นโยบายประเทศไทย 9 หน้ า 9 ไกล ไทยไร้ ปัญหา
เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจรากหญ้ าในปั จจุบนั และสร้ างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้ มีเสถียรภาพและมีความยัง่ ยืน และยุติปัญหา
ความขัดแย้ งภายในชาติ พรรคชาติพฒ
ั นาจะทางานทางการเมืองให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้ วยนโยบาย 9 หน้ า 9 ไกล ไทยไร้
ปั ญหา
ก้ าวที่ 1 นโยบายการศึกษา
เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคคลากรของชาติที่สามารถรองรับความเปลีย่ นแปลงของโลกและเป็ นกาลังสาคัญด้ านเศรษฐกิจให้ กบั
ประเทศ เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษาเพื่อให้ เด็กไทยมี 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาต่างชาติอกี 1 ภาษา
และให้ มีห้องเรี ยนระบบดิจิทลั ให้ ทวั่ ถึง สร้ างครูรุ่นใหม่ ครูเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ เรี ยนทันเทคโนโลยี โดยจัดให้ มี
ทุนการศึกษาครูเทคโนโลยีทกุ อาเภอ อาเภอละ 1,000,000 บาท ให้ ทกุ จังหวัดมีการจัดตังอุ
้ ทยานการเรี ยนรู้แบบ TK Park
เน้ นการศึกษาของเด็กไทยรุ่นใหม่ ให้ เป็ นนักคิด นักอ่าน นักปฏิบตั ิ และสามารถนาเสนอผลงาน สร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั
ครูด้วยการปรับโครงสร้ างหนี ้ครูทวั่ ประเทศ
ก้ าวที่ 2 นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้ า
เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจให้ กบั ประชาชนในระดับรากหญ้ าและพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่พืชผลเกษตรมีราคาตกต่า ให้ มีการ
จัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการเพื่อเกษตรกร เริ่ มต้ นที่วงเงิน 20,000 ล้ านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเวลาที่พืชผลเกษตรราคา
ตกตา่ และเป็ นทุนเบื ้องต้ นก่อนฤดูการผลิต เสริ มสร้ างประสิทธิภาพของภาคเกษตรให้ เป็ นเกษตรกรทันสมัย Smart Farmer
ด้ วยการนาเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ ปรับปรุงระบบชลประทานให้ ทวั่ ถึง ระบบการตลาด และการจัดโซนนิ่งภาคเกษตรกรรม
ปรับปรุงตลาดซื ้อขายสินค้ าล่วงหน้ าให้ ครอบคลุมสินค้ าเกษตรประเภทอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากยางพารา เพื่อเป็ นกลไกใน
การแก้ ไขปั ญหาสินค้ าเกษตรราคาตกต่า จัดตังกองทุ
้
นกู้ยืมเพื่อ Smart SME 10,000 ล้ านบาท เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการ SME
และวิสาหกิจชุมชน OTOP นาไปปรับปรุงกิจการให้ ทนั สมัยโดยไม่คิดดอกเบี ้ย พัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ให้ SME
สามารถเข้ าตลาดเพื่อระดมทุนได้ ส่งเสริ มการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในหมูบ่ ้ านและตาบล เพื่อกระจายรายได้ จาก
นักท่องเที่ยวให้ ทวั่ ถึง
ก้ าวที่ 3 นโยบายสังคม
เพื่อแก้ ไขปั ญหาสังคมผู้สงู วัยและลดความเหลือ่ มล ้าในสังคม ขยายอายุการเกษี ยณเป็ น 65 ปี เพือ่ ให้ ผ้ สู งู อายุได้ ใช้
ประสบการณ์การทางานให้ เป็ นประโยชน์กบั สังคมมากขึ ้น และเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ความรัก ความสุขในครอบครัว
และลดภาระของภาครัฐ สนับสนุนให้ มีการสร้ างอาคารพักอาศัย “บ้ านเกษี ยณสาราญ” ด้ วยค่าใช้ จ่ายในอัตราต่า สร้ าง “ศูนย์
ดูแลผู้สงู วัย” ที่มฐี านะยากจนในแต่ละตาบลให้ ได้ รับการดูแลสุขภาพอย่างทัว่ ถึง เพิม่ เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุเป็ น 2,000 บาทต่อ
เดือน ให้ สทิ ธิ์ในการนาค่ารักษาพยาบาลของผู้สงู อายุหรื อบิดามารดา มาลดหย่อนภาษี ได้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 60,000 บาท
ส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนจ้ างผู้สงู อายุทางานและนาค่าจ้ างมาลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า เพิม่ กาลังของชาติและให้ โอกาสคนยากจน

