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ประกาศ 
แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 

     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระบาทสม เด็ จพ ระป รเมนท รราม าธิบ ดี ศ รี สิ น ท รมห าวชิ ราล งกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยท่ีที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาได้ลงมติ  เมื่ อวัน ท่ี  ๕  มิ ถุนายน  พ .ศ . ๒๕๖๒  เห็นชอบด้วยในการแต่งต้ั ง  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 

 จึงแต่งต้ังให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 
๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
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ประกาศ 
แต่งต้ังรัฐมนตรี 

     

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระบาทสม เด็ จพ ระป รเมนท รราม าธิบ ดี ศ รี สิ น ท รมห าวชิ ราล งกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามท่ีได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่  
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น 

 บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควร 
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพ่ือบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายวิษณุ  เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  อีกตําแหน่งหนึ่ง 
 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
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 นายอุตตม  สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  การท่องเท่ียวและกีฬา 
 นายจุติ  ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความมั่นคงของมนุษย์ 
 นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นายประภัตร  โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์ 
 นายศักด์ิสยาม  ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายถาวร  เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 นายวราวุธ   ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 นายวีรศักด์ิ  หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายนิพนธ์  บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายทรงศักด์ิ  ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 นายอิทธิพล  คุณปล้ืม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายสาธิต  ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 ๑ 

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

คณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

    
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

ตามท่ี ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้กระผมดํารงตําแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแต่งต้ังรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
ความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง 
สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความพร้อม 
ที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงข้ึน ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะน้ี ปัจจัย 
ทั้งภายนอกและภายในประเทศเปล่ียนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ 
ที่มีความซับซ้อนสูงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ในครั้งนี้ จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ มีความไม่แน่นอนในทุกมิติ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเส่ียงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัย 
ด้านการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทย
ต้องดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก 



 ๒ 

ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปล่ียนผ่านและต้องต่อสู้กับ
ปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็น 
การต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําในหลากรูปแบบ เช่น ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ความเหล่ือมลํ้า
ของโอกาส และความเหล่ือมลํ้าของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามท่ีไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ 
ประเด็นท้าทายข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเส่ียงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล
จะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น รัฐบาลน้ีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้
ประชาชนให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม
ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เราจะ
ร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปล่ียนแปลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดํารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว นอกจากน้ี จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากข้ึนในประชาคมโลกและมีบทบาท
นําในการขับเคล่ือนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทําให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ
สําคัญส่ีประการ ได้แก่ 

๑. น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นหลักในการบริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๔. บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และ
ทําให้ประชาชนคนไทยมีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 



 ๓ 

ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนการพัฒนา

ของผู้นําประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบาลได้กําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผน่ดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย 

รัฐบาลถือเป็นหน้าท่ีสําคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
ด้วยความจงรักภักดี ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สื บ ส าน  รั กษ า  ต่ อ ยอดศาสต ร์พ ระราช าและ โค รงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญในการบําบัดทุกข์
และบํารุงสุขให้ประชาชน  และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๒ ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิด 
การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในบริบทของไทย 
 
 
 



 ๔ 

๒. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ  
ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมท้ังป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอํานาจกําลังรบท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนา
ระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางส่ือออนไลน์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ  

๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี 
จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
ค ว าม ส า มั ค คี ป รอ งด อ งแ ล ะค ว าม เอ้ื อ เฟื้ อ เ ผ่ื อ แ ผ่ ร ะห ว่ า ง กั น ข อ งป ระช าช น  
โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม 
“ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

๒.๓ พั ฒ น าและ เส ริม สร้ า งก าร เมื อ งการป กครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่ี มีธรรมาภิบาล  ความรักชาติ  
และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

๒.๔ สร้ า งความส งบ และความปลอดภั ยตั้ งแ ต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน  
โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังท้ังระบบ ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจํานวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข  

 
 



 ๕ 

๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ
ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย 
และภาษาถ่ินที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมท้ังสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญญู  ความซ่ือสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
ทําประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม 
และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ส่ือ 
มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตส่ือที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ 
และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๓ ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา 
ทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคําสอนที่ ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี 
ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คําสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้  

๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ และ
ชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพ่ือการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
ในโอกาสที่ประเทศไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาล

จะใช้โอกาสนี้ในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทนํา 
ในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยจะ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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๔.๑ สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดําเนิน
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ
บนพ้ืนฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์
ร่วมกัน เน้นย้ําความสําคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศ 
คู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็น
แกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และ
นวัตกรรมกับประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ 
และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ที่กว้างขวางมากข้ึนในเวทีโลก 

๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือรับมือ
กับภัยความม่ันคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์ 

๔.๕ ขับ เคลื่ อนงานการทูต เชิ งรุก เพื่ อประชาชน  เพ่ื อคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ  
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคงเป็นปัญหาท่ีสะสมมาต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องลงทุนเพ่ือการพัฒนา
และวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ขณะที่รัฐบาลจะมีภาระด้านการสาธารณสุข 
และสวัสดิการสังคมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงความไม่สมดุลดังกล่าวอาจสะสมเป็นความเส่ียงทางการคลัง 
ในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ รัฐบาลจําเป็นจะต้องเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ในขณะเดียวกันจําเป็นจะต้องรักษา
เสถียรภาพในระบบการเงินเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจและการจับจ่าย
ใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีนโยบายท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  

