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๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
 

  

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความ
เป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ  
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน
ของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรก
การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 
สร้างค่านิยม“ประเทศไทยส าคัญท่ีสุด”        
การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม        
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม      
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิ
ปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และ
ความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย 
พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

  

๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ การ
มีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการ
มีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา 
ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่ม
เพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้าง
ความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่าง
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สร้างสรรค์ 
๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาท   
ในการเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนา
สังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และ
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและสามารถ 
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

  

๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพใน
ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ
ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม 
สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล     
เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธาน
อาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่
เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของ
อาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความ
เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

  

๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การ
ลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มี
ศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป 
ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ 
และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
การรับรู้ที่กว้างขวางมากข้ึนในเวทีโลก 
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๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
      ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลาย
ประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรอง
ที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการ
ท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
      ๕.๔.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้
จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
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และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท า
ธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น อาทิ การ
พัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
      ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ อาทิ เศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสี
เขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ประกอบการ
ยุคใหมส่ามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม 
สินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม 
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7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
7.1 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
      7.1.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่าน  
อัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
สหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่า 
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์
และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วย 
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น า ไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมากข้ึน 

  

7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน 
สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยว
ชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ 
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และความ
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เชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแล
มาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน 
จัดสวัสดิการที่จ าเป็นภายในชุมชน 
      7.2.4 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้
เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย  
การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็น
ก าลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม โดยให้ความส าคัญ
กับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่ม
อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลัง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
ของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

  

      7.2.5 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง 
เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนด
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นโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจาก
การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน าเสนอ
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพ่ือเป็น
รากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย    
ในบริบทสังคมไทย 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
      8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์    
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 
การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้ง
ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

  

 
 



(ร่าง) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม  
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๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ
ของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและ
มาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวง
แห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหา
หนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชน        
ในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวง
ประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกง
หลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบ
ภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชน
สามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความ
พร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิ
และการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่
เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมง
พ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน
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การประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการ
กีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิม
ช่องทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทาง 
การส่งออกไปยังตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความ
ร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มี
ศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมือง
รอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือกระจาย
รายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพ่ือสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในช่วงที่มีข้อจ ากัดด้านการส่งออก และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

  

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
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ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา 
สู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ 
และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนนิชีวิต 
9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความ
สงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ 
ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่าย
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ผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่
ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ
ทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้
และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการ
ฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลัก
ในการด าเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการ
แก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมาย
ไทยและหลักการสากล 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ 
และอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็น
ระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความ
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จ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของ
ประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการ
ทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการ
ให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ 
 
 


