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ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

ตำมที่ได้มีประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้กระผมด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๙  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๒  และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๒  นั้น  
บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมีควำมสอดคล้องกับหมวด  ๕  หน้ำที่ของรัฐ  และหมวด  ๖  
แนวนโยบำยแห่งรัฐตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  ตลอดจนยุทธศำสตร์ชำติ  
พุทธศักรำช  ๒๕๖๑-๒๕๘๐  เรียบร้อยแล้ว  คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำให้ทรำบถึงแนวทำง 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่รัฐบำลจะด ำเนินกำร  เพ่ือพัฒนำประเทศไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำมมั่นคง  
สังคมไทยมีควำมสงบสุข  สำมัคคี  และเอื้ออำทร  คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีควำมพร้อม  
ที่จะด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑  เศรษฐกิจไทยมีควำมแขง็แกรง่และมีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสงูขึน้  
ควบคู่ไปกับกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

แม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง  แต่เนื่องจำกขณะนี้  ปัจจัยทั้งภำยนอก  
และภำยในประเทศเปลี่ยนไปมำก  ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่  ๆ  ที่ม ี
ควำมซับซ้อนสูงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ  กำรเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลในครั้งนี้   
จึงเป็นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วงที่สถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ  มีควำมไม่แน่นอนในทุกมิติ  ทั้งใน 
ด้ำนเศรษฐกิจโลกที่ยังมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยหลำยประกำร  โดยเฉพำะกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มีแนวโน้ม 
ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย  ปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง  
ของเทคโนโลยี  และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย  รวมทั้งปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ประ เทศไทยต้องด ำเนินกำร 
ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่ำอยู่ในช่วงระยะของกำรเปลี่ยนผ่ำนและต้องต่อสู้กับปัญหำใหม่  ๆ  
หลำยประกำร  อำทิ  จำกกำรต่อสู้กับควำมยำกจนในอดีต  ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกำรต่อสู้กับควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในหลำกรูปแบบ  เช่น  ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  ควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำส  และควำมเหลื่อมล้ ำ
ของรำยได้และทรัพย์สิน  หรือแม้แต่กำรต่อสู้กับควำมไม่สงบภำยในประเทศในอดีต  มำสู่กำรต่อสู้กับ  
ภัยคุกคำมที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน  ไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยยำเสพติดข้ำมชำติ  เครือข่ำยกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติ  
โรคระบำด  และสงครำมไซเบอร์  ประเด็นท้ำทำยข้ำงต้นเหล่ำนี้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยง  
ของกำรบริหำรประเทศที่รัฐบำลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่ำงดี 

ดังนั้น  รัฐบำลนี้จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำประเทศไทยใหห้ลุดพ้นจำกกับดกัประเทศรำยได้ปำนกลำง  
มีกำรดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึง  แก้ไขปัญหำปำกท้องและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนหลักคิด  คุณธรรม  และจริยธรรม  
และมีศักยภำพที่จะด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑  เรำจะร่วมกันสร้ำง  “กำรเติบโตเชิงคุณภำพ”  ไม่ใช่  
“กำรเติบโตเชิงปริมำณ”  ทั้งนี้  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลนี้  จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำประเทศ 
ในด้ำนต่ำง ๆ   ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลง  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและแก้ไขปัญหำที่ยังด ำรงอยู่ของภำคส่วนต่ำง ๆ   
ภำยในประเทศ  เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีควำมแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนจำกปัจจัยต่ำง ๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง   
และมีควำมเข้มแข็งในระยะยำว  นอกจำกนี้  จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบำทมำกขึ้นในประชำคมโลก
และมีบทบำทน ำในกำรขับเคลื่อนควำมยั่งยืนในประชำคมโลกผ่ำนกำรพัฒนำบนหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  อันจะท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  และเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว  โดยไม่ทิ้งใครไวข้้ำงหลัง  เพ่ือให้บรรลุตำมวสิัยทัศน์และเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ  โดยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วง  ๔  ปีของรัฐบำลจะยึดหลักกำรส ำคัญ 
สี่ประกำร  ได้แก่ 

๑. น้อมน ำพระปฐมบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เป็นหลัก 
ในกำรบริหำรประเทศ 

๒. ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๓. พัฒนำประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร   
๔. บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ  ภำคเอกชน  ภำคประชำชน  และภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ   

ในลักษณะประชำรัฐเพ่ือพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน  และท ำให้ประชำชนคนไทย
มีควำมมั่นคง  อยู่ดีมีสุข 

้หนา   ๒
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ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ 

ประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนวิสัยทัศน์และกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของผู้ น ำ

ประเทศในอดีต  และในวันนี้วิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนประเทศของรัฐบำลชุดนี้  คือ  “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่  ๒๑”  โดยรัฐบำลไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ  

ดังนี้ 

นโยบำยหลัก  ๑๒  ด้ำน 

๑. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมส ำคัญยิ่งต่อประเทศและประชำชนชำวไทย  รัฐบำลถือเป็น

หน้ำที่ส ำคัญที่จะเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพด้วยควำมจงรักภักดี  

ซึ่งรัฐบำลมีนโยบำยด ำเนินกำร  ดังนี้ 

 ๑.๑ สืบสำน  รักษำ  ต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  มำเป็นหลักส ำคัญในกำรบ ำบัดทุกข์และบ ำรุงสุขให้ประชำชน   

และพัฒนำประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  บรมนำถบพิตร  รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน  กำรน ำมำ

ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำประเทศ  เพ่ือประโยชน์ในวงกว้ำง  รวมทั้งเผยแพร่

ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 ๑.๒ ต่อยอดกำรด ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน

ตำมแนวพระรำชด ำริ  ให้เป็นแบบอย่ำงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่ำง  ๆ  เพ่ือบรรเทำ 

ควำมเดือดร้อน  แก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชน  และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน  โดยระดมพลัง

ควำมรัก  ควำมสำมัคคี  ทั้งของหน่วยงำนในพระองค์  หน่วยงำนรำชกำร  ภำคเอกชน  และชุมชน 

 ๑.๓ สร้ำงควำมตระหนักรู้  เผยแพร่  และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน  ตลอดจน  

พระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์  เพ่ือก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้อง 

กับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
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๒. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ  และควำมสงบสุขของประเทศ 
 ๒.๑ รักษำและป้องกันอธิปไตยและควำมมั่นคงภำยในของประเทศ  ทั้งทำงบก  ทำงทะเล  

ทำงอำกำศ  รวมทั้งป้องกันและปรำบปรำมภัยคุกคำมต่ำง ๆ  และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  โดยมุ่งเน้น 
กำรสร้ำงอ ำนำจก ำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง  กำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ  
ระบบงำนข่ำวกรอง  กำรจัดกำรข้อมูลที่เป็นเท็จทำงสื่อออนไลน์  และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ด้ำนควำมมั่นคง  รวมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวมให้มีควำมพร้อม 
ในกำรรักษำอธิปไตย  ผลประโยชน์ของชำติ  และร่วมพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ   

 ๒.๒ ปลูกจิตส ำนึก  เกียรติภูมิ  และศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย  กำรมีจิตสำธำรณะ 
และกำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ  รักษำผลประโยชน์ของชำติ  ควำมสำมัคคีปรองดอง 
และควำมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่ำงกันของประชำชน  โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย  
ของคนในชำติ  หลักคิดที่ถูกต้อง  สร้ำงค่ำนิยม  “ประเทศไทยส ำคัญที่สุด”  กำรเคำรพกฎหมำย 
และกติกำของสังคม  ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตสำธำรณะ   

 ๒.๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมำภิบำล  ควำมรักชำติ  และควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน  พร้อมทั้งส่งเสริม 
ให้นักกำรเมืองมีคณุภำพ  เป็นคนดมีีคณุธรรม  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติ
มำกกว่ำส่วนตน  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงมั่นคง 

 ๒.๔ สร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน  โดยก ำหนดให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง  ดูแล  และรักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ควำมสงบสุขของประชำชน  และปัญหำยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง  และสนับสนุน 
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในพื้นที่ 

 ๒.๕ แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ  ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด  โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเด็ดขำด  ป้องกันเส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเ พ่ือนบ้ำน  กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำ
และผู้เสพรำยใหม่  และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งฟ้ืนฟู  ดูแล  รักษำผู้เสพ
ผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข   
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๓. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรม   
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี  

รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ  กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และกำรยอมรับประเพณี  วัฒนธรรมที่ดี 
ที่มีควำมหลำกหลำย  เพื่อสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ  คุณธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข  ดังนี้ 

 ๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชำติ  โดยอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่
ประวัติศำสตร์  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ศิลปะ  ประเพณี  ภูมิปัญญำ  ภำษำไทยและภำษำถิ่นที่มี  
อัตลักษณ์และควำมหลำกหลำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชำติ  
พร้อมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย  เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย  
พัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม 

 ๓.๒ ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญู  ควำมซื่อสตัย์  
กำรมีวินัย  เคำรพกฎหมำย  มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ  และเป็นพลเมืองที่ดี  
โดยส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ  ภำคประชำสังคม  และชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ  ส่งเสริมให้ภำคเอกชน
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล  ให้สื่อมีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดี   
รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบ  และเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออก  
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 ๓.๓ ท ำนุบ ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง  ส่งเสริมสถำบันศำสนำทุกศำสนำให้มีบทบำท 
ในกำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต  จิตใจ  และพัฒนำสังคมให้มีควำมสำมัคคี  ปรองดอง  และยั่งยืน  และให้พุทธศำสนิกชน
เข้ำถึงแก่นแท้ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำและสำมำรถน ำมำปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้   

 ๓.๔ สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมของประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน  ยอมรับและเคำรพในประเพณี  วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์  และชำวต่ำงชำติที่มีควำมหลำกหลำย  
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  โดยสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศควบคู่กับกำรส่งเสริม  
สร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสำกล  เพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก   

๔. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก   
 ในโอกำสที่ประเทศไทยด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียนในปี  ๒๕๖๒  รัฐบำลจะใช้โอกำสนี้

ในกำรสร้ำงบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก  เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำในกำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมร่วมมือของประเทศต่ำง ๆ  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดยจะด ำเนินกำร  ดังนี้ 
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 ๔.๑ สร้ำงบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก  ด ำเนินควำมสัมพันธ์
ทำงกำรทูตกับประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆ  และในเวทีโลกอย่ำงสมดุลและมีเสถียรภำพบนพ้ืนฐำน 
ของหลักกำรกำรไว้เนื้อเชื่อใจกัน  กำรเคำรพซึ่งกันและกัน  และกำรสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน   
เน้นย้ ำควำมส ำคัญของกำรเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทย  
ในประชำคมโลก  รวมทั้งมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยื น 
ในกรอบสหประชำชำติ 

 ๔.๒ เสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซียน  ทั้งในด้ำนกำรเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  โดยเฉพำะภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของไทย  ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน  และระหว่ำงอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน  ตำมแนวคิด  “ร่วมมือ  ร่วมใจ  ก้ำวไกล  ยั่งยืน”  และเป็นแกนกลำงของอำเซียนในกำรสนับสนุน
ให้เกิดสันติสุขและควำมเจริญก้ำวหน้ำที่ยั่งยืนในภูมิภำค 

