อบรมครู อสม. และ อสส. ให้สามารถคัดกรองโรคทางจิตเวชและให้ค้าปรึกษาเบืองต้น ได้
เพิ่มช่องทางการรับค้าปรึกษาทางสุขภาพจิตเบืองต้นทั งในสถานพยาบาล ตามชุมชน สายด่วน หรือระบบ
ออนไลน์ สนับสนุนการเพิ่มงบประมาณยาและค่ารักษาพยาบาลส้าหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเพิ่มช่องทาง
และประสิทธิภาพในการบ้าบัดรักษาให้มากขึน ส่งเสริมให้มีนักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์ประจ้าสถานศึกษา
ที่นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
๑๒. ก้าหนดให้โรงพยาบาลเปิดเผยราคากลางค่ายา และค่ารักษาพยาบาล แบ่งตามโรคและกลุ่ม
อาการ โดยให้มีป้ายเปิดเผยราคา และทางเลือกในการใช้ยาให้ประชาชนทราบภายในสถานพยาบาล

๔๘
๑๓. ส่งเสริมการดูแลหญิงตังครรภ์และทารกในครรภ์ โดยการสนับสนุนให้มีการฝากครรภ์ก่อนหรือ
เท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ และการได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย ๕ ครัง ตามเกณฑ์เพิ่มขึน พร้อมทังการสนับสนุน
การตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์
๑๔. ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ลดจ้านวนภาวะทุพ โภชนาการ เพิ่มจ้านวนการเลียงลูก
ด้ว ยนมแม่ และการได้รั บ สารอาหารตลอดจนไอโอดีนที่เพียงพอให้ครอบคลุ มทุกพืนที่ เพื่อให้ เด็กเติบโต
แข็งแรง
๑๕. ส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ได้รับสิทธิในการคัดกรองและ
รักษาโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก
๑๖. จัดท้าระบบรวบรวม ส่งต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเป็น
เจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดขันตอน ลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการรักษาให้มากขึน
๑๗. พัฒ นานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่ส นับสนุ นการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อลด
จ้านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรัง พร้อมทังเร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่ งเสริมให้ คนไทยดูแลรักษาสุขภาพตนเองในเบืองต้น เพื่อเป็นการสร้างสุ ขภาวะที่ดีตังแต่บุคคล
ครอบครั ว และชุม ชน พัฒ นาระบบเฝ้ าระวัง และการจัดการข้อมูล รวมถึ งการพัฒ นาระบบสนับสนุนเพื่ อ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน
๑๘. จัดตังกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่
น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขไทย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาและการ
ให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ

๔๙
นโยบายสวัสดิการสังคม
พรรคประชาธิปัตย์จะด้าเนินนโยบายสวัสดิการสังคม โดยค้านึงถึงความเสมอภาคของประชาชนคน
ทุกกลุ่ม แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีแผนการที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับมนุษย์เพิ่มขึนแล้วทังในแง่กฎหมาย
และการจัดสวัสดิการขันพืนฐานให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นต้น ก็
ตาม แต่ในความเป็นจริง ความเหลื่อมล้า หรือช่องว่างระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ กลับมีมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่ม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสร้าง
ระบบสวัสดิการสังคมที่ดีและมั่นคง เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มตลอดชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันขันพืนฐานให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมความเสมอภาค เป็น
ธรรม และสันติ ระหว่างคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างจริ งจังด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนั ก รู้ และปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ใ นการเคารพคุ ณ ค่ าและสิ ท ธิเ สรี ภ าพของทุ กคนอย่ า งเสมอกั น
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ขจัดการกระท้าที่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน
พิการ ใช้มาตรการพิเ ศษเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและสังคมให้กับ
ประชาชนทุกคน เป็นต้น
เพื่อด้าเนิน การให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายออกเป็น
หมวดหมู่ไว้ดังนี
ด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๑. ส่งเสริมให้มีกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการให้ความรู้ จัดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวหรือหลักสูตรครอบครัวศึกษา สนับสนุนการจัดตัง
โรงเรียนพ่อแม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัว การให้คู่สมรสรู้คุณค่าและความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของวงจรชีวิตครอบครัว การอบรมเลียงดูบุตรและสมาชิกทุกคนในครอบครัว การ
สื่อสารในครอบครัว การบริหารเวลาการท้างานและเวลาของครอบครัว การจัดการความเครียด การจัดการ
ทางการเงิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง
๒. ด้าเนินการลดจ้านวนการตังครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการป้องกัน และด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ครอบครัวผู้สูงอายุเลียง
ดูเด็กตามล้าพัง และครอบครัวเร่ร่อน เป็นต้น
๓. สนั บสนุน และส่ งเสริ มครอบครัว ให้ มีสั มมาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย ครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เพื่อให้คนในชุมชนมีงานท้าประจ้าและต่อเนื่อง ลดอัตราการย้ายถิ่นเพื่อเข้าไปท้างานในเมือง

๕๐
๔. การดูแลทารกในครรภ์และเด็กในช่วงปฐมวัย (อายุ ๐-๘ ปี)
๔.๑ ส่งเสริมให้หญิงตังครรภ์ทุกคนมีการฝากครรภ์คุณภาพ จัดอาหารเสริมที่จ้าเป็นต่อการพัฒนา
สมองและร่างกายของทารกในครรภ์ให้แก่หญิงตังครรภ์อย่างเพียงพอ
๔.๒ ส่งเสริมการเลียงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัย
จนถึงอายุ ๒ ปี ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และส่งเสริมให้มีมุมนมแม่ในสถานที่ราชการและสถาน
ประกอบการให้มากขึน
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานดูแลเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานในชุมชน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพใน
สถานที่ท้างานของราชการและสถานประกอบการ โดยสร้างระบบแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้าค่าใช้จ่าย
มาหักภาษีนิติบุคคลได้ เป็นต้น
๔.๔ ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างศักยภาพครูเด็กปฐมวัยและครูพี่เลียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความสามารถในการคัด
กรอง และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในทุกด้าน ทังสติปัญญา
อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ
๕. เพิ่มระยะเวลาสิทธิลาคลอดเพื่อการเลียงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับปรุงกฎหมายให้มีการ
ขยายระยะเวลาการลาคลอดของมารดา จาก ๓ เดือน เป็น ๖ เดือน และของบิดาเป็นระยะเวลา ๑ เดือน
๖. ส่ งเสริ มการคุ้ม ครองสิ ท ธิเ ด็ ก และเยาวชน เพื่ อให้ เ ด็ก ได้ รับ การเลี ยงดู อบรมสั่ งสอน และมี
พัฒนาการที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ หรือการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงการยุติการรังแกกันในโรงเรียนและในโลกสังคม
ออนไลน์
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการความรู้และทักษะในการจัดการรายรับ
รายจ่าย เพื่อลดหนีสินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ
๘. ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคง เข้มแข็งของ
ครอบครัว เช่น เพิ่มสิทธิในการลดหย่อนภาษีในการเลียงดูบุตรให้มากขึน เพิ่มสิทธิในการลดหย่อนภาษีส้าหรับ
ครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิกพิการ หรือผู้สูงอายุให้มากขึน เพิ่มสิทธิส้าหรับคู่สมรสที่เข้าสู่กระบวนการแต่งงาน
ตามระบบการจดทะเบียน เป็นต้น ทังนีให้มีการรณรงค์เผยแพร่ให้มีการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง
๙. ส่งเสริมให้มีพืนที่ส้าหรับคนทุกกลุ่ม ในการท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทังศิลปะ ดนตรี
หรืออื่นๆ ลดพืนที่เสี่ยง โดยสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส้าหรับคนทุกช่วงวัย ปลอดภัยส้าหรับครอบครัว และเปิดพืนที่สาธารณะในการจัดบริการ หรือกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชน
๑๐. ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการด้าเนินงานพัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๕๑
๑๑. ผลักดันให้การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อระดม
สรรพก้าลังทุกภาคส่วนในสังคมพัฒนาสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศ และการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น รวมทังการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านผู้มีรายได้น้อย
๑. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนขันต่้าจากรัฐ จากการปรับปรุงสวัสดิการที่
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน เป็นการเน้นการเพิ่มรายได้ มากกว่าการแก้หนีสิน โดยการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของผู้มี
รายได้น้อยตามหลักเกณฑ์
๒. ยกระดับธนาคารชุมชน และ ส่งเสริม เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เพื่อท้าให้ประชาชน
เข้าถึงการกู้ยืมในระบบง่ายขึน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูฐานะให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
๔. ส่งเสริมค่านิยมการท้างานช่วยเหลือตนเองการประหยัด อดออม มากกว่าการรอคอยการช่วยเหลือ
จากผู้อื่น
ด้านผู้สูงอายุ
๑. ส่งเสริมเรื่องการออมเงินและวินัยการออมเงินของคนทุกวัยเพื่อเตรียมพร้อมส้าหรับการเข้าสู่วัย
ชรา ด้วยการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมเงินและการใช้จ่ายเงิน ส่งเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินส้าหรับ
ผู้สูงอายุ ขยายหลักประกันชราภาพและเบียผู้สูงอายุให้ถ้วนหน้า จัดตังกองทุนชุมชนส้าหรับผู้สูงอายุ
๒. ปรับอัตราเบียยังชีพของผู้สูงอายุ เป็น ๑,๐๐๐ บาท ถ้วนหน้า
๓. ส่งเสริ มการปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้ อมให้เหมาะสมกับผู้ สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้าน
อารยสถาปั ต ย์ (Universal Design) จั ด โครงการเงิ น กู้ ด อกเบี ยต่้ า ในการปรั บ ปรุ ง บ้ า นเรื อ นและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ ปรับปรุงกฎหมายให้การออกแบบอาคารต้องค้านึงถึงการ
ใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงพืนที่สาธารณะให้
เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม
๔. ส่งเสริมการฝึกทักษะแรงงานให้กับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสการได้รับการจ้าง
งานหลังเกษียณอายุ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหลักสูตรอบรมทังระยะสันและระยะยาว
๕. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีสังคมนอกบ้าน ผ่านความ
ร่วมมือของหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ

๕๒
๖. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมรายได้ในชุมชน จัดหลักสูตร
อบรมและกิจกรรมแบบคิดค่าใช้จ่ายให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้สูงอายุที่มีทักษะ
ฝีมือ
๗. ส่งเสริมการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม ระบบประกันสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม จัดหา
เจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชมที่ผ่านการอบรมขันพืนฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
เข้าไปพูดคุย และให้ค้าแนะน้าในการดูแลผู้สูงอายุเบืองต้นตามบ้าน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาและนันทนาการ
ด้านคนพิการ
๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนเจตคติต่อคนพิการ ให้มีการ
เคารพคุณค่าและสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างเสมอกัน
๒. ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของคนพิก าร โดยเฉพาะหลั กสู ตรการเรีย นการสอนที่
เหมาะสมกับประเภทและระดับของความพิการแต่ละคน รวมไปถึงการส่งเสริมให้คนพิการประเภทต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูล บริการ ข่าวสาร ในทุกช่องทางได้เพิ่มมากขึน
๓. ส่ งเสริมการดูแลเรื่ องการจ้ างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึง
กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพส้าหรับคนพิการ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงการกู้ยืมได้ง่ายขึน
๔. ปรั บ อัตราเบี ยยั ง ชีพ คนพิ การเป็น ๑,๐๐๐ บาทแบบถ้ ว นหน้า และปรับ ปรุ งสวั ส ดิก ารอื่ นให้
เหมาะสมกับความจ้าเป็นของคนพิการ
๕. สนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การรักษาบ้าบัดฟื้นฟูให้กับคนพิการทุกกลุ่มวัย รวมไปถึง
การเพิ่มการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์และเด็กปฐมวัย เพื่อลดโอกาสการเกิดความพิการและเพิ่มความ
รวดเร็วในการเข้ารับการรักษาบ้าบัดฟื้นฟูได้มากขึน
๖. จั ด ให้ มี ศูน ย์ บ ริ การคนพิก ารครบวงจร ส่ ง เสริ มอาชีพ ผู้ ดู แลคนพิ การ เสริ มสร้ างบทบาทของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลคนพิการให้มากขึน
๗. ส่งเสริมให้มีการจัดท้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีตามหลักการอารยสถาปัตย์ (Universal
Design) เพื่ออ้านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ้าวันให้กับคนพิการมากขึน โดยเริ่มจากอาคารสาธารณะ
สร้างใหม่ทุกอาคาร อาคารส้านักงาน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีอยู่เดิม ขยายสู่อาคารประเภทอื่น
รวมถึงการขนส่งสาธารณะทุกระบบ ให้รองรับคนพิการทุกประเภทได้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถใช้
ชีวิตประจ้าวันได้โดยไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มการ
เข้าถึงรถเข็นและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นรองรับ ควบคุมความถูกต้องของการติดอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก เช่น
เบรลล์บล็อกบนทางเท้า ระดับความสูงของปุ่มลิฟต์ เป็นต้น

๕๓
๘. ยกระดับการจัดท้าระบบฐานข้อมูล รวบรวมสถิติสถานการณ์คนพิการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส้าหรับคนพิการ เช่น แนะแนวให้ค้าปรึกษาด้านการเรียนต่อสถานที่บ้าบัดฟื้นฟู
รักษา และการประกอบอาชีพ เป็นต้น
ด้านที่อยู่อาศัย
๑. จัดตังคณะกรรมการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง บูรณาการการท้างาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมจัดท้าแผนบริหารจัดการที่อยู่อาศัย
แห่ ง ชาติ โดยมีเ ป้ า หมายเพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการด้า นที่ อยู่ อ าศั ย อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และควบคุ ม
ผลกระทบจากการพัฒนาธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัย
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และมีโอกาสเลื่อนชันการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี
ขึนเพื่อความมั่นคงในชีวิตโดยการสนับสนุนมาตรการทางภาษีรองรับตามความเหมาะสม
๓. สนับสนุ นให้ส ถาบั นพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดโครงการช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ มี
รายได้น้อยในชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ถูกสุขลั กษณะและมีสภาพแวดล้ อมที่ดี โดยท้าหน้าที่เป็น
ตัวกลางประสานด้านสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
๔. สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากขึน เพื่อ
สนองตอบความต้องการบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้กลุ่มต่างๆ ตามฐานะและก้าลังซือ
๕. ส่งเสริมการซือขายที่อยู่อาศัย ทังบ้านใหม่และบ้านมือสอง เพื่อพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยให้เติบโต
อย่างมั่นคง ด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม มีความสมดุลย์ระหว่างความต้องการที่อยู่อาศัยที่ แท้จริง กับการ
สนองตอบทางธุรกิจ พร้อมทังมีหลักประกันที่มั่นคงในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๖. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและวัสดุการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
และราคาต่้าลง