ในการมีบตุ ร สาหรับผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ให้ บตุ รที่เกิดใหม่ได้ รับทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 บาทจน
จบมัธยมปลาย ภายใต้ โครงการ “ทุนการศึกษารับน้ องใหม่” ดูแลสวัสดิการคนพิการให้ ทวั่ ถึง ให้ มกี ารออกแบบอารยสถาปั ตย์
(Universal Design) สาหรับผู้สงู อายุและคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับปรุ งสวัสดิการค่าจ้ างแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานทัว่
ประเทศ พัฒนามาตรฐานฝี มือแรงงานให้ ทนั กับเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้ าขึ ้น สนับสนุนให้ มีการจัดตังกองทุ
้
น
สวัสดิการชุมชนให้ เป็ นนิติบคุ คล ยกมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ กบั ผู้มีรายได้ น้อย รณรงค์แก้ ไขปั ญหายาเสพติดอย่าง
จริ งจัง
ก้ าวที่ 4 นโยบายโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่งให้ ทวั่ ถึง เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน การใช้ ชีวติ ของประชาชน
ให้ มีการขยายมอเตอร์ เวย์ รถไฟรางคู่ ให้ ทวั่ ถึงทัง้ 4 ภาค โดยเฉพาะภาคอีสานให้ มกี ารขยายรถไฟรางคูไ่ ปสูภ่ าคอีสานตอนบน
เช่น จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้ เคียง เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ การรถไฟทัว่ ถึง และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ านและ
กลุม่ เศรษฐกิจการค้ าทีเ่ กิดขึ ้นใหม่ เปิ ดประตูอีสาน สูท่ า่ เรื อน ้าลึกและโครงการ EEC ด้ วยการสร้ างมอเตอร์ เวย์และรถไฟตาม
แนวทางหลวงหมายเลข 304 ขยายระบบขนส่งมวลชนเบา LRT (Light Rail Transit) ไปยังหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค อาทิ
ภูเก็ต สุราษฎร์ ธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปรับปรุงมาตรฐานทางและผิวถนนทัว่ ประเทศ เพื่อลดอุบตั ิเหตุในการจราจร
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญ
ก้ าวที่ 5 นโยบายอุตสาหกรรม พลังงาน และสิง่ แวดล้ อม
เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้ สอดคล้ องกับโลกอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั ปรับ
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ให้ พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงแดด พลังงานลม มีสดั ส่วนมากขึ ้น เพื่อเป็ น
พลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศและภาคอุตสาหกรรมตลอดจนภาคขนส่ง เพื่อลดต้ นทุน ลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม แทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น แก๊ ส น ้ามัน ถ่านหิน พัฒนาโครงข่าย Smart Grid เพื่อส่งเสริ มให้ ทกุ หลังคาเรื อนมี
Solar Rooftop เพื่อมีไฟฟ้าใช้ เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อขายเข้ าสูร่ ะบบโครงข่ายของประเทศ ให้ มีการจัดตังกองทุ
้
น
Solar Rooftop เพื่อส่งเสริ มนโยบายในวงเงิน 5,000 ล้ านบาท ส่งเสริ มการใช้ รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริ งจัง
ปรับโครงสร้ างการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ หุน่ ยนต์ และ
ปั ญญาประดิษฐ์ เพื่อรักษาขีดความสามารถด้ านการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริ มการจัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้ เกิดขึ ้นทัว่ ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ให้ ความสาคัญในการคืนสภาพคูคลอง จัดระบบบาบัด
น ้าเสียให้ ทวั่ ถึง ใช้ เทคโนโลยีดาวเทียมในการติดตามรักษาป่ า นาหลักการ Zero Waste มาใช้ กาจัดขยะ พัฒนาระบบน ้ามันยู
โร 5 เพื่อลดปั ญหามลพิษและฝุ่ นละออง
ก้ าวที่ 6 นโยบายท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเทีย่ วให้ เป็ นระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเป็ น 65 ล้ านคนภายในระยะเวลา 5 ปี