 ๔.๓ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ  
เพ่ือน ำไปสู่กำรแสวงหำโอกำสทำงกำรค้ำ  กำรลงทุน  องค์ควำมรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภำพ
ในภูมิภำคต่ำง ๆ  ของโลก  อำทิ  ยุโรป  ตะวันออกกลำง  เอเชียใต้  และสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ 
ในสำขำที่ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพ  ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรมของไทยด้วยกำรส่ งเสริม
เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ที่กว้ำงขวำงมำกขึ้นในเวทีโลก 

 ๔.๔ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง  เพ่ือรับมือกับภัยควำมมั่นคง
ในรูปแบบใหม่  อำทิ  ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  กำรค้ำมนุษย์  อำชญำกรรมข้ำมชำติ  ควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงทะเล  กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ  และปัญหำข้ำมชำติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต  
ของคนไทยและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

 ๔.๕ ขับเคลื่อนงำนกำรทูตเชิงรุกเพ่ือประชำชน  เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย  
แรงงำนไทย  และภำคเอกชนไทยในต่ำงประเทศ  ส่งเสริมบทบำทของชุมชนไทยในกำรร่วมเชิดชูผลประโยชน์ 
ของไทยในต่ำงประเทศ   

ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  อย่ำงไรก็ตำม  
ปัญหำควำมไม่สมดุลระหว่ำงรำยได้และรำยจ่ำยยังคงเป็นปัญหำที่สะสมมำต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้น  เนื่องจำกรัฐบำลมีควำมจ ำเป็นต้องลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำและวำงรำกฐำนของ  
กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  ขณะที่รัฐบำลจะมีภำระด้ำนกำรสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคมเพ่ิมสูงขึ้น  
ซึ่งควำมไม่สมดุลดังกล่ำวอำจสะสมเป็นควำมเสี่ยงทำงกำรคลังในอนำคตได้  ดังนั้น  เพ่ือรักษำเสถียรภำพ
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ทำงกำรคลังของประเทศ  รัฐบำลจ ำเป็นจะต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยภำครัฐ   
ในขณะเดียวกันจ ำเป็นจะต้องรักษำเสถียรภำพในระบบกำรเงินเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรลงทุน
ของภำคธุรกิจและกำรจับจ่ำยใช้สอยของภำคครัวเรือน  โดยมีนโยบำยที่ส ำคัญ  ดังนี้ 

๕. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย   
 ๕.๑ เศรษฐกิจมหภำค  กำรเงินและกำรคลัง   
  ๕.๑.๑ ด ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสำมำรถตอบสนองต่อ

ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  โดยกำรบริหำรเศรษฐกิจมหภำคให้มีเสถียรภำพ  เอื้ออ ำนวยต่อ 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิในภำพรวมและกำรเจรญิเตบิโตของธรุกจิทุกระดับ  สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยี
ทำงกำรเงินเข้ำมำให้บริกำรและพัฒนำขีดควำมสำมำรถสถำบันกำรเงินไทย  เพ่ือรองรับกำรแข่งขัน  
และกำรเปลี่ยนแปลงกฎกติกำสำกล  เร่งขยำยกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินควบคู่ไปกับกำรให้ควำมรู้
ทำงกำรเงิน  ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับสินเชื่อและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินเชื่อส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย  และผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 

  ๕.๑.๒ ก ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง  โดยติดตำมก ำกับดูแลให้หน่วยงำนภำครัฐ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐอย่ำงเคร่งครัด  โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกรรม  
มำตรกำร  หรือโครงกำรที่ก่อให้เกิดภำระต่องบประมำณหรือภำระทำงกำรคลังในอนำคต  โดยจัดท ำ
ประมำณกำรรำยจ่ำยแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร  และประโยชน์ที่จะได้รับ  กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินประจ ำปี  เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน  รวมถึง  
กำรก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดที่ชัดเจนในกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่และอุตสำหกรรม 
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

  ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้ำงรำยได้ภำครัฐ  เร่งปรับโครงสร้ำงกำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐ  
ทั้งในส่วนของรำยได้ภำษีและรำยไดจ้ำกทรพัย์สินของรัฐ  ผ่ำนกำรขยำยฐำนภำษี  กำรปรับปรงุอัตรำภำษี  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐำนข้อมูลขนำดใหญ่  รวมถึงศึกษำ  
ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งหน่วยงำนจัดเก็บภำษีกึ่งอิสระ  กำรทบทวนค่ำลดหย่อนหรือมำตรกำรภำษี  
ที่ไม่จ ำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ  กำรปรำบปรำมผู้หลบเลี่ยงภำษี  และกำรพัฒนำภำษี
ประเภทใหม่ ๆ  ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและกำรค้ำในยุคดิจิทัล  รวมถึงกำรเร่งบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ  เพ่ือให้ระบบกำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐช่วยสร้ำงควำมเท่ำเทียม   
ควำมเป็นธรรม  และลดควำมเหลื่อมล้ ำ  ตลอดจนสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
เพื่อส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  รักษำควำมสมดุลและควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง   
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  ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบกำรออม  โดยจัดใหม้ีระบบกำรออมเพ่ือกำรเกษียณอำยุอย่ำงทัว่ถงึ  
พัฒนำตลำดเงินและตลำดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบกำรและเป็นช่องทำงกำรออมของประชำชน  
พร้อมทั้งพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้ำสู่ระบบกำรออมและกำรลงทุน  
ระยะยำวให้สำมำรถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 
ให้มีเสถียรภำพและลดต้นทุน  พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนขององค์กรกำรเงินชุมช น 
และสหกรณ์ทุกระดับ  และพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรเงินแก่ประชำชน  ตลอดจนกำรก ำกับดูแลระบบ
สถำบันกำรเงินให้มีควำมมั่นคง 

  ๕.๑.๕ สร้ำงแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในกำรออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบำยที่มีเครื่องมือ
และเทคนิคสมัยใหม่ต่ำง ๆ  พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้เชี่ยวชำญทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชน  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรออกแบบนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือให้สำมำรถก ำหนดนโยบำยที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที 

 ๕.๒ พัฒนำภำคอุตสำหกรรม   
  ๕.๒.๑ พัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  

และเศรษฐกิจสีเขียว  [Bio-Circular-Green  (BCG)  Economy]  โดยน ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำพัฒนำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และวัฒนธรรมในกำรผลิตสินค้ำเกษตร  อุตสำหกรรม  และบริกำรของท้องถิ่น  ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรผลิตและระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  กำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือใช้  
ทำงกำรเกษตรมำเพ่ิมมูลค่ำ  กำรบริหำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่ำงอุตสำหกรรม
และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  เพ่ือลดผลกระทบทำงสิ่งแ วดล้อมและสุขภำพ   
พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกฎระเบียบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ   

  ๕.๒.๒ พัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มกำรค้ำโลก  โดยค ำนึงถึงศักยภำพ  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  แนวโน้มควำมต้องกำรของ 
ตลำดในประเทศและตลำดโลก  เพ่ือให้อุตสำหกรรมไทยมีระดับผลิตภำพที่สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก   
สร้ำงนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่ำสูงในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ  และอุตสำหกรรมอนำคต  อำทิ  
อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคมของประเทศ  อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
ควำมมั่นคงของประเทศ  อุตสำหกรรมอวกำศ  พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  ตลอดห่วงโซ่อุปทำนให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   
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  ๕.๒.๓ สร้ำงกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรรำยใหม่  
โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี  กำรวิจัย  และนวัตกรรม  กำรปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร  กำรเข้ำถึงแหล่งเงิน  กำรพัฒนำศูนย์ทดสอบหรือวิจัย
และออกแบบที่ได้มำตรฐำนสำกล  และกำรใช้สถำบันกำรศึกษำที่มีอยู่ในพ้ืนที่มำสนับสนุนด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร 

  ๕.๒.๔ พัฒนำระบบและกลไกภำครัฐและสภำพแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ 
ในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำร  โดยกำรจัดท ำแพลตฟอร์มที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อม  และกลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยกำรใช้นวัตกรรม   
กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน  กำรตลำด  และกำรบัญชี  เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ่มเพำะผู้ประกอบกำร 
และสถำบันเฉพำะทำงต่ำง ๆ  ให้สำมำรถเป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำและบ่มเพำะศักยภำพผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

 ๕.๓ พัฒนำภำคเกษตร   
  ๕.๓.๑ รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้ให้กับเกษตรกรในสินค้ำ

เกษตรส ำคัญ  อำทิ  ข้ำว  ยำงพำรำ  มันส ำปะหลัง  ปำล์ม  อ้อย  และข้ำวโพด  โดยผ่ำนเครื่อ งมือ 
และมำตรกำรที่เหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  ไม่เป็นภำระกับงบประมำณแผ่นดนิเกินสมควร  จัดให้มีระบบ
ประกันภัยสินค้ำเกษตร  กำรพัฒนำระบบตลำดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบกำรแปรรูป
และผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม  กำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในกำรขยำยและเข้ำถึงตลำดในรูปแบบต่ำง ๆ   
กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  และกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ   

  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตที่เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดภำระ
ทำงกำรเงินกำรคลังของภำครัฐ  โดยจัดให้มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมรำยได้และลดต้นทุนกำรเกษตร 
ครบวงจร  ตั้งแต่กำรปรบัโครงสรำ้งตน้ทุนกำรผลิต  อำทิ  เมล็ดพันธุ์  พื้นที่เพำะปลูก  ปุ๋ย  เครื่องจักรกล
และอุปกรณ์กำรเกษตร  แหล่งน้ ำ  และระบบไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร  กำรลดภำระหนี้สินโดยให้เกษตรกร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ ำ  กำรลดควำมเสี่ยงจำกรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร  กำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพเสริมรำยได้  รวมทั้งกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และกำรปรับเปลี่ยน 
กำรผลิตให้เหมำะสมกับฐำนทรัพยำกรในพ้ืนที่และควำมต้องกำรของตลำด  น ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
กำรเกษตร  ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือกำรจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม  (zoning)  และส่งเสริมกลไกอำสำสมคัร
เกษตรหมู่บ้ำน  รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
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  ๕.๓.๓ พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  โดยเพ่ิมทักษะกำรประกอบกำร
และพัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร  วิสำหกิจชุมชน  และสหกรณ์ในทุกระดับ  โดยเฉพำะด้ำน
กำรตลำด  กำรค้ำออนไลน์  ระบบบัญชี  เพ่ือขยำยฐำนกำรผลิตและฐำนกำรตลำดของสถำบันเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง  มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ  
เพื่อกำรพฒันำภำคเกษตรได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต 

  ๕.๓.๔ ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร  เพ่ือยกระดับรำยได้และ
คุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกร  โดยใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรลด  ละ  เลิกใช้
ยำปรำบศัตรูพืชโดยเร็ว  โดยต้องจัดหำสำรทดแทนที่มีประสิทธิภำพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกร  กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่มและโอกำสทำงเศรษฐกิจ  อำทิ  เกษตรอินทรีย์  
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย  เกษตรชีวภำพ  และเกษตรแปรรูป  เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตร
อุตสำหกรรม  ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์  
รวมทั้งส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้คุณภำพ  มำตรฐำนและควำมปลอดภัย   

  ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ำกิน  
แหล่งเงินทุน  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ  รวมทั้งดูแลและลดควำมเสียหำยจำกกำร 
ท ำกำรเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทำงธรรมชำติซ้ ำซำก  โดยก ำหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม  (zoning)   

