นโยบายพรรคชาติพัฒนา
9 หน1า 9 ไกล
ไทยไร1ป7ญหา
9 นโยบายพรรคชาติพัฒนา
1. นโยบายการศึกษา
1.1 เด็กไทย 2 ภาษา
เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือสามภาษา (ภาษา Bi-lingual School และ Digital
School) และจัดใหNมีการเรียนการสอนโดยใชNหNองเรียนระบบ ดิจิตัล เพื่อใหNเยาวชนในทุกพื้นที่สามารถเขNาถึง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาอื่นๆ อาทิ จีน ญี่ปุ]น เกาหลี ฯลฯ โดยยังคงเรียนรูNภาษาและ
วัฒนธรรมไทยใหNไดNมากที่สุด เพื่อใหNพรNอมทำงานในระดับสากล
1.2 ทุนครูเทคโนโลยี
คัดเลือกและใหNทุนการศึกษาแกeผทูN ี่มคี วามรูNและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหNศึกษาตeอในระดับที่สงู ขึ้นใน
ดNานเทคโนโลยีและกลับมาเปhนครูเพื่อใหNความรูNแกeเด็กของทNองถิ่นตนเองไดNโดยจัดสรรเปhนทุนการศึกษาใหNทุก
อำเภอทั่วประเทศ อำเภอละ 1 ลNานบาท
“กองทุนใหNโรงเรียน > โรงเรียนมอบทุนใหNกับผูNรบั ทุน > ผูรN บั ทุนศึกษาตeอ > กลับมาใชNทุนตามจำนวนปlที่ไป
เรียนกับโรงเรียนตNนสังกัด”

1.3 อุทยานการเรียนรู1และหลักสูตรออนไลนLที่เรียนได1ด1วยตัวเอง
ทุ ก จั ง หวั ด มี ศ ู น ยn ส e ง เสริ ม การเรี ย นรู N โ ดยใชN ต N น แบบอุ ท ยานการเรี ย นรูN (TK-Park Thailand
Knowledge Park) ที่เปhนทั้งหNองสมุด พื้นที่ในการเรียนรูNไดNดNวยตนดNวยหลักสูตรออนไลนn และมีพื้นที่กิจกรรม
เพื่อสeงเสริมความคิดสรNางสรรคn เปhนแหลeงการเรียนรูแN หeงอนาคตพรNอมดNวยอุปกรณnและสื่อการเรียนรูทN ี่ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงเครือขeายกระจายความรูN และสรNางสรรคnสังคมแหeงการเรียนรูN
1.4 สร1างนักคิด นักอQานและนักปฏิบัติ

เปลี่ยนแปลงนโยบายดNานการศึกษา สรNางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรNางเด็กรุeนใหมeใหNเปhนนักคิด นัก
อeานและนักปฏิบัติ มีจินตนาการ มีความคิดสรNางสรรคn รักการอeานและการเรียนรูN และมีความสามารถในการ
นำเสนอและปฏิบัตไิ ดNเปhนอยeางดี
1.5 ปรับโครงสรNางหนี้ครู
เพื$อแก้ไขปัญหาหนี2สินของครู และบุคลากรทางการศึกษากว่า 7 แสนคน ซึ$งจะทําให้ครู มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด$ ี
ขึ2น โดยมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี2ทอี$ ยู่ในระบบโครงการ ชพค (ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื$อนครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา) ให้มีโครงสร้างการชําระหนี2ทยี$ ืดหยุ่น อัตราดอกเบี2ยตํ$า และผ่อนผันระยะเวลาใน
การชําระคืนได้ยาวขึ2น รวมทั2งสนับสนุนงบประมาณเพิ$มให้กองทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื$อแก้ไขปัญหา
หนี2สินข้าราชการครู และบุคคลากรการศึกษาอีก 500 ล้านบาท ในการแก้ปัญหาหนี2นอกระบบ
2. นโยบายเศรษฐกิจรากหญ1า
2.1 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกร (Agriculture Welfare Fund หรือ AWF) เพื่อชeวยเหลือดNาน
การเงินเพื่อใหNเกษตรกรนำไปใชNเปhนสวัสดิการในครอบครัวโดยคำนึงถึงประมาณการผลผลิตและราคาพืชผล
ตามราคาตลาดเพื่อเปhนทุนแกeเกษตรกรตeอไป เชeน เงินสวัสดิการทุนปลูกขNาวตันละสองพันบาท เงินสวัสดิการ
