
ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมือ่วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 

 
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน โดยได้น า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ  ความมีเหตุมี
ผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ 
คสช . และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด ซึ่งน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการ
ออกแบบการปฎิรูปประเทศ เป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย ค านึงถึงปัญหาของประ เทศ ค านึงถึงเง่ือนเวลา 
ค านึงถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ได้แก่การที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนฟูจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจ ความ
หวาดระแวงทางสังคม จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จน
กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนอิดหนาระอาใจและเข้ดขยาด และการเคลื่ อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต้องมี
ความพร้อม ไม่ถูกใครอ่ืนมองว่าเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความ
เข้มแข็งแด่องค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที ระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย 
และระยะยาว แม้จะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้ แต่รัฐบาลนี้ต้องการวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามารับ
ช่วงได้อย่างต่อเนื่อง ประการส าคัญ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศขอ งเราจะก้าว
ไปทางไหน 
 
  พล.อ.ประยุทธ์ แถลงว่า  
  1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวา งรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวง
กว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 
  2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
ต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิ จการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไข ปัญหาเส้น เขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่ง
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุ สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อ
ความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 



  พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคั ญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 
  3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะ
หน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงา นทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดใน
การระวังตรวจสอบ 
  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภา พ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสั งคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ปร ะชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
  4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและกา รเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้ งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี



คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขา
ชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถา นศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 พัฒนาระบบการผลิ ตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในก ารเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะท่ี
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศ าสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 
  5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอ ย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน
การกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้ างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และ จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกมุ 
 
  6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคา อยู่ และระยะยาวที่
ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้ จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ า เป็นและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน า
โครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม .มาจัดท าเป็น
โครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังใน วงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์
และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้ นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฏอัยการศึกในบางพ้ื นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
โอกาสแรกท่ีจะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 



 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาด
แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 
2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจาย ครอบคลุม ซึ่งจะ
สามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้
มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก  และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก 
ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้ งปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มี
ฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่ง
จ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลือ
งบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้า นการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม . 
และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม .กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้
ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินต้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล แล ะหน่วยปฎิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการ
ที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน   2 เรื่องใหญ่ 
คือ การปรับ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต
เพ่ือปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่ งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ



หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 
  7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพั ฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษ ฐกิจอิระวดี- เจ้าพระยา-แม่
โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่าน
การค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าห ลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก 
และบ้านคลองใหญ ่
 
 8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการ
พัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้ อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 
  9. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปก้อง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า
ได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เ กิดความซ้ าซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอ ยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าห นดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 
  10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนิ นการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่



กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิ งเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรื อสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น
การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็น
ส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีก
ทั้งจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงิ นภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิ
ชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 
  11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุง
ประมวล กฎหมาย หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคณุวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างข้ึนในระยะต่อไป จะจัดตั้งอง ค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย
แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้ าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม
เพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกา ส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการ
ป้องกันและปราบปรา มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
 
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส าหรับภารกิจในด้านการด าเนินการให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่างๆ อันเป็น
หน้าที่อีกประการของคณะรัฐมนตรี แต่รัฐบาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้มอบภารกิจหลักในเรื่องนี้
ให้แก่ สภาปฏิรูปแห่งชาติในการด าเนินการ ขณะที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดกรอบการปฎิรูปเพื่อออกแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไว้แล้วอย่างน้อย 11 ด้านได้แก่ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สื่อสารมวลชน สังคม และอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะนี้ คสช . อยู่ระหว่างการคัดเลือก สมาชิกสภาปฎิ รูปแห่งชาติ (สปช .) 
จากที่สมัครเข้ามากว่า 7 พันคนให้เหลือขั้นสุดท้าย 250 คน เพื่อท าหน้าที่ออกแบบเสนอแนวทางการปฏิรูป 
รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของ สปช . ด าเนินการไปด้วยความรวดเร็ว มี
อิสระ ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 


