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ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตร ี ก 

ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ข 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๑ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓ 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๔ 
๓. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๕ 
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๖ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ๗ 
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๘ 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ๑๓ 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ๑๔ 

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ๑๕ 

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ๑๗ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๑๙ 
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ประกาศ 

แต่งต้ังนายกรัฐมนตร ี
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น้าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

 จึงทรงพระราชด้าริว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นผูท่ี้สมควรไวว้างพระราชหฤทัย
ให้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปท่ีี ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

พรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ประกาศ 

แต่งต้ังรัฐมนตรี 
     

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว นั้น 

 บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควร
ด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายยงยุทธ ยุทธวงศ ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 นายวิษณ ุเครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
 นายสุวพันธุ ์ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
 นายสมหมาย ภาษี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
  การต่างประเทศ 
 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  การท่องเท่ียวและกีฬา 



 ค 

 พลต้ารวจเอก อดุลย ์แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์ 
 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการส่ือสาร 
 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 พลเอก ฉัตรชัย สารกิัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี 
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เปน็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายรัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ท้ังนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีท่ี ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

    
 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตทิี่เคารพ 

ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีพร้อมท่ีจะแถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 

ก่อนอื่น รัฐบาลใคร่ชี้แจงต่อท่านประธานและสมาชิกทุกท่านว่า การเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินครั้งนี้ แม้จะเป็นการใช้อ้านาจและท้าหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อน ๆ  
เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการอันท้าให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่น ๆ 
อยู่บ้าง ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้เคยก้าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น  ๓ ระยะตั้งแต่ 
เมื่อเข้าควบคุมอ้านาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  

ในระยะแรกได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก้าลังและอาวุธสงคราม  
ก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพท่ีไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกตินานกว่า ๖ เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ของประชาชน และมุ่งน้าความสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนส้าคัญ ซึ่งก็ท้า
ได้ผลส้าเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นเพียง ๒ เดือนก็ได้เข้าสู่ระยะที่สองด้วยการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนกระทั่งถึงการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ เริ่มลดบทบาทและภารกิจ 
ลงมาอยู่ในระดับการเป็นท่ีปรึกษาและท้างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหา
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ  การจัดตั้ง
สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง 



 ๒ 

เศรษฐกิจ และสังคม อันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นพันธกิจท่ีรัฐบาลจะยังคง
ยึดมั่นและด้าเนินการต่อไป  

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักด้วยว่า แม้ความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหา
ท่ีรอการแก้ไขเยียวยาจะมีมากเพราะสะสมทับทวีและค้างคามานานหลายปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้
ซึ่งเหตุการณ์ยังไม่ปกติเรียบร้อยเสียทีเดียว และเทียบกับกรอบเวลาท้างานอันสั้น ท้ังประชาคมโลก
ก็ก้าลังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้วยความห่วงใย แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาดังกล่าวเป็นจุดอ่อนหรือข้อจ้ากัด กลับจะเป็นความท้าทายให้ต้องเร่งคิด เร่งท้า 
เพราะการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนนั้น ย่ิงท้าก่อน ท้าจริงจัง และท้าทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ
เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าใด ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติเร็วเท่านั้น การที่รัฐบาลนี้
ไม่ได้จัดตั้งขึ้นจากพรรคการเมือง จึงไม่มีนโยบายของพรรคท่ีใช้หาเสียงหรือหวังคะแนนประชานิยม
มาเป็นฐานทางการเมือง ทุกท่านจึงไม่ต้องวิตกว่าจะมีการน้าประเทศเข้าไปผูกพันจนเสียวินัยการคลัง
หรือเกิดภาระอนาคต และด้วยความท่ีมีความเป็นเอกภาพทางนโยบาย จึงไม่ต้องวิตกว่าการท้างาน
ในแต่ละกระทรวงจะไม่บูรณาการสอดคล้องหรือพายเรือคนละที สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นพลังอ้านาจ
หรือเกื้อหนุนให้รัฐบาลท้างานยากในเวลาสั้นได้อย่างราบรื่น ซึ่งกระผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
จะก้ากับดูแลอย่างใกล้ชิดมิให้การท้างานของรัฐบาลกลายเป็นภาระของประเทศเป็นอันขาด 