ชาวสวนยางไรeละสองพันบาท กeอนเริ่มฤดูการผลิตเปhนตNน โดยมีกองทุนเริ่มตNนในการดำเนินงาน 20,000 ลNาน
บาท
2.3 เกษตรกรทันสมัย (Smart Farmer)
พัฒนาใหNเกษตรกรไทยใหNเปhน เกษตรกรที่ทันสมัย (Smart farmer) สามารถใชNเทคโนโลยีชeวยลดตNนทุนการ
ผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต มีการจัดระบบชลประทานที่ทั่วถึง มีเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำ
เกษตรกรรม สามารถเขNาถึงความรูNและขNอมูลการเกษตร รวมถึงการใชNนวัตกรรมเพิ่มเปลี่ยนสินคNาเกษตรใหN
กลายเปhนสินคNานวัตกรรมไดN
2.3 จัดตั้งกองทุนกู1ยืมเพื่อการพัฒนาสมารLท เอสเอ็มอี (Smart SMEs)
จัดตั้งกองทุนกูNยืมในวงเงินงบประมาณ 10,000 ลNานบาทสำหรับผูNประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยeอม (Smart SMEs Fund หรือ SSF) ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และผูNประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑn (OTOP) เพื่อเปhนแหลeงเงินทุนในการกูNยืมโดยไมeคิดดอกเบี้ย เพือ่ เปhนทุนพัฒนาผูNประกอบการไทยใหN

เกeงและเชี่ยวชาญ (Smart SMEs) สามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและแนวทางดNานการประกอบธุรกิจไดN
อยeางมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยใชNเทคโนโลยีชeวยลดตNนทุนดNานการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และ
ยกระดับสินคNาโดยใชNนวัตกรรม
2.4 สร1างแหลQงทQองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาแหลeงทeองเทีย่ วประจำตำบล (One Tambon - One Tourist Attraction
Fund หรือ OOF) เพื่อเปhนทุนสนับสนุนใหNแกeทุกตำบล ตำบลละสองลNานบาท เพื่อปลุกเศรษฐกิจรากหญNาใหN
ฟŒ•นคืนภายใตNนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งแหลeงทeองเที่ยว สรNางงาน สรNางรายไดN เผยแพรeวัฒนธรรมและประเพณีไป
ทั่วโลก
2.5 สร1างตลาดทุนขนาดยQอม (Low Cap) สำหรับผู1ประกอบการรายยQอย (SMEs)
เพื่อรองรับผูNประกอบธุรกิจ ขนาดเล็ก และสรNางความแข็ง แรงมั่นคงใหNกับผูNประกอบกิจการเพื่อ
ยกระดับสูeการเปhนธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญeตeอไป ดNวยการสรNางกลไกและพัฒนาตลาดทุนขนาดยeอม
(Low Capital Market) เพื่อใหNกลุeมผูNประกอบธุรกิจขนาดเล็กสามารถยกระดับตัวเอง เขNาสูeแหลeงเงินทุน และ
สรNางความมั่นคงใหNกับ ธุรกิจไดN รวมทั้งปรับลดหลักเกณฑnและคุณสมบัติการยื่นคำขอนำหุNนสามัญเขNาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยn และสรNางความโปรeงใส ดNวยการใชNเทคโนโลยี เชeน การวิเคราะหnขNอมูลผeานระบบ
ป‘ญญาประดิษฐn เพื่อสกัดกัน้ และตรวจสอบการกระทำความผิด
2.6 ปรับปรุงกลไกตลาดซื้อขายสินค1าลQวงหน1า
ยกระดับตลาดสินคNาที่มีความผันผวนในดNานราคา เชeน ตลาดสินคNาเกษตรลeวงหนNา ใหNมีประสิทธิภาพ
ลดการแทรกแซงและสรNางเสถียรภาพของราคาสินคNา ประกันความเสี่ยงดNานราคาในกระบวนการซื้อขาย และ
พัฒนากลไกดNานการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเอื้ออำนวยประโยชนnแกeผูNที่เกี่ยวขNองทุกฝ]าย สeงเสริม