  ๕.๓.๖ ส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ  โดยกำรสนับสนุนพันธุ์กล้ำไม้  
และให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงพำณิชย์อย่ำงเหมำะสม  ทั้งในด้ำนกำรปลูก  บ ำรุงรักษำ  ดูแล  
และกำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกรอีกทำงหนึ่ง   

  ๕.๓.๗ ส่งเสริมกำรท ำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น  โดยส่งเสริมกำรตลำด  
วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ  และสัตว์พ้ืนบ้ำน  อำทิ  โคเนื้อ  แพะ  และแกะ  เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  
พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวไปสู่ตลำดโลก 

  ๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอำชีพกำรท ำประมงให้เกิดควำมยั่งยืน  บนพ้ืนฐำนของ
กำรรักษำทรัพยำกรทำงกำรประมงและทรัพยำกรทำงทะเลให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  โดยเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถกำรท ำประมงอย่ำงถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนและเชิงพำณิชย์  กำรเข้ำถึงแหล่งทุน  
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้และลดต้นทุนกำรท ำประมง  ลดอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ  
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มประมงชำยฝั่งและประมงพ้ืนบ้ำน  เพ่ือสร้ำงพลังในกำรประกอบอำชีพควบคู่ไปกับ
กำรอนุรักษ์ในพ้ืนที่  และเร่งพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนกำรใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่  
รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกภูมิปัญญำในกำรแปรรูปมำเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์และสินค้ำประมง 
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 ๕.๔ พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว   
  ๕.๔.๑ พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว  โดยส่งเสริม

พัฒนำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพระดับโลกที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐำน 
ของวัฒนธรรมไทย  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และกำรจัดกำรขยะและของเสีย
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
ในรูปแบบหลำยประเทศจุดมุ่งหมำยเดียวกัน  กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลัก  
และเมืองรองที่มีศักยภำพ  กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  กำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ  กำรท่องเที่ยวเชงิกีฬำและนนัทนำกำร  กำรท่องเที่ยวเรอืส ำรำญ  และกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

  ๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ  รำยได้สูง  โดยมุ่งเน้นขยำยตลำดคุณภำพ
พร้อมกับรักษำตลำดเดิม  รวมทั้งน ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  เพ่ือให้นักท่อง เที่ยว
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่ำง ๆ  ของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ๕.๔.๓ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว  
อำทิ  ธุรกิจสปำและแพทย์แผนไทย  ผลิตภัณฑ์ยำและสมุนไพรไทย  เพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำ  
และสร้ำงโอกำสกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรตลำดในระดับภูมิภำค  ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริกำร  
ที่มีศักยภำพสู่ระดับสำกล 

  ๕.๔.๔ ดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่ำงเข้มงวด  โดยเพ่ิมมำตรฐำน  
กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจำกอำชญำกรรม  กำรฉ้อฉล  และอุบัติเหตุที่ เกิดจำก 
ควำมบกพร่องของผู้ประกอบกำร  เพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรนักท่องเที่ยว  
โดยเฉพำะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทำงน้ ำหรือทำงทะเล  เกำะ  หมู่เกำะ  ถ้ ำ  และน้ ำตก  อ ำนวยกำรและ
บูรณำกำรควำมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภำพ   

  ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  โดยพัฒนำ
เครือข่ำยวิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก  ธุรกิจรอง  ธุรกิจสนับสนุน  
และกำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ  รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น  
ชุมชน  และสถำบันกำรศกึษำ  เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนรว่มในกำรพัฒนำและท ำธรุกิจกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ให้มำกขึ้น  อำทิ  กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์ 

 ๕.๕ พัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ  กำรบริกำร  และกำรลงทุน 
ในภูมิภำค 

  ๕.๕.๑ ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและแก้ไขปัญหำสินค้ำชำยแดน  เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำน  และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้พัฒนำไว้แล้ว  
และให้บริกำรกำรด ำเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมแบบเบ็ดเสร็จ  
ให้เข้ำไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้ำน  โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น  สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรไทยแสวงหำ
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โอกำสทำงกำรค้ำ  กำรลงทุน  หรือขยำยฐำนกำรผลิตและกำรตลำดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน  ในรูปแบบ 
ฐำนกำรผลิตและตลำดร่วม  เพ่ือใช้ประโยชน์จำกแนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  
และแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์  ตลอดจนควำมได้เปรียบของค่ำจ้ำงแรงงำน 

  ๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำปลีกพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce)  ข้ำมพรมแดน  
โดยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำสินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้เหมำะสมส ำหรับ
กำรค้ำออนไลน์ข้ำมพรมแดน  เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้ำนสำมำรถเข้ำถึง
สินค้ำและบริกำรได้โดยตรง  พร้อมทั้งพัฒนำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมผ่ ำนระบบดิจิทัล
ทั้งทำงกำรตลำด  กำรเงิน  และระบบโลจิสติกส์ 

  ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำบริเวณด่ำนชำยแดน  
เร่งรัดกำรจัดรูปแบบกำรพัฒนำและบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ด่ำนชำยแดนส ำคัญ  เช่น  ด่ำนศุลกำกร  
ด่ำนปศุสัตว์  คลังสินค้ำ  และพื้นที่ต่อเนื่อง  เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรค้ำ  กำรลงทุน  และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  โดยลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้น้อยที่สุด  รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบกำร 
ในพ้ืนที่ให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกิจกรรมน ำเข้ำส่งออกสินค้ำบริเวณด่ำนชำยแดน   

 ๕.๖ พัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน   
  ๕.๖.๑ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

และสำมำรถรองรับกำรขนส่งและกำรเดินทำงต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ  สำนต่อกำรพัฒนำ
รถไฟควำมเร็วสูง  และเริ่มต้นกำรปรับปรุงระบบรถไฟขนำดรำง  ๑  เมตร  ให้เป็นระบบไฟฟ้ำเพ่ือสนับสนุน 
ให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำของประเทศ  และให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำร
กำรพัฒนำระบบขนส่งกับกำรพัฒนำพ้ืนที่และเมือง  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำร  
ภำคขนส่งและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  กำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  กำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค  
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนที่สอดประสำนกันระหว่ำง  
ระบบกำรเตือนภัย  กำรช่วยเหลือกู้ภัย  และกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภำพ 

  ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหำจรำจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง  โดยกำรพัฒนำระบบขนส่ง
มวลชนสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับศักยภำพของแต่ละพ้ืนที่  โดยเฉพำะเมืองหลัก  
ในภูมิภำค  กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรควบคุมสั่งกำรจรำจรและวำงแผนกำรเดินทำง  
กำรกวดขันวินัยจรำจร  และกำรจัดระเบียบที่จอดรถ  โดยเฉพำะกำรจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดิน
เพ่ิมเติม  ทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน  พร้อมทั้งพัฒนำทำงเท้ำ  ทำงจักรยำน  และสิ่งอ ำนวย  
ควำมสะดวกต่ำง ๆ  ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินทำงเพ่ือคนทั้งมวล  (Universal  Design)  
เพื่อให้ประชำชนมีทำงเลือกในกำรเดินทำงได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว 

้หนา   ๑๒
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  ๕.๖.๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  โดยกระจำย

ชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจำกฟอสซิลและจำกพลังงำนทดแทนอย่ำงเหมำะสม  สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้

พลังงำนทดแทนตำมศักยภำพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่  เปิดโอกำสให้ชุมชนและประชำชนมีส่วนร่วม  

ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรพลังงำน  ส่งเสริมให้มีกำรใช้น้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว  B20  และ  B100   

เพ่ือเพ่ิมกำรใช้น้ ำมันปำล์มดิบ  และจัดท ำแนวทำงกำรใช้มำตรฐำนน้ ำมัน  EURO5  ส่งเสริมกำรวิจัย 

และพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน  อำทิ  เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะ  เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ  

และระบบกักเก็บพลังงำน  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้ำงตลำดไฟฟ้ำรูปแบบใหม่  อำทิ  แพลตฟอร์ม

ตลำดกลำงซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ  ตลอดจนโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำรูปแบบใหม่  อำทิ  ระบบหักลบ

หน่วยไฟฟ้ำสุทธิ  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้ำนพลังงำนให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี 

และเป็นธรรม  รำคำพลังงำนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

และรูปแบบธุรกิจด้ำนพลังงำนในอนำคต  ด ำเนินกำรให้มีกำรส ำรวจและค้นหำแหล่งพลังงำนใหม่   

และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรพัฒนำพลังงำน   

  ๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำและพลังงำนให้มีควำมทันสมัย  ทั่วถึง  

เพียงพอ  มั่นคง  และมีเสถียรภำพ  โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะทั้งระบบ  

ให้สำมำรถรองรับเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนสมัยใหม่ในอนำคต  มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงข่ำยภำยในประเทศ

ให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันตก  ตะวันออก  เหนือ  และใต้  เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำร

ระบบไฟฟ้ำและพลังงำนระหวำ่งพื้นที่ตำ่ง ๆ  ได้อย่ำงมั่นคงและมีประสิทธิภำพโดยเฉพำะในภำคกำรผลิต 

  ๕.๖.๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้ ำประปำ  โดยพัฒนำแหล่งน้ ำดิบและใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรระบบประปำเพ่ือลดน้ ำสูญเสีย  พัฒนำคุณภำพ

น้ ำประปำ  ขยำยเขตกำรจ่ำยน้ ำประปำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภำคและแหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ  และสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 

  ๕.๖.๖ แก้ปัญหำระบบระบำยน้ ำและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  โดยพัฒนำระบบระบำยน้ ำ  

ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถระบำยน้ ำออกจำกพ้ืนที่ได้อย่ำง  

มีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชำชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบำยน้ ำ  แม่น้ ำ   

และทะเล  รวมทั้งพัฒนำระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียในเขตเมือง  โดยใช้หลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย 

ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสีย   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 ๕.๗ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ 
  ๕.๗.๑ รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมอันเป็นสมบัติของชำติ

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน  และลงทุนในอินเทอร์เน็ต  เกตเวย์  และเทคโนโลยี
สื่อสำรไร้สำยในระบบ  5G  เพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  รองรับกำรเชื่อมต่อ
จ ำนวนมำกและแอปพลิเคชันต่ำง ๆ  ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ  เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ   
และสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ  สนับสนุนนโยบำยด้ำนสังคม  อำทิ  
กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ  และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  ตลอดจนสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำอำชีพของประชำชน 

  ๕.๗.๒ พัฒนำกำรอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจกำรค้ำ  กำรน ำเข้ำส่งออก  
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล  โดยพัฒนำกำรค้ำสู่รูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถเชื่อมโยง
กำรค้ำ  กำรช ำระเงิน  และกำรขนส่งสู่ระบบออนไลน์  และให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ประโยชน์จำกกำรแบ่งปัน
ทรัพยำกรหรือพ้ืนที่ในกำรขนส่งสินค้ำ  พร้อมทั้งน ำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน  อำทิ  
ระบบโครงข่ำยในกำรเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์  ระบบปัญญำประดิษฐ์  ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  
(Internet  of  Things:  IoT)  และระบบข้อมูลขนำดใหญ ่ (Big  Data)  ตลอดจนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยข้อมูลในกระบวนกำรน ำเข้ำส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว 
ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