๕๔
นโยบายด้านแรงงาน
แรงงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
ด้ว ยการประกัน รายได้แ รงงานให้ ส อดคล้ องกับค่ าครองชี พ การให้ การคุ้ มครองแรงงานในเรื่องสิ ทธิและ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสากลมีความปลอดภัยในการท้างาน การเพิ่ม
ทักษะความสามารถให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคแรงงานในทุกมิติและความสมดุล
ในตลาดแรงงาน เพิ่มอ้านาจการต่อรองของแรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการอ้านวยความสะดวก
และคุ้มครองแรงงานไทยที่จะไปท้างานในต่างประเทศ จึงก้าหนดนโยบายด้านแรงงานไว้ ดังนี
๑. จัดท้าแผนแม่บทการผลิต และจัดหาก้าลังแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตใน
ประเทศ ออกกฎเกณฑ์ที่เอือต่อผู้ประกอบการในการเข้าถึงแรงงานที่เพียงพอ และความต้องการแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
๒. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน ดังนี
๒.๑ ปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับ ค่าครองชีพ ความสามารถในการท้างาน สภาวะสังคม และ
เศรษฐกิจ ด้วยการประกันรายได้ค่าแรงขันต่้า และการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ
๒.๒ ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล
๒.๓ ก้าหนดสิทธิลาคลอดแก่มารดาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน และให้สิทธิบิดาลาหยุดเพื่อร่วม
ดูแลบุตร เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยได้รับเงินชดเชยค่าจ้างจากความร่วมมือระหว่างนายจ้างและส้านักงาน
ประกันสังคม
๒.๔ ยกระดับการด้าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเลิก
กิจการ ให้ได้รับเงินค่าชดเชย
๒.๕ ส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในสถานประกอบการ ด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น ให้น้า
ค่าใช้ จ่ ายมาค้านวณหั ก ภาษีนิ ติบุ คคลได้ เป็นต้ น และส่ งเสริมการจัด สวัส ดิ การที่ จ้าเป็ น เพิ่ม ขึนในสถาน
ประกอบการ
๒.๖ ส่งเสริมสิทธิการรวมตัวของลูกจ้าง เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของตนเอง
๓. ด้าเนินการให้แรงงานทังในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะ
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน การจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานสากล

๕๕
๔. พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และจัดเก็บฐานข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบอย่าง
ละเอีย ด เพื่อประกอบการก้า หนดนโยบาย เช่น จ้ านวน หมวดหมู่ พืนที่ เป็นต้ น โดยตั งหรือมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
๕. ขยายสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารของแรงงานนอกระบบ ด้ ว ยการยกระดั บ สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารใน
ประกันสังคม มาตรา ๔๐ และส่งเสริมการเข้าร่วมในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
๖. การอ้านวยความสะดวกและการจัดระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติให้ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของภาคการผลิต โดยไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการการจัด
จ้าแนกประเภทงานที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท้า และการจัดระบบการน้าเข้าแรงงานข้ามชาติ การขจัด
ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย และการจัดท้าทะเบียนแรงงานข้ามชาติและระบบการตรวจสอบที่สะดวก
ต่อการควบคุม
๗. ส่งเสริมการมีงานท้าของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการก้าหนดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
ตามความสามารถของผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร เช่ น การท้ า งานแบบบางเวลา การท้ า งานชั่ ว คราว
การท้างานแบบสัญญาระยะสัน การขยายโอกาสการท้างานของผู้สูงอายุที่มีความช้านาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการด้วยการใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ เช่น การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เป็นต้น
๘. พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมื อแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
เชื่อมโยงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงงาน และการบูร
ณาการกับสถาบันการศึกษาทังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางภาษี
และสิทธิประโยชน์ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ
๙. ส่ ง เสริ ม ให้ แรงงานไทยไปท้า งานต่ า งประเทศอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศรี แ ละมี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี โดยการ
สนับสนุนด้านสินเชื่อการไปท้างาน การฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ ภาษา การสร้างหลักประกัน และ
การคุ้มครองดูแล ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่างการท้างานในต่างประเทศ
๑๐. ปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โปร่งใส ขยายความคุ้มครองถึงบุตร
และคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมทังเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม
๑๑. ปรั บ ปรุ ง ระบบแรงงานสั มพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ ท้างานมีสิ ทธิเลื อกผู้ แทนของตน และ
คุ้มครองผู้ด้าเนินการจัดตังสหภาพแรงงาน

๕๖
๑๒. สนั บ สนุ น การจ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญเรื่ องแรงงานข้ า มชาติ ใ นอุ ต สาหกรรมเป้า หมาย รวมทั งให้ มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยค้านึงถึงการเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพในกรอบอาเซียน และต้อง
พิจารณาถึงการไหลเวียนแรงงานอย่างสมดุล

๕๗
นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมยุคใหม่ที่มีจ้านวนสินค้าและบริการเพิ่มมากขึน ผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการซือขายผ่านระบบออนไลน์ที่รวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาปรับตัว
รองรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถด้าเนินการและรับการเยียวยา
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการขันพืนฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐ ในการติดต่อ ประสานงาน และธุรกรรมต่าง ๆ พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายที่จะช่ว ย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อการแข่งขันในโลกยุค ใหม่ควบคู่กับการสร้างสังคมใหม่ที่เป็นธรรม จึงก้าหนด
นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ ดังนี
๑. สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันจัดตังองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นอิสระเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทังแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่ขัดแย้งกับหลักการความเป็นอิสระ
ดังกล่าว
๒. สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค (สคบ.) และศูนย์ด้ารงธรรม
ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน ตลอดจน
ผู้ประกอบการรายย่อย
๓. พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัยและครอบคลุม
โดยยึดถือการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนและผู้ประกอบการเป็นหลัก รวมถึงให้อ้านาจสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริโภคมีอ้านาจในการด้าเนินคดีทางกฎหมายแทนผู้บริโภคได้
๔. ก้าหนดมาตรการความปลอดภัยบนพืนที่ออนไลน์ให้มีความรัดกุม ปลอดภัยในการท้าธุรกรรมและ
ป้องกันการก่ออาชญากรรมออนไลน์ จัดให้ มีระบบการยืนยันตัว บุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการด้าเนิน
ธุรกรรมออนไลน์ ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน
๕. ก้ากับ ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการท้าธุรกรรมต่างๆของประชาชนในทุกกรณี การ
เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือในพื นที่สาธารณะต้องได้ความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
ยกเว้นเป็นค้าสั่งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายโดยด้าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการด้าเนินชีวิตของประชาชน
๖. สนับสนุนให้ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพืนที่ส่วนกลางบนสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลอกลวง หรือประพฤติผิดซ้า โดยวิธีการด้าเนินการต้อง
ค้านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นส้าคัญ เพื่อสังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด

๕๘
นโยบายสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างเกินจุดสมดุลสามารถเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นความถี่ของภัยพิบั ติที่สู งขึน รวมถึงจ้านวนทรัพยากรที่น้อยลงอย่า งมีนัยยะส้าคัญ พรรคประชาธิปัตย์
ค้านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนประชาคมโลกเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และ ข้อตกลง ณ กรุงปารีส
(Paris Agreement) ที่ประเทศไทยได้ร่ วมลงนามในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ขณะเดียวกัน พรรคฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่รัฐบาลสามารถส่งเสริมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนนีผ่านกลไกตลาด การมีส่วนร่วมของเอกชน และภาคประชาสังคม
พรรคประชาธิปัตย์ จึงก้าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ
ทัง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ ๔ ข้อ ดังนี
๑. ด้าเนินนโยบายเพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ถือกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และอยู่บนพืนฐานของการไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชน
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินธุรกิจของ
ตน ผ่านทางการขอความร่วมมือ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
๓. ใช้กลไกตลาดในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เช่น ลดการใช้พลาสติกในภาค
ประชาชน และจัดการขยะอุตสาหกรรมผ่านนโยบายภาษี เป็นต้น
๔. สร้างความร่ว มมือระหว่างกระทรวงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้ อมอย่างบูรณาการ โดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นที่ตัง
ด้านการจัดการขยะ
๑. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน โดยสนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา และอื่น ๆ ลด
และคัดแยกขยะ น้ากลับมาใช้เป็นประโยชน์ เช่น ธนาคารขยะชุมชน และให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการลด
และคัดแยกขยะ
๒. พัฒนาระบบและสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
๔. สนับสนุนงบประมาณบุคลากร และวิชาการ แก่ท้องถิ่น เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร ตังแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การน้ากลับมาใช้ประโยชน์ และการก้าจัดที่ถูกต้องตามหลั ก
สุขาภิบาล

๕๙
๕. ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการจัดเก็บ และขนส่งขยะ ก้าหนดให้มีการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน ภายใต้หลักการความรับผิดชอบเป็นของผู้ผลิต
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้น
รูปแบบศูนย์ก้าจัดขยะชุมชนรวม โดยให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การก้าจัดขยะที่เหมาะสม
๗. เร่งแปรรูปขยะ และก้าจัดขยะตกค้าง ให้เสร็จสินโดยเร็วพร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่
ก้าจัดขยะทั่วประเทศ
๘. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเชือเพลิงขยะ (RDF) ผลักดันโรงงานแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมัก และ
สนับสนุนพลังงานชีวภาพที่แปรรูปขยะเป็นกอาซชีวภาพ
๙. จัดระเบียบการบริหารจัดการ คัดแยะขยะอันตรายในชุมชน โดยการก้าหนดสถานที่รวบรวมขยะ
อันตรายให้ชัดเจน และมีหน่วยงานดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
๑๐. รณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และหลอดพลาสติก โดยมีมาตรการก้ากับ
ดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การเก็บภาษีถุงพลาสติกจากผู้ค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้าปลีกคิดค่าธรรมเนียมกับ
ลูกค้า กระตุ้นให้ผู้บริโภคทั่วไป ใช้ถุงผ้า ถุงย่อยสลาย หรือถุงที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้ใหม่ (reusable bags)
๑๑. จัดตังกองทุนขจัดพลาสติกเพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ
๑๒. สร้างมาตรการกระตุ้นการลดและเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การจูง
ใจคืนขวดพลาสติก ด้วยระบบคืนเงินมัดจ้า การเลิกใช้หลอดพลาสติก ในสถานที่ราชการ ที่ท้าการหน่วยงาน
ของรัฐ อาคารส้านักงานบริษัท ห้างร้าน รวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มที่ร่วมโครงการ เป็นต้น
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
๑. เมื่อเกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศให้มีแผนงานรองรับที่ชัดเจน ก้าหนดผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔
มาตรการ คือ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการเตรียมความพร้อม มาตรการลดมลพิษฉุกเฉิน และ
มาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับมลพิษ
๒. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัว รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึนกับประชาชน
๓. เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็น ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาภาวะมลพิษ
อากาศ การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากต่างประเทศ เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานราชการต้องให้
ความส้าคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องและระดมความคิด
ของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

๖๐
๔. น้ านวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ในการวางระบบการสั งเกตการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ
โดยประมาณ เมื่อพบความผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบได้ง่ายและรวดเร็ว
๕. สร้างจิตส้านึกในเด็กและเยาวชน ในทุกระดับชันเรียน ให้ตระหนักในปัญหาและผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง รวมทังการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนในวาระต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก้าหนด
วาระทางสังคมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
๖. ก้าหนดให้เขตสถานศึกษาเป็นเขตสถานควบคุมและปลอดมลพิษทุกชนิดและเป็นแม่แบบกับชุมชน
โดยรอบ
๗. มาตรการจ้ากัดรถยนต์ที่จะวิ่งเข้าไปในเขตควบคุมคุณภาพอากาศ รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึน รวมทังการควบคุมและ
ก้าจัดรถยนต์ที่ก่อมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด
๘. ผลักดันมาตรการระยะยาว เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมอากาศสะอาด เช่น ยกระดับยานยนต์ใช้
พลังงานสะอาด เข้มงวดการเผาไหม้ในพืนที่เกษตรกรรมพร้อมมีมาตรการส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกร การงด
ออกใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ ในเขตกรงเทพมหานครและปริมณฑล ยุติการออกสิทธิ บีโอไอ
แก่โรงงานที่ก่อมลพิษทั่วประเทศ การติดตังระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติทุกโรงงาน การ
ส่งเสริมพลังงานสะอาด ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น
๙. เร่งเพิ่มพืนที่สีเขียวให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การปลูกต้นไม้ใน
เขตเมืองทั่วประเทศ เป็นต้น
ด้านการบริหารจัดการนาอย่างยั่งยืน
๑. บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกลไกการตลาด เช่น มาตรการทางภาษี เพื่อ บังคับให้มีการบ้าบัดน้าเสีย
อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น
๒. จัดท้าแผนขันตอนในการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางน้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะป้องกัน
ความเสี ย หาย และให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย ได้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ทั นท่ ว งที มีร ะบบเตื อ นภัย จากภั ย
ธรรมชาติ ที่ ทั น สมั ย และมี ส่ ง เสริ ม โครงสร้ างองคาพยพของรั ฐ ในการแก้ ปั ญ หาภั ย พิ บั ติทุ ก ชนิ ดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานเชี่ยวชาญ Disaster Discovery เป็นต้น
ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล
๑. จั ด ระเบี ย บการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล และหมู่ เ กาะต่ า ง ๆ โดยมี ม าตรการการควบคุ ม จ้ า นวน
นักท่องเที่ยว สร้างจิตส้านึกให้กับผู้ประกอบการ ทังไทยและต่างประเทศ ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ถึงข้อปฏิบัติ ต่าง
ๆ ที่จะไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ

๖๑
๒. ด้าเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือของทังภาครัฐและ
เอกชน ในการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางและความแรงของคลื่น รวมถึงการ
สร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน เป็นต้น
๓. ควบคุมการท้าการประมงของเรือประมงพาณิชย์เพื่อไม่ให้รุกล้าเข้ามาท้าการประมงชายฝั่ง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของธรรมชาติ และแนวปะการังในระยะยาว
๔. ส่ งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและประชาชนตามแนวชายฝั่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

๖๒
นโยบายสัตว์เลียง
พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมการเลียงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของ
ครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวยุคใหม่รักสัตว์ และมีสัตว์เลียงเป็นเพื่อนอยู่ในชีวิตประจ้าวัน เพื่อช่วย
กล่อมเกลาและบ้าบัดจิตใจคนในครอบครัว โดยเฉพาะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความอ่อนโยน มีเมตตา
กรุณา และส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณ ค่าของทุกชีวิต มิใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านัน แต่ยังรวมถึงสัตว์ประเภทต่าง ๆ
ที่จะต้องได้รับการดูแลที่ดี ปลอดภัย มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์และอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข ปราศจากการถูกทารุณกรรม การถูกทอดทิง
อย่างไรก็ตามปัจจุบันการดูแลสัตว์เลียงในสังคมไทยยังคงประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลียง การทอดทิง การทารุณกรรม โรคระบาดในสัตว์ รวมถึงปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ การควบคุมและจัดระเบียบการซือขายสัตว์เลี ยง สิ่งเหล่านีล้วนส่งผล
กระทบต่อผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลียงสัตว์เลียง พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายสัตว์เลียงไว้ ดังนี
๑. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการซือขายสัตว์เลียง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนา ยกระดับมาตรฐานผู้ขาย เช่น ฟาร์ม เพาะเลียง ฟาร์มจัดจ้าหน่าย ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น ด้วยการจัดตัง
หน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและการด้าเนินงานของฟาร์มสัตว์เลียง โดยมีการออกใบอนุญาต ก้าหนด
มาตรฐาน ตังแต่การผสมพันธุ์เพื่อจ้าหน่าย ก้าหนดให้มีระบบในการดูแลสัตว์เพื่อการผสมพันธุ์และรอขายที่
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการเลียงดูที่ถูกสุขลักษณะ มีการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในเบืองต้น
รวมถึงการให้ความรู้ฟาร์มในการสร้างระบบติดตามสัตว์เลียงที่ขายออกไป การก้าหนดให้ฟาร์มมีหน้าที่ในการ
ประเมินความเหมาะสมของผู้ซือ และการขึนทะเบียนสัตว์ก่อนขาย
๒. อ้านวยความสะดวกในการจัดการขึนทะเบียนสัตว์เลียง และออกใบอนุญาตกับผู้เลียง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยมีการตังหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เลียงมีความรับผิดชอบและดูแลสัตว์เลียงอย่างมี
คุณภาพ ลดปัญหาสัตว์จรจัด ซึ่งเกิดจากการเลียงแล้วทิงของเจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมทังหาวิธีการ
เชื่อมโยงผู้เลียง ผู้ค้าสัตว์เลียง และสถานพยาบาลสัตว์ได้ เพื่อควบคุมจ้านวน ตรวจสอบการเลียง และเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค
๓. จัดสิทธิให้สัตว์เลียงที่ขึนทะเบียน เช่น การใช้สวนสาธารณะ และพืนที่สาธารณะ การรับสิทธิพิเศษ
ในการบริการรักษาพยาบาลสัตว์ การซืออาหารสัตว์เลียง เป็นต้น
๔. ส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้
มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีเพื่อควบคุมราคา โดยต้องค้านึงถึงคุณภาพของอาหารสัตว์ด้วย
๕. สนับสนุนให้มีสถานพยาบาลรั กษาสัตว์อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปถึงประชาชน
กรณีมีสัตว์เจ็บป่วย ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสม และก้าหนดสิทธิสัตว์ป่วยในสถานพยาบาลสัตว์

๖๓
๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลียงที่ถูกต้อง ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
เหมาะสม จัดหลักสูตรอบรมผู้เลียงสัตว์ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการป้องกันการทอดทิงหรือทารุณกรรมสั ตว์ โดยการสร้างระบบ
ควบคุม ตรวจสอบการกระท้าความผิด ให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถ
เชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็วมากขึน
๘. สนับสนุนให้มีการตังหน่วยงานดูแลสัตว์จรจัดประจ้าทุกจังหวัด ในรูปแบบศูนย์พักพิงสัตว์ (Animal
Cop) ขึนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้าหน้าที่บริหารจัดการดูแลสัตว์จรจัดในลักษณะเปิด เพื่อควบคุม
จ้านวนและหาผู้รับเลียงสัตว์จรจัด มีระบบการค้นหาสัตว์จรจัด ระบบการช่วยเหลือ สถานที่รองรับและดูแล
สัตว์ที่มีคุณภาพ และการป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ โดยจัดเจ้าหน้าที่แ ละอาสาสมัครดูแลสัตว์ในศูนย์
พักพิงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
๙. สนับสนุนให้ประชาชนที่มีความพร้อมรับสัตว์จรจัดไปเลียง ผ่านการประชาสัมพันธ์ และสร้าง
มาตรการจูงใจให้ประชาชน เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นต้น
๑๐. ประสานงานและอ้านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มีความต้ องการรับสัตว์ที่ฝึกฝนเพื่อการใช้
ประโยชน์ เช่น การน้าสุนัขไปใช้งานกับหน่วยงานต้ารวจ ทหาร ที่มีความต้องการ เป็นต้น
๑๑. ยกระดับ การท้างานในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการส่งเสริมสวัสดิภาพสั ตว์ โดย
ผลักดันให้ประเทศไทยปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ข้อเสนอแนะตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด
๑๒. สนั บ สนุ น การจั ดมาตรฐานของสวนสั ต ว์ ห รื อ พื นที่ที่ ใ ช้ ใ นการดู แ ลสั ต ว์ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์

๖๔
นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสถิติความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึนเรื่อย ๆ จนติดอันดับ
ต้นของโลก นอกจากนียังมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการปัญหาอาชญากรรม ความ
รุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติภัยอื่น ๆ เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงมาตรฐานการด้ารงชีวิต
ของประชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญกับการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการส่งเสริมให้มีระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเน้นการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัย และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในพืนที่ต่าง ๆ
ในการป้องกันปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถด้าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีสวัสดิภาพ
พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ ดังนี
๑. สร้างมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผ่านการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ประชาชนสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีการแก้ปัญหาที่
ได้มาตรฐาน เช่น สถานีต้ารวจ สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น
๒. การเพิ่มศักยภาพระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อลดปัญหาโจรกรรมและอาชญากรรม เช่น การ
ติดตังระบบกล้องวงจรปิด CCTV และการติดตังไฟส่องสว่างให้คลอบคลุมพืนที่จุดเสี่ยงทั่วประเทศ เป็นต้น
จัดตังศูนย์ร้องขอข้อมูลเพื่ออ้านวยความสะดวกในการขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
๓. สนับสนุนให้มีการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงบทลงโทษให้ทันสมัยและมีความเป็นธรรมมากขึน
เช่น การข่มขืน การท้าร้ายร่างกาย และการละเมิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้าให้ได้รับ
โทษสูงสุด
๔. ก้าหนดให้มีหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้ความคุ้มครองประชาชนให้มีความ
ปลอดภัยจากการท้าธุรกรรมและป้องกันการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการ
ยืนยันตัวบุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการด้าเนินธุรกรรมออนไลน์ ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชน
๕. ยกระดับมาตรฐานของสาธารณูปโภครัฐให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึน เช่นการเพิ่มความ
สะดวกในการใช้พืนที่ทางเท้า และการน้าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นต้น
๖. สนับสนุนการใช้ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อตรวจจับผู้กระท้าความผิดกฎจราจร
เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร และการตรวจจับความเร็ว เป็นต้น ให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ

๖๕
๗. ทบทวนการจราจรในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน โดยเน้นความสะดวกสบายและปลอดภัย
๘. สร้างกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชน
โดยการมีมาตรการและหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ มีการวางแผนการรองรับกรณีการ
เกิดภัยพิบัติและเครื่องมือที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตได้อย่างทันท่วงที
๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังภัยภาคประชาชน โดยก้าหนดให้อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสนับสนุนแนวคิด ๑ ต้าบล ๑ หน่วยกู้ภัยเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการแก้ไขอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
๑๐. เพิ่มช่องทางการสื่อสารจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึน โดย Application
Smart Phone ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการชีแจงจากเจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็น
และประเมินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันภัยใกล้ตัวต่างๆ
๑๑. ยกระดับกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึน สามารถ
รองรับปัญหาอุบัติภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น
๑๒. สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในด้านการป้องกันและรับมือภัยก่อการร้าย มีเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและวางแผนเตรียมพร้อมในการป้องกัน รับมือและแก้ปัญหาภัยจากการก่อการร้าย
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน รวมตัวเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยที่เกิดขึนภายในชุมชน
๑๔. สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชน ส่ งเสริมมาตรการในการประกันภัย รวมทั งประกันความเสี่ ยงของ
ประชาชนจากภัยก่อการร้าย

๖๖
นโยบายกีฬา
พรรคประชาธิปัตย์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยด้วยการส่งเสริมการกีฬา ทังในระดับ
บุคคล ตังแต่ร ะดับเยาวชน เพื่อสร้างความเป็นเลิ ศ ทางการกีฬา พัฒ นาคนให้ เป็นนักกีฬา สร้างนักกีฬา
สมัครเล่นและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพให้มีความสามารถมากขึนไปสู่ระดับโลก ในอีกด้านหนึ่งก็ให้การสนับสนุน
ทังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีหน้าที่ส่งเสริมการกีฬาและสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาและรับชมกีฬาให้เกิดขึน
ในสังคมไทย
พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายกีฬาไว้ ดังนี
๑. ส่ ง เสริ ม โอกาสในการเข้ า ถึ งกี ฬ าและการออกก้ า ลั ง กายเพื่ อสุ ข ภาพของประชาชน ด้ ว ยการ
สนับสนุนการเข้าถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านกีฬา ทังสถานที่ อุปกรณ์ ที่มีความสมบูรณ์พร้อม เช่น การสร้าง
ลานกีฬาในชุมชนอย่างทั่วถึง การเปิดพืนที่ภายในสถานศึกษาให้ชุมชนได้เข้าใช้ ประโยชน์เพื่อการกีฬาและการ
ออกก้าลังกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น
๒. สร้างวัฒนธรรมการรับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสได้รับชมการแข่งขัน
กีฬาระดับโลกนัดส้าคัญๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การชมกีฬาในสนามแข่ง การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ฟรีทีวี
ของทางดิจิตอล ออนไลน์ เป็นต้น
๓. ปลูกฝังให้เยาวชนสนใจและเล่นกีฬา โดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกพืนที่ตามความ
เหมาะสม
๔. ส่ ง เสริ ม การจั ด มหกรรมการแข่ ง กี ฬ าระดั บ ประเทศหรื อ ระดั บ โลกที่ ป ระเทศไทย ส่ ง เสริ ม
อุต สาหกรรมท่อ งเที่ ย วด้ว ยกีฬ า (Sport MICE) โดย การท่ องเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานเอกชน ในฐานะผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อ
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว
๕. สนับสนุนกีฬาให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย การสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ การเสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เป็นต้น
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาสมัครเล่น โดยเฉพาะส่งเสริมความ
เป็นเลิศของกีฬาบางประเภทที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญ ให้มีมาตรฐานชัดเจน และเป็นแบบแผนเดียวกัน เช่น
กีฬายกน้าหนักหญิง มวยไทย เป็นต้น อีกทังสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิที่เหมาะสมส้าหรับนักกีฬาอาชีพและ
อดีตนักกีฬาด้วย
๗. จัดตังโครงการ “นักกีฬาแห่งชาติ ” (Hall of fame) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยที่เป็น
แบบอย่าง มีความสามารถทางกีฬา และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์

๖๗
๘. ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาไทย รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยในต่างประเทศ
เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และแข่งขันกีฬา
๙. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬ า ทังด้านอุปกรณ์กีฬา โครงสร้าง
พืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวก และอื่น ๆ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกีฬา
และเป็นประโยชน์กับคนไทยในการเข้าถึงกีฬาในทุกมิติ
๑๐. ก้าหนดกติกา ระเบียบของกีฬาไทย ให้มีความชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะมวยไทยให้มีความ
ชัดเจน
๑๑. ก้าหนดหน่วยงานการบริหารกีฬา ให้มีความชัดเจนในหน้าที่และภารกิจ มีความเป็นเอกเทศและ
คล่องตัว โดยแยกการบริหารงานกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก้าหนดหน่วยงาน การกีฬา
แห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการกีฬา ฯลฯ
รวมทังให้มีหน่วยงานตรวจสอบและพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
๑๒. ยกระดับและพัฒนากีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยการก้าหนดโครงสร้างอาชีพ จัดตังสถาบันพัฒนาศักยภาพนักแข่งเกมมืออาชีพ เพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพ
ทางเลือกในอุตสาหกรรมเกม โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสโมสรกีฬา รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกันการเสพติดเกม ด้วยการมีข้อก้าหนดที่เคร่งครัด เหมาะสม