ใหNไทยเปhนตลาดซื้อขายผลิตผลการเกษตรลeวงหนNาของอาเซียน ชeวยบรรเทาความเสี่ยงดNานการยกเลิกสัญญา
ซื้อขายสินคNาเกษตร ดNวยการประกันราคาซื้อขายไวNลeวงหนNาโดยอิงราคาตามตลาดซื้อขายลeวงหนNา โดยตNองไมe
ตั้งราคาสูงกวeาราคาตลาด และราคาที่รับประกันจะตNองเกิดผลประโยชนnสูงสุดกับทุกฝ]าย (Win-win) พรNอมทั้ง
สรNางความรeวมมือระหวeางตลาดทุนไทยและตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุeมประเทศในอาเซียน เพื่อสรNางความ
แข็งแกรeง ความชeวยเหลือ และการเชื่อมโยงกับตลาดทุนอื่นๆ และขยายการลงทุนไปยังตeางประเทศ รวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนตeางประเทศ
3. นโยบายสังคม

3.1 ขยายอายุเกษียณราชการ
โดยขยายอายุในการเกษียณจากเดิม 63 ปl เปhน 65 ปl เพื่อใหNสอดคลNองกับสถานการณnสังคมผูNสูงอายุ
ที่ป ‘จ จุบ ันมีม ากกวeา 12 ลNานคนในขณะที่ความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีท างการแพทยn การจัดการดNาน
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำใหNอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และยังคงมีศักยภาพ
ในการทำงาน ซึ่งจะทำใหNคนในวัยทำงานของชeวงขยายอายุการเกษียนนี้มเี พิ่มขึ้นกวeา 1.2 ลNานคน เพียงพอตeอ
การพัฒนาประเทศ
3.2 บ1านเกษียณสำราญ
สรNางอาคารพักอาศัย พรNอมระบบดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับการใชNชีวิตของผูNสูงวัย พรNอมบริการใน
การดูแลสุขภาพในทุกจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมใหNผูNสูงอายุไดNใชNชีวิตอยeางมีความสุข โดยคิดคeาใชNจeายในอัตรา
ที่ต่ำ สำหรับผูNสูงอายุที่มีรายไดNแตeขาดผูNดูแล
3.3 ศูนยLดูแลผู1สูงวัยชุมชน
สรNางและปรับปรุงสภาพศูนยnดูแลผูNสูงวัยในแตeละตำบล โดยจัดเปhนที่พักอาศัยและดูแลผูNสงู วัย พรNอม
ระบบบริการดูแลสุขภาพ
3.4 เพิ่มเบี้ยยังชีพผู1สูงอายุ
เพิ่มจำนวนเบี้ยยังชีพผูNสูงอายุจากเดิมที่มีลักษณะเปhนขั้นบันได เปhนอัตราคงที่ เปhนจำนวนเดือนละ
หนึ่งพันบาทสำหรับผูNสูงอายุที่มีอายุตั้งแตe 60 ปlขึ้นไป
3.5 ลดหยQอนภาษีเพื่อผู1สูงอายุ
ใหNสิทธิในการนำคeารักษาพยาบาลของผูNสูงอายุหรือบิดามารดาของผูNมีเงินไดN มาลดหยeอนภาษีเงินไดN
เปhนจำนวน 60,000 บาท และในกรณีที่ภาคเอกชนจNางผูNสูงอายุทำงาน ใหNสิทธิในการนำคeาจNางและเงินเดือนที่
จeายใหNแกeผูNสูงอายุที่มีอายุตั้งแตe 60 ปlขึ้นไป มาลดหยeอนภาษีไดNเปhนจำนวน 2 เทeา
3.6 ทุนการศึกษารับน1องใหมQ
อุดหนุนคeาใชNจeายในดNานการศึกษาใหNบุตรของผูNมีรายไดNนNอยกวeา 15,000 เดือน โดยเด็กที่เกิดใหมeจะ
ไดNรับทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 บาท จนเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

3.7 สนับสนุนสวัสดิการคนพิการ
จัดใหNมีการใชNเทคโนโลยีทางการแพทยn เครื่องมืออุปกรณnตลอดจนอวัยวะเทียมในการแกNไขป‘ญหา
ความบกพรeองทางกายภาพ อยeางทั่วถึงเพียงพอ พัฒนาการเรียนรูNและวิชาชีพเพื่อกeอใหNเกิดการจNางงานอยeาง
เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการสรNางและปรับปรุงสภาพแวดลNอมของเมืองในรูปแบบอารยะสถาป‘ตยnกรรม
เพื่อการใชNชีวิตในสังคมอยeางเสมอภาค