โดยท่ีมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ก้าหนด
หน้าท่ีของรัฐบาลไว้ ๓ ประการเป็นครั้งแรก คือ การบริหารราชการแผ่นดิน การด้าเนินการให้มี
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 
ประหนึ่งจะส่งสัญญาณว่ามิได้ประสงค์ให้รัฐบาลอยู่ประคับประคองสถานการณ์ไปวัน  ๆ  
เพียงเพื่อรอการเลือกตั้งท่ัวไปเท่านั้น หากแต่ยังต้องด้าเนินการเรื่องอื่น ๆ อันจ้าเป็นและขจัดปัญหา
เร่งด่วนเพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนาอีกด้วย รัฐบาลจึงขอก้าหนดนโยบาย 
ให้สอดคล้องกับหน้าท่ีท้ัง ๓ ประการดังกล่าว 

 
 
ท่านประธานที่เคารพ 

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  
รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จ้าแนกเป็น ๑๑ ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้น้ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มาเป็นหลักส้าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ  
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน 
ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ
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เป็นแนวทางการก้าหนดนโยบาย โดยค้านึงถึงปัญหาของประเทศท่ีเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจ ค้านึงถึง
เงื่อนไขเงื่อนเวลาดังกล่าวข้างต้น ค้านึงถึงความท้าทายท่ีรออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การที่ประเทศต้อง 
เร่งฟื้นตัวจากความบอบช้้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็นความขดัแยง้
ทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาด 
และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีต้องมีความพร้อมไม่ให้ใครอื่นมองว่าเราเปน็ตวัปญัหา
ของประชาคม  

ข้อส้าคัญคือ นโยบายทุกด้านที่จะแถลงต่อไปนี้ต้องการสร้างความเข้มแข็ง  
แก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ครอบคลุมปัญหาท้ังระยะเฉพาะหน้าท่ีต้องท้าทันที ระยะกลางท่ีจะท้าต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับ
กฎหมาย และระยะยาว ซึ่งแม้จะไม่เห็นผลส้าเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลนี้เห็นควรต้องวางรากฐาน
เพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และประการส้าคัญคือ  ต้องการ 
ให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิด 
หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง ล้าพังความไม่รู้นั้นเป็นอวิชชาอยู่แล้ว  
แต่ความไม่รู้แม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวท้ังท่ีเราเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอธิปไตย เจ้าของภาษีอากร 
และบางครั้งยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมืองใหม่ครอบคลุมถึงบริเวณใด
และเพียงใด บ้านเรือนของเราจะถูกเวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขตพื้นที่สีใด  
มีข้อจ้ากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร ถนนหนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการท้างานให้เสร็จในคราวเดียว เรื่องนี้รัฐจะยังส่งเสริมหรือ
ยุติการส่งเสริมกันแน่ ประเทศไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม การไม่มีค้าตอบ 
ในปัญหาเหล่านี้ย่อมเป็นความทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลต้องการให้นโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานท่ีจะท้าต่อไปมีค้าตอบดังกระผมจะกราบเรียนท่านประธาน 
เป็นด้าน ๆ ไปดังนี้ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส้าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด้าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  
โดยไม่ค้านึงถึงความรู้ส้านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี 
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน้าหลักดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
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ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง  
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน 
การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ  
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก
ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ก้าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระท้าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ  
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด  
และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพื่อซ้้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
ให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคาม
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน้าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
พร้อมท้ังน้าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก้าลัง
จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและ
ประชาคมโลก ให้สามารถด้าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้  
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๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า  
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส้าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทย
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