๖๘
นโยบายการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญในการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของ
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเอกลักษณ์และรากฐานส้าคัญในการสร้างชาติให้เกิดความสามัคคี มั่นคง และด้ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย และเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงก้าหนดนโยบายเพื่อการ
ท้านุบ้ารุงศาสนา และฟื้นฟู-บ้ารุง-รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี
๑. เร่งปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบด้านศาสนา แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การบริหาร
จัดการ การส่งเสริมท้านุบ้ารุงทุกศาสนาโดยรัฐ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการศึกษา อบรม บุคลากรของทุกศาสนา เพื่อให้น้าหลักธรรมของศาสนามาใช้ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม
๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามวาระต่าง ๆ เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจศาสนิก
ชน ให้มีความเอืออาทร มีความรัก ความสามัคคี และด้ารงชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม พร้อมน้าหลักศาสนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาในบริบทของสังคมอย่างถูกต้อง น้าไปสู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน
๔. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสนา ทังระดับผู้น้าศาสนาและศาสนิกชน
๕. ปรับปรุงค่าตอบแทนผู้น้าทางศาสนาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและบทบาทภารกิจในปัจจุบัน
๖. ส่งเสริมการท้านุบ้ารุง การพิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทังศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปั ญญาไทยให้ มีค วามยั่ งยื น และเจริญก้า วหน้า ด้ว ยการศึกษา ค้นคว้า วิ จัย ฟื้นฟูและพัฒ นาเพื่ อ
ประโยชน์ของประเทศและความเจริญมั่นคงของชาติ
๗. ส่งเสริม ดูแล รักษา ท้านุบ้ารุง โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถาน หอศิลป์และศิลปวัตถุ
เป็นต้น ให้มีสภาพยืนยง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป
๘. สนับสนุนการลงทุนและน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย สู่สังคมโลก และ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อรู ปแบบต่าง ๆ โดยก้าหนดมาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านวัฒนธรรม เช่น อาหาร เสือผ้า กีฬา ธุรกิจบันเทิง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ไทย ในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

๖๙
นโยบายด้านสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนมีความส้าคัญต่อ การพัฒ นาประเทศในหลายมิติ แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ท้าให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่มากมาย มีผู้ประกอบการ ผู้ใช้ และผู้บริโภคสื่อ
แขนงต่ า ง ๆ จ้ า นวนมาก มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ นในการน้ า เสนอข้อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
จนกระทบสิทธิบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ดีงามของสื่อสารมวลชน
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศโดยรวม แม้จะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด แต่การบังคับ
ใช้กฎหมายยังมีปัญหาอยู่อีกมาก พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายด้านสื่อสารมวลชน ดังนี
๑. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนทุกแขนง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ภายใต้กรอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. สนับสนุนให้สื่อสารมวลชนได้แสดงบทบาทของผู้น้าข่าวสาร ความรู้ ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม
อย่างอิสระ และร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยยึด มั่นในจรรยาบรรณที่ดีงาม
แห่งวิชาชีพ ยึดถือประโยชน์สาธารณะมาก่อนประโยชน์ส่วนตนและองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตตาม
หลักจริยธรรมและน้าเสนอข้อมูลข่าวสารทีค่ รบถ้วนรอบด้าน ตรงไปตรงมา ปราศจากการครอบง้า
๓. ปรับปรุงกลไกการดูแลสื่อสารมวลชนให้มีความเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
หรือแทรกแซงต่อการท้าหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยสนับสนุนให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีอิสระในการท้าหน้าที่ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเข้มงวด มีความรับผิดชอบต่อสั งคม และเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกการควบคุมกันเองที่มีกฎหมายรับรอง
๔ . ปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมายที่จ้ ากั ดสิ ทธิเสรีภ าพหรือเป็นอุปสรรคต่อการท้าหน้าที่ของสื่ อมวลชน
โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๕. สนับสนุนให้มีการก่อตังสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อก้ากับดูแลและปกป้องสิทธิของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทุกระดับ โดยท้าหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักจรรยาบรรณที่ดีงามและลงโทษ
บุคคลที่ท้าความเสื่อมเสียให้กับวิชาชีพโดยรวม
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก้าหนดจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนแต่ละแขนงให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและเข้าถึงรายละเอียดแบบแผน ในการจัดหา วิเคราะห์ และน้าเสนอข่าวสาร ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
โดยมีการแจกแจงขันตอน วิธี แนวทางการปฏิบัติงาน และขอบเขตของการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน
๗. สนับสนุนให้ผู้ใช้สื่อใหม่ที่พัฒนาขึนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะต้องเคร่งครัดต่อข้อก้าหนด
ของกฎหมาย เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น และตระหนักถึง ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในสังคม

๗๐
๘. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและผู้บริโภคสื่อมี บทบาทในการตรวจสอบการท้าหน้าที่ของสื่อแต่ละ
ประเภทอย่างกว้างขวาง
๙. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในทุกแขนงเพื่อยกระดับคุณภาพเนือหาสื่อตอบสนองการสร้างสังคมที่ดี เพิ่ม
คุณค่าต่อการพัฒนาความรู้และจิตใจของคนในสังคม

๗๑
นโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขันพืนฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดย
เสมอภาคกัน ทังสิทธิขันพืนฐานในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน สิทธิในการประกอบอาชีพภายใต้สภาวะที่พึง
ปรารถนา สิทธิในการด้าเนินชีวิตทั่วไปอย่างเป็นธรรม สิทธิการรวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง การด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ ค้านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชือ
ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพืนเพทางสังคม
ทรัพย์สิน ก้าเนิด หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายไว้ ดังนี
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
๑. ส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิและเสรีภาพตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส้าหรับบุคคล ทุกคน
ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่แบ่งแยกเรื่องถิ่นก้าเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม ความ เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็น ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๒. บูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศทุกด้าน ด้วย
การน้ า แนวคิ ดด้านการคุ้ม ครองสิ ทธิม นุ ษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก้าหนดแนวทางการพัฒ นา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจะช่วย ส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตย น้าไปสู่กระบวนการ พัฒนาที่ยั่งยืน
ถาวร การมีสังคมที่สันติสุขและยึดหลักนิติธรรม
๓. รณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
จริยธรรม ด้วยให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการ ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง
การมีความรับผิดชอบต่อตนและสังคมและการมีจริยธรรมแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
๔. สนับสนุนการด้าเนินงานตามอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามที่รัฐบาล ไทยได้ให้ไว้กับ
นานาประเทศ
๕. ปลู ก ฝั ง ความเคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โดยปรั บปรุ ง กลไกลภาครั ฐ และ
สนับสนุนกิจการขององค์กรเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเสมอภาคและสันติ
๖. เสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๗. ส่งเสริมกระบวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเอืออาทรต่อกัน เพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ป้องกันและลดข้อขัดแย้งในสังคม และน้าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๘. พัฒ นาและปรั บ ปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้ เอือต่อการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และด้าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพทันต่อยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้านสตรี
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ด้วยการก้าหนดอัตราส่ว นของเพศชายและเพศหญิง
ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง ในระดับการเมืองท้องถิ่น คือ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)

๗๒
๒. ส่งเสริมให้มีนโยบายในเรื่อง การลดความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) สร้างองค์
ความรู้ เรื่ องสถาบั น ครอบครั ว ความสั มพันธ์ ตลอดจนเพศศึกษา ด้ว ยการปรับปรุงหลั กสู ตรเพศศึกษาที่
ครอบคลุมทังเรื่องการเคารพเพศต่างกัน การเคารพในเนือตัว การดูแลความสัมพันธ์ ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ การวิเคราะห์แยกแยะ ส่งเสริมให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดการกับ
ปัญหาในครอบครัวอย่างถูกวิธี
๓. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสตรีทางกฎหมาย พิจารณาเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระท้าความผิด
อ้านวยความสะดวกเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนให้มีต้ารวจหญิงทุกสถานี
๔. มีมาตรการเพื่อลดจ้านวนการถูกคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสังคม และเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการถูกคุกคามหรือล่วง
ละเมิดทางเพศ ให้ผู้ประสบปัญหามีที่พึ่งทางใจ เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ ด้วยการส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ รวมทังขยายระยะเวลาการแจ้งความคดีการคุกคามทางเพศ เป็นภายใน ๑ ปี
๕. เคร่งครัดในการควบคุมเนือหาของสื่อที่ส่อแสดงให้เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ ปลุกจิตส้านึกของสังคมให้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันและสิทธิของเพศชายและเพศหญิง เพื่อลดจ้านวน
การถูกคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ
๕. เปิดพืนที่ให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ของสังคม รวมถึง
ส่งเสริมการท้างานของเครือข่ายสตรีในทุก ๆ ด้าน
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรี ภาพให้กับสตรีด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.ความเสมอภาคเท่าเทียม พ.ร.บ.การ
ป้องกันและการแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ร.บ.ป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น
๗. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของสตรีที่ท้างานและ
แต่งงานในต่างประเทศ เช่น บาห์เรน เกาหลีใต้ ไต้หวัน รัสเซีย เป็นต้น
ด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
๑. ท้าการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา ขยายเรื่องทัศนคติทางเพศและสิทธิมนุษยชน เน้นความเข้าใจ
เรื่องการยินยอม และการโทษเหยื่อ เพิ่มต้ารวจหญิง จัดการกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพศสภาพอื่น ๆ
(LGBTQ) ให้ทุกสถานี ต้องมีต้ารวจหญิงอย่างน้อย ๑ คน ให้หน้าที่ต้ารวจหญิงรับเรื่องแจ้งความและดูและสาย
ด่วน
๒. ลดจ้านวนการตังครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนการเข้าถึงถุงยางอนามัยฟรี เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ลด
การชักจูง โดยมีป้ายค้าเตือนก้ากับ ให้ความรู้เด็กและเยาวชนผ่านการศึกษา
๓. ขยายสิทธิสมรสให้ทุกเพศ ด้วยการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เปลี่ยนนิยามของคู่
สมรสจาก “ชายหญิง” เป็น “บุคคลสองคน” เพื่อการตอบโจทย์ความเสมอภาคที่แท้จริง รองรับการมีสิทธิ
มรดก สิทธิกู้ร่วม สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการอุ้มบุญ

๗๓

ด้านการเมืองและการบริหาร

๗๔
นโยบายการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้ระบบรัฐสภา ต่อต้านเผด็จการและอ้านาจนิยม
ทุกรูป แบบ โดยมุ่งมั่นจะเป็น แบบอย่างของพรรคการเมืองที่ดี ด้าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างบริสุทธิ์
ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย มีความส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติและประชาชน มีอุดมการณ์และ
แนวนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงก้าหนดนโยบายด้านการเมืองไว้ ดังนี
๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เรื่องอ้านาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน มาตรการในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒. ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส้านึกทางการเมืองที่ดี เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดั บ โดยเฉพาะ
การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
๓. ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่เปิดเผยภายใต้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก เพื่อช่วยยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง
๔. รณรงค์สร้ างส้ านึ กที่ดีให้ กับ นักการเมื อง และผู้ด้ารงต้าแหน่งการเมืองและผู้ บริห ารทุกระดับ
ให้ตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ดีในการท้าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวม
มีวัฒนธรรม มารยาท และส้านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๕. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมือง องค์กรและสถาบันทางการเมือง ให้ท้า
หน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการด้าเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกในทางการเมืองอย่างสุจริต
๖. ส่งเสริมความเสมอภาคและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อจ้ากัด
เรื่องความแตกต่างทางร่างกาย อายุ เพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนชาติพันธุ์
๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีส้านึกในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี
เคารพกฎหมาย มีร ะเบีย บวินั ย ยึดมั่น ในการปกครองระบบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๘. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาททางการเมืองในระดับต่าง ๆ ให้มากขึน

๗๕
นโยบายการบริหารภาครัฐ
หน่วยงานภาครั ฐและรัฐวิส าหกิจถือเป็นกลไกส้ าคัญในการขับเคลื่อนการท้างานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ บาล แต่ ด้ว ยกลไกที่ไ ม่ส อดคล้ องกับ สถานการณ์บ้า นเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้หน่วยงานของรัฐจ้านวนมากกลายเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน ถูกครอบง้าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
พรรคประชาธิปัตย์จึ งมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ
ลดทอนอ้านาจการบริหารงานราชการแผ่นดินของส่วนกลางลง เพิ่มการกระจายอ้านาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มาก
ขึน น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการท้างานของหน่วยงานภาครัฐ
และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในท้างานอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาความ
สินเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ดังนี
๑. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รองรับการกระจายอ้านาจตามแนวทาง
จังหวัดจัดการตนเอง และการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรไปยังราชการส่วนท้องถิ่น
๒. เร่งน้าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริการงานทุกระบบ โดยเฉพาะการอ้านวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน ปรับปรุงบริการภาครัฐให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทังกระบวนการ ลดขันตอนบริการ จัดท้า
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารพืนฐานได้
๓. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยยกระดับจิตส้านึกพนักงานภาครัฐให้เกิดทัศนคติที่ดีในการ
ให้บริการประชาชน รวมทังเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยราชการ ในการปฏิบัติภารกิจ ที่ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล และความต้องการของประชาชน
๔. แยกหน่ วยงานก้าหนดนโยบายออกจากหน่ว ยงานที่ท้าหน้าที่ในการน้านโยบายไปปฏิบัติ โดย
หน่ ว ยงานราชการในส่ ว นกลาง จะท้า หน้ า ที่ก้ าหนดนโยบาย การก้ าหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การก้ากับ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล สนับสนุนทังด้านงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ
๕. ก้าหนดให้หน่วยงานในระดับพืนที่ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานในจังหวัดที่มีการบริหารจัดการตนเองเป็น
ผู้ท้าหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่มีลักษณะการท้างานด้านการวิจัย พัฒนา งานที่เป็นการวิเคราะห์
วางแผน ก้าหนดมาตรฐานกลาง ให้จัดตังในรูปขององค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระเพื่อให้ เกิดความ
คล่องตัวในการด้าเนินการและไม่ยึดติดกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และแบบธรรมเนียมที่ไม่ทันกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
๖. แยกหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการจัดซือบริการกับหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการจัดท้าและส่งมอบ
บริการให้กับหน่วยงานของรัฐ ทังนีเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มีการตรวจสอบในด้านคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ดีขึน