๕.๑.๑ ดําเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทย
สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มี
เสถียรภาพ เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ทุกระดับ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบัน
การเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕.๑.๒ กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามกํากับดูแล 
ให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต 
โดยจัดทําประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
การรายงานทางการเงินประจําปี เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
รวมถึงการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่
และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษี 
การปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวน 
ค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ ไม่ จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ  
การปราบปรามผู้หลบเล่ียงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยี 
และการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสรา้งความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้า 
ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง  
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๕.๑.๔ ปฏิ รูป ระบบการออม  โดย จัด ให้ มี ระบบการออม 
เพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ
และเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมท้ังพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริม 
ให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรม 
และวัฏจักรชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน 
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  
และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงิน
ให้มีความม่ันคง 

๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 
เชิงนโยบายที่มีเครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการ 
เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายท่ีสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปได้
อย่างทันท่วงที 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจห มุน เวียน  และเศรษฐกิจสี เขี ยว  [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  
โดยนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับกฎระเบียบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

๕.๒.๒ พั ฒ น า อุตส าหกรรม ไทย ให้ ส าม ารถตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน 
แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับ 
ผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ
ประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ 
พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  



 ๙ 

๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  
และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  
การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่
ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสําหรับ 
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี  
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ 
เป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร  
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับ

เกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด 
โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดิน
เกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดท่ีเชื่อมโยงผลผลิต 
ของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
ในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอํานวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีเหมาะสม 
และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ต้ังแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ํา และระบบไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้ สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบท่ีมีต้นทุนตํ่า  
การลดความเส่ียงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมท้ัง 
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปล่ียนการผลิตให้เหมาะสม 
กับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด นําระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบ
แผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 



 ๑๐ 

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม
ทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ 
ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

๕.๓.๔ ส่ ง เส ริม ก ารส ร้าง มู ลค่ า เพิ่ ม ให้ กับ สิ น ค้ า เกษตร  
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ
เกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัย  

๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินทํากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้ง
ดูแลและลดความเสียหายจากการทําการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ซํ้าซาก  
โดยกําหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)  

๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุน
พันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก 
บํารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง  

๕.๓.๗ ส่งเสริมการทําปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
โดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเน้ือ แพะ  
และแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 

๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิดความย่ังยืน 
บนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขีดความสามารถการทําประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
และเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการทําประมง 
ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพ้ืนบ้าน  
เพ่ือสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 



 ๑๑ 

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเท่ียว  
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 

โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพระดับโลกท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการ
ขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ัง
พัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ  
การท่องเท่ียวเรือสําราญ และการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้น 
ขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับรักษาตลาดเดิม รวมท้ังนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้าง
ความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค 
ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด  
โดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล  
และอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ เพ่ิมความเข้มงวดในการดูแลรักษา 
ความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้าหรือทางทะเล 
เกาะ หมู่เกาะ ถํ้า และนํ้าตก อํานวยการและบูรณาการความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ  

๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียว 
สู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจหลัก 
ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถ่ิน ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและทําธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นที่ให้มากข้ึน อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ 
และการลงทุนในภูมิภาค 

๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการการดําเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลาง



 ๑๒ 

และขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิต 
และการตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์
จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 

๕.๕.๒ ส่ งเสริม ธุรกิจการค้ าปลีกพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  
(e-Commerce) ข้ามพรมแดน  โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ 
ของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมสําหรับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง พร้อมทั้ง
พัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด การเงิน  
และระบบโลจิสติกส์ 

๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า
บริเวณด่านชายแดน เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ด่านชายแดนสําคัญ เช่น ด่านศุลกากร ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพื้นที่ต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการค้า การลงทุน และการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้น้อยที่สุด รวมท้ังสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากกิจกรรมนําเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่าง 
ไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร 
ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ 
และให้ความสําคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย  
และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง โดยการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม 
ส่ังการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ 
โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพ่ิมเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้ง
พัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทาง
เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
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๕.๖.๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 
สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเช้ือเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาส
ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ํามันปาล์มดิบ และจัดทําแนวทางการใช้มาตรฐาน
น้ํามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้าง
ตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการกํากับ
ดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุน 
ที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต 
ดําเนินการให้มีการสํารวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในการพัฒนาพลังงาน  

๕.๖.๔ ยกระดับ โครงข่ ายระบบ ไฟฟ้ าและพลั งงานให้ มี 
ความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอ ม่ันคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดทําแผนการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะท้ังระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ 
และใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างม่ันคง
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ําดิบ
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย  
พัฒนาคุณภาพนํ้าประปา ขยายเขตการจ่ายนํ้าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการใช้น้ําอย่างประหยัด 

๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ํ าและระบบบําบัดน้ํ าเสีย  
โดยพัฒนาระบบระบายนํ้า ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังรณรงค์ให้ประชาชน 
ไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายนํ้า แม่น้ํา และทะเล รวมท้ังพัฒนาระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย  
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๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต 
เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง รองรับการเช่ือมต่อจํานวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข 
ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

๕.๗.๒ พัฒนาการอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
การค้า การนําเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยงการค้า การชําระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้
ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมท้ัง 
นําเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรม
ออนไลน์  ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์ เน็ตในทุก ส่ิง (Internet of Things: IoT)  
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูล 
ในกระบวนการนําเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียวให้สมบูรณ์ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวน
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ัง 
การแก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยท่ีให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการชําระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง 
และบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
รวมถึงส่งเสริมการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย 
รวมท้ังยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพ่ือลดผลกระทบจากพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 