เพิ่มสัดส่วนรายได้ จากการท่องเทีย่ วให้ ได้ 25% ของ GDP ส่งเสริ มการลงทุนของภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวกับ Man-made
Destination เช่นสวนสนุกหรื อ Theme Park ระดับโลกด้ วยมาตรการทางภาษี และ BOI ผลักดันโครงการ Thailand
Riviera ให้ เกิดความสาเร็ จเพื่อสร้ างแหล่งท่องเที่ยวย่านใหม่ให้ กบ
ั ประเทศตามแนวชายฝั่งทะเลด้ านอ่าวไทย ด้ วยการเร่งรัด
การดาเนินการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชนบททัว่ ประเทศเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวสูเ่ ศรษฐกิจรากหญ้ า พัฒนาสินค้ า OTOP ให้ มีความทันสมัยด้ วยนวัตกรรมใหม่ๆทังทางด้
้
านการผลิตและ
การตลาด สร้ างอาหารไทยให้ เป็ นครัวไทยสูค่ รัวโลก เพื่อนารายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ าสูป่ ระเทศไทย สนับสนุนให้ เกิดการ
ประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติ (MICE) ให้ เกิดขึ ้นที่ประเทศไทย พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการ
ท่องเที่ยวให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว ส่งเสริ มให้ มีการจัด World Event ทางด้ านคอนเสิร์ต กีฬา หรื อ
การประชุมใหญ่ๆ เพื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ก้ าวที่ 7 นโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั
ปรับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเข้ าสูก่ ารใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เร่งรัดระบบโครงข่าย 5G ให้ มีบริ การทัว่ ประเทศ และ
เชื่อมต่อระบบบ WIFI ให้ มีบริ การทัว่ ทุกตาบล ทุกพื ้นที่ เพื่อนาไปสูก่ ารบริ การภาครัฐที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น
การศึกษา การรักษาพยาบาล ระบบการเงินทัว่ ประเทศ และสร้ างพื ้นที่ใช้ งานร่วมกัน (Co-Working Space) ในทุกอาเภอเพื่อ
สร้ างธุรกิจใหม่ พัฒนา Application ของภาครัฐเพื่อเป็ นพื ้นฐานของการติดต่อราชการอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างราชการกับ
ประชาชน จัดตังกองทุ
้
นส่งเสริ มดิจิทลั Start Up 5,000 ล้ านบาท เพื่อสนับสนุนให้ เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่
ก้ าวที่ 8 นโยบายการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น
เร่งรัดการจัดสรรงบประมานให้ ท้องถิ่นให้ ได้ ร้อยละ 35 จากปั จจุบนั ร้ อยละ 29 เพื่อเป็ นการลดความเหลือ่ มล ้าและเร่งรัดการ
กระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น ดูแลช่วยเหลือผู้ปฏิบตั ิงานท้ องถิ่น ให้ ได้ รับผลตอบแทนที่เพียงพอต่อภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั ปรับ
ฐานเงินเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานันเป็ นขัน้ ต่า 10,000 บาทต่อเดือน เพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม.เป็ น
เดือนละ 2,000 บาท
ก้ าวที่ 9 นโยบายกีฬา
ให้ นโยบายกีฬาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างคนในชาติ ให้ มีสปิ ริตของนักกีฬา เพื่อให้ กีฬาสร้ างคน คนสร้ างชาติ ใช้ สปิ ริตของการ
กีฬา ที่ร้ ูจกั แพ้ รู้จกั ชนะ ให้ อภัย เสียสละ สามัคคีในการทางานทางการเมืองเพื่อยุติความขัดแย้ งทางการเมืองและเสริ มสร้ าง
มิตรภาพในการทางานทางการเมืองร่วมกัน และให้ กีฬาสร้ างความสุขความภาคภูมิใจให้ กบั คนในชาติ จัดให้ มี Mini Sport
Complex ในทุกอาเภอเพื่อการออกกาลังกายและฝึ กทักษะด้ านกีฬา สร้ าง Mini Fitness ทุกหมูบ
่ ้ านเพื่อให้ ประชาชนได้ ออก
กาลังกาย ให้ สขุ ภาพแข็งแรง ให้ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่นกีฬาโอลิมปิ ก กีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ จัดตังกองทุ
้
นพัฒนานักกีฬาอาชีพ 2,000 ล้ านบาท เพื่อพัฒนานักกีฬาไทยสูค่ วามเป็ นนักกีฬา