๗๖
๗. น้าเกณฑ์ความส้าเร็จด้านความโปร่งใสและการยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นตัวชีวัด ประสิทธิภาพ
การท้างานของทุกหน่วยงาน
๘. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน พร้อมกับสนับสนุนการสร้างค่านิยมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต
และถูกต้อง ชอบธรรม
๙. ปรับ เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานตามสายอาชีพที่เหมาะสม เป็นขวัญก้าลังใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๑๐. ยุบรวม หรือแยก กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยราชการ ให้เกิดความเหมาะสมคล่องตัว
สอดคล้องต่อภารกิจการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน

๗๗
นโยบายปฏิรูประบบงบประมาณ
พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ต้องตังอยู่บน
หลักของความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และสามารถตรวจสอบได้ทุกขันตอน ที่
ผ่านมาการบริหารรายจ่ายภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับการดังกล่าว การใช้จ่ายเงินของรัฐยังขาดประสิทธิภาพ
เนื่องมาจากงบประมาณไม่ได้กระจายลงสู่ท้องถิ่นเท่าที่ควร จึงส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ตรง
ตามปัญหาในแต่ละท้องที่นัน ๆ มีการทุจริตอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มขาดดุลการคลังเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว
จึงจ้าเป็นจะต้องปรับปรุงให้ระบบงบประมาณของประเทศมีหลักประกันด้านวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
และจะต้องเร่งเพิ่ มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการของรัฐ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ล ดลง และหมดไป
โดยเร็ว
๑. ปรับ ปรุงพระราชบั ญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการจัดสรร
งบประมาณให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
๒. ปรับปรุงเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นหลักประกันให้รัฐบาลพัฒนา
เครื่องมือ หรือกลไกทางการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ทังภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีการ
ก้าหนดนโยบายการคลังที่รัดกุม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส มีกรอบในการใช้
ดุลพินิจที่มีผลให้เกิดภาระผูกพันทางการคลังในอนาคต ฯลฯ อย่างเข้มงวดเพียงพอ
๓. ปรับปรุงระบบการจ้าแนกหน่วยผลผลิตในระบบงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาการก้าหนด
หน่วยจัดสรรงบประมาณในระดับผลผลิต และกิ จกรรมที่คลุมเครือ มีขอบเขตกว้างจนไม่สามารถประเมิน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือวัดผลส้าเร็จได้
๔. ปรับปรุงระบบการจ้าแนกประเภทรายจ่ายในระบบงบประมาณ ให้สอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ของระบบงบประมาณมากขึน โดยเฉพาะประเภทเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น ที่ให้อ้านาจแก่ส่วน
ราชการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายเงินได้กว้างขวางมากเกินไป
๕. สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ สภาจั ด ตั งส้ า นั ก งานวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ (PBO:
Parliamentary Budget Office) เป็ น หน่ ว ยงานที่ท้าหน้าที่ติดตามประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
ความคุ้ม ค่าของการใช้จ่ า ยงบประมาณแผ่ นดิน เพื่ อเป็นเครื่อ งมือ ให้ รั ฐ สภาพิ จารณางบประมาณให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
๖. เร่งกระจายงบประมาณจากส่วนภูมิภาค ไปสู่ส่วนท้องถิ่น เพื่อการท้างานที่คล่องตัวและสามารถใช้
จ่ายงบประมาณไปแก้ปัญหาได้ตรงตามปัญหาในแต่ละท้องที่

๗๘
๗. ส่ งเสริ มให้เกิดระบบการจ่ายภาษีบ างประเภท ที่ประชาชนมีสิทธิ์ก้าหนดการใช้จ่ายของรัฐ ได้
โดยตรงจากเงินภาษีที่เสียไป เช่น ภาษีมรดก ผู้จ่ายภาษีสามารถเลือกได้ว่า ภาษีที่จ่ายไปจะให้รัฐน้าไปใช้จ่าย
ในโครงการไหน เป็นต้น
๘. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซือ จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยแก้ไขในประเด็น
กระบวนการก้าหนดราคากลาง และก้าหนดให้ต้องเปิดเผยการค้านวณราคากลาง

๗๙
นโยบายการกระจายอานาจและปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรรคประชาธิ ปั ตย์ ยึ ดมั่น ในอุ ดมการณ์ ส่ งเสริม การกระจายอ้ านาจให้ ท้ องถิ่ น โดยมุ่ง ให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกตังผู้บริหารสูงสุด
ในจังหวัดของตนเอง ตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหา และแก้ไขได้ตรงกับความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นนัน และนอกจากนันยังมีจุ ดมุ่งหมายที่จะขจัดความซ้าซ้อนในเชิงโครงสร้าง และ
หน้าที่ ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ท้าให้เกิดความล่าช้า ขาด
ความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สินเปลืองงบประมาณ และบุคลากร โดยใช่เหตุ จึงมีนโยบาย
ดังนี
ด้านการบริหารจัดการจังหวัด
๑. บัญญัติกฎหมาย เพื่อจัดตังจังหวัดจัดการตนเอง ในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึนทั่วประเทศ
โดยให้ มีผู้ ว่าราชการจั งหวัดที่มาจากการเลื อกตังโดยตรงของประชาชนเป็นผู้บริห าร และมีส ภาจังหวัดที่
ประชาชนเลือกตังท้าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ตามวาระคราวละ ๔ ปี ทังนี การจัดตังจังหวัดจัดการตนเองให้
เป็นไปตามประชามติของประชาชนในแต่ละพืนที่
๒. ก้าหนดให้จังหวัดจัดการตนเองเกิดจากการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนันๆ เข้าเป็นองค์กร
เดียวกัน โดยอ้านาจหน้าที่ของข้าราชการ ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สิน และงบประมาณของรัฐ ที่จัดสรรผ่าน
ส่วนราชการต่างๆ จะถูกถ่ายโอนไปในท้องถิ่น
๓. ก้าหนดให้จังหวัดจัดการตนเองมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการพืนที่ในจังหวัดของตนเองได้
อย่างกว้างขว้างและเบ็ ดเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้น หน้าที่ที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นของรัฐบาลส่วนกลาง เช่น การ
ป้องกันประเทศ กิจการที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศ การจัดการระบบเงินตรา และกิจการศาล เป็นต้น
๔. ก้าหนดให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดตังขึนและมีอ้านาจ
หน้ า ที่ ต ามกฎหมายภายใต้ ก ารก้ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบของรั ฐ บาลส่ ว นกลาง องค์ ก รอิ ส ระ และศาล
เช่นเดีย วกับหน่ วยงานของรัฐ และองค์กรรูปแบบอื่นของรัฐ และยังต้องด้าเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล
๕. ก้าหนดให้ภายใต้จังหวัดจัดการตนเองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด
ได้แก่ จังหวัดจัดการตนเอง และระดับพืนที่หรือระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่ง
ผู้บริหารและสภา มาจากการเลือกตัง ภายใต้ก้ากับของผู้ว่าราชการจังหวัด
๖. ก้ าหนดให้ มี ส ภาพลเมือ งจั ง หวัดจั ดการตนเอง เพื่อส่ ง เสริ มสนับ สนุนให้ ประชาชนในท้ องถิ่ น
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจัดการตนเองแต่ละแห่ง รวมทังให้มี
ส่ ว นร่ ว มในการก้ า หนดนโยบาย และวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย

๘๐
๗. ก้าหนดให้ในจังหวัดหนึ่งๆ ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนกลางและภาคประชาสังคม ปฏิบัติ
หน้าที่ควบคู่ขนานกับจังหวัดจัดการตนเอง เช่น สรรพากร ศาล เรือนจ้า หอการค้าจังหวัด เป็นต้น
๘. ก้าหนดให้การบริหารบุคคลของจังหวัดมีกฎหมายบริหารบุคคลที่เป็นอิสระโดยเฉพาะ แต่ในระยะ
เริ่มต้นอาจจ้าเป็นต้องมีระบบบริหารบุคคลกลางที่เอืออ้านวยในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ขนาดเล็กให้สามารถใช้บุคลากรที่ขาดแคลนร่วมกันได้
๙. ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลจะต้องมีเขตอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
กัน โดยจัดตังหน่วยงานพิเศษจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเกิด
กรณีขัดแย้งให้ศาลปกครองเป็นผู้ชีขาด
๑๐. เร่งจัดท้าประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการโอนงบประมาณและการกระจายอ้านาจการคลังสู่ท้องถิ่น เพิ่มอ้านาจให้
ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมได้มากขึน
ด้านการบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานคร
๑. บัญญัติกฎหมายก้าหนดให้มีเมืองเศรษฐกิจมหานครขึน เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญไปทั่ว
ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๒. ก้าหนดให้โครงสร้างการบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานครมี ๒ ระดับ เช่นเดียวกับจังหวัด
จัดการตนเอง โดยระดับบนจะต้องมีการเลือกตังผู้บริหาร ส่วนระดับล่างมีเทศบาล ที่มาจากการเลือกตังเช่นกัน
๓. ก้าหนดให้การบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานคร มีคณะกรรมการที่ดูแลกิจการสาธารณูปโภค
แต่ละด้าน เช่น การประปา การไฟฟ้า การขนส่ง และการคมนาคม เป็นต้น ท้าหน้าที่ประสานงานกับ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ก้าหนดให้มีแผนพัฒนาการยกระดับความเจริญและการบริหารจัดการของเมืองเศรษฐกิจมหานคร
รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับการบริหารราชการส่วนกลาง
๕. ในระยะเริ่มแรกก้าหนดให้มีเมืองเศรษฐกิจมหานครขึนทุกภูมิภาค จ้านวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย
เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก อุ ด รธานี ขอนแก่ น นครราชสี ม า อุ บ ลราชธานี ชลบุ รี ระยอง สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต
ด้านการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารกรุงเทพมหานคร
๑. ปรับปรุง พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร ก้าหนดให้โครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครจะมี ๒ ระดับ
คือ ระดับบนและระดับพืนที่ เพื่อลดการท้างานที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒. ก้าหนดให้โครงสร้างการบริหารระดับบน มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตัง
โดยตรงของประชาชน เป็นผู้ บริห ารและมีส ภากรุงเทพมหานครที่ประชาชนเลื อกตังท้าหน้าที่เป็นฝ่ ายนิติ
บัญญัติตามวาระคราวละ ๔ ปี

๘๑
๓. ก้าหนดโครงสร้างการบริหารระดับพืนที่ โดยปรับเปลี่ยนพืนที่เขตปกครองเดิมจ้านวน ๕๐ เขต
จัดตังเป็นนครบาล โดยมีจ้านวนนครบาลตามความเหมาะสม แต่ละนครบาลมีนายกนครบาลที่มาจากการ
เลือกตังในนครบาลนันๆ เป็นผู้บริหารและมีสภานครบาลที่ประชาชนเลือกตังท้าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตาม
วาระคราวละ ๔ ปี
๔. ก้าหนดให้อ้านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและนครบาลบัญญัติแต่เพียงว่า ภารกิจใดบ้างที่กรุง
เทพมหานครทังระดับบนและระดับพืนที่ท้าไม่ได้ โดยยึดหลักความมีเอกภาพในการบริหารจัดการ และการ
อ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นส้าคัญ

๘๒
นโยบายปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
รัฐมีหน้าที่ต้องอ้านวยความยุติธรรมให้เกิดขึนกับประชาชนอย่างสุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกระบวนการยุติธรรมยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนในกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้วิธีการนอกกฎหมายและแสวงหา
ผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบจากประชาชน ท้ า ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญหา
นานัปการ ประชาชนจ้านวนมากตกเป็นเหยื่อไม่สินสุด นอกจากนีบางหน่วยงานขององค์กรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมขั นต้ น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของฝ่ า ยบริ ห าร ถู ก แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ สนอง
ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างโจ่งแจ้ง
พรรคประชาธิปัตย์จึงก้าหนดนโยบายไว้ ดังนี
๑. ปรับปรุงแก้ไขและลดกฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อขจัดปัญหาความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน รวมทังเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการก้าหนดให้
ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่มีผลกระทบในระหว่างการออกกฎหมาย
๓. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาตังแต่การศึกษาชันปฐมวัย ให้มีการเรียนรู้
ถึงสิทธิขันพืนฐานในกระบวนการยุติธรรม และให้มีความเป็นนิติรัฐ
๔. ผลักดันให้มีการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม เพื่ออ้านวยความสะดวก
และลดขันตอนในกระบวนการยุติธรรม
๕. เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนยุติธรรมในการจัดสรรทนายความช่วยเหลือผู้ต้องคดีตามหลักเกณฑ์
รวมไปถึงการเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้เสียหาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ด้านการปฏิรูปตารวจ
๑. ปรั บปรุ งและบัญญัติกฎหมาย ก้าหนดให้ จัดตังต้ารวจจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการ
บริหารจังหวัดจัดการตนเอง โดยให้ต้ารวจในท้องที่จังหวัดนัน ๆ ขึนตรงกับผู้บัญชาการต้ารวจในจังหวัดของ
ตนเอง ภายใต้การก้ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจการระดับกลุ่มจังหวัด ของส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ
๒. ก้าหนดให้ส้ านักงานต้ารวจแห่ งชาติ ท้าหน้าที่บังคับบัญชาผู้ ตรวจการระดับกลุ่ มจังหวัด และ
หน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเฉพาะตามความจ้าเป็น ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของต้ารวจจังหวัด