  ๕.๗.๓ ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเพ่ิมโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
รำยย่อยทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำรในกำรเข้ำถึงตลำด  โดยกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย   
และจูงใจให้เกิดกำรค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์  ด้วยกำรทบทวนกฎหมำยเพ่ือยกระดับมำตรฐำนด้ำน  
ควำมปลอดภัยไซเบอร์  กำรคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศให้มีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรไทยที่ให้บริกำรแพลตฟอร์ม  
กำรค้ำออนไลน์  พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง  อำทิ  โลจิสติกส์  และระบบกำรช ำระเงิน  
ให้ได้มำตรฐำนสำกล  เชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนของรัฐเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ประกอบกำร  รวมถึงส่งเสริมกำรก ำกับดูแลที่มีมำตรฐำนและเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรทุกขนำด  ตลอดจนช่วยเสริมสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจของกิจกำรบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ในประเทศไทย  รวมทั้งยกระดับมำตรฐำนร้ำนค้ำปลีกให้เข้ำสู่กำรค้ำออนไลน์  เพ่ือลดผลกระทบจำก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

้หนา   ๑๔
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 ๕.๘ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  กำรวิจัยและพัฒนำ   
และนวัตกรรม   

  ๕.๘.๑ พัฒนำสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี  กำรวิจัยและพัฒนำ  และนวัตกรรม  ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งผล
ต่อกำรพัฒนำต่อยอดจำกผลกำรวิจัยให้น ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ได้  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น  
และมีกลไกด ำเนินกำรที่บูรณำกำรทั้งระบบ  เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำร 
ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น  พร้อมทั้งพัฒนำระบบข้อมูลและตัวชี้วัด
ภำยใต้กรอบขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและพัฒนำ  และ
นวัตกรรม   

  ๕.๘.๒ สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลเพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ผ่ำนกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเอกภำพในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม
ของประเทศ  รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อกำรต่อยอดงำนวิจัยสู่กำรเพิ่มมูลค่ำในเชิงพำณิชย์   

  ๕.๘.๓ เสริมสร้ำงกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำนที่เป็น
ปัจจัยน ำไปสู่กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่ำสูง  และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง  และใช้วัตถุดิบ
จำกภำยในประเทศให้มำกที่สุด 

  ๕.๘.๔ สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน  ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบที่เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ ำ  โดยเฉพำะโรงงำนและห้องปฏิบัติกำรน ำร่อง  
ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ  เศรษฐกิจ
หมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว  [Bio-Circular-Green  (BCG)  Economy]  และสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน 
จำกภำคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน 

 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่   
  ๕.๙.๑ พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  อำทิ  

เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน  (Sharing  Economy)  เศรษฐกิจดิจิทัล  เศรษฐกิจชีวภำพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  
เศรษฐกิจสีเขียว  เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ และเศรษฐกจิวัฒนธรรม  พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรยุคใหม่สำมำรถพัฒนำแอปพลิเคชัน  นวัตกรรม  สินค้ำและ
บริกำรที่หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  
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ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  เพ่ือสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภำพรวม   

  ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งใน 
ภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้  โดยกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ  
ใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ  สนั บสนุน 
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและตลำด  รวมทั้งสนับสนุนกำรเตบิโตของวสิำหกิจเริม่ต้น  โดยพัฒนำระบบนิเวศ
ที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยเฉพำะในด้ำนสิทธิประโยชน์  แหล่งเงินทุน  แรงงำนคุณภำพ  
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขยำยตลำด
สู่ต่ำงประเทศได้  และเป็นแรงขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

  ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยำวชนและบทบำทสตรีในกำรเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำง 
และขนำดย่อมยุคใหม่  โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมผ่ำนกำรศึกษำ  และกำรเพ่ิมช่องทำง  
ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี  แหล่งเงินและกำรระดมทุน  เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกำสให้เยำวชนสำมำรถ
น ำเสนอแนวคิด  พัฒนำแอปพลิเคชัน  นวัตกรรม  และด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง   

  ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลำกรที่มีทักษะสูงเข้ำมำช่วยบ่มเพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อมยุคใหม่ของไทย  โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง  และเปิดโอกำส 
ให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ของไทยสำมำรถท ำงำนร่วมกับนักวิจัยในมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ  ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูง   

๖. กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
 กำรใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่จะช่วยกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค

และสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  ลดควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำ  ลดกำรกระจุกตัว
ของกำรพัฒนำและประชำกรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน  โดยกำรสร้ำงสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข  
เพียงพอ  และแก้ปัญหำกำรย้ำยถิ่นฐำน  โดยมีนโยบำย  ดังนี้ 

 ๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย 
  ๖.๑.๑ พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง  โดยพัฒนำระบบ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหำนครกำรบิน  
ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ของเอเชีย  และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ  
ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม  พำณิชยกรรม  คมนำคม  ดิจิทัล  วิทยำศำสตร์  
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และเทคโนโลยี  และเร่งพัฒนำบุคลำกร  รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

  ๖.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้และกำรพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออก
สินค้ำทำงทะเลของประเทศและของภำคใต้  โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยังเอเชียใต้  พัฒนำกำรเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่งอันดำมันกับฝั่งอ่ำวไทย  และพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรจำกทรัพยำกรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้ำน  รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม  และกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 

  ๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค  อำทิ  กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  พื้นที่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ  และพื้นที่
ที่มีควำมได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สำมำรถพัฒนำเป็นฐำนอุตสำหกรรมในอนำคต  โดยพัฒนำให้สอดคล้องกับ
ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่  รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่อำจมีต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยสนับสนุนและยกระดับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น  สอดคล้องกับศักยภำพ
ของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทบทวนกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำมศักยภำพพ้ืนที่  พัฒนำเมืองชำยแดนให้มีควำมน่ำอยู่  รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนกำรดูแลด้ำนควำมมั่นคงและรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่  และส่งเสริมให้ภำคประชำชน  
และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน   

 ๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ทั่วประเทศ  โดยมุ่งเน้นไปที่ 
กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ได้แก่  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  จังหวัดเชียงใหม่  
นครรำชสีมำ  ขอนแก่น  เมืองในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  สงขลำ  และภูเก็ต  ภำยใต้แนวคิด  
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะและเมืองน่ำอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ทำงสังคม  และพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอ  กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่   

๗. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก   
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับชุมชนในกำรน ำควำมรู้และทรัพยำกรในพ้ืนที่มำผลิตเป็นสินค้ำ

และบริกำร  เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของเศรษฐกิจฐำนรำกให้สำมำรถสร้ำงรำยได้  กระจำยรำยได้สู่ ชุมชน  
สนับสนุนสินค้ำชุมชนและยกระดับวิสำหกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง  พัฒนำช่องทำงกำรตลำดเชื่อมโยง
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กับระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และสร้ำงพลังสังคม  พลังชุมชน  รวมทั้งสร้ำงกำรเรียนรู้  ฝึกอำชีพ  
กลุ่มอิสระในกำรร่วมขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ  รัฐบำลจึงมีนโยบำยด ำเนินกำร  ดังนี้ 

 ๗.๑ ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  ๗.๑.๑ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมธุรกิจชมุชนผ่ำนอตัลักษณ์ของพ้ืนที่  โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ของไทย  ผู้ประกอบกำรหนึ่งต ำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  และสหกรณ์  
ในชุมชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์และต่อยอดจำกสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  ภูมิปัญญำ  วัฒนธรรม  และทรัพยำกร 
ในพ้ืนที่  รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือสร้ำงสรรค์คุณค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรของชุมชนที่มีอัตลักษณ์
และมีมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักสำกล  ซึ่งจะช่วยสร้ำงรำยได้สู่ชุ มชนอย่ำงทั่วถึง  น ำไปสู่กำรสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนและมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมำกขึ้น 

  ๗.๑.๒ สนับสนุนควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจชุมชนผ่ำนเทคโนโลยี  โดยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนให้มีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถทั้งในกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจสมัยใหม่  กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนกำรผลิต  กำรน ำเสนอสินค้ำหรือบริกำร   
และกำรตลำด  มีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับกำรด ำเนินธุรกิจได้มำกขึ้น  
โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดกำรท ำธุรกิจภำยใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน  (Sharing  Economy)  โดยเริ่มต้นจำกกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำร 
ของภำครัฐ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำธุรกิจในรูปแบบใหม่   

  ๗.๑.๓ สร้ำงโอกำสและส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยและบริกำร 
ทำงกำรเงินของวิสำหกิจชุมชน  โดยจัดหำแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ที่หลำกหลำย  และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงกำรตลำด  
และกำรช ำระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำง ๆ  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
กำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเพื่อประสำน  แลกเปลี่ยนควำมรู้  ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล  
และเชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกัน 

  ๗.๑.๔ ส่งเสริมกำรลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้ำงงำนในชุมชน  โดยพัฒนำระบบและกลไก  
รวมทั้งพัฒนำกลุ่มอำชีพตำมศักยภำพของประชำชนในพ้ืนที่  เพ่ือกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจให้คนในชุมชน
และท้องถิ่น  แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ  และลดอัตรำ  
กำรย้ำยถิ่นเพ่ือท ำงำนในเมือง  สนับสนุนกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนตำมควำมพร้อมและศักยภำพในแต่ละพ้ืนที่  
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดกำรพัฒนำควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน  ด้วยกำรส่งเสริม  
กำรเชื่อมโยงภำคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภำคกำรผลิต  ทั้งในภำคอุตสำหกรรม  บริกำร  
และกำรท่องเที่ยว   

  ๗.๑.๕ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจชุมชน  โดยพัฒนำ
และบูรณำกำรฐำนข้อมูลที่สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจให้เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ำย  อำทิ  องค์ควำมรู้   
ผลกำรวิจัยและพัฒนำกำรตลำดและนวัตกรรม  สร้ำงระบบจูงใจให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงวิสำหกิจชุมชน 
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ในกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยี  รวมทั้งสนับสนุนกำรยกระดับสินค้ำและบริกำรของวิสำหกิจชุมชน
ทั้งในด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำน  กำรตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 ๗.๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
  ๗.๒.๑ สร้ำงผู้น ำชุมชน  ยกย่องปรำชญ์ชำวบ้ำน  เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  

เป็นวิทยำกรในกำรขับเคลื่อนและสร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกันของภำคส่วนต่ำง  ๆ  ในกำรมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมกำรพัฒนำ  กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง  กำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมคนไทยให้เสียสละ  มีจิตอำสำ  จิตสำธำรณะ  เอื้อเฟ้ือแบ่งปันผู้อื่น  และเ ป็นพลังส ำคัญ 
ในกำรจัดกำรปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ  กำรพัฒนำตนเองและกำรจัดกำรของชุมชนท้องถิ่น   

  ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภำพตลำดชุมชน  สถำบันกำรเงินของชุมชน  สวัสดิกำรชุมชน  
สำธำรณสุขชุมชน  ป่ำชุมชน  ไม้มีค่ำ  ท่องเที่ยวชุมชน  และส่งเสริมกำรขยำยตลำดออกสู่ต่ำงประเทศ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนกำรผลิต  แหล่งเงินทุน  โลจิสติกส์  ข้อมูล   
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเพ่ือต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำธุรกิจ   
พัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มให้สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตของภำค  รวมถึง
ก ำกับดูแลมำตรฐำนสินค้ำให้ได้มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  เพ่ือสร้ำง  
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิกำร  
ที่จ ำเป็นภำยในชุมชน 