ความเหลื่อมล้้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้ง  
และความเดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะด้าเนินการดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง
แก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ัง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ท้ังจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด้าเนินการระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้  
จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบท่ีถูกกฎหมายมากขึ้น 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ้าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม 
และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มีระบบ
การกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคต  
โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน 
โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกัน  
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการ
แผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญ  
ท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะ 
ท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง
และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ
ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา
ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล
และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ
มีความรู้และทักษะใหมท่ี่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา  
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การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้าง
แรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ 
ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุน 
ให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ตามความพร้อม 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและ 
ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้  
สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ใหแ้ก่ประเทศ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่  
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 
เพื่อเปิดพื้นทีส่าธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร  
ในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย
แล้วจึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง   
ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐ 
เป็นผู้ก้ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง 
ท่ีรัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยท่ีสามารถตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน 
และการดูแลผู้บาดเจ็บ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย
เยาวชนให้มีน้้าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนา
นักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

๕.๖ ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม 
กับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย และให้มีความร่วมมือท้ังระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษา  
โรคท่ีมีความส้าคัญ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความไม่สงบทางการเมืองท่ีด้าเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด้าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
จนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทย 
ยังมีจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อท่ีจะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัว
ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
อย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น้้า 
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ้าในฤดูแล้ง ในขณะท่ีมีน้้าท่วมบ่อยคร้ัง



 ๙ 

ในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด้าเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคา
อยู ่และระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นก้าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมท้ังจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค 

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดยน้าหลักการส้าคัญของการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีให้ความส้าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด้าเนินงาน 
รวมท้ังน้าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ประหยัด ไม่ซ้้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระ  
หนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ้าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง  
ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน้าโครงการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร  
มาจัดท้าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการ
ก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลด
ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 
ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทท่ีราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุง
วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ท่ีจะช่วยให้ระบบการส่งสินค้า
เร็วขึ้น พร้อมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดน
ท่ีมีความส้าคัญมากขึ้น  

 



 ๑๐ 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรก
ที่จะท้าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ 
เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้้าพุร้อน
ธรรมชาติ ท้ังจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ 
เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว  

๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
เพื่อท่ีจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี 
และปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่
เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้้าท่วม 
ในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล  
ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้าง
แหล่งน้้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีเพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลา
ประมาณ ๑ ปี 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน 
และให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด้าเนินการ
ให้มีการส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และด้าเนินการ
ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท้ังจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง
และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อ  
สภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุง
โครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน 
เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุด 
รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น
ภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 



 ๑๑ 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งมีจ้านวนสูง
มากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท้าให้เหลือ
งบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงิน
ระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้นานท่ีสุดเพื่อลดภาระของงบประมาณ
ในอนาคต 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท้าต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ 
การซ่อมบ้ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ  
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมท้ังการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคม
ทางน้้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล้าน้้าและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ  
อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล้าน้้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกร่องน้้าลึก 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก้ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และ
จัดตั้งหน่วยงานก้ากับดูแลระบบราง เพื่อท้าหน้าท่ีก้าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย 
โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม การลงทุน การบ้ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งก้าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีมีปัญหาด้านการเงินและการด้าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ้าเป็น 
ในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก้ากับดูแล



 ๑๒ 

รัฐวิสาหกิจท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค้านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม 
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน  
ท่ีก้าหนดไว้ รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในส่วนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง 

๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผล
แต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ
ผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้า
เกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ้านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความสมดุลมากขึ้น  

๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง  
กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้้า
จนถึงปลายน้้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
และแก้ไขปัญหาท่ีส้าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน  
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุนส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล  
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถ
แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัล
รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร
และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน  



 ๑๓ 

งานส้าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้
อย่างจริงจัง 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มท่ี  
ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด้าเนินการเตรียมความพร้อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบ
การขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ้านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน 
และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย 
ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน  

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /
ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้ง  
การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน
ของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส้าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบ
พิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี 
และการอ้านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งส้านักงานปฏิบัติการประจ้าภูมิภาค  
ท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุน 
ของภูมิภาคได้ในที่สุด  