๘๓
๓. โอนต้ารวจในหน่วยงานเฉพาะที่ไม่ใช่ภารกิจต้ารวจไปสังกัดกรมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
ประกอบด้วย ต้ารวจรถไฟ ต้ารวจคนเข้าเมือง ต้ารวจทางหลวง ต้ารวจน้า ต้ารวจท่องเที่ยว ต้ารวจป่าไม้ เป็น
ต้น ภายใน ๔ ปี
๔. ให้พนักงานสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติท้าหน้าที่สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทังปวง เพื่อ
พิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา รวมทังการมีความเห็นทางคดีอย่างสุจริต โดยผู้บังคับบัญชา
ต้องไม่กระท้าการใด อันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการมีความเห็นทางคดี
๕. ก้าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการบริหารสถานีต้า รวจ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ถ่ว งดุล การท้ างานของต้า รวจได้ อย่ างใกล้ ชิด และสถานีต้ ารวจทุกแห่ ง ต้องรายงานผลการปฏิบัติ งานแก่
ประชาชนในพืนที่ทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของต้ารวจ
๖. ก้าหนดให้สถานีต้ารวจทุกแห่งต้องรับค้าร้องทุกข์ กล่าวโทษทุกคดี และประชาชนสามารถร้องทุกข์
กล่ าวโทษที่ส ถานี ต้ ารวจใดก็ ได้ เพื่ออ้ านวยความสะดวกในเบืองต้ นแก่ประชาชน ก่อ นจะส่ งค้ าร้องทุก ข์
กล่าวโทษนันไปยังสถานีที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป รวมทังให้มีต้ารวจหญิงท้าหน้าที่สอบสวนในคดีที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและสตรีอย่างเพียงพอทุกสถานี
๗. ก้าหนดให้การสอบปากค้าผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และบุคคลที่เป็นประจักษ์
พยาน ต้องกระท้าในห้องสอบสวนที่จัดขึนเฉพาะ มีระบบบันทึกภาพและเสียงอัตโนมัติ เก็บเป็นหลักฐานไว้ให้
พนักงานอัยการและศาลตรวจสอบได้เมื่อจ้าเป็ นทุกคดี เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นที่ไม่อาจจะท้าได้อย่างแท้จริง ก็ให้
บันทึกเหตุผลไว้อย่างชัดเจน
๘. ตรากฎหมายยกฐานะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
สอบสวน มีหน้าที่อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอพิสูจน์หลักฐานทางคดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
๙. จัดอัตราก้าลังของสถานีต้ารวจ ในสัดส่วนที่เพียงพอกับภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การบริการประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลักสากล พร้อมทังจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่
จ้าเป็นเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
๑๐.ปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการต้ารวจให้เหมาะสมกับภารกิจ เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจในการท้างาน
ด้านการปรับปรุงองค์กรอัยการและศาล
๑. ก้าหนดให้อัยการมีการเผยแพร่ค้าสั่งฟ้องหรือค้าสั่งไม่ฟ้อง พร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในคดีได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
๒. ส่งเสริม สนับสนุน เอืออ้านวยความสะดวกให้องค์กรอัยการและศาล มีความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทังการจัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานอย่างเพียงพอสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ตังไว้
๓. สนั บ สนุ น ให้ มี ศ าลช้ า นั ญ พิ เ ศษมากขึ น เช่ น ศาลสิ่ ง แวดล้ อ ม ศาลจราจร เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท้างานของผู้พิพากษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๘๔
๔. ปรับปรุงกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมคดีทุจริตของนักการเมือง
และจัดตังหน่วยงานและระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อลดผู้ต้องขังที่พฤติการณ์แห่งคดี
ไม่ร้ายแรง แต่ไม่มีหลักทรัพย์วางประกัน รวมทังความเสี่ยงของผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์อาจหลบหนี ในระหว่าง
การด้าเนินคดี
๕. ก้ า หนดให้ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ปปช.) และ
หน่วยงานด้านการอ้านวยความยุติธรรมทุกหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีระยะเวลา
ไม่เกิน ๑ ปี ในการชีมูลความผิดของคดี การพิจารณาตังแต่ขันตอนร้องเรียนไปจนถึงการชีมูลของการพิจารณา
คดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และหน่วยงานด้านการอ้านวยความ
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน

๘๕
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
การทุจริ ตคอรัป ชั่น เป็ นภัย คุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ที่จะต้องขจัดให้ห มดสินไปโดยเร็ว แต่
ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ความเชื่อมั่น ต่อประเทศ และค่านิ ย มทางสั งคมมากขึนเรื่อยๆ แม้จะมีทิศทางที่ดีขึนจากความตื่นตัว ของ
ประชาชน แต่ระดับความรุนแรงของปัญหายังคงเพิ่มขึนและซึมลึกสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็ นถึงความส้าคัญของการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการเป็นผู้น้า และมี
บทบาทในการก้าจัดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยผ่าน 3 มาตรการ ในเชิงนโยบาย ดังนี
๑. ปลูกฝังค่านิยม ทาให้คนไม่อยากโกง
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสุจริตศึกษา ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเพิ่ม
ช่องทางของการเข้าถึงการเรียนรู้ตามหลักสูตรสุจริตศึกษาให้ครอบคลุมในวงกว้าง ตังแต่ระดับเด็ก เยาวชน
และวัยท้างาน โดยไม่เน้น เพียงแต่การปลูกฝังเรื่องจริยธรรม แต่ให้เข้าใจความหมาย รูปแบบต่าง ๆ และ
ผลกระทบของการทุจริต รวมทังการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทของการตรวจสอบการทุจริต
๑.๒ สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลให้ แ ก่ ผู้ ด้ า รงต้ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทังพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนการสร้างค่านิยม
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรม
๑.๓ น้าหลักการ สะกิดเตือน (nudge) จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาประยุกต์เพื่อลดแนวโน้มของ
ประชาชนในการกระท้าการทุจริต อาทิ การออกแบบสัญญาหรือรูปแบบของเอกสารส้าคัญ เช่น การวาง
ต้าแหน่งของการลงนามบนเอกสารที่เห็นเด่นชัด หรือ การใส่ค้าเตือนที่อิงกับหลักจริยธรรมในเอกสารหรือ
สัญญา เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงค่านิยมซื่อสัตย์ รักความถูกต้อง
๑.๔ ผลักดันให้พรรคการเมือง และผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง แสดงภาวะผู้น้าในการเป็นแบบอย่าง
ที่ให้ความส้าคัญแก่ความโปร่งใสและกลไกตรวจสอบ อาทิ ในระดับพรรคการเมือง ให้เพิ่มกลไกตรวจสอบการ
บริ ห าร และบุ ค ลากรภายใน และยกระดั บ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมที่ สู ง กว่ า กฎหมายก้ า หนด ในระดั บ
คณะรัฐมนตรี หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองแสดงความรั บผิดชอบลาออกจากต้าแหน่งเมื่อเกิดกรณีพัวพัน
เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต โดยไม่ต้องรอผลที่สุดทางคดี
๒. ป้องกันคนที่อยากโกง ไม่ให้สามารถโกงได้
๒.๑ ลดอุปสงค์ (demand) ด้วยการก้าจัดความจ้าเป็นที่เอือต่อการทุจริต เช่น การจ่ายสินบน โดย
การลดจ้านวนกฎหมาย ใบอนุญาต หรือขันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทางกฎหมายที่เปิดช่องทางใดทางหนึ่ง
ให้มีการเรียกรับหรือเสนอผลประโยชน์

๘๖
๒.๒ พัฒนาการบริการของรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยการลดขันตอน เพิ่ม
ความรวดเร็วในการบริการประชาชน
๒.๓ ลดอุปทาน (supply) ด้วยการก้าจัดคนที่จะรับสินบน โดยการปฏิรูประบบราชการ - เพิ่มความ
โปร่งใสในการท้างาน และ ท้าให้ข้าราชการสามารถใช้ชีวิตและรับผิดชอบค่าครองชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงรายได้
จากการทุจริต
๒.๔ ก้าจัดตลาดโกง หรือ สร้างตลาดบริสุทธิ์มาทดแทนความต้องการ โดยปรับปรุงระบบบริการ
ภาครัฐให้อยู่บนออนไลน์ให้มากที่สุด (e-government) เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม และปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติด้วยผลประโยชน์ โดยไม่ต้องผ่านบุคคล
๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลของรัฐให้มีความทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พร้อมเพิ่ม
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท้าทุจริต โดยอ้านวยความสะดวกในการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท้าทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านทุกช่องทาง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขันตอนและระยะเวลาตรวจสอบที่ชัดเจน
๒.๖ เพิ่มพืนที่ในการระดมข้อมูลและความเห็นจากประชาชน ด้วยการเพิ่มช่องทางที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมได้สะดวก มีการตังประเด็นที่ชักชวนให้ประชาชนหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นสามารถให้ข้อมูลได้
โดยไม่จ้าเป็นต้องเผยตัวตน
๒.๗ ปรับปรุง พ.ร.บ. จัดซือ จัดจ้าง พัสดุภาครัฐ ให้บังคับใช้กับทุกกิจกรรมการจัดซือจัดจ้างของทุก
หน่วยงานของรัฐ รวมทังเพิ่มตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบในกระบวนการจัดซือจัดจ้างของรัฐทุก
หน่วยงาน ในรูปแบบสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตัวแทนจากภาคประชาชนดังกล่าว ต้องปราศจาก
การแทรกแซงจากทังรัฐและเอกชน
๒.๘ เพิ่มรางวัล และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดโปงการกระท้าการทุจริต (whistleblowers)
โดยไม่มีการบังคับเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่มีเหตุอันสมควรหรือจ้าเป็น มีรางวัลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง และความเสียหายของการกระท้าทุจริตนันๆ นอกจากนียังให้มีมาตรการ อื่นๆที่จ้าเป็น
เพือ่ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่สุจริต และลงโทษผู้จงใจแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จด้วย
๓. สร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อให้คนที่โกงไปแล้วต้องรับโทษ
๓.๑ ทบทวนบทลงโทษในความผิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในกฎหมายต่างๆ ให้เข้มข้นมากขึน รวมทัง
อ้านวยความสะดวกในการติดตามยึด อายัด ทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ได้อย่างรวดเร็ว
๓.๒ ปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความผิดและโทษจากการทุจริตคอรัปชั่น ไม่อาจ
ได้รับการนิรโทษ ผ่อนปรน หรือยกเว้นในทุกกรณี

๘๗
๔. ปรับปรุงกฎหมายองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ เข้มแข็ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยก้าหนดให้มีกลไกเชื่อมโยง
การท้างานร่วมกับภาคประชาคมและสื่อมวลชน เพื่อร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมให้หน่ว ยงานของรัฐ และเอกชน จัดให้ มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องให้
ก้าลังใจ และช่วยกันรณรงค์ปกป้องคนที่ท้าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม
๖. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สังคมได้รับรู้และขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นกว้างขวางมากขึน

๘๘

ด้านความมั่นคง

๘๙
นโยบายการต่างประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์จะด้าเนินนโยบายอย่างเป็นมิตรที่ดีกับนานาประเทศ โดยจัดล้าดับความส้าคัญตาม
ผลประโยชน์ ของประเทศ อุดมการณ์ทางการเมือง และที่ตังทางภูมิศาสตร์ ทังนีจะเป็นไปตามวิถีทางแห่ง
สันติภาพ ตามกระบวนการทางการทูต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศให้กว้างขวางและแน่นแฟ้นอย่างมีศักดิ์ศรี จะด้าเนิน
บทบาทในเวทีโลก โดยเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติ (UN) ยึดมั่นในพันธกรณีกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ไทยเป็น สมาชิก ให้ความส้ าคัญกับ กระบวนการเจรจาพหุภ าคีและทวิภาคี ทังต้องสร้างกลไกการเจรจาที่
ค้านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน นอกจากนีจะมุ่งเน้นการเป็นประเทศผู้ให้ความ
ช่วยเหลืออันเป็นบทบาทและทิศทางใหม่ที่ประเทศไทยควรมีในระดับสากล การส่งเสริมภาพพจน์และเพิ่ม
อ้านาจต่อรองให้ประเทศไทยในต่างแดน การคุ้มครองการลงทุนระหว่า งประเทศ รวมทังการอ้านวยความ
สะดวกให้คนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์จึงมีแนวทางในการก้าหนดนโยบายไว้ดังนี
๑. ด้าเนินนโยบายและจัดล้าดับความสัมพันธ์ตามผลประโยชน์ที่พึงได้รับ โดยค้านึงถึงอุดมการณ์ทาง
การเมือง ที่ตังทางภูมิศาสตร์ ขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ
๒. เป็นแบบอย่างของสังคมประชาธิปไตยที่ค้านึงถึง หลักนิติธรรม สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาค และความมั่นคงของมนุษย์
๓. เร่งรัดเพื่อให้ได้มาซึ่งความพร้อมและความทันสมัยในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทังทางบก น้า
อากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม และกิจการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมโยงที่ทั่วถึง โดยจะกระชับความร่วมมือ
ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ น้ า มาซึ่ ง การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบุ ค คล เป็ น การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของไทยในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารคมนาคมและการขนส่ง
๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Creative industries) เช่น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การแพทย์ การส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา อุตสาหกรรม
สื่อบันเทิง การให้บริการซ่อมบ้ารุงอากาศยาน (MRO) เป็นต้น
๕. ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทย
ด้านองค์กรระหว่างประเทศ
๑. เสริมสร้างบทบาทที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยและปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มีในเวทีระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคและเฉพาะกิจ เป็นต้น ในเรื่องของ
ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ ทังในด้านความมั่นคง สันติภาพ เสถียรภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
ความยากจน สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชญากรรม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเสรีและมีความยุติธรรม
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