 



 ๑๕ 

๕.๘ พั ฒ นาโค รงสร้ า งพื้ น ฐานด้ านวิ ท ยาศาสตร์  เทค โน โลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

๕.๘.๑ พัฒ นาสภาพแวดล้ อมและระบบ นิ เวศ ท่ี เอ้ื อต่ อ 
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเช่ือมโยงกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น และมีกลไกดําเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงข้ึน 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   

๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอด 
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการต่อยอดงานวิจัย
สู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์  

๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้ นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
คุณภาพและมาตรฐานที่ เป็นปัจจัยนําไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง  
และสามารถนําไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากท่ีสุด 

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบ 
ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ํา 
โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการนําร่อง ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสี เขียว  
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 
ไปพร้อมกัน 

๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ยุคใหม่ อาทิ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  



 ๑๖ 

๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด รวมท้ังสนับสนุนการเติบโตของ
วิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ 
แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

๕.๙.๓ ส่ ง เส ริ ม เย า ว ช น แ ล ะบ ท บ าท ส ต รี ใน ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 
ผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน  
เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม 
และดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง   

๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถทํางานร่วมกับ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูง  

๖. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหล่ือมลํ้าของ 
การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้าง
สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองท่ีสงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถ่ินฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ ส่งเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ของเอเชีย 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น
เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 
และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ
เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 



 ๑๗ 

๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้ น ท่ี ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคใต้ 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออก 
ไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ฝ่ังอันดามันกับฝ่ังอ่าวไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

๖.๑.๓ เพิ่มพื้นท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ 
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ต้ังที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมท้ัง 
การจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ ใช้
เทคโนโลยีสูงข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทบทวนการให้ 
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนา 
เมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ท่ัวประเทศ  
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่   

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
รัฐบาลให้ความสําคัญกับชุมชนในการนําความรู้และทรัพยากรในพ้ืนที่ 

มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน 
รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล 
จึงมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้ 



 ๑๘ 

๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นท่ี  

โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหน่ึงตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซ่ึงจะช่วย
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง นําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากข้ึน 

๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็ งของวิสาห กิจชุมชนผ่าน
เทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี
ความสามารถทั้ งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังในเชิง
กระบวนการผลิต การนําเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดําเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 
และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการทําธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่  

๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุน 
ให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย และเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงตลาดท้ังใน
และต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการชําระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือ 
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือประสาน แลกเปล่ียนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อกิจกรรมร่วมกัน 

๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน  
โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมท้ังพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่  
เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถ่ิน แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถ่ินเพ่ือทํางานในเมือง สนับสนุนการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนา
ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลัก 
กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเท่ียว  

๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม  
สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนท้ังในด้านการกําหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 



 ๑๙ 

๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
๗.๒.๑ สร้างผู้นําชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในการขับเคล่ือนและสร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคม 
ที่เข้มแข็ง การปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืน 
และเป็นพลังสําคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมลํ้า การพัฒนาตนเองและการจัดการของ
ชุมชนท้องถ่ิน   

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน 
สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยาย
ตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุน  
โลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่
การผลิตของภาค รวมถึงกํากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จําเป็นภายในชุมชน 

๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินทํากิน สร้างชุมชนท่ีน่าอยู่ 
มุ่งเน้นการจัดการท่ีอยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม  
เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม 
ภาคีเครือข่าย การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกําลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม  
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้าง
เอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือการใช้ส่ือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนําเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย  

 



 ๒๐ 

๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุม 
ตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทย
ในอนาคตเป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบาย
การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง 
เด็ กวั ย เรียน ให้ มี โอกาสพัฒ นาตามศั กยภาพ  เพ่ื อสร้ างคน ไทยที่ มี พัฒ นาการเต็ม 
ตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย 
ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพ 
ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ  
การอบรมเล้ียงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญา 
ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธ์ุใหม่  
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 
ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน



 ๒๑ 

การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง 
เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ 
ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกํากับ 
การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามท่ีสามารถส่ือสาร 
และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากําลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ 
ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคน 
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิต
กําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเร่งรัด 
และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมทํางานกับคนไทย และส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง 
จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
รวมท้ังมีพ้ืนท่ีให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทํางานร่วมกัน หรือร่วมกับ 
เครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
๘.๕.๑ ส่ ง เส ริมการวิ จั ยและพั ฒ นานวัตกรรม เพื่ อขจั ด 

ความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า สร้างโอกาส
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม
สําหรับโลกยุคดิ จิทัลและอุตสาหกรรม  ๔ .๐  ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยระยะแรกจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  



 ๒๒ 

๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้ นสู ง เพ่ือสร้างความได้ เปรียบในการแข่ งขัน  สามารถตอบสนองต่อ 
ความเปล่ียนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม 
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ 
การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป
และบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที
การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทํางานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่ กับการพัฒนาครู  

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึง 
ความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานข้ันตํ่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง 
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม 
กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึกษา  โดยบูรณ าการ 
การดําเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณ 



 ๒๓ 

ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเล้ียง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา
ในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน 
รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา 
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปล่ียนสายอาชีพ 
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีในอนาคต  

๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย 
และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ 
การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ  