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ  
โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ท่ีเปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ รวมท้ังสามารถด้าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพื่อน้าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้า
หลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่น 
ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตท่ีผู้ประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยาย
ฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย
เพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 



 ๑๔ 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล
การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค้านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับ  
การวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต
ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้นท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน  
อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส้าคัญกับด่านชายแดนท่ีส้าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง  
และการขนส่งท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อน้าไปสู่การผลิตและบริการท่ีทันสมัยดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อ 
มุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ 



 ๑๕ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังนี้  เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยง
กับภาคเอกชน 

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน 
ท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก้าลังคน
ในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัย
ของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  
หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน
สะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 
ในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ีเอื้ออ้านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาท่ีส้าคัญ
ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจาย 
ในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ 
สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง  
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ  
ถูกท้าลายหรือน้าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ท้ังปัญหาภาวะมลพิษ



 ๑๖ 

โดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตท่ีดินของรัฐ
ให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าต้นน้้าและพื้นท่ีอนุรักษ์ที่มีความส้าคัญ 
เชิงนิเวศ ก้าหนดพื้นท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาให้เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกัน
ภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่า  
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม  
และเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย 
สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังให้การคุ้มครอง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด้าริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก้าหนดเขตป่าชุมชน
ให้ชัดเจน พื้นท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ้าเป็นโดยใช้มาตรการ 
ทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด้าเนินการ ท้ังจะให้
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเนื่อง
เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ 
จะจัดท้าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดท้าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท้าหน้าท่ีก้าหนดนโยบายด้านท่ีดิน 
ในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินให้แก่  
ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการท่ีดินของชุมชน ก้าหนดรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพื่อให้เป็นกลไกในการน้าทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ  
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศและมีกระบวนการ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท้าแผนงาน 



 ๑๗ 

โครงการ ไม่เกิดความซ้้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้้าพร้อมท้ัง
มีการน้าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้้าและการเตือนภัย 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย ท่ีเกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส้าคัญในการ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก ส่ง เสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก้าจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติ  
ซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน 
ก็จะสนับสนุนให้ด้าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เป็นพิเศษ โดยก้าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ 
ให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส้าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ 
จะพัฒนาระบบก้ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมี 
โดยลดความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส้าคัญในการ
จัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ 
และอ้านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ 
ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท้ามาหากินและการด้ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า  
ในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบ
นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม่อาจ
ใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก  
มีการขออนุญาตซ้้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ้าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้ง  
มีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน 
สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ
ดังท่ีปรากฏในผลการส้ารวจหรือรายงานประจ้าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับ  



 ๑๘ 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท้าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 
รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ้านาจหน้าท่ี
ซ้้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่  
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกิจ 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้าเป็น และตามท่ี
กฎหมายเอื้อให้สามารถด้าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาด้าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส  
มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ้านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน 
เป็นส้าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง
เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย
ซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก 
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการปอ้งกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับ 



 ๑๙ 

การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ 
ท่ีไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อน 
และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  
ทั้งจะเร่งรัดการด้าเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ัง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อประชาชน ท้ังจะน้ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน  
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ  
ท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด้าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคล
หรืออ้าเภอใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส้าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นท่ียอมรับนับถือได้
มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ
ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท้ังต้องมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเข้าถึงได้ง่าย  
มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง
และการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเร่ืองดังกล่าวดังนี้ 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้าเนินการ 

 



 ๒๐ 

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท้า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้
เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด้าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน 

๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ 

๑๑.๔ น้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด้าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
สามารถใช้ติดตามผลและน้าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี  
ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา  
ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก
ระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ 
ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
กระท้าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรม
ข้ามชาติ  

 
 