ระดับโลก สร้ างลีคกีฬาอาชีพให้ เกิดขึ ้นสาหรับกีฬาทุกประเภทและพัฒนาสู่ Academy เพื่อฝึ กสอนเยาวชนในระดับรากหญ้ า
นาหลักการวิทยาศาสตร์ การกีฬามาใช้ อย่างจริ งจังในการพัฒนากีฬาของชาติ ส่งเสริ มกีฬา E-Sport สนับสนุนการอนุรักษ์ และ
ฟื น้ ฟูศิลปะมวยไทยให้ เป็ นศิลปะการต่อสู้ระดับโลก เพื่อความภาคภูมิใจและประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้ านการเรี ยน การสอน การจัดการแข่งขัน การตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

นโยบายประเทศไทย 9 หน้ า 9 ไกล ไทย
ไร้ ปัญหา
ก้ าวหน้ าก้ าวไกล ไทยไร้ ปัญหา
-นโยบายการศึกษา
-นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้ า
-นโยบายสังคม
-นโยบายโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
-นโยบายอุตสาหกรรม พลังงานและ
สิ่งแวดล้ อม
-นโยบายการท่ องเที่ยว
-นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
-นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
-นโยบายกีฬา

วงเงิน
งบประมาณ
(ล้ านบาท)
2,643,829

ภาครัฐ

ที่มา
เอกชน

PPP*

1,086,829

40,000

1,517,000

ปี ที่ 1 :
712,229
ปี ที่ 2 :
670,704
ปี ที่ 3 :
605,449
ปี ที่ 4 :
630,449

*Public Private Partnership-ร่ วมทุนระหว่ างรั ฐกับเอกชน

ความคุ้มค่ า/ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

ยกระดับการศึกษาให้ กับเด็ กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ใน
ด้ า นการศึ ก ษา สร้ างเศรษฐกิ จ
รากหญ้ า ให้ มี ค วามมั่น คง และ
เติ บโตอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สังคมมีความเจริ ญก้ าวหน้ า ผู้สงู
วัยได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ประเทศก้ าวหน้ าด้ วยระบบ
โครงสร้ างที่ เ พรี ย บพร้ อม มี ก าร
พั ฒ น า ด้ า น พ ลั ง ง า น
อุ ต ส า ห กร ร มค วบ คู่ กั บ ด้ าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เจริ ญเติบโตพร้ อมกับการพัฒนา
ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน การ
ยกระดับคุณภาพชี วิตและสังคม
ด้ วยการกีฬา

ต้ องใช้ งบประมาณภาครั ฐในการ
ดาเนินการ เกิดการจ้ างงานอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง
มีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ ทั ้ง ท า ง โ ค ร ง ส ร้ าง
พื ้ น ฐ า น แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
มหภาค ยกระดับ ผู้ป ระกอบการ
ภายในประเทศ ผ่ า นนวัต กรรม
และการใช้ เทคโนโลยี

ผู้ ประกอบการที่ ไ ม่ ส า มาร ถ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ข้ า สู่ ยุ ค ที่ ใ ช้
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม อาจ
ได้ รั บ ผลกระทบ รวมทั ง้ การ
พัฒ นาระบบโครงสร้ างพื น้ ฐาน
และสาธารณูปโภค จะต้ องมีการ
ดู แ ล แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า อย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง อ า จ ต้ อ ง ใ ช้
งบประมาณในระยะยาว