๘.๗ จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
เน้นออกแบบหลักสูตรระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา
เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร
ที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในด้าน
การศึกษาและการดํารงชีวิต  

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่ งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคม 

ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนําไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย

ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ 
รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ



 ๒๔ 

ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง
ของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  พร้อมท้ังจัดให้มีส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง  

๙.๒ ส่ ง เส ริม การป้ อ ง กันและควบคุ มปั จจั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภ าพ  
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ 
ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า ทั้งระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้เป็นหมอประจําบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหล่ือมลํ้า
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข 
ในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่ งเป้าหมาย 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญ 
หลังพ้นวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับ 
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
ที่เหมาะสมแก่การดํารงชีพ 
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากน้ี การบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลง



 ๒๕ 

สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคมโลกต้องมุ่งม่ันดําเนินการ
เพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนา รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนา 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญ
กับการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน  
และป่าชุมชน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
อย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ ซํ้าซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ ป่า 
โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากิน 
ได้อย่างเหมาะสม นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เส่ียงต่อการถูกบุกรุกและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมท้ังรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองท่ีดิน 
โดยจัดสรรที่ ดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยให้แก่ราษฎรท่ียากไร้และเกษตรกรตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกลํ้า 
และมีมาตรการป้องกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน  
จัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองที่ ดินของรัฐ 
ทุกประเภท จัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน 
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าท่ีไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหวา่งประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  

๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ แหล่งน้ําชุมชน และทะเล 
โดยเช่ือมโยงกับแผนบริหารจัดการนํ้า ๒๐ ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ํา
ทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ําสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา 
ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ําชุมชนท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ํา 
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนท่ีพักน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติ แอ่งน้ําบาดาล การระบายนํ้าชายฝ่ัง เพ่ิมผลิตภาพของน้ํา
ทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากนํ้า พัฒนา 
การจัดการนํ้าเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างระบบ
จัดสรรน้ําที่เป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ําในชุมชนตามแนว
พระราชดําริ 

 



 ๒๖ 

๑๐.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และคํานึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดทํา 
เขตแหล่งแร่เพ่ือการทําเหมืองบนพ้ืนฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยบริหาร
จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัดโดยใช้แผนท่ีการจําแนกเขตทางทะเล 
และชายฝ่ัง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง
มลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทําผังชายฝ่ังและฝ่ังทะเลท่ีชัดเจน และกําหนดพ้ืนที่
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ 
และทรัพยากรในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่สําคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่ง
หญ้าทะเลที่สําคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนตํ่าและ 
ปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน กําหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือทําการเพาะปลูก 
ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้   

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
โดยการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม อาทิ 
การจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและทําให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   

๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการจัดทําระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้ง
ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

 



 ๒๗ 

๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การส่งเสริมและให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใช้ซํ้า 
การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถ
นําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตราย 
ที่ได้มาตรฐาน 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังนี้ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมท้ังจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปล่ียนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ
รองรับบริบทการเปล่ียนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งทันท่วงที พร้อมทั้ง
ปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันต้ังแต่ข้ันวางแผน 
การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทํางานให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 

๑๑.๒ ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการอนุ มัติ  อนุญ าตของทางราชการ 
ท่ีมีความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา  

๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ เพ่ือให้เกิดการ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคล
มากข้ึน  

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ
ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซ่ึงกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปล่ียนให้เป็นการทํางาน



 ๒๘ 

เชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม
และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ 
ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน  

๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ
และการตรวจสอบภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการข้ันพ้ืนฐาน 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและลดข้อจํากัดของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามา 
ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการทําธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจําวัน  

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถ
สนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับ 
การเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการต้ังแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ 
พร้อมทั้งกํากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจน
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
และตรวจสอบได้  

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด
ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 



 ๒๙ 

๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ี เสรีและเป็นธรรม  
โดยกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาค 
ของประชาชน 

๑๑.๘ กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการ
สาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ 
และมีความรับผิดชอบมากข้ึนท้ังในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปสู่การ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  และ
กระบวนการยุติธรรม  

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม  
และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่น 
ที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด 
ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน 
ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กําหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดําเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทํางานเชิงรุก 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า เกิดความเสมอภาค 
และเท่าเทียม พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ 
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การ
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บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

นโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้านของรัฐบาลที่กระผมกล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทาง 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์และปัญหา
ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
รัฐบาลได้กําหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน
และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรือ่ง  
๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจํากัดในการ

ประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน
รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์
ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไข
ปัญหาหน้ีสินและลดภาระหน้ีสินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทํา
แนวทางการกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพาณิชย์และประมงชายฝ่ัง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้อง 
กับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ  

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาต้ังครรภ์ 
เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทาง 
ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  
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๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่ อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
โดยเร่งกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม
มาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก 
ให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง
ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน 
เพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน  เพื่ อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในช่วงท่ีมีข้อจํากัดด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่
การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ําและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กําหนด
เป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินค้าเกษตร
สําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกัน
รายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษา
รูปแบบระบบแบ่งปันผลกําไรสินค้าเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริม
การใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตร
ในราคาที่ เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือ ปุ๋ยเคมี 
ในการเกษตรเพ่ือนําไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน 
ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไกการดําเนินงาน
ที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด  