  ๗.๒.๓ แก้ไขปัญหำที่อยู่อำศัย  ที่ดินท ำกิน  สร้ำงชุมชนที่น่ำอยู่  มุ่งเน้นกำรจัดกำร
ที่อยู่อำศัย  กำรพัฒนำทักษะอำชีพ  และกำรพัฒนำพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม  เพ่ือพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง  
สังคมที่เอื้ออำทร  มีควำมสะดวกสบำย  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีวัฒนธรรมและจิตวิญญำณ  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน  และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง  เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้  
และเป็นฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน   

  ๗.๒.๔ สร้ำงพลังในชุมชน  โดยส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงพลังทำงสังคม  ภำคีเครือข่ำย  
กำรรวมตัวของภำคส่วนต่ำง ๆ  ในชุมชนมำเป็นก ำลังในกำรพัฒนำเพ่ือส่วนรวม  โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสร้ำงพลังจิตอำสำ  สร้ำงพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนำศักยภำพและสร้ำงเอกภำพแก่กลุ่ มอำสำสมัคร
รูปแบบต่ำง ๆ  กำรสร้ำงพลังสร้ำงสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมของคนทุกวัยผ่ำนกำรสร้ำงพ้ืนที่
สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ  และกำรสร้ำงพลังภูมิคุ้มกัน  เพ่ือกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์   
และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัย 

  ๗.๒.๕ สร้ำงเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง  เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน 
ทุกภำคส่วนเข้ำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรของภำครัฐ  โดยเริ่มจำก  
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กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถน ำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  สังคม   
และสวัสดิกำรในระดับชุมชน  เพ่ือเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยในบริบทสังคมไทย   

 ๗.๓ ส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรช่วยพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำก  โดยกำรสร้ำง  
“คุณค่ำร่วม”  ระหว่ำงภำคธุรกิจ  สังคม  และผู้บริโภค  ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่กำรผลิต  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจเพ่ือสังคมในด้ำนต่ำง ๆ   ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน  เพ่ือผลิตสินค้ำและบริกำร 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหำสังคมและพัฒนำชุมชน  อำทิ   
กำรจ้ำงงำนผู้พิกำร  หรือผู้ผ่ำนกำรต้องขัง  เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมสุขของคนในชุมชน 

ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

กำรพัฒนำคนไทยให้มีควำมพร้อมในกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑  เพ่ือให้คนไทยในอนำคต
เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีแบบแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำที่มุ่งพัฒนำคนในทุกมิติตำมควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยให้มี
ควำมสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีวินัย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้งกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข  
และหลักประกันทำงสังคมที่เหมำะสมแก่ประชำชนในกลุ่มต่ำง ๆ  โดยมีนโยบำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ  ดังนี้ 

๘. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ๘.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย   
  ๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกำส

พัฒนำตำมศักยภำพ  เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว  เพ่ือส่งต่อกำรพัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ที่ค ำนึงถึงศักยภำพของครอบครัวและพ้ืนที่  เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่  ควำมรู้เรื่องโภชนำกำร
และสุขภำพ  กำรอบรมเลี้ยงดู  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน  และพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

  ๘.๑.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำย 
ของเด็กแต่ละคนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน   

 ๘.๒ พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
  ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคน 

ทุกช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่  ๒๑  โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำให้ทันสมัย  มีกำรน ำเทคโนโลยี
และกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และปรับระบบดึงดูด   
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กำรคัดเลือก  กำรผลิตและพัฒนำครู  ที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง  เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบ
และจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้  สร้ำงวินัย  กระตุ้น  และสร้ำงแรงบันดำลใจ  เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ก
และครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น  ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 

  ๘.๒.๒ จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน
ท้ังในส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร  และตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
ในอนำคต  และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึง  
มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำรและแสวงหำควำมรู้ได ้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะ
ควำมรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน   

 ๘.๓ พัฒนำอำชีวะ  พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ  และพัฒนำแรงงำนรองรบัอุตสำหกรรม  ๔.๐  
โดยกำรจัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบ  
ในกำรพัฒนำก ำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ  รวมถึง 
กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม  ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคนที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว  ก ำลังคน 
ที่ก ำลังจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม  และเตรียมกำรส ำหรับผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน  เพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต  รวมทั้งเร่งรัดและขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ  กำรยกระดับ 
ฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น   

 ๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย  และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง  
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน ำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูงจำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย  
เพ่ือกลับมำเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์  ควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกร
ในองค์กร  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์  และนวัตกรรมใหม่  ๆ  ให้กับประเทศ   
โดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
ที่มีศักยภำพสูงได้ท ำงำนร่วมกัน  หรือร่วมกับเครือข่ำยอื่น ๆ  เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ให้กับประเทศ 

 ๘.๕ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ   
  ๘.๕.๑ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน  

ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่
ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ  สร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ด้อยโอกำส  และยกระดับคุณภำพ  
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อมส ำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม  ๔.๐   
ตำมควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชนอย่ำงครบวงจร  ทั้งระบบยำ  วัคซีน  เวชภัณฑ์  และเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย   
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  ๘.๕.๒ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน  สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง  และสร้ำงควำมเป็นเลศิ
ของประเทศในอนำคต  โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ  
ก ำหนดวำระกำรวิจัยแห่งชำติ  ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ   
ภำคกำรศึกษำ  ชุมชน  และภำคเอกชนในทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร  สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบ
ของระบบวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง  รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
กับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์   

  ๘.๕.๓ สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  ปฏิรูปและบูรณำกำร
ระบบกำรเรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ  ให้เอื้อต่อกำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนนวัตกรรมของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีกำรค้ำโลก  ส่งเสริมกระบวนกำร  
กำรท ำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรวจิัยและพัฒนำ  วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรมให้เปน็
ระบบเปิด  และมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ  
กับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถ  
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับงำนวิจัย  สู่กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 ๘.๖ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย   
  ๘.๖.๑ มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู  เพ่ิมประสิทธิภำพ 

ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพ 
ของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่ง  พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ  และสร้ำง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  คืนครูให้นักเรียน  
โดยลดภำระงำนที่ ไม่จ ำเป็น  รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   
โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำงหนว่ยงำนต่ำง ๆ   ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำ
ตลอดช่วงชีวิต  ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

  ๘.๖.๒ พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  พร้อมทั้งส่ งเสริมให้มี 
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด  
ที่หลำกหลำย  เพื่อส่งเสริมกำรเรยีนรู้ดว้ยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกบัช่วงวยั  ตลอดจนพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  และส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

  ๘.๖.๓ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยจัดกำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและ 
กลุ่มเด็กนอกระบบกำรศึกษำ  ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรยีน 
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และลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ  จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพ
กำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน   
ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำในพ้ืนที่  สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มี
ทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจนแก้ไขปัญหำหนี้สินทำงกำรศึกษำ  โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  และทบทวนรูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่เหมำะสม 

  ๘.๖.๔ พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย  โดยก ำหนดระบบที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย  อำทิ  กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ  โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียน 
ที่ชัดเจน  ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ  กำรก ำหนดมำตรฐำน 
ฝีมือแรงงำน  กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย  
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้ม
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในอนำคต   

  ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย  และอุดมกำรณ์  
ที่ถูกต้องของคนในชำติ  หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  กำรมีจิตสำธำรณะ  กำรเคำรพกฎหมำย  
และกติกำของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม  ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของสถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ  ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน  
และภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำธำรณะ  รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ   

 ๘.๗ จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตำมควำมสนใจ  พัฒนำทักษะต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและทักษะอำชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก  พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำร
หน่วยกิต  ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและ  
ข้ำมสถำบันกำรศึกษำ  หรือท ำงำนไปพร้อมกัน  หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ  เพ่ือสร้ำงโอกำส 
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต   

๙. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
 มุ่งเน้นกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมที่ครอบคลุมประชำกร

ทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสมน ำไปสู่ควำมเสมอภำค  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข  แพทย์สมัยใหม่  และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภำพ  

ทันสมัย  เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  และมีคุณภำพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่  รวมถึงกำรยกระดับไปสู่

ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรแพทย์แม่นย ำ  และยกระดับระบบหลักประกันสุขภำพให้ครอบคลุมแรงงำน

นอกระบบ  โดยอยู่บนพ้ืนฐำนหลักประสิทธิภำพและควำมยั่งยืนทำงกำรคลังของประเทศ  ส่งเสริมให้มี

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



มำตรกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและอนำมัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภำพแข็งแรงและลดอัตรำกำรเจ็บป่วย

โรคเรื้อรัง  พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ   ที่เอื้อต่อสุขภำพของประชำชนอย่ำงเหมำะสมและพอเพียง   

 ๙.๒ ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ  โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้

ด้ำนสุขภำวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย  ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำวะ  

สร้ำงระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ  ทั้งระบบติดตำม  เฝ้ำระวัง  และกำรจัดกำร  

ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอย่ำงครบวงจรและบูรณำกำร  จัดระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์

ครอบครัวดูแลอย่ำงทั่วถึง  และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

 ๙.๓ พัฒนำและยกระดับควำมรู้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  (อสม.)   

ให้เป็นหมอประจ ำบ้ำนควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรทำงกำรแพทย์  เร่งพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 

ที่มีคุณภำพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชำกรทุกภำคส่วน  ลดควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพกำรบริกำร  

ในแต่ละระบบ  พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริกำรสำธำรณสุขในชุมชนผ่ำนกำรพัฒนำระบบ

กำรแพทย์ทำงไกลควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  และกำรยกระดับ

คุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  เพ่ือให้ประชำชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่

โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงหน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว 

 ๙.๔ สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ  สุขภำพ  กำรมีงำนท ำ 

ที่เหมำะสมกับประชำกรทุกกลุ่ม  มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำยเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจน

และกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยตรง  จัดให้มีระบบบ ำเหน็จบ ำนำญหลังพ้นวัยท ำงำน  ปฏิรูประบบภำษี  

ให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม  สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำค

ทำงกำรศึกษำ  และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงคุ้มครองแรงงำน

ทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำมปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน  ได้รับรำยได้  สวัสดิกำร  

และสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ 

ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป  จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้น  
ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ  และกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยำกร  
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในระยะยำว  นอกจำกนี้  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระยะต่อไปจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
ที่จะต้องค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
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ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลกต้องมุ่งมั่นด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบ  
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรพัฒนำ  รัฐบำลจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

๑๐. กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 ๑๐.๑ ปกป้อง  รักษำ  ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิม

พ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศ  เพ่ือสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุล 
และยั่งยืน  ทั้งพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์  ป่ำเศรษฐกิจ  ป่ำชำยเลน  และป่ำชุมชน  รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง  
หยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำอย่ำงจริงจัง  รวมถึงเร่งฟ้ื นฟูป่ำเสื่อมโทรม   
แก้ไขกฎหมำยป่ำไม้ที่ซ้ ำซ้อน  เร่งคืนพ้ืนที่ป่ำโดยกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถ
อยู่ร่วมกับป่ำและสำมำรถท ำกินได้อย่ำงเหมำะสม  น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เสี่ยง  
ต่อกำรถูกบุกรุกและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่งเสริมบทบำทของทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน  (ทสม.)  พร้อมทั้งรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ให้กับเยำวชน  ภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชน   

 ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ำกินและลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน   
โดยจัดสรรที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัยให้แก่รำษฎรที่ยำกไร้และเกษตรกรตำมหลักกำรของคณะกรรมกำร 
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ  กำรกระจำยสิทธิกำรถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ ำ  และมีมำตรกำร
ป้องกันกำรเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยำกจน  จัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน  จัดท ำหลักฐำนกำรถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท  จัดท ำแผนที่แสดง  
แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  และเร่งแก้ไขปัญหำเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่ำที่ไม่ชัดเจน   
เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ   

 ๑๐.๓ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ  แหล่งน้ ำชุมชน  และทะเล  โดยเชื่อมโยง
กับแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ  ๒๐  ปีของประเทศ  เพ่ิมผลิตผลในกำรจัดกำรและกำรใช้น้ ำทุกภำคส่วน   
จัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท  ในปริมำณ  คุณภำพ  และรำคำที่เข้ำถึงได้  มีระบบ  
กำรจัดกำรน้ ำชุมชนที่เหมำะสม  พร้อมทั้งส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  พ้ืนที่ต้นน้ ำ  พื้นที่ชุ่มน้ ำ  พื้นที่พักน้ ำ  
แหล่งน้ ำธรรมชำติ  แอ่งน้ ำบำดำล  กำรระบำยน้ ำชำยฝั่ง  เพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบ  และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
จำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมระดับสำกล  ดูแลภัยพิบัติจำกน้ ำ  พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบ   
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน  เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงระบบจัดสรรน้ ำที่เป็นธรรม  รวมทั้งส่งเสริม  
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ 
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 ๑๐.๔ สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่  และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  โดยใช้ประโยชน์ทรัพยำกรแร่อย่ำงเหมำะสม  
เป็นธรรม  และค ำนึงถึงดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และสุขภำพของประชำชน   
โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรของภำคประชำชน  จัดท ำเขตแหล่งแร่เ พ่ือกำรท ำเหมือง 
บนพ้ืนฐำนศักยภำพแร่และมีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ   อย่ำงเหมำะสม  
ดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  โดยบริหำรจัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
รำยจังหวัดโดยใช้แผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง  (one  marine  chart)  บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่และแหล่งพลังงำนในทะเล  รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภำพ  จัดท ำผังชำยฝั่ง 
และฝั่งทะเลที่ชัดเจน  และก ำหนดพ้ืนที่กำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ  โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และสอดคล้องกับภูมิศำสตร์และทรัพยำกรในพ้ืนที่  รักษำแนวปะกำรังที่ส ำคัญต่อกำรท่องเที่ยว   
รักษำป่ำชำยเลนและแหล่งหญ้ำทะเลที่ส ำคัญต่อประมงและสัตว์หำยำก 

 ๑๐.๕ แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
โดยมุ่งเน้นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน  
๒.๕  ไมครอน  ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเพำะปลูก  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
ภัยพิบัติทั้งระบบ  และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลด  
ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  สนับสนุน
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐและภำคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ  ส่งเสริมให้  
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ  ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ  ให้มีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำร่วมและให้
สัตยำบันไว้   

 ๑๐.๖ พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  เพ่ือให้
เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  โดยกำรน ำควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  อำทิ  กำรจัดกำรขยะหรือของเสีย  
เพ่ือน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตหรือบริโภคที่หลำกหลำยและท ำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ   

 ๑๐.๗ พัฒนำกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำระบบกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือ 
เชิงนโยบำยในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำร่วมกันของภำคส่วนต่ำง  ๆ  
ในสังคม  และบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  ทั้งระดับประเทศ  รำยสำขำ  และเชิงพ้ืนที่  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ลดควำมขัดแย้งระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ   โดยเฉพำะระหว่ำงยุทธศำสตร์ 
รำยสำขำกับยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที่ 
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 ๑๐.๘ แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ  โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริม
และให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ  กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ  กำรคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทำง  เพ่ือลดปริมำณและต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง  และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ำย  รวมทั้งพัฒนำโรงงำนก ำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน 

๑๑. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรให้บริกำร  
ของภำครัฐ  และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  นอกจำกนี้  กระบวนกำรยุติธรรม 
จะต้องเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  กฎหมำยจะต้องได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทั นสมัย   
เป็นธรรม  และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม  โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

 ๑๑.๑ พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่  โดยพัฒนำ 
ให้ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสม  มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว  และเหมำะสม  
กับบริบทของประเทศ  รวมทั้งจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำน  
และภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป  พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง  
และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผน  กำรน ำไปปฏิบัติ  กำรติดตำมประเมินผล  
กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น  และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำร  
บริหำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  และส่วนท้องถิ่น 

 ๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ  อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อ 
กำรประกอบธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร  พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันทีและทุกเวลำ   

 ๑๑.๓ พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำรวิเครำะห์  
และแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้  เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่  
ในระบบบริกำรประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น   

 ๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ  โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผย
และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน  ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเองและระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ  
กับประชำชน  เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์  และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง  ๆ   
ของประเทศที่มีควำมซับซ้อน  ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรท ำงำนเชงิรุก  เน้นกำรยกระดบัไปสู่ควำมร่วมมอืกนั
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ของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง  แสวงหำควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม  โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์  
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ  เพ่ือให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น  
ศรัทธำ  และส่งเสริมให้เกดิกำรพัฒนำขำ้รำชกำร  บุคลำกร  และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐอย่ำงจริงจัง  โดยเฉพำะ
กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง  
พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล  มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อ  
กำรปฏิบัติงำน  ด ำเนินกำรปรบัปรุงสวัสดิภำพชีวิต  ควำมเป็นอยู่  ตลอดจนสร้ำงขวญัก ำลังใจและควำมผูกพัน 
ในกำรท ำงำน   

 ๑๑.๖ พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะและ 
กำรตรวจสอบภำครัฐ  โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำรบริหำรรำชกำรขั้นพ้ืนฐำนและกฎหมำย  
ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำอุปสรรคและลดข้อจ ำกัดของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน  
วิสำหกิจเพ่ือสังคม  องค์กรภำคประชำสังคม  และเอกชน  สำมำรถเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
และมีบทบำทในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะในพ้ืนที่เพ่ิมมำกขึ้น  รวมทั้งมีส่วนในกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในทุก ๆ  ด้ำน 

 ๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ  กฎหมำย  เพื่อเอื้อต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน   
  ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  กำรอ ำนวยควำมสะดวก  

ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย  กฎหมำย  กฎ  และระเบียบต่ำง ๆ  ของภำครัฐ  ให้สำมำรถสนับสนุนและเอื้อต่อ 
กำรประกอบธุรกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ   โดยครอบคลุม
กระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงกำรปิดกิจกำร  พร้อมทั้งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปฏิบัติ
ตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  ยุติธรรม  เสมอภำค  เท่ำเทียม  ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม  
และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล  ตลอดจนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง  ๆ   
ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงไร้รอยต่อ  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำร 
ได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้   

  ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีสนำมทดลองแนวคิดทำงธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ์  หรือนวัตกรรมใหม่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำน  เพ่ือน ำไปสู่กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถสร้ำงธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์  หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  และกำรพัฒนำปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 
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  ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม  โดยก ำกับดูแล 
ให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำและติดตำมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด  
กำรผูกขำดอย่ำงใกล้ชิด  บังคับใช้กฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ   
และส่งเสริมกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงรวดเร็วและเสมอภำคของประชำชน 

 ๑๑.๘ กระจำยอ ำนำจ  ควำมรับผิดชอบ  และเพ่ิมบทบำทกำรปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ  โดยเร่ง
พัฒนำองค์กรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพและมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น  
ทั้งในกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำร
ตนเองตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้งส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชน
ท้องถิ่นและภำคีอื่น ๆ  ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่  รวมถึงกำรจัดให้มีบริกำรสำธำรณะต่ำง  ๆ  
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรของรัฐ 
ให้เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกลและสนับสนุนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ 

๑๒. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกระบวนกำรยุติธรรม   
 ๑๒.๑ แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้งเป็นเครื่องมือ 
ในกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ  พร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึก  
ของคนในสังคมให้ยึดมั่นในควำมซือ่สัตย์  สุจริต  ถูกต้อง  ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม  โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอำญำ
ตำมหลักสำกล  มุ่งเน้นยกระดับกำรพัฒนำระบบ  แก้ไข  บ ำบัด  ฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด  ส่งเสริม  ปกป้ อง  
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรสืบสวนสอบสวนด้ำนกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  
ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำก
กำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ  พร้อมทั้งบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม 
ให้ด ำเนินงำนสอดประสำนกันอย่ำงเป็นองคำพยพ  เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพำท  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยเน้นกำรท ำงำนเชิงรุก  รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม  
ให้สำมำรถอ ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเป็นธรรม  เสมอภำค  โปร่งใส  รวดเร็ว  ทั่ วถึง  และปรำศจำก
กำรเลือกปฏิบัติ  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมได้  และสร้ำงสังคมที่พัฒนำอย่ำงเป็นธรรม  
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ  เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม  พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล  
และนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำย  พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม  
เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  ไม่เลือกปฏิบัติ  และเป็นธรรม   
รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและเหมำะสมแก่ผู้ยำกไร้หรือผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว   
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ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

นโยบำยหลักทั้ง  ๑๒  ด้ำนของรัฐบำลที่กระผมกล่ำวมำข้ำงต้น  จะเป็นทิศทำงกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลในช่วง  ๔  ปีข้ำงหน้ำ  อย่ำงไรก็ดี  จำกสถำนกำรณ์และปัญหำที่ประเทศไทย
ก ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้  ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำปำกท้องของประชำชนกลุ่มตำ่ง ๆ  สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก
และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศ  รัฐบำลได้ก ำหนดเรื่องเร่งด่วน 
ที่ต้องด ำเนินกำร  เพ่ือบรรเทำปัญหำและลดผลกระทบกับประชำชนและระบบเศรษฐกิจ  ดังนี้ 

นโยบำยเร่งด่วน  ๑๒  เรื่อง   

๑. กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพ 
ของคนไทย  กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำน
หำบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำร
ริมถนน  ท ำให้บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม  แก้ไขปัญหำหนี้สินและลดภำระหนี้สิน 
ของประชำชนในกองทุนหมู่บ้ำน  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  หนี้สินนอกระบบ  กำรฉ้อโกง
หลอกลวงประชำชนโดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์  ปรับปรุงระบบภำษี
และกำรให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม  ปรับปรุง
ระบบที่ดินท ำกินให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้  จัดท ำแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิและกำรจัดกำรสิทธิ  
ในที่ดินของเกษตรกรที่เหมำะสม  ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง  รวมทั้ง  
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้ำนโดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ   