4. นโยบายโครงสร1างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรNางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การทeองเที่ยว และการคNา เชื่อมโยง
เสNนทางคมนาคมโลจิสติกสnภายในประเทศ ใหNครอบคลุมตั้งแตeเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมไป
ยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ทั้ง 10 แหeง เพื่อเสริมสรNางความเขNมแข็งของรากฐานเศรษฐกิจ
และเพิ่มศักยภาพในการแขeงขันของประเทศ พรNอมทั้งสรNางเครือขeายคมนาคมและพัฒนาความรeวมมือดNาน
คมนาคมเชื่อมโยงในกลุeมประเทศอนุภูมิภาคลุeมน้ำโขงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประเทศอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีใหNเขNมแข็ง เชeน AEC 2025 และ เสNนทางสายใหม (One Belt
One Road) รวมทั้งจัดทำขNอตกลงทางการคNาเสรี เพื่อกระชับความสัมพันธn และยกระดับความรeวมมือสูeการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและการดำเนินธุรกิจแกeภาคธุรกิจไปดNวยกัน
4.1 มอเตอรLเวยLทั่วประเทศ
ขยายเสNนทางมอเตอรnเวยnใหNเชื่อมโยงเปhนโครงขeายทั้งประเทศตามแผนแมeบทการพัฒนาทางหลวง
พิเศษระหวeางเมืองระยะ 20 ปl รวมระยะทางกวeา 6,000 กิโลเมตร ไปในทุกทิศทางทั้ง 4 ภาค
4.2 รถไฟรางคูQทั่วถึง
ขยายและปรับปรุงเสNนทางรถไฟในประเทศกวeา 4,000 กิโลเมตร ใหNเปhนรางคูeทั้งหมด เพื่อประโยชนn
ในดNานการขนคนและขนของ เพิ่มความรวดเร็วลดการการสับหลีกและเชื่อมตeอเสNนทางโลจิสติกสnที่สำคัญกับ
ประเทศเพื่อนบNาน กeอใหNเกิดการเคลื่อนไหวดNานการคNาการลงทุน และการเชื่อมโยงในภูมิภาค
4.3 เชื่อมโยง อีอีซี – อีสาน - อินโดจีน
โดยเรeงรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ - โคราช ขยายตeอเพื่อเชื่อมโคราช หนองคายและ
กลุeมประเทศอินโดจีน ใหNเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงระหวeาง 2 ภูมิภาค พรNอมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมและ

มอเตอรnเวยnเพื่อเชื่อมอีสานและโครงการ EEC เขNาดNวยกันทั้งทางบกและทางรางตามแนวขนานเสNนทางหลวง
แผeนดินสาย 304
4.4 ขยายบริการระบบ Mass Transit ไปยังภูมิภาค
เรeงรัดการกeอสรNางรถไฟฟ˜าขนสeงมวลชนเบา หรือรถไฟรางเบา (Light Capacity Rail Transit : LRT)
ไปยังหัวเมืองใหญeในภูมิภาค อาทิในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต สุราษฎรnธานี เชียงใหมe และ นครราชสีมาเปhนตNน ซึ่ง
เปhนรถไฟฟ˜าที่มีขนาดเบาและใชNโครงสรNางและรางขนาดเล็ก จึงทำใหNประหยัดพลังและใชNเงินลงทุนนNอยกวeา
เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละการพัฒนาในยุคป‘จจุบัน
4.5 ปรับปรุงสภาพถนนทั่วประเทศ
เพื่อใหNมีถนนที่เปhนมาตรฐานเพิม่ ขึ้น ลดอุบัตเิ หตุและป‘ญหาการจราจรคับคั่งโดยเฉพาะอยeางยิ่งในชeวง
เทศกาลสำคัญ ตลอดจนสนับสนุนใหNมกี ารใชNเทคโนโลยีในการจัดการและกวดขันวินัยจราจร
5. นโยบายอุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล1อม
5.1 สQงเสริม Solar – Smart Grid