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและ
กลไกการปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกํากับ
ดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนา
ตนเองเพื่อปรับเปล่ียนทักษะ และเปล่ียนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
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๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้ ง
วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก
ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม่ 
ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคล่ือนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม  คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล 
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ 
ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์  
และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จําเป็นในการดําเนนิชีวิต  

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจํา โดยเร่งรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการ 
ทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย
เมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด  
พร้อมท้ังให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน 
ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ  รายได้  



 ๓๓ 

และการยอมรับของสังคมสําหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดําเนินการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากความไม่สงบ รวมท้ังจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ
และอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ รัฐ ลดภาระค่าใช้ จ่ายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุ่งยากเกินความจําเป็น  
ลดข้อจํากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน 
แก้ไขกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้
มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคล่ือนการให้บริการในทิศทาง 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ต้ังแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย 
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ 
การดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ  

การดําเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจะมุ่งมั่น
ดําเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานท่ีได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคัญกับกรอบวินัย
ด้านการเงินการคลังของประเทศ ซ่ึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสําหรับประชาชน 
สามารถนํารายได้บางส่วนจากภาษีที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีมาใช้ในการสนับสนุนการดําเนินนโยบาย
ดังกล่าว ส่วนประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การขับเคล่ือนการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลจะพิจารณากําหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการทํางานหรือลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายดังกล่าวร่วมกัน และพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่จะช่วยลดภาระ 
ด้านงบประมาณมาใช้ในการลงทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย  
เงินสะสมของกองทุนต่าง ๆ และการแปลงสิทธิและทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ในอนาคต เป็นต้น  



 ๓๔ 

อย่ า ง ไรก็ ดี  ก าร ดํ า เนิ น น โย บ าย ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใน ด้ าน สั งค ม  เศ รษ ฐกิ จ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
การสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินนโยบายดังกล่าว ซ่ึงในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล คาดว่างบประมาณประจําปีจะอยู่ในระดับเฉล่ียประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาทต่อปี 
ในขณะท่ีรายได้จากภาษีของประเทศมีอยู่อย่างจํากัด ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบ
จัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากข้ึน มุ่งเน้นการขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษี
ให้มีความเป็นธรรม รวมท้ังเร่งส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ 
เข้าประเทศ ซ่ึงเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษีที่จะนํามาใช้ในการดําเนินนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาประเทศท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล  

นอกจากน้ี แผนงานหรือโครงการใดท่ีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 
ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
ในโครงการท่ีมีความคุ้มค่าทางการเงิน เพ่ือลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน 
ซ่ึงการใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดภาระด้านการคลังของประเทศแล้ว  
จะช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศได้อีกด้วย 
ทั้งนี้ การใช้จ่ายของรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามนโยบายน้ัน รัฐบาลจะให้ความสําคัญกับกรอบวินัย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

นโยบายที่กระผมได้แถลงมาท้ังหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วงระยะเวลาของรัฐบาล โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงรัฐบาลจะดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ตามความเร่งด่วนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยเม่ือการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จส้ินแล้ว รัฐบาล
จะซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี รัฐบาลจะดําเนินการจัดทําร่างกฎหมายท่ีจําเป็นต้องตราข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน และขับเคล่ือน
การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเป็นฐานสําคัญ 
ในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

 
 



 ๓๕ 

ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ 
รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยทุกภาคส่วนว่า จะบริหาร

ราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชนชาวไทยเป็นท่ีต้ังอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างม่ันคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 
ขอบคุณครับ 

 



 ๓๖ 

 
 
 



 ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 ๓๘ 

 
 



 ๓๙ 

ภาคผนวก ๑ 
ร่างกฎหมายท่ีสําคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราข้ึน 

เพื่อดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
     

 
 

๑. กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
๒. กฎหมายว่าด้วยโทษปรับตามความสามารถในการชาํระของผู้กระทําผิด  
๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน  
๔. กฎหมายว่าด้วยระบบนิติวทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
๕. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน  
๖. กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลพาณิชยห์รือแผนกคดีพาณิชย์และวธิีพิจารณาคดีพาณิชย์  
๗. กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลส่ิงแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม  
๘. กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  
๙. กฎหมายว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๑๐. กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน  
๑๑. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์   
๑๒. กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ  
๑๓. กฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกและการลดดุลยพินิจของราชการ 

ในการให้บรกิารประชาชนและการประกอบธุรกิจ 
๑๔. กฎหมายว่าด้วยการประมงแห่งชาติ 
๑๕. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทะเลไทย 
๑๖. กฎหมายอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อการปฏิรูปประเทศและ

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ  

 



 ๔๐ 

ภาคผนวก ๒ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ 

     
 

 
หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๕๒  
 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพ 
 กําลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้วย 

-นโยบายท่ี ๑ การปกปอ้ง 
และเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
(ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓) 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประชาชน 
(ข้อ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓) 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก  
(ข้อ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕) 

๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
๖ 

มาตรา ๕๓  
 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๙ 

   



 ๔๑ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๕๔  
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม 
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการรว่มมือกันระหว่างรฐั องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กาํกับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการ 
และตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรบัผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดําเนนิการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รฐัต้องดําเนินการ 
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิต 
ของประชาชน 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๒) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑.๑ ๘.๑.๒ ๘.๒.๑ ๘.๒.๒ 
๘.๓ ๘.๖.๑ ๘.๖.๒ ๘.๖.๓ ๘.๖.๕ 
๘.๗) 

๓๐
 
 