๒. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  โดยปรับปรุงระบบ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน  อำทิ  ผู้สูงอำยุและคนพิกำรที่มีรำยได้น้อย  ผู้ ยำกไร้  
ผู้ด้อยโอกำส  และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์  เด็กแรกเกิด  และเด็กวัยเรียน 
ที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ  และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ของคุณภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ  ลดภำระกำรเดินทำงไปสถำนพยำบำลของประชำชน  และลด
ควำมแออัดในโรงพยำบำลขนำดใหญ่  พัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน  (อสม.)  ระบบกำรแพทย์ทำงไกล  และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย  เพ่ือให้ประชำชน  
ที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงหน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง  รวดเร็ว  และได้ รับกำรบริกำร 
อย่ำงมีคุณภำพ   
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๓. มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  โดยเร่งกระบวนกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว  จัดเตรียมมำตรกำรรองรั บกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 
และมำตรกำรสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกัน  
ทำงกำรค้ำ  ปรับปรุงทิศทำงกำรส่งออกไปยังตลำดอื่นโดยเร็ว  ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ 
และเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภำพ  และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ  ทั้งในส่วนของเมืองหลัก   
เมืองรอง  และกำรท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจำยรำยได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน  เพ่ือสร้ำงรำยได้  
และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศในช่วงที่มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรส่งออก  และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อม   

๔. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม  โดยจัดพื้นที่กำรเกษตรให้สอดคล้อง
กับระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและคุณภำพของดินตำม  Agri-Map  ก ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกร 
ให้สำมำรถมีรำยได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพในสินค้ำเกษตรส ำคัญ  อำทิ  ข้ำว  ยำงพำรำ  
มันส ำปะหลัง  ปำล์ม  อ้อย  และข้ำวโพด  ด้วยกำรชดเชย  กำรประกันรำยได้  ส่งเสริมระบบประกันภัย
สินค้ำเกษตร  หรือเครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลัง  
ของภำครัฐในระยะยำว  ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญำ  และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก ำไรสินคำ้เกษตร
ที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร  แก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจร  ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรม 
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ  ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน  
สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตรในรำคำที่เข้ำถึงได้เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต  ควบคุมมำตรฐำน
กำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมีในกำรเกษตรเพ่ือน ำไปสู่กำรลด  ละ  เลิกกำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมี  โดยจัดหำ
สิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์
ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  รวมทั้งเร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้
กัญชำ  กัญชง  และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์  อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์  และผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  
เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน  โดยก ำหนดกลไกกำรด ำเนินงำนทีร่ดักมุ  
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงเคร่งครัด   

๕. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน  โดยยกระดับรำยได้ค่ำแรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรับ
อัตรำค่ำจ้ำงที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงำนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไก
คณะกรรมกำรไตรภำคี  เพื่อน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพแรงงำน  ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลรำคำสินค้ำ
ไม่ให้กระทบกับค่ำครองชีพของประชำชน  และสำมำรถจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ   
และเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  อุตสำหกรรมเป้ำหมำย  และควำมก้ำวหน้ำ 
ของเทคโนโลยี   
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๖. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต  โดยต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว  
ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เมืองอัจฉริยะ  
และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย  รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย 
ในระบบ  5G  ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  และชุมชน   
ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลกผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และกำรใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล  กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร
อัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  เกษตรกร  รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่  
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์  
ในอนำคต 

๗. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑  โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล  
ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม  คณิตศำสตร์  
โปรแกรมเมอร์  และภำษำต่ำงประเทศ  ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์  (Coding)  ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ  กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล  ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ  เชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ  สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สื่อออนไลน์  และโครงข่ำย
สังคมออนไลน์ของคนไทย  เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม  ควำมปลอดภัย  อำชญำกรรม  
ทำงไซเบอร์  และสำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง  กำรสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์  และควำมสำมัคคีในสังคม  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต   

๘. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ  
โดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิด 
อย่ำงเคร่งครัด  น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง  
และเข้มงวด  และเร่งรัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด  เพ่ือให้
ภำครัฐปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด   พร้อมทั้งให้ภำคสังคม  ภำคเอกชน   
และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

๙. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้  โดยเร่งรัด  
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศทุกภูมิภำค  ปรำบปรำม
แหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด  ทั้งบริเวณชำยแดนและพ้ืนที่ภำยใน  ฟ้ืนฟูดูแลรักษำผู้เสพ  
ผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข  สร้ำงโอกำส  สร้ำงอำชีพ  รำยได้  และกำรยอมรับของสังคมส ำหรับ 
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ผู้ที่ผ่ำนกำรฟ้ืนฟู  และเร่งสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน  “เข้ำใจ  เข้ำถึง  พัฒนำ”  เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร  ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่
ของประชำชน  ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ  เศรษฐกิจ  และสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 
ในพ้ืนที่  เร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ  รวมทั้งจัดสวัสดิกำร  
ที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่  โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยในของประเทศด้วยกฎหมำย
ไทยและหลักกำรสำกล 

๑๐. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน  โดยมุ่งสู่ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้  พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ  ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำต
ของทำงรำชกำรที่ส ำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล  เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกเกินควำมจ ำเป็น  ลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็น
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจและกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม  ล้ำสมัย  
และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ  ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ  เพ่ือให้เกิด
กำรเรียนรู้และขับเคลื่อนกำรให้บริกำรในทิศทำงที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ 

๑๑. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  ตั้งแต่กำรป้องกันก่อนเกิดภัย  กำรให้
ควำมช่วยเหลือระหว่ำงเกิดภัย  และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว  โดยจัดระบบติดตำมสถำนกำร ณ์ 
อย่ำงต่อเนื่องและก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
ให้ได้มำกที่สุดและทันท่วงที  รวมทั้งพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๑๒. กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ  กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน  และกำรด ำเนินกำร 
เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพำะในส่วนที่ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ   

กำรด ำเนินงำนตำมประเด็นนโยบำยเร่งด่วนดังกล่ำวข้ำงต้น  รัฐบำลจะมุ่งมั่นด ำเนินงำน  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  มีควำมถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยพัฒนำ
จำกพ้ืนฐำนที่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  และให้ควำมส ำคัญกับกรอบวินัยด้ำนกำรเงินกำรคลัง  
ของประเทศ  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับประชำชน  สำมำรถน ำรำยได้บำงส่วนจำก
ภำษีที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว  ส่วนประเด็นนโยบำย
เร่งด่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรพัฒนำ  อำทิ  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  กำรขับเคลื่อนกำรส่งออก  กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก  รัฐบำลจะพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนหรือลงทุน
ร่วมกันระหว่ำงภำคเอกชนและภำครัฐเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวร่วมกัน  และพิจำรณำใช้เครื่องมือ
ทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่จะช่วยลดภำระด้ำนงบประมำณมำใช้ในกำรลงทุน  เช่น  กองทุนรวมโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย  เงินสะสมของกองทุนต่ำง ๆ  และกำรแปลงสิทธิและทรัพย์สินให้เป็นทนุ
ได้ในอนำคต  เป็นต้น   
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อย่ำงไรก็ดี  กำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  ทั้งในด้ำนสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพำะนโยบำยด้ำนสังคมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำกำรสำธำรณสุข  และกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  จ ำเป็นต้องใช้งบประมำณใน  
กำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว  ซึ่งในช่วงระยะเวลำกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล  คำดว่ำ
งบประมำณประจ ำปีจะอยู่ในระดับเฉลี่ยประมำณ  ๓.๓  ล้ำนล้ำนบำทต่อปี  ในขณะที่รำยได้จำกภำษี
ของประเทศมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  ดังนั้น  รัฐบำลจึงต้องเร่งรัดพัฒนำระบบจัดเก็บภำษีของรัฐให้มี 
ควำมครอบคลุมมำกขึ้น  มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนภำษีและปรับโครงสร้ำงภำษีให้มีควำมเป็นธรรม  รวมทั้ง
เร่งส่งเสริมกำรค้ำ  กำรลงทุน  และกำรท่องเที่ยว  เพ่ือสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศ  ซึ่งเม็ดเงินดังกล่ำว  
จะกลับมำสู่ระบบภำษีที่จะน ำมำใช้ในกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือพัฒนำประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม
ตำมนโยบำยรัฐบำล   

นอกจำกนี้  แผนงำนหรือโครงกำรใดที่มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจและเป็นกำรวำงรำกฐำน  
กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว  รัฐบำลจะพิจำรณำใช้จ่ำยจำกแหล่งเงินนอกงบประมำณ  ทั้งในส่วนของ
เงินกู้และกำรให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำประเทศ  รวมทั้งพิจำรณำใช้เครื่องมือ 
ทำงกำรเงินสมัยใหม่  อำทิ  กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ืออนำคตประเทศไทย  ในโครงกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ
ทำงกำรเงิน  เพื่อลดภำระกำรลงทุนจำกงบประมำณแผ่นดนิและกำรกูเ้งิน  ซึ่งกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงนิ
ดังกล่ำว  นอกจำกจะช่วยลดภำระด้ำนกำรคลังของประเทศแล้ว  จะช่วยให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วม
ในกำรเป็นเจ้ำของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศได้อีกด้วย  ทั้งนี้  กำรใช้จ่ำยของรัฐบำลเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยนั้น  รัฐบำลจะให้ควำมส ำคัญกับกรอบวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด  โปร่งใส   
และตรวจสอบได้  เพื่อให้ฐำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศมีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ 

นโยบำยที่กระผมได้แถลงมำทั้งหมดนี้  จะเป็นกรอบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในช่วงระยะเวลำ 
ของรัฐบำล  โดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท   
แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  นโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  ซึ่งรัฐบำลจะด ำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตำมควำมเร่งด่วน  
และทรัพยำกรที่มีอยู่  โดยเมื่อกำรแถลงนโยบำยของรัฐบำลเสร็จสิ้นแล้ว  รัฐบำลจะซักซ้อมควำมเข้ำใจ
กับหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  นอกจำกนี้  
รัฐบำลจะด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยที่จ ำเป็นต้องตรำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย  
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน  และขับเคลื่อนกำรยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  สังคม   
และคุณภำพชีวิตของประชำชน  เพ่ือเป็นฐำนส ำคัญในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วบนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ  ๒๐  ปีข้ำงหน้ำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 
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ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ 

รัฐบำลขอให้ควำมเชื่อมั่นแก่รัฐสภำและประชำชนไทยทุกภำคส่วนว่ำ  จะบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชำชนชำวไทย  
เป็นที่ตั้งอย่ำงแท้จริง  เพ่ือให้ประเทศไทยก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   

 
ขอบคุณครับ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ๑ 
ร่างกฎหมายที่ส าคัญทีค่ณะรัฐมนตรีจะตราขึ้น 

เพื่อด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ 

 
 

๑. กฎหมายว่าดว้ยการแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   
๒. กฎหมายว่าดว้ยโทษปรับตามความสามารถในการช าระของผู้กระท าผดิ   
๓. กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน   
๔. กฎหมายว่าดว้ยระบบนิตวิิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ  
๕. กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ

และเอกชน   
๖. กฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์   
๗. กฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอ้มและวธิีพิจารณาคดีสิง่แวดลอ้ม   
๘. กฎหมายว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ   
๙. กฎหมายว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

๑๐. กฎหมายว่าดว้ยยุตธิรรมชุมชน   
๑๑. กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาตพัินธุ์   
๑๒. กฎหมายว่าดว้ยการปฏิรปูระบบราชการ   
๑๓. กฎหมายว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกและการลดดุลยพินิจของราชการ 

ในการใหบ้ริการประชาชนและการประกอบธุรกิจ 
๑๔. กฎหมายว่าดว้ยการประมงแห่งชาติ 
๑๕. กฎหมายว่าดว้ยการอนรุักษท์ะเลไทย 
๑๖. กฎหมายอืน่  ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีความส าคญัต่อการปฏิรูปประเทศและ 

การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
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ภาคผนวก  ๒ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ของคณะรฐัมนตรกีับหน้าทีข่องรฐัและแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  และยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

 
หมวด  ๕  หน้าทีข่องรัฐ   

ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
นโยบายของรัฐบาล หน้า 

มาตรา  ๕๒   
 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งอาณาเขตและ 
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  และความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้  
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต  และการข่าวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศด้วย 

- นโยบายที่  ๑  การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์   
(ข้อ  ๑.๑  ๑.๒  ๑.๓) 
- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยของประ เทศ   
และความสงบสุ ขของประชาชน   
(ข้อ  ๒.๑  ๒.๒  ๒.๓) 
- นโยบายที่  ๔  การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก   
(ข้อ  ๔.๑  ๔.๒  ๔.๓  ๔.๔  ๔.๕) 

๓ 
 
 

๔ 
 
 
 

๖ 

มาตรา  ๕๓   
 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๘  การแก้ไข
ปัญหาทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๖.๕) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  และกระบวนการยุติธรรม   
(ข้อ  ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๒๓ 
 
 

๒๙ 
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หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

มาตรา  ๕๔   
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   
เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รั ฐ ต้ อ งด า เ นิ นกา ร ให้ ประชาชนได้ รั บ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้ง
ส่ง เสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และจัดให้ม ี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ   
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ  ส่งเสริม  และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่ งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  และ 
การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เปน็ไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้ งปวงต้องมุ่ ง พัฒนาผู้ เ รี ยน 
ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องด าเนินการให้ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑  การแก้ไข
ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๗  การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑ 
- นโยบายที่  ๓  การท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ  ๓.๒) 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (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 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 ให้จัดตั้ งกองทุนเ พ่ือใช้ ในการช่วยเหลือ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์   เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา  และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน  หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รั บ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้   ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
มาตรา  ๕๕   
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  เสริมสร้าง 
ให้ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม  และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้ านแพทย์ 
แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึง่  ต้องครอบคลมุ
การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 
 รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๒  การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
- นโยบายที่   ๙  การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(ข้อ  ๙.๑  ๙.๒  ๙.๓  ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

มาตรา  ๕๖   
 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  
รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ดมิได้ 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(ข้อ  ๕.๖.๑  ๕.๖.๒  ๕.๖.๓  ๕.๖.๔  
๕.๖.๕  ๕.๖.๖) 

๑๒ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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 การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภค 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มี 
การเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน 
เกินสมควร 
 การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชน
ด า เนิ นการทางธุ รกิ จ ไม่ ว่ าด้ วยประการใด  ๆ   
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม   
โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและ
เอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจาก
ประชาชนประกอบกัน 
มาตรา  ๕๗   
 รัฐต้อง 
 (๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  
และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและ 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

- นโยบายที ่ ๓  การท านุบ ารงุศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ  ๓.๑  ๓.๒)   

๕ 

 (๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บ ารุงรักษา  ฟ้ืนฟู  
บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความ 
หลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล  
และยั่งยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๑  ๑๐.๓  ๑๐.๔  ๑๐.๕  ๑๐.๖) 

๒๕ 

มาตรา  ๕๘   
 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดด าเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๗) 

๒๖ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
รั ฐต้องด า เนินการให้มีการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องก่อน  เ พ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ได้รับข้อมูล   
ค าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
การด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
 ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุ มชน   สิ่ ง แ วดล้ อม   และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องด าเนินการให้มี 
การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และโดยไม่ชักช้า 
มาตรา  ๕๙   
 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิ ใช่ข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของ 
ทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชน เข้ าถึ งข้ อมู ลหรื อข่ า วสารดั งกล่ าว 
ได้โดยสะดวก 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบรหิาร 
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

มาตรา  ๖๐   
 รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิใน 
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ  
เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน   
 การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง  

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(ข้อ  ๕.๗.๑) 

๑๔ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพ่ือประโยชน์
อื่นใด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
คว ามมั่ น ค งของ รั ฐ และประ โยชน์ ส า ธารณะ   
รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 รั ฐต้ อ งจั ด ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐที่ มี ความ 
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่   เ พ่ือรับผิดชอบ 
และก ากับการด า เนินการเกี่ ยวกับคลื่นความถี่ 
ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการนี้  องค์กรดังกล่าว
ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหา
ประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระ
แก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น  ป้องกันมิให้คลื่นความถี่
รบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าที่มีผล
เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้น 
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล  หรือกลุ่ม
บุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึง
สิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้งการก าหนด
สัดส่วนขั้นต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้   ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา  ๖๑   
 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความ
ปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม  ในการท าสัญญา  
หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(ข้อ  ๕.๗.๓) 

๑๔ 

มาตรา  ๖๒   
 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิ
การคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษีให้เกิดความ 
เป็นธรรมแก่สังคม 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(ข้อ  ๕.๑.๑  ๕.๑.๒) 

๗ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๕  หน้าที่ของรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การก าหนดวินัย
ทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐ
และเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 
มาตรา  ๖๓   
 รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้ 
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัด
ให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว 
อย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้   
ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๘  การแก้ไข
ปัญหาทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๖) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและกระบวนการยุติ ธรรม   
(ข้อ  ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๘ 
 

๒๙ 

  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

มาตรา  ๖๖   
 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน  และ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ 

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

๖ 

มาตรา  ๖๗   
 รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น   
 ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 
มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ
การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมี
มาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริม 
ให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการ
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

- นโยบายที่  ๓  การท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ  ๓.๓) 

๕ 

มาตรา  ๖๘   
 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
เกินสมควร 
 รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด  ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 
 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๘  การแก้ไข
ปัญหาทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า 
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๗.๓) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและกระบวนการยุติ ธรรม   
(ข้อ  ๑๒.๒) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 
 

๒๙ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็น
และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมตลอดถึงการจัดหา
ทนายความให้ 

  

มาตรา  ๖๙   
 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   และศิลปวิทยาการ 
แขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  การพัฒนาและนวตักรรม   
เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถ
ของคนในชาติ 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๘.๑  ๕.๘.๒  ๕.๘.๓  
๕.๘.๔) 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๕.๑  ๘.๕.๒  
๘.๕.๓) 

๑๕ 
 
 
 

๒๑ 

มาตรา  ๗๐   
 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคม 
ตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  ไม่ถูกรบกวน  ทั้งนี้  
เท่าที่ ไม่ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตราย   
ต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย 

- นโยบายท่ี  ๓  การท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ  ๓.๔) 

๕ 

มาตรา  ๗๑   
 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม  จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  ส่งเสริม 
และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ   
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณภาพและความสามารถสูงขึน้ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๒  การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๑  ๘.๖.๕) 

๓๐ 
 
 

๒๐ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส   
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  และคุ้มครอง
ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด  
ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
 ในการจัดสรรงบประมาณ  รัฐพึงค านึงถึง
ความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ  
วัย  และสภาพของบุคคล  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นธรรม 
มาตรา  ๗๒   
 รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน  ทรัพยากรน้ า  
และพลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนการใช้ที่ ดิ นของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของ 
ที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- นโยบายที่   ๖  การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาค  (ข้อ  ๖.๑.๑  ๖.๑.๒  ๖.๑.๓  
๖.๑.๔) 

๑๖ 

 (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและ
บังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมตลอดทั้ ง พัฒนา เมื องให้ มีความ เจริญโดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

- นโยบายที่   ๖  การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาค  (ข้อ  ๖.๒) 

๑๗ 

 (๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครอง
ที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑  การแก้ไข
ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๒) 

๓๐ 
 

๒๕ 

 (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง
การประกอบเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการอื่น 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๑  การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(ข้อ  ๕.๖.๕  ๕.๖.๖) 
- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๓) 

๓๓ 
 

๑๓ 
 
 

๒๕ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน 
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๖.๓) 

๑๓ 

มาตรา  ๗๓   
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง   มีความ
ปลอดภัย  โดยใช้ต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขัน 
ในตลาดได้  และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มี 
ที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดิน  หรือวิธีอื่นใด 

- นโยบาย เร่ งด่ วนที่   ๔   การให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
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 
ในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย 
และให้มีงานท า  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับ
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน  
ได้รับรายได้  สวัสดิการ  การประกันสังคม  และสิทธิ
ประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ  และพึงจัด
ให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้น 
วัยท างาน 
 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๕  การยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน   
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๑.๔  ๕.๙.๒  ๕.๙.๓  
๕.๙.๔) 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๖.๔) 
- นโยบายที่   ๙  การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(ข้อ  ๙.๔) 

๓๑ 
 

๘ 
 
 
 

๒๓ 
 
 

๒๔ 

มาตรา  ๗๕   
 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และยั่งยืน  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและประเทศ 

- นโยบายที่   ๗  การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแข็งจากฐานราก   
(ข้อ  ๗.๑.๑  ๗.๑.๒  ๗.๑.๓  ๗.๑.๔  
๗.๑.๕) 

๑๘ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

 รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็น 
การแข่งขันกับเอกชน  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น
เ พ่ือประโยชน์ ในการรักษาความมั่ นคงของรัฐ   
การรั กษาผลประโยชน์ส่ วนรวม  การจัด ให้มี
สาธารณูปโภค  หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 
 รัฐพึงส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และสรา้ง
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  และ
กิ จ ก า ร วิ ส า หกิ จ ข น าด ย่ อ มแล ะ ขน าดกลา ง 
ของประชาชนและชุมชน   
 ในการพัฒนาประเทศ  รัฐพึงค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  ประกอบกัน 
มาตรา  ๗๖   
 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และ
งานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมอื
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่   เ พ่ือให้ 
การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดท าบริการสาธารณะ  
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  
รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 รั ฐ พึงด า เนินการให้มีกฎหมายเกี่ ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ  หรือกระท า
การโดยมิชอบที่ เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๘  การแก้ไข
ปัญหาทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า 
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุตธิรรม  (ข้อ  ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๓๓ 
 

๒๙ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

การปฏิบัติหน้าที่   หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ 
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  
ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
มาตรา  ๗๗   
 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น   
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบอาชีพ  โดยไม่ชักชา้
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และด าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ   ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  และน ามาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เมื่ อกฎหมายมีผลใช้บั งคับแล้ว   รั ฐ พึงจัดให้มี 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็นพึงก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา 
ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ใน

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๗) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุตธิรรม  (ข้อ  ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 

๒๙ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๖  แนวนโยบายแห่งรัฐ   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของรัฐบาล หน้า 

กฎหมายให้ชัดเจน  และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง 
มาตรา  ๗๘   
 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   
การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดทั้ง
การตัดสินใจทางการเมือง  และการอื่นใดบรรดา 
ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยของประเทศ  และ
ความสงบสุขของประเทศ  (ข้อ  ๒.๓) 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๖  ๑๑.๘)   

๔ 
 
 

๒๘ 

 
  

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
ด้านความมัน่คง   
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ   
เ พ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้ เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง  โดย   (๑)   
การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความ
เข้มแข็ง  มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง  
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  (๒)  การพัฒนา
และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(๓)  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และ  (๔)  
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกัน 
และขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

- นโยบายที่  ๑  การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์  (ข้อ  