ท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ในส่วนของภารกิจในด้านการด้าเนินการให้มีการปฏิรูปในเร่ืองต่าง ๆ อันเป็นหน้าท่ี
อีกประการหนึ่งของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลเห็นว่า โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้มอบภารกิจหลัก
ในการเสนอแนะเรื่องนี้แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้ก้าหนดกรอบการปฏิรูปเพื่อออกแบบ  
สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไว้แล้วอย่างน้อย ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ  
พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกท้ังคณะรักษาความสงบ



 ๒๑ 

แห่งชาติได้ด้าเนินการในบางเรื่องเหล่านี้ไปบ้างแล้วด้วยการจัดให้มีการระดมความคิดจากภาคส่วน
ต่าง ๆ หลายครั้ง ทั้งยังมีข้อเสนอจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ ส่งเข้ามาอีกเป็นอันมาก 
ขณะนี้การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาจ ากทั่วประเทศ
มากกว่า ๗,๐๐๐ คน ก็ก้าลังอยู่ระหว่างการด้าเนินการ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
จะได้คัดเลือกจนได้จ้านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน เพื่อมาท้าหน้าท่ีออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูป 
เสมือนเป็นสถาปนิกของประเทศ คาดว่าการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
จะลุล่วงจนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ 

รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและเอื้ออ้านวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูป
แห่งชาติด้าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความอิสระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และ
บังเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยจะจัดให้มีกลไกการประสานงานและให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐตลอดจนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ข้อมูลการด้าเนินการที่ท้าอยู่แล้วและให้ความร่วมมือกับสภาดังกล่าว ทั้งยังพร้อม  
ท่ีจะรับข้อเสนอการปฏิรูปมาพิจารณาด้าเนินการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล โดยจะถือว่าการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นงานเร่งด่วนที่สุด และจะต้องท้าควบคู่กับ 
การจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งเพื่อให้การปฏิรูปครั้งนี้เกิดจากข้อเสนอที่กว้างขวาง  
มีความหลากหลาย สมกับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ รัฐบาลจะพิจารณาจัดตั้งหรือ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มปฏิรูปปัญหาบางเรื่องคู่ขนานกันไป แม้แต่บุคคลที่ได้รับการสรรหา 
เข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตลอดจนบุคคลในจ้านวน
ท่ีเหลืออยู่อีกหลายพันคน รัฐบาลก็จะตอบสนองเจตนารมณ์ที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาส  
ร่วมออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูปในรูปแบบขององค์กรและกระบวนการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคียงกับความต้องการ  
ของประชาชนให้มากท่ีสุด ในส่วนของการจัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลก็พร้อมจะอ้านวย
ความสะดวกและให้ความร่วมมือตามท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่เข้าไป
แทรกแซงใด ๆ 

อย่างไรก็ตาม แม้สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นดุจสถาปนิกของประเทศดังกล่าว  
แต่การท่ีจะต้องลงมือท้าหรือจัดการกับปัญหาบางเรื่องก็เป็นสิ่งเร่งด่วนท่ีไม่อาจรอช้าได้ รัฐบาล  
จึงมีนโยบายจะปฏิรูปเรื่องเหล่านั้นไปพลางก่อน เช่น การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การลด
ความเหลื่อมล้้าของสังคม การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ประจ้าวันและการประกอบสัมมาชีพ ราคาพืชผลการเกษตร การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การงบประมาณมีลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น เพื่อมิให้เสียโอกาสของประเทศ
หรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนดังที่แถลงไว้แล้วในนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  
๑๑ ด้านข้างต้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท้าก่อน ท้าจริง ท้าทันที ตามล้าดับความส้าคัญเร่งด่วน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างยั่งยืน 

 