พัฒนาระบบโครงขeาย SMART GRID หรือระบบโครงขeายไฟฟ˜าอัจฉริยะ ที่ใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเก็บขNอมูลและทำการสั่งการควบคุมโครงขeายไฟฟ˜า เพื ่อใหNประชาชนผูNใชNไฟฟ˜าใน
ประเทศไทย มีสeวนรeวมในการบริหารจัดการไฟฟ˜าและสามารถขายไฟฟ˜าจากพลังงานแสงอาทิตยnที่ติดตั้งบน
หลังคาหรือโซลารnรูฟทอป (Solar Rooftop) กลับคืนไดN โดย พลังงานทั้งหมดจะถูกนำมาบริหารจัดการอยeางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดตั้งกองทุนแผงพลังงานแสงอาทิตยnบนหลังคาบNาน (Solar Rooftop Fund) เพื่อใหN
ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ˜าใชNในครัวเรือนไดNในราคาถูกลงและใชNพลังงานสะอาดเปhนมิตรตeอสิ่งแวดลNอม โดย
มีทุนประเดิมในวงเงินงบประมาณ 5,000 ลNานบาท
5.2 สQงเสริมการใช1รถยนตLไฟฟ{า
สeงเสริมการผลิตและการใชNรถยนตnไฟฟ˜าภายในประเทศเพื่อลดการปลeอยมลพิษในอากาศ ดNวยการมี
มาตรการทางภาษีในการสeงเสริมการใชNและการผลิตรถไฟฟ˜าในราคาที่เหมาะสม และสนับสนุนตั้งสถานีชารnจ
ไฟฟ˜าใหNทั่วถึง ภายใน 3 ปl รวมทั้ง จัดทำมาตรการสนับสนุนการผลิตรถไฟฟ˜า
5.3 ปรับโครงสร1างการผลิตภาคอุตสาหกรรม
สรNางอุทยานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Techno-Park) ใน 5 ภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตN เพื่อเปhนศูนยnวิจัย และสรNางอุตสาหกรรมตNนแบบ และ

พัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมที่ใชNเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบหุeนยนตn หรือ
ป‘ญญาประดิษฐn เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมใหมe ตลอดจนสeงเสริมและกำกับดูแลใหNการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมหันมาใชNระบบการผลิตขั้นสูงภายใตNหลักธรรมาภิบาล และเปhนมิตรตeอสิ่งแวดลNอม
5.4 ประเทศไทยไรNมลพิษ
เพิ่มมาตรการในการแกNไขป‘ญหาสิ่งแวดลNอม ทั้งในเรื่องของการจัดการขยะและน้ำเสีย การแกNไข
ป‘ญหาเรือ่ งฝุ]นละอองและมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม การขนสeงและจราจร ลดป‘ญหาโลกรNอนดNวยการเพิ่ม
พื้นที่สเี ขียวและพื้นทีอ่ นุรักษn โดยมีมาตรการทีส่ ำคัญอาทิเชeน

• การคืนสภาพคูคลอง โดยนํ2าเสียจากภาคอุตสาหกรรมต้องผ่านการบําบัดให้ได้
มาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบบําบัดนํ2าเสียสําหรับชุมชนเพื$อคืนนํ2าดีกลับสู่
ธรรมชาติและหรื อนํากลับมาใช้ใหม่
• รักษาและอนุรักษ์พ2นื ที$ป่าโดยการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการติดตามและ
รักษาป่ า รวมทั2งเพิ$มพื2นที$ป่าและมีระบบจัดการป่ าชุมชนให้ประชาชนอยูร่ ่ วม ใช้
ประโยชน์และรักษาป่ า
• จัดให้มีศูนย์รวบรวมขยะอิเลคโทรนิคส์ เพื$อส่งเสริ มให้ลดปริ มาณขยะเป็ นศูนย์
(Zero Waste) และนํามาแปลงสภาพหมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงมี
มาตรการทางภาษีเพื$อส่งเสริ มการใช้วสั ดุรีไซเคิล
• ส่งเสริ มการใช้รถไฟฟ้าเพือ$ ลดมลพิษและฝุ่นละออง โดยเร่ งรัดการใช้งานเริ$ มต้น
ในหน่วยงานภาครัฐเพื$อกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนการผลิตรถไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรมรถยนต์