๓๒ 
 
๕ 
 

๒๐ 



 ๔๒ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 
ในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน 
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าว 
อย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
มาตรา ๕๕  
 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้าง
ให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม  
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์
แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  
ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 
และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วย 
 รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐
 
 

๒๓ 

มาตรา ๕๖  
 รัฐต้องจัดหรอืดําเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหรอืโครงข่ายข้ันพ้ืนฐาน 
ของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
อันจําเป็นต่อการดํารงชีวติของประชาชนหรือเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใด 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําให้รัฐ 
เป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้

-นโยบายท่ี ๕ การพฒันาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๑ ๕.๖.๒ ๕.๖.๓ 
๕.๖.๔ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖) 

๑๒



 ๔๓ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการ
เรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
เกินสมควร 
 การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชน
ดําเนินการทางธุรกิจไม่วา่ด้วยประการใด ๆ  
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐ 
และเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บ
จากประชาชนประกอบกัน 
มาตรา ๕๗  
 รัฐต้อง 
 (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 
และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะสําหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานบุาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม  
(ข้อ ๓.๑ ๓.๒)  

๕ 

 (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกดิประโยชน์
อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน 
และชุมชนในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดลอ้มเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๓ ๑๐.๔ 
๑๐.๕ ๑๐.๖) 

๒๕ 

มาตรา ๕๘  
 การดําเนินการใดของรฐัหรอืที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรอืส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใด

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๗) 

๒๖ 



 ๔๔ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 
อย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา  
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกอ่น  
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 
หรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  
คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
 ในการดําเนินการหรอือนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยท่ีสุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 
มาตรา ๕๙  
 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยสะดวก 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

มาตรา ๖๐  
 รัฐต้องรักษาไว้ซ่ึงคล่ืนความถ่ีและสิทธิ 
ในการเข้าใชว้งโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ 
ของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชน  
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
คล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๗.๑) 

๑๔



 ๔๕ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ  
และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้
ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีด้วย 
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญติั 
 รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือรับผิดชอบและกํากับ
การดําเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถ่ีให้เป็นไปตาม
วรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จาก
ผู้บรโิภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่
ผู้บริโภคเกินความจําเป็น ป้องกันมิให้คล่ืนความถ่ี
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผล
เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรอืปิดกั้น 
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลใดใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีโดยไม่
คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการ
กําหนดสัดส่วนข้ันตํ่าท่ีผู้ใช้ประโยชน์จากคล่ืน
ความถ่ีจะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญติั 
มาตรา ๖๑  
 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพในการคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ
เป็นธรรม ในการทําสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๗.๓) 

๑๔

มาตรา ๖๒  
 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง 
อย่างเคร่งครดัเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลัง 
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการคลังของรัฐ 
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ) 

๗



 ๔๖ 

หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ 
การกําหนดวนิัยทางการคลังด้านรายได้ 
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
และเงินคงคลัง และการบริหารหน้ีสาธารณะ
มาตรา ๖๓  
 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ 
แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๘ 
 

๒๙ 

 



 ๔๗ 

 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

มาตรา ๖๖  
 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับ 
นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 
ในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ให้ความรว่มมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน ์
ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ

-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๑ ๔.๒ 
๔.๓ ๔.๔ ๔.๕) 

๖ 

มาตรา ๖๗  
 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืน  
 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ ่
นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไก 
ในการป้องกนัมิให้มกีารบ่อนทําลายพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนกิชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๓) 

๕ 

มาตรา ๖๘  
 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเรว็ 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกนิสมควร 
 รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซง 
หรือครอบงําใด ๆ 
 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๗.๓) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 
 

๒๙ 



 ๔๘ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ที่จําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึง
การจัดหาทนายความให้ 

  

มาตรา ๖๙  
 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา  
และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม  
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๘.๑ ๕.๘.๒ ๕.๘.๓ 
๕.๘.๔) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๑ ๘.๕.๒ ๘.๕.๓) 

๑๕ 
 
 
 

๒๑ 

มาตรา ๗๐  
 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มสิีทธิดํารงชีวติในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิม 
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตราย 
ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบาํรงุศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๔) 

๕ 

มาตรา ๗๑  
 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
สังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 
รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกฬีาให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน
 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑ ๘.๖.๕) 

๓๐
 
 

๒๐ 



 ๔๙ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
รวมตลอดทั้งให้การบําบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยา
ผู้ถูกกระทําการดังกล่าว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึง
ความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรม
มาตรา ๗๒  
 รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา 
และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของ
ที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๑.๑ 
๖.๑.๒ ๖.๑.๓ ๖.๑.๔) 

๑๖

 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ
และบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มี 
ความเจรญิโดยสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๒) 

๑๗

 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจาย
การถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
มีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชีวติของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๒) 

๓๐
 

๒๕ 

 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ําท่ีมีคณุภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอ่ืน 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๑  
การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๓) 

๓๓
 

๑๓ 
 
 

๒๕ 



 ๕๐ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทัง้พัฒนา 
และสนับสนุนให้มีการผลติและการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๖.๓) 

๑๓

มาตรา ๗๓  
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรอืกลไกท่ีช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง 
มีความปลอดภัย โดยใชต้้นทุนตํ่าและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอ่ืนใด

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๔ การให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนานวัตกรรม 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๓.๑ ๕.๓.๒ ๕.๓.๓ 
๕.๓.๔ ๕.๓.๕ ๕.๓.๖ ๕.๓.๗ ๕.๓.๘) 