๙๐
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
อีกทังตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่พึงเกิดขึนจากพันธะกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึน และมีมาตรการ
เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
ด้านอาเซียน
๑. เป็นผู้น้าในการส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา ๑๐
ประเทศในอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๒. ด้ า เนิ น นโยบายที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากเวที อ าเซี ย นและความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศคู่ เ จรจาเพื่ อ
ผลประโยชน์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ การลงทุ น การพั ฒ นาประเทศ และการเสริ ม สร้ า งอ้ า นาจต่ อ รอง
ในทุกกรอบที่ประเทศไทยเข้าร่วม รวมถึงการต่อรองกับบรรษัทข้ามชาติ
๓. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ การพึ่ ง พาอาศั ย
ศิลปวัฒนธรรมในอดีต เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มั่นคงยิ่งขึน
๔. มุ่งมั่นเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นอ้านาจ
ต่อรองกับประชาคมโลก
๕. ฟื้นฟูความร่วมมือและพัฒนาข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และความสัมพัน ธ์ที่ดีร ะหว่างประเทศให้ ด้าเนินต่อไป เช่น โครงการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เป็นต้น
ด้านประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้าเนินนโยบายเพื่อกระชับ ความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับประเทศและระดับประชาชน
ร่วมพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน
๒. อ้านวยความสะดวกกระบวนการผ่านแดน ด้านสินค้า บุคลากร และการบริการเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและเพิ่มโอกาสทางการค้าตามแนวชายแดน
๓. ด้าเนินการส้ารวจปักปันเขตแดน ตลอดจนกระบวนการให้สัตยาบันตามแนวชายแดน มีสนธิสัญญา
ก้าหนดเขตแดนของประเทศไทย ให้สมบูรณ์โดยเร็ว เพื่อน้าไปสู่ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น ความเข้าใจอันดี
และผลประโยชน์ร่วมกัน
๔. ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามแนวชายแดน ทังด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคง กระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในชุมชนทังสองฝั่ง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

๙๑
๒. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้าแนะน้า และ
เงินทุนเพื่อการพัฒนา (Donor country) ที่ยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทังให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ
๓. สนับสนุนให้คนไทยได้รับการอ้านวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยคนไทยในต่างประเทศทั่วโลก
๔. คุ้มครอง ดูแล ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และปฏิบัติ
ตนภายใต้กฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
ด้านการส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย
๑. กระชับความร่วมมือ การบูรณาการ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรและหน่วยงานไทยในการเผยแพร่ เสริมสร้างภาพพจน์ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ
ของประเทศไทย สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความเป็นเลิศของประเทศไทยในทุกอาชีพ และเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริของรัชกาลที่ ๙ ให้ประชาคมโลกได้รับรู้อย่างทั่วถึง
๒. สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน โดยส่งเสริมความ
เข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศไทยและประชาชนไทย
๓. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริก าร รวมถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีความเป็น
เลิศและได้เปรียบให้เป็นที่ประจักษ์
๔. ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของประเทศไทยสู่ สั ง คมโลก ผ่ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด้ า นบั น เทิ ง ภาพยนตร์ ละคร อาหารไทย การท่ อ งเที่ ย ว สุ ข ภาพทางเลื อ ก
เป็นต้น
ด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
๑. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทส้าคัญของโลก
และประเทศคู่ ค้า ของไทยในภูมิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ รัก ษาและขยายความร่ ว มมื อ ทางการเมือ ง ความมั่ น คง
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทังแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานบริการธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศเป็นระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One stop service) โดยปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบราชการทีซ่ ้าซ้อนให้มีความคล่องตัว เพื่ออ้านวยความ
สะดวกต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างเหมาะสม
๓. ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจ ในการแสวงหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ใน
ทุกภูมิภาคให้กับสินค้าไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออกสู่ต่างประเทศ

๙๒
๔. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ และผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

๙๓
นโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความส้าคัญกับการพัฒนากองทัพให้มีบทบาทในการป้องกันประเทศ โดยมี
แนวทางดังที่ระบุไว้ในค้าประกาศอุดมการณ์ ว่า พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนัน ต้องอาศัยการก่อให้เกิด
ความร่วมมือพร้อมเพรียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และจะต้องให้มีการบ้ารุงก้าลังหลัก คือ กองทั พ
ให้ทันสมัยทังคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์ และนโยบายทางการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ จึงก้าหนดนโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ ไว้ดังนี
๑. ส่งเสริมบทบาทกองทัพ เป็นแกนหลักในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความ
มั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติตลอดไป
๒. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทังการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติโดยการเตรียมความพร้อมของกองทัพการ
ฝึกก้าลังพลให้เกิดความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจและการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
เหล่าทัพ
๓. พัฒนาความร่วมมือทางการทหาร และการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศอื่น ๆ
รวมทังส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ
๔. ปรั บ ปรุ งแผนการส้ ารองอาวุธ และพลั ง งานเพื่อ ความมั่น คงให้ มีค วามพร้อ มและทัน ต่อ ความ
เปลี่ยนแปลง รวมทังสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทังภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง
๕. ปรับปรุงและยกระดับระบบสิทธิประโยชน์แ ละสวัสดิการของก้าลังพลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
๖. ปรับปรุงระบบก้าลังพลของกองทัพ ในส่วนของก้าลังพลทหารเกณฑ์ โดยเปลี่ยนระบบการเกณฑ์
ทหาร ในปัจจุบัน เป็น ระบบสมัครใจ (ยกเว้นในช่วงภาวะสงคราม)
๖.๑ ลดจ้านวนก้าลังพลที่ไม่มีความจ้าเป็น ปรับขนาดของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น
การยกเลิกหรือลดยอดก้าลังพลที่ไม่ได้กระท้าหน้าที่ทหาร ยอดก้าลังพลที่รับใช้นายทหารในภารกิจส่วนตัว
เป็นต้น
๖.๒ ปรับโครงสร้างการท้างานขององค์กรในกองทัพให้เล็ก กระชับ และมีประสิทธิภาพโดยประเมิน
ทุกสายงานของกองทัพ เพื่อลดขนาดของกองทัพ แต่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึน
๖.๓ ทบทวนและประเมินภารกิจทุกสายงานของกองทัพ เพื่อขจัดความซ้าซ้อนกับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น

๙๔
๖.๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหารอาชีพที่สมัครใจ โดยเพิ่มความมั่นคงของรายได้ และสวัสดิการให้
สอดคล้องกับความต้องการและความก้าวหน้าของอาชีพ
๖.๕ ส่งเสริมมาตรการลดปัญหาความรุนแรงในค่ายทหาร โดยเพิ่มบทบาทตัวแทนจากภาคประชาชน
ในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและตรวจสอบกรณี มี ก ารใช้ ค วามรุ น แรงต่ อ พลทหาร รวมทั งปรั บ ปรุ ง เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของพลทหารกองประจ้าการ
๖.๖ เพิ่มหลักสูตร บริการเพื่อสังคม (National Community Service) เป็นทางเลือกส้าหรับเยาวชน
นอกเหนื อจากการเข้าเรีย นหลั กสู ตรนั กศึกษาวิช าทหาร โดยบรรจุห ลักสู ตร บริการเพื่อสังคม ในช่ว งชัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้โอกาสทังนักเรียนหญิงและชาย ทังนีผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริ ก ารเพื่ อ ชุ ม ชน ขึ นอยู่ กั บ โรงเรี ย นนั น ๆ และมี อ งค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ป ระสานงาน โดย
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล
๗. ส่งเสริมบทบาทกองทัพให้เข้ามาเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในภารกิจ ป้องกัน และบรรเทาภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
๘. ส่งเสริมให้กองทัพด้าเนินการปฏิรูปภายใน เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ในการ
ด้าเนิ น ภารกิจ ตามนโยบายรั ฐ บาล ภายใต้รัฐ ธรรมนูญ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๙๕
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมไทยอย่ า งรุ น แรง นอกจากเป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ เ สพ
ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ท้าให้สังคมอ่อนแอ รัฐต้องใช้เงินมากมายเพื่อ
รักษาเยียวยาสุขภาพของผู้ติดยาเสพติด ทังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทังในประเทศและข้ามชาติ ปัญหายา
เสพติดจึงต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่ งด่ว น พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
๓ ด้าน ดังนี
ด้านการปราบปราม
๑. เพิ่มโทษส้าหรับผู้ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแสวงหาประโยชน์จากยาเสพติด
โดยก้าหนดอัตราโทษสูงและไม่มีการอภัยโทษโดยเด็ดขาด พร้อมกับให้พิจารณาลดโทษส้าหรับผู้เสพที่ควรเป็น
โทษเบา เช่น การท้างานบริการสังคมชดใช้ความผิด และให้ผู้เสพมีการเข้าถึงการบ้าบัดและรักษาที่ถูกต้อง
เป็นต้น ส้าหรับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท้าความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้รับโทษด้วย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองเพื่อการปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้า โดยให้เป็นภารกิจหลักของ
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพิ่มอ้านาจในการจับกุม สืบสวน สอบสวน
และส่งฟ้องอัยการได้โดยตรง รวมทังสามารถออกหมายค้นในคดียาเสพติดได้เอง
๓. จัดตังหน่วยปฏิบัติการที่เป็นกองก้าลังของ ป.ป.ส. เองโดยเฉพาะในทุกจังหวัด
๔. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. ท้าหน้าที่ก้ากับดู แลและประสานงบประมาณปราบปรามยาเสพติดที่
กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อความเป็นเอกภาพในการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพของ ป.ป.ส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานหลักให้มีความพร้อมในทุก
ด้านอย่างแท้จริง
๕. เสริมสร้างขวัญและก้า ลังใจของบุคลากรของ ป.ป.ส. โดยยกเลิกการเข้ามารับต้าแหน่งในระดับสูง
ของหน่วยงานอื่น พร้อมกับให้มีคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงานอื่น และจากองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กร
ชุมชน เพื่อเป็นกลไกเสริมการท้างานที่มีประสิทธิภาพมากขึน
๖. ส่ งเสริ มความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศอย่า งแข็ ง ขั น โดยเฉพาะกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในการ
ปราบปรามและป้องกันการเข้ามาของยาเสพติด รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร ทหาร ต้ารวจชายแดน ให้มี
ศักยภาพ และความโปร่งใสในการท้าหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด
๗. ปรับปรุง พ.ร.บ. ยาเสพติดโดยทบทวนประเภทยาเสพติดบางชนิด ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กัญชา ใบกระท่อม สามารถน้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์ และส่งเสริมพืช
ประเภทดังกล่าวให้มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป
ด้านการบาบัดรักษา
๑. เร่งเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพให้เข้มแข็ง และใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อให้มี
หลักประกันที่จะไม่ให้ผู้เสพกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
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๒. ลดโทษผู้ เ สพ เปรี ย บเสมื อ นผู้ ป่ ว ย โดยให้ ไ ด้ รั บ การบ้ า บั ด อย่ า งทั น ท่ ว งที และไม่ มี ป ระวั ติ
อาชญากรรม หากกระท้าผิดซ้า ต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย
๓. บูรณการวิธีการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดคล้ายคลึงกับการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ (reintegration และ
rehabilitation) โดยจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น นักจิตวิทยา รวมถึงศาสนบ้าบัด (หลักธรรม) ให้ผู้น้า
ศาสนาจากวัด มัสยิด หรือโบสถ์ มาเป็นวิทยากรกล่อมเกลาจิตใจผู้ติดยา ด้วยหลักค้าสอนของแต่ละศาสนา
๔. จัดหาช่องทางการท้างาน การสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถของผู้เสพเพื่อสร้างโอกาสที่ดีใน
การกลับสู่สังคม
๕. จัดตังศูนย์บ้าบัดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสร้างงาน สร้างคนดี
กลับคืนสู่สังคม
ด้านการป้องกัน
๑. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมให้องค์กรสตรีในแต่ละ
พืนที่เป็นแกนน้าในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
๒. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนใน
โรงเรียนห่างไกลจากการมั่วสุมยาเสพติด
๓. ส่งเสริมคุณภาพของครอบครัว โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองใกล้ชิดและสร้างความอบอุ่นกับเด็กและ
เยาวชนในความดูแล รวมทังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับครอบครัวและชุมชนในการต้อนรับผู้เคยเสพยาเสพ
ติดกลับคืนสู่สังคม
๔. ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของสั ง คม โดยตรวจสอบสถานที่ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท้ า ให้ เ ยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทังสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย ร้านเกมส์ โตอะสนุอก อย่างเข้มงวด
นอกจากนัน ด้าเนินการขยายพืนที่และกิจกรรมทางบวกให้มากขึน อาทิ ลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรม
สร้างสรรค์ของเยาวชน เป็นต้น
๕. เพิ่มบทบาทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันและเฝ้าระวัง
ภัยยาเสพติดในชุมชน
๖. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม และจัดหาสถานที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์
๗. รณรงค์สนับสนุนให้สื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง
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นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักดีว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาเรือรังที่ส่งผล
กระทบต่อ ชีวิต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน และความมั่น คงของประเทศในทุกด้ าน พรรคจะด้ าเนิ นการ
คลี่คลายโดยเร่งด่วนบนพืนฐานของการระดมความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย คือทังภาครัฐ ผู้น้าศาสนา ผู้น้า
ท้องถิ่น องค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนในพืนที่ โดยมีเป้าหมายจะน้าสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้จงได้ ทังนีการจะน้ามาซึ่งความ
สงบสุขทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันเป็นอย่างดี
พรรคประชาธิปั ตย์ ได้แบ่ งนโยบายออกเป็น ๕ กลุ่ ม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของทุกภาคส่ วนและสร้ างโอกาสให้ประชาชนในพืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความทัดเทียมกับ
ประชาชนทั่วไปในทุกด้าน ดังนี
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
๑. เร่งตรากฎหมายพิเศษ เพื่อบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองโดยให้มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตังของประชาชนในจังหวัดนันๆ กระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจก้าหนดทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทังด้านความปลอดภัย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม
ปัญญา ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด
๒. เพิ่มบทบาทศูน ย์ อ้านวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ เป็นหน่ว ยงานเชื่อม
ประสานระหว่างรัฐบาลกับจังหวัดดังกล่าว ในด้านความมั่นคงและการพัฒนาควบคู่กันไป โดยเน้นหลักการ
การเมืองน้าการปราบปรามและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓. จั ดตังคณะกรรมการประสานร่ ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อ การพัฒ นา (กรอ.พ.) ประกอบด้ว ย
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านความมั่นคง และด้านการคลัง เข้าร่วม โดยมีหน้าที่พัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนในพืนที่
ด้านความมั่นคง ปลอดภัย
๑. สนับสนุนการด้าเนินการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อบรรลุการแก้ปัญหาความไม่สงบ เพื่อ
เสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. จัดตังหน่วย “ปฏิบัติการรวดเร็ว ” ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด เข้าถึงได้ทันทีเพื่อป้องกันและระงับ
เหตุร้าย ทังนีต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถทางงานข่าวกรองและเทคโนโลยีโดยเร่งด่วน
๓. ส่งเสริมการให้ชุมชนดูแลความปลอดภัยขันพืนฐานโดยการจัดตังหน่วยรักษาความปลอดภัยประจ้า
หมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยพลเรือนและอาสาสมัครให้ทั่วถึงและครอบคลุม
๔. จั ด อบรมทหารและอาสาสมั ค ร รวมถึ ง ข้ า ราชการที่ จ ะท้ า งานในพื นที่ ใ ห้ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนท้องถิ่นและการพัฒนาพืนที่ท้องถิ่นที่ล่อแหลม โดยยึดตาม
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แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทังนีให้ทหารมีบทบาทในการดูแลอารักขาบุคคลากรในพืนที่ และโอนหน้าที่
ดังกล่าวให้แก่ฝ่ายท้องถิ่นและอาสาสมัครดูแลอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ด้านการอานวยความยุติธรรม
๑. การบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือกฎหมายพิเศษจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
๒. เร่งรัดให้กระบวนการยุติธรรมทบทวนคดีที่คั่งค้างทังหมดและเร่งพิจารณาคดีโดยเร็ว โดยมุ่งให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
๓. เร่งคลี่คลายคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนและนานาชาติ เช่น คดีกรือเซะ ตากใบ ไอปาแย และ
คดีอุ้มฆ่าทนายสมชาย เป็นต้น
๔. เร่งรัดให้มีการใช้กฎหมายชาริอะห์ (ส้าหรับกฎหมายครอบครัวและมรดกเท่านัน) แทนกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หมวด ๕ และ ๖
๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน
พร้อมทังลงโทษเจ้าหน้าที่ดังกล่าวที่ละเมิดกฎหมายในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน
๖. เปิดโอกาสให้เยาวชนในพืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสทางการศึกษามากขึน ซึ่งเป็นมิติ
ส้าคัญในการยุติความไม่สงบในพืนที่
๗. จัดตังกองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและสตรีที่ขาดผู้น้าครอบครัว (สามี) ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา
๑. จัดล้าดับความส้าคัญในการใช้งบประมาณส่วนกลางและท้องถิ่น โดยรวมตัวเลขงบประมาณทังจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่นเป็นตัวเลขงบประมาณส้าหรับพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการจ้าแนกประเภท
ภารกิจที่ใช้งบประมาณและจัดล้าดับความส้าคัญก่อนหลังเป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะได้น้าไปช่วยพัฒนาท้องที่
และชุมชนที่ยังด้อยโอกาสกว่าที่อื่น
๒. สนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบอิ ส ลาม รวมทั งส่ ง เสริ ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ของทุ ก ศาสนา และอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๓. สถาปนาศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติ ขึนในสถาบันอุดมศึกษาหลักในพืนที่ และเร่งส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่จ้าเป็น (ยาวี มลายู และไทย) ในพืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันปอเนาะและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพตาม
ความต้องการของแต่ละสถาบัน
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๕. ส่งเสริมศูนย์การศึกษาอิสลามประจ้ามัสยิด (ตาดีกา) ในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้ ความเข้ าใจ มีคุ ณธรรมจริยธรรม และปฏิ บัติต ามหลั กการทางศาสนาอิส ลาม โดย
สนับสนุนครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ รวมถึงอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ
๖. จัดตังกองทุนซากาตอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นสวัสดิการของคนในชุมชน มีการบริหารจัดการโดย
องค์กรศาสนาที่ชัดเจน และจัดตังสถาบันการเงินอิสลามในท้องถิ่นให้แพร่หลาย
๗. ยกระดั บ โรงพยาบาลและศู น ย์ ก ารแพทย์ ใ นพื นที่ เพื่อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพในการรั ก ษาพยาบาลแก่
ประชาชน
๘. ส่งเสริ มให้ผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืนที่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ได้มากขึน เช่น การสนับสนุนเงินกู้ โดยไม่มีดอกเบีย (soft loan) เป็นต้น
๙. ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของการโอนที่ดิน ยกเว้นภาษีนิติบุคคลและ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น
๑๐. พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมทังช่วยหาตลาดในโลกมุสลิมรองรับ และพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร และใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
๑๑. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การฮั จ ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธไมตรี กั บ โลกมุ ส ลิ ม โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องภาคใต้และส่งเสริมด้านการค้าอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก
๑๒. ผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
จากภาคเอกชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทังเพิ่มพืนที่ปลอดภัยและชะลอความรุนแรง รวมทัง
ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน ตลอดจนพัฒนาชุมชนชายแดนให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
๑๓. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่มศักยภาพของพืนที่ ทังด้านการประมง
และการท่องเที่ยว
ด้านการเชื่อมโยงอาเซียนกับชายแดนภาคใต้
๑. เร่งรัดพัฒนาพืนที่ชายแดน และการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนด้านทิศใต้ ทังในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา
และอื่น ๆ
๒. เร่ งรั ดการเปิ ดด่านถาวรเพิ่มขึน และเพิ่มประสิ ทธิภ าพของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และ
ศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาระหว่างไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๓. ปรับปรุง สร้างเพิ่ม เส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อชายแดนไทยและประเทศมาเลเซีย
๔. ยกระดับสนามบินนราธิวาสเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการอ้านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