• สร้ างมาตรฐานนํ+ามันยูโร 5 โดยบังคับใช้มาตรฐานนํ2ามันยูโร 5 เพื$อช่วยยกระดับมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษจากรถยนต์ แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื$อให้ปัญหาด้าน
มลภาวะ ฝุ่นความและผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของคนไทยลดลง
6. นโยบายการทQองเที่ยว
เพิ่มจำนวนนักทeองเที่ยวเปhน 65 ลNานคน ภายในระยะเวลา 5 ปl (เพิ่มขึ้นรNอยละ 12-15 ตeอปl) เพื่อใหN
อัตราสeวนนักทeองเที่ยวเพิ่มขึ้นในอัตราสeวนคนไทย 1 คน ตeอนักทeองเทีย่ ว 1 คน และเพิ่มรายไดNใหNอุตสาหกรรม
ทeองเที่ยวมีสัดสeวนเพิ่มขึ้นเปhนรNอยละ 25 ของรายไดNประชาชาติ (GDP) ดNวยมาตรการดังนี้ :

6.1 สQงเสริมพัฒนาแหลQงทQองเที่ยวที่สร1างขึ้น (Man-Made Destination)
พัฒนาและยกระดับแหลeงทeองเที่ยวที่มนุษยnสรNางขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสeงเสริมใหNเกิดการ
สรNางสวนสนุกระดับโลก (Theme Park) ดNวยมาตรการทางภาษี และสิทธิไดNรับการสeงเสริมการลงทุนจาก
ภาครัฐ (BOI) เพื่อเปhนแหลeงดึงดูดนักทeองเที่ยว และสรNางงานใหNแกeชุมชน และทNองถิ่น
6.2 ผลักดัน Thailand Riviera Infrastructure
โดยการพัฒนาการทeอ งเที่ยวในเขตฝ‘žงทะเลภาคใตNจากฝ‘žงอeาวไทยสูeฝ‘žง อันดามัน ตั้ง แตe เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธn ชุมพร และระนอง สูeการเปhนแหลeงทeองเที่ยวระดับโลกแหeงใหมeดNวยการพัฒนาโครงสรNาง
พื้นฐานและชักชวนภาคเอกชนใหNมาลงทุนดNานการทeองเที่ยว
6.3 เที่ยวไทย เที่ยวได1ทุกที่
ใหNมีการพัฒนาแหลeงทeองเที่ยวที่อิงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปhนอยูeในแตeละตำบลของจังหวัด
มาพัฒนาเปhนแหลeงทeองเที่ยวเพื่อกระจายการทeองเที่ยวไปสูeระดับหมูeบNานและตำบล พรNอมตeอยอดสูeการสรNาง
แบรนดnเอกลักษณnของแตeละตำบล และโปรโมทผeาน เว็บไซตn หรือแอพพลิเคชั่น
6.4 จาก OTOP สูQ i-OTOP
I = INNOVATION INCOME INFLIGHT
INNOVATION ยกระดับศักยภาพและพัฒนาสินคNาดNวยการส วิทยาศาสตรn เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สeงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑnและขยายตลาด จัดใหNมีบริการเครื่องมือ เครื่องจักรทั้งฮารnดแวรnและซอฟตnแวรn
เพื่อสรNางสรรคnผลิตภัณฑnและนวัตกรรมใหNผูNประกอบการ SMEs OTOP และ Startup
INCOME สeงเสริมการตลาดตeางประเทศ และชeองทางตลาด E-Commerce รวมทั้ง ขยายตลาดผeาน
ทาง MICE ดNวยสถานที่จัดงานแสดงสินคNา OTOP ซึ่งไดNมาตรฐาน ขยายตลาดสูeแหลeงชNอปป•ง แหลeงทeองเที่ยว
ตอบสนองไลฟ¡สไตลnผูNบริโภคยุคใหมe
INFLIGHT ยกระดับการจำหนeายผลิตภัณฑn OTOP สูeตลาดการซื้อขายสินคNาบนเครื่องบิน เพื่อสรNาง
มูลคeาและขยายกลุeมลูกคNาไปทั่วโลก
6.5 ครัวไทยไปครัวโลก
ผลักดันใหNครัวไทยเปhนตัวแทน (Presenter) ทeองเที่ยวใหNกับประเทศไทย ดNวยการสeงเสริมอาหารไทย
ใหNเปhนที่รูNจักแพรeหลายทั่วโลกเพื่อประโยชนnดNานการทeองเที่ยว นำรายไดNเขNาสูeชุมชนและเกษตรกร สeงเสริมใหNมี
การนำงานวิจัยอาหารไทยสูeการผลิตเพื่อการบริโภคใหNเปhนอาหารในระดับสากล

6.6 ผลักดันธุรกิจ MICE