๓๑
 
 
๙ 

มาตรา ๗๔  
 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถ
ในการทํางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และให้มีงานทํา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน 
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี 
ในการทํางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ  
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสม
แก่การดํารงชพี และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม
เพ่ือการดํารงชีพเม่ือพ้นวัยทํางาน 
 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ที่ทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๕ การยกระดบั
ศักยภาพของแรงงาน  
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๔ ๕.๙.๒ ๕.๙.๓ 
๕.๙.๔) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๔) 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๔)

๓๑
 
๘ 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 

๒๔ 

มาตรา ๗๕  
 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน 
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจรญิเติบโต 
ทางเศรษฐกจิไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาด 
ทางเศรษฐกจิที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประชาชนและประเทศ 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๑ ๗.๑.๒ ๗.๑.๓ ๗.๑.๔ 
๗.๑.๕) 

๑๘



 ๕๑ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณทีี่มี 
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ การรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ 
 รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง  
และสร้างเสถียรภาพให้แกร่ะบบสหกรณ์ 
ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลางของประชาชนและชุมชน  
 ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึง 
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชน ประกอบกัน 
มาตรา ๗๖  
 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏบัิติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทํา
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ 
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเรว็ ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกีย่วกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ 
หรือกระทําการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 



 ๕๒ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการ
แต่งต้ังหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าว 
มาตรา ๗๗  
 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพยีงเท่าที่จําเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และดําเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมายมีผล 
ใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป 
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเป็น  
พึงกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(ข้อ ๑๑.๗) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม 
(ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 



 ๕๓ 

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายของรัฐบาล หน้า

ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
มาตรา ๗๘  
 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจ 
ทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

-นโยบายท่ี ๒ การสรา้งความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ 
(ข้อ ๒.๓) 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๖ ๑๑.๘)  

๔ 
 
 
 

๒๘ 

 



 ๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
ด้านความม่ันคง   
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย  
(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ 
และมีธรรมาภบิาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความม่ันคงทีสํ่าคัญ 

-นโยบายท่ี ๑ การปกปอ้ง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓) 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓) 

๓ 
 
 
๔ 

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม 
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย  
(๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัย
และความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความม่ันคง
และผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๙ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสรา้ง 
ความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑ ๒.๓ ๒.๕) 

๓๒ 
 
 
๔ 

 ๓. การพัฒนาศกัยภาพของประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญภัยคกุคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ
และหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจ

-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑) 

๔ 



 ๕๕ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกัน 
และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ  
(๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้าง
เสริมความสงบ สันติสุข ความม่ันคง  
และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ  
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยนื โดย (๑) การเสริมสร้าง
และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธํารงไวซ่ึ้ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ  
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 

-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๑ ๔.๒) 

๖ 

 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสําคัญต่าง ๆ 
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล และการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั 
โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับ 
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวย 
ต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านความม่ันคง 

-นโยบายท่ี ๒ การสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
(ข้อ ๒.๑) 

๔ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน   
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสําคัญ
กับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิตของ
ประชาชน  

๓๐ 
 
 



 ๕๖ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
(๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ  
(๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๔ การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๓) 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๓.๑ ๕.๓.๒ ๕.๓.๓ 
๕.๓.๔ ๕.๓.๕ ๕.๓.๖ ๕.๓.๗ 
๕.๓.๘) 

๓๑ 
 
 
๖ 
 
๙ 

 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ที่ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชวีภาพ  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยค์รบวงจร 
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรม 
ความม่ันคงของประเทศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๓ มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๔ การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก (ข้อ ๔.๓) 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๒.๑ ๕.๒.๒ ๕.๒.๓ 
๕.๒.๔ ๕.๗.๒ ๕.๗.๓ ๕.๘.๑ ๘.๘.๒ 
๕.๘.๓ ๕.๘.๔ ๕.๙.๑) 

๓๑ 
 
 

๓๒ 
 
 
๖ 
 
๘ 

 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเท่ียว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ที่สําคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของ
นักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
(๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(๒) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ทอ่งเท่ียว
สําราญทางน้าํ และ (๕) ทอ่งเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๓ มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๔.๑ ๕.๔.๒ ๕.๔.๓ 
๕.๔.๔ ๕.๔.๕) 
 

๓๑ 
 
 

๑๑ 
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 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย  
เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่ 
และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกจิมหภาค 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ ๕.๑.๓ 
๕.๕.๑ ๕.๕.๒ ๕.๕.๓ ๕.๖.๑ ๕.๖.๒ 
๕.๖.๓ ๕.๖.๔ ๕.๖.๕ ๕.๖.๖ ๕.๗.๑ 
๕.๗.๒) 
-นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค (ข้อ ๖.๑.๑ 
๖.๑.๒ ๖.๑.๓ ๖.๑.๔ ๖.๑.๕) 

๓๒ 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 

๑๖ 

 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม ่สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม ่ที่มทีักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถ 
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ  
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖ การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๙.๒ ๕.๙.๓ ๕.๙.๔) 

๓๒ 
 
 

๑๖ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ๑. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม มุง่เน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ โดย  
(๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการ
เล้ียงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่อง 
ความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรา้ง
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝัง
ค่านิยมและวฒันธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

-นโยบายเรง่ด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๓ การทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม (ข้อ ๓.๑ ๓.๒) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๕) 