 ๒๒ 

ท่านประธานที่เคารพ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
อันเป็นอีกหน้าท่ีหนึ่งนั้น นับแต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอ้านาจการปกครอง
ประเทศก็ได้ด้าเนินการไปแล้วหลายเรื่องเช่นกัน โดยมีกองทัพ ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ด้ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัด องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน และภาคเอกชนเป็นจักรกลขับเคลื่อนท่ีส้าคัญ รัฐบาลเชื่อว่า
วิธีสานเสวนา เจรจาอย่างเปิดใจ ให้ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าของสังคมดังท่ีด้าเนินการ
มาแล้ว น่าจะเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งรวมแล้วก็คือ ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานั่นเอง 
ดังนั้น รัฐบาลจะยังคงใช้หน่วยงานและวิธีการนี้ต่อไป แต่จะขยายเครือข่ายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ให้เข้ามาร่วมด้าเนินการกว้างขวางยิ่งขึ้น ท้ังจะขจัดเงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสามัคคี 
ความสมานฉันท์และการอ้านวยความยุติธรรมในทุกระดับ เช่น ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ  
การใช้อ้านาจรัฐกดขี่ข่มเหงราษฎร ความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
การทุจริต การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 
ท่านประธานและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ 

นโยบายดังท่ีกระผมแถลงมานี้ เป็นกรอบใหญ่หรือแนวทางการท้างานของรัฐบาล 
โดยมีเป้าหมายหรือหลักชัยอยู่ท่ีการสร้างสังคมท่ีมีการปฏิรูป มคีวามเป็นธรรม และไม่ทุจริต 

อนึ่ง เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลยังจะได้ซักซ้อมความเข้าใจ 
แก่บรรดาเจ้าหน้าท่ีซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติจริงอีกครั้งหนึ่ง และโดยท่ีรัฐบาลตระหนักว่านโยบายนี้จะเป็น
ผลสัมฤทธิ์ต่อเมื่อมีการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยก้าหนดหน่วยงาน  
ท่ีจะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการ และงบประมาณท่ีชัดเจนสามารถใช้ติดตามการท้างานและ
ตรวจราชการได้ รัฐบาลจะได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการเช่นว่านี้  
โดยจ้ากัดกรอบเวลา ๑ ปีตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล ท้ังนี้ จะให้หน่วยงานกลาง 
เช่น ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการด้าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานี้
ในโอกาสต่อไป ท้ังยินดีอย่างยิ่งหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นการติดตามนโยบายนี้อีกทางหนึ่งด้วย 

เมื่อกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ กระผมได้ย้้าหลายครั้งเรื่องการท้าก่อน ท้าจริง ท้าทันที 
การแบ่งขั้นตอนการท้างานเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าท่านประธาน 
และท่านสมาชิกเข้าใจได้เช่นเดียวกับรัฐบาลว่า ภาระหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นงาน 
ในปัจจุบันซึ่งจะต้องท้าพร้อมกับการปฏิรูปด้านต่าง ๆ อันเป็นงานในอนาคต ขณะท่ียังต้องสร้าง



 ๒๓ 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมอันเหมาะแก่การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ซึ่งขาดหายไป
ในอดีตมิใช่เป็นสิ่งท่ีท้าได้โดยง่าย ปัญหาและอุปสรรคข้างหน้ายังมีอีกมาก ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งท่ีเคยชินและการหล่อหลอมความคิดเห็นของผู้คนท่ีเคยแตกต่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้กัน
ให้เข้ามาใกล้เคียงกัน ยิง่เป็นเรื่องใหญ่ แต่นี่คือสิ่งท่ีเรียกว่าปฏิรูป รัฐบาลขอสัญญาว่าจะใช้ความวิริยะ
อุตสาหะ ความอดทนอดกลั้น ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฟันปัญหาและ
อุปสรรคท้ังปวงให้สมกับความไว้วางใจ และเวลา ท่ีรัฐบาลได้รับจากท่านอย่างเต็มก้าลังความสามารถ 
หากจะขอเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพี่น้องประชาชนท้ังหลายในบัดนี้ก็คือ 
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมท้า เพื่อว่าประเทศของเราจะได้ความสงบร่มเย็นเป็นสุข  
อยู่ในสภาพที่งดงามกลับคืนมาโดยเร็ว และก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงดังที่เราทั้งหลาย  
จะได้ช่วยกันออกแบบปฏิรูปต่อไป  
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