สนับสนุนและยกระดับธุรกิจการจัดประชุมระดับนานาชาติ การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินคNา
(Meetings Incentives Conventions and Exhibitions) เพื่อเปhนแหลeงดึงดูด นักวิชาการนักธุรกิจและนัก
ลงทุนที่มีรายไดNสูงเขNามาใชNจeายในประเทศไทย
6.7 พัฒนาโครงสร1างพื้นฐานรองรับนักทQองเที่ยว
พัฒนาโครงสรNางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ทั้งในดNานการคมนาคมขนสeง อาทิการสรNางทeาจอด
เรือทeองเที่ยว (Marina) ในอeาวไทยการสรNางที่พัก รNานคNา บริการการทeองเที่ยว หNองน้ำ ที่ไดNมาตรฐานทั้งใน
ดNานปลอดภัย ความสะอาดและความสะดวก เพื่อรองรับจำนวนนักทeองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
7. นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
7.1 5G ทั่วไทย WIFI ทั่วประเทศ
เรeงรัดการติดตั้งระบบ 5G ใหNมีบริการทั่วประเทศ และเชื่อมตeอระบบ WIFI ใหNทั่วถึงทุกตำบล ทุกพืน้ ที่
รวมถึงการสรNางพื้นที่ใชNงานรeวมกัน (C0-Working Space) ในทุกอำเภอโดยมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยรองรับการ
ทำงานในการสรNางธุรกิจใหมe สรNางความรูNใหมe สรNางประโยชนnใหมe จากการทำงานรeวมกันในรูปแบบสังคมดิ
จิตัล ซึ่งจะพลิกโฉมประเทศไทยใหNมีการใชNชีวิต (Life Style) ที่ทันสมัย ทันโลก เสริมสรNางขีดความสามารถใน
การแขeงขันของประเทศ ในทุกภาคสeวน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อบริหารจัดการคุณภาพการผลิต
สินคNา ใชNในภาคธุรกิจเพื่อการควบคุมจัดการบัญชีและการเงินดNวยระบบอัตโนมัติ เพื่อใชNในการแพทยnสำหรับ
การรักษาพยาบาลผeานเครือขeายความเร็วสูง และใชNในภาคการศึกษาโดยการเรียนรูNทางไกล เปhนตNน
7.2 ราชการอิเล็กทรอนิกสL
บริการของภาครัฐจะดำเนินการภายใตN Application ของภาครัฐ บนระบบปฏิบัติของโทรศัพทnมือถือ
และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ รวมทั้ง ผeานระบบออนไลนnทางอินเตอรnเน็ต เชeน การตeอทะเบียน การทำธุรกรรม
การขออนุมัติ อนุญาต ตeางๆ เปhนตNน เพื่อเพิ่มชeองทางการติดตeอสื่อสารระหวeางภาครัฐและประชาชน
7.3 กองทุน Digital Start Up
เพื่อสeงเสริมธุรกิจดNานดิจิทัลและเพื่อใหNกNาวทันตeอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 5G ภายใตNนโยบาย
ไทยแลนดn 4.0 ดNวยการจัดตั้งกองทุน Digital Start Up ซึ่งจะมีทุนประเดิมเริ่มตNนในวงเงินงบประมาณ 5,000
ลNานบาท เพื่อสeงเสริมใหNคนไทยโดยเฉพาะคนรุeนใหมeสามารถขอรับทุนสนับสนุนใชNในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
เพื่อเปhนฐานธุรกิจใหมeที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

8. นโยบายการกระจายอำนาจสูQท1องถิ่น
8.1 จัดสรรงบประมาณร1อยละ 35 ของรายได1ให1กับท1องถิ่นภายใน 1 ป‘
ป‘จจุบันพบวeาการบริหารสeวนทNองถิ่นของประเทศยังไมeมีความเขNมแข็ง โดยขาดการบริหารจัดการที่ดี
และการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเครือขeายขNอมูลความรูNทั้งดNานตลาดและดNานการเงิน
โดยนโยบายจะจัดสรรงบประมาณใหNทNองถิ่นใหNไดNรNอยละ 35 (ป‘จจุบันรNอยละ 29) ตามที่กฎหมายกำหนด ใน