๓๒ 
 
๕ 
 

๒๓ 
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(๕) การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์
จากภาคธุรกจิ (๖) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชน 
ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทย 
มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวยั 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
เน้นการเตรยีมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ต้ังครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ทีส่อดรับกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ชว่งวยัแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคล่ือนประเทศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๗ การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๑ ๘.๒.๑ ๘.๒.๒ ๘.๓ ๘.๖.๔) 

๓๒ 
 

๒๐ 

 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งเน้นผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรยีนรู้
ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบ 
การเรยีนรูใ้ห้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(๕) การสรา้งความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่ง 
ของประเทศไทยในภูมภิาคเอเชียอาคเนย ์
และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรยีนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(๗) การสรา้งระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๕ การยกระดบั
ศักยภาพของแรงงาน  
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๖  
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๒ ๘.๕.๓ ๘.๖.๑ ๘.๖.๒ 
๘.๖.๓ ๘.๗) 
 

๓๑ 
 

๓๒ 
 
 

๒๒ 
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 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
(๒) การสรา้งเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม 
การทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ  
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย
ที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้กับประเทศ 

-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(ข้อ ๘.๑.๒ ๘.๔) 

๒๐ 

 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่คุกคาม 
สุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ  
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง 
สุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย 
(๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  
(๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
ในการสรา้งคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดย (๑) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬา
ข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวถีิชีวิต (๒) การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๔.๑) 
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

๑๑ 
 
 

๒๓ 
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กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๖.๔) 
-นโยบายท่ี ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและหลักประกัน 
ทางสังคม (ข้อ ๙.๒) 

 
 

๒๔ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๑. การลดความเหล่ือมลํ้า  
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษี 
และการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการ 
ถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย  
ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มคีวามปลอดภัยในการทํางาน  
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม 
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ การแก้ไข
ปัญหาในการดํารงชวีิตของ
ประชาชน 
-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๒ การปรบัปรุง
ระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๑ ๗.๑.๒ ๗.๑.๓  
-นโยบายท่ี ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(ข้อ ๘.๕.๑) 

๓๐ 
 
 

๓๐ 
 
 

๑๘ 
 
 

๒๑ 

 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี โดย  
(๑) พัฒนาศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการ
สร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบ

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๑.๔ ๗.๑.๕ ๗.๒.๒ ๗.๒.๓)  
 

๑๘ 



 ๖๑ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนา
กําลังแรงงานในพ้ืนที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์
สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวฒันธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสร้างสรรค์  
เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๒.๑ ๗.๒.๔ ๗.๒.๕)  
 

๑๙ 

 ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม 
ในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครวั การเงิน
และอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 
ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ  
(๔) สร้างภูมคิุ้มกันทางปัญญาให้กบัชมุชน 

-นโยบายท่ี ๗ การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแขง็จากฐานราก  
(ข้อ ๗.๓)  

๒๐ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๓ 
๑๐.๔) 

๒๕ 



 ๖๒ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
นอกถ่ินกาํเนดิ (๓) อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลอง
และแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษา 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 
(๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู 
และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วน
กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๔) 

๒๖ 

 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรบัตัวเพ่ือลด
ความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนา 
และสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซํ้าท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๑  
การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 
-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๕) 

๓๓ 
 

๒๖ 
 

 ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย  
(๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง 
ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสม 
ทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ที่มกีารบริหารจัดการตามแผนผังภมูินิเวศ

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๒ ๑๐.๓ 
๑๐.๔ ๑๐.๕ ๑๐.๖ ๑๐.๘) 

๒๕ 



 ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก 
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครอืข่ายองค์กร
พัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า 
 ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน  
และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย  
(๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ 
เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านนํ้าของประเทศ  
(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใช้น้ํา 
อย่างประหยดั รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ํา ให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนา
ความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริม 
การใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด 
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนา
ความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 
และการเข้าถึงอาหาร 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๓ ๑๐.๖) 

๒๕ 

 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนด
อนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
ส่ิงแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบัน 

-นโยบายท่ี ๑๐ การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (ข้อ ๑๐.๗) 

๒๖ 



 ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
เพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สําคัญ และ 
(๔) พัฒนาและดําเนินโครงการทีย่กระดับ 
กระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนรว่ม และธรรมาภิบาล 
ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑. ภาครัฐทีย่ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล 
และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ  
(๒) ภาครัฐมคีวามเชื่อมโยงในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑ ๑๑.๒ ๑๑.๓ ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงิน
การคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผล
ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ในทุกระดับ 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑) 
 

๒๗ 

 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐ 
มีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริม 
การกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชน
ท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน
ที่มีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภบิาล 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๑) 

๒๗ 

   



 ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  
(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและ
ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

-นโยบายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (ข้อ ๕.๑.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๗.๑ ๑๑.๗.๒ ๑๑.๘) 

๘ 
 
 

๒๘ 

 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย 
(๑) ภาครัฐมกีารบริหารกาํลังคนท่ีมีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐ 
ยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบรหิารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๕) 

๒๘ 

 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐ 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๘ การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายราชการประจํา 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๔ ๑๑.๖) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๗ 
 
 

๒๙ 

 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น โดย  
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลง  
(๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจําเป็น และ (๓) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  
มีการเสริมสร้างประสิทธภิาพการใช้กฎหมาย 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อ ๑๑.๗) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 

๒๙ 
 



 ๖๖ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายของรัฐบาล หน้า
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของ
การค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริม
ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษ
ทางอาญา 

-นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
-นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรปู 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(ข้อ ๑๑.๕) 
-นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม (ข้อ ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 
 

๒๙ 

 



 ๖๗ 
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