๑๐๐
๕. ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึ กษาในพืนที่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระดับประชาชนกับประเทศเพื่อนบ้าน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย (IMT-GT) เป็นต้น

๑๐๑

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๕๗ การก้าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้ค้านึงถึง ความเห็น
ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ้าจังหวัด นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศ
โฆษณานโยบายนัน อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี
(๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการด้าเนินการ
(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด้าเนินนโยบาย
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการด้าเนินนโยบาย
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดท้ารายการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งให้ด้าเนินการให้ครบถ้วน
และถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด”
พรรคประชาธิปัตย์จึงด้าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี

ที่มาของรายได้ที่ใช้ดาเนินโครงการตามนโยบาย
๑. ปรับลดงบประมาณบางรายการ เช่น งบกลาง รายการส้ารองจ่ายฉุกเฉิน ส้านักนายกรัฐมนตรี การลด
งบประมาณโครงการเดิมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นต้น
๒. ภาษีใหม่ที่เพิ่มขึนจากกลุ่มผู้มีรายได้สูง
๓. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
๕. รายได้ที่เพิ่มขึนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๖. เงินร่วมทุนจากเอกชนในโครงการโครงสร้างพืนฐานและบริการสาธารณะ

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
นโยบาย
การศึกษา
สวัสดิการสังคม
เกษตรคุณภาพ
แรงงาน
สาธารณสุข
รวมงบประมาณทังหมด

จานวนงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท/ปี)
๖๒,๓๔๘
๑๔๘,๙๒๘
๑๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๗๓๙
๓๙๒,๐๑๕

๑๐๒

ตาราง รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา
เรียนฟรีถึง ปวส.

อาหารเช้า-กลางวัน
ถึง ม.๓
เด็กทุกคนพูด
ภาษาอังกฤษได้
(ด้วย English for
All)

ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพดีทั่วไทย

เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลียงดูเด็กแรกเกิด

เบียยังชีพผู้สูงอายุ

เบียผู้ยากไร้

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

ประโยชน์-ความคุ้มค่า

๒๓,๘๕๒,๐๐๐,๐๐๐ เป็นการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสความก้าวหน้าแก่นักเรียน
ทางด้านสายอาชีพ ผ่อนปรนภาระ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน รวมทังตอบสนองการผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศ
๒๘,๔๔๑,๐๐๐,๐๐๐ เป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้าให้นักเรียน
ตังแต่ชันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้รับอาหารมีคุณภาพถูกหลัก
โภชนาการ
๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา เน้น
ทักษะการสื่อสารตังแต่ระดับชัน
อนุบาล โดยเฉพาะการพูดและการฟัง
พร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ
ที่เอือต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
น้าไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
๒ ของสังคมไทย
๔,๕๕๕,๐๐๐,๐๐๐ เป็นนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
กระบวนการคิด เพิ่มครูปฐมวัยทั่ว
ประเทศ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาเติบโต
อย่างมีคุณภาพในทุกด้านทังทางสมอง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์
๑๗,๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐ เด็กไทยทุกคนได้รับสิทธิค่าใช้จ่ายใน
การเลียงดูทุกเดือน จ้านวน ๑,๐๐๐
บาทต่อเดือน แบบถ้วนหน้า ตังแต่แรก
เกิดจนอายุ ๘ ขวบ (เดือนแรกได้รบั
๕,๐๐๐ บาท)
๓๗,๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบียยังชีพแบบ
ถ้วนหน้าเท่าเทียมกันคนละ ๑,๐๐๐
บาทในทุกห้วงอายุ จากเดิมได้รับตาม
ห้วงอายุแบบขันบันได มีเม็ดเงินใช้จ่าย
ในชีวิตประจ้าวันเพิ่มขึน
๖๘,๗๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ผู้ยากไร้ที่จะได้รับสิทธิจ้านวน
ประมาณ ๑๔.๔๗ ล้านคนในปัจจุบัน

ผลกระทบความเสี่ยง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เมื่อโครงการด้าเนินไป
ครบ ๘ ปีรัฐบาลจะต้อง
ใช้เงินเพิ่มเป็นประมาณ
๕๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี
จ้านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึนปี
ละ ๔.๘% หรือประมาณ
ปีละ ๓๙๓,๖๐๐ คน
ต้องใช้งบประมาณเพิม่
ประมาณปีละ
๔,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ไม่มี เนื่องจากคาดการณ์
ว่าในอนาคตรายจ่ายใน

หมาย
เหตุ

๑๐๓
นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

ประโยชน์-ความคุ้มค่า
จะได้รับเงินสดเพิ่มขึนเป็นรายละ
๘๐๐ บาทต่อเดือน จากเดิมที่ได้รบั
โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยรายละ
๓๐๐ บาท

ปรับอัตราเบียยัง
ชีพคนพิการ

บ้านหลังแรก

ประกันรายได้
พืชผลเกษตร

กองทุนน้าชุมชน
เกษตรกรมีน้าใช้

ประกันรายได้
แรงงานขันต่้า

เพิ่มค่าตอบแทน
อสม.

๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้พิการ
แบบถ้วนหน้า จ้านวนกว่า ๒ ล้านราย
สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพ โดย
ได้รับเงินรายเดือนเพิ่มขึนจากเดือนละ
๘๐๐ บาทในปัจจุบัน เป็น ๑,๐๐๐
บาท
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยผูท้ ี่มี
รายได้น้อยที่มีศักยภาพในการกู้ยมื มี
สิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบียต่า้
เพื่อซือบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เป็น
หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เกษตรกรทีม่ ีอาชีพสวนยางพารา
ปาล์มน้ามัน ข้าว ข้าวโพด และมัน
ส้าปะหลัง จะมีหลักประกันในอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้ที่มั่นคง

๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ผลกระทบความเสี่ยง
ส่วนนีจะลดลงเพราะ
โครงการนีจะช่วย
ยกระดับรายได้ของผู้
ยากไร้ให้ออกจากความ
ยากจนได้เพิ่มขึน
ไม่มี

ไม่มี

หากพืชเกษตรตาม
โครงการประกันรายได้มี
ราคาตกต่้าที่สุดพร้อม
กันในรอบปี รัฐบาล
จะต้องใช้งบประมาณ
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี
ไม่มี

จัดตังกองทุนน้าชุมชน เกษตรมีน้าใช้
ตลอดปี น้าถึงทุกไร่นา มีเงินท้าแห่งน้า
ทุกหมู่บ้าน รัฐมีงบและผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะน้าให้ชาวบ้านสามารถจัดการ
แหล่งน้าด้วยตนเอง
๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รัฐบาลอาจต้องรับภาระ
ประมาณ ๒.๖๖ ล้านคน หลุดพ้นจาก มากขึนหากแรงงานไหล
ความยากจน ได้รับค่าจ้างขันต่้าต่อวัน เข้าระบบมากขึน
ท้างานเพิ่มขึน โดยไม่ท้าให้รายจ่าย
ของรัฐบาลเพิ่มขึนอย่างมีนัยยะส้าคัญ
อีกทังไม่เป็นภาระเพิ่มขึนของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ
๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐
เพิ่มขวัญก้าลังใจแก่อาสาสมัคร
ไม่มี
สาธารณสุข (อสม.)ทั่วประเทศ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ภารกิจที่เพิ่มขึนในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ อีกทังมี

หมาย
เหตุ

๑๐๔
นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

ประโยชน์-ความคุ้มค่า
หลักประกันชีวิตในอนาคตมากขึน
ด้วยรูปแบบสมัครใจน้าเงิน
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึนไปสะสมใน
กองทุนการออม ได้รับสิทธิประโยชน์
เป็นเงินบ้าเหน็จหรือบ้านาญตาม
เงื่อนไข

ผลกระทบความเสี่ยง

หมาย
เหตุ