4 ปlโดยงบประมาณรายไดNที่เพิม่ ขึ้นใหNกับองคnการปกครองสeวนทNองถิ่นจะสามารถนำมาพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ
ในตeางจังหวัด
8.2 เพิ่มเงินชQวยคQาครองชีพผู1นำท1องถิ่น
ชeวยเหลือกำนัน ผูNใหญeบNาน ผูNชeวยผูNใหญeบNาน สารวัตรกำนัน อาสาสมัคร ซึ่งเปhนผูNที่อำนวยความ
สะดวก อำนวยความยุติธรรม บรรเทาความเดือดรNอนของประชาชน ใหNไดNเงินชeวยคeาครองชีพผูNนำทNองถิ่น ใน
อัตราเดือนละสองพันบาท
9. นโยบายกีฬา
สรNางคน สรNางเศรษฐกิจ สรNางการทeองเที่ยว และสรNางสามัคคีดNวยกีฬา โดย :

9.1 สร1าง Mini Sport Complex
สรNาง Mini Sport Complex ในทุกอำเภอ เพื่อสeงเสริมการออกกำลังการ และฝ§กทักษะดNานการกีฬา
ใหNกับเด็ก เยาวชน และนักกีฬาในพื้นที่ สรNางศักยภาพในการแขeงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก
9.2 สร1าง Mini Fitness ทุกหมูQบ1าน
สรNางสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในทุกหมูeบNาน เพื่อใหNดัชนีสุขภาพของประชาชนทุกวัยอยูe
ในเกณฑnมาตรฐาน ลดภาระป‘ญหาคeาใชNจeายในการรักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พรNอมทั้ง สeงผลใหNเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
9.3 จัดการแขQงขันกีฬาระดับโลกในประเทศ

จัดใหNมีการแขeงขันกีฬาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการจัดมหกรรมหรือกิจกรรมกีฬาประเภท
ตeางๆ อาทิ การแขeงขันกีฬาชั้นนำที่เปhนที่นิยมในระดับสากล การแขeงขันกีฬาความเร็ว และกีฬาทางน้ำ เปhนตNน
เพื่อดึงดูดนักทeองเที่ยว และเผยแพรeภาพลักษณnและวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยสูeตeางแดน ใหNเปhนที่
รูNจัก และกระตุNนใหNเกิดการลงทุนและพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานในประเทศ
9.4 สร1างนักกีฬาอาชีพ
จัดใหNมีกองทุนพัฒนานักกีฬาอาชีพดNานกีฬา (Sport Talent Fund หรือ STF) เพื่อเปhนทุนสนับสนุน
และตeอยอดการพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถ มีแนวโนNมที่จะพัฒนาสูeนักกีฬาอาชีพ เพื่อสรNางชื่อเสียง และ
พัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยตeอไป

9.5 ยกระดับกีฬาสมัครเลQนสูQกีฬาอาชีพ
พัฒนาและศักยภาพดNานกีฬาดNวยการสรNาง League สำหรับการแขeงขันและตeอ ยอดสูe การพัฒ นา
Academy ในระดับรากหญNา เพื่อใหNเกิดความสามารถในเชิงกีฬาในระดับมืออาชีพ
League สรNาง Academy
Academy สรNาง นักกีฬา
นักกีฬา สรNาง ชาติ
9.6 สQงเสริมวิทยาศาสตรLการกีฬา
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรnการกีฬาในการพัฒนากีฬาอยeางมีคุณภาพใหNทัดเทียมอารยะประเทศ
ตลอดจนเพื่อสรNางโอกาสใหNกับผูNที่สนใจในกีฬาเฉพาะทางหรือการออกกำลังกายเฉพาะทาง โดยเนNนดNานการ
พัฒนาสรีรวิทยา จิตวิทยา การฝ§กสอน และการสรNางพัฒนาการ พัฒนาทักษะในการทำวิจัย เพื่อประยุกตnใชN
หลักการทางวิทยาศาสตรnรeวมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพรeางกายของนักกีฬาไทย ใหNสามารถ
เลeนกีฬาไดNอยeางมีประสิทธิภาพและมุeงสูeระดับโลก โดยมีศูนยnวิทยาศาสตรnการกีฬาและอุปกรณnในการพัฒนาที่
ทันสมัย
______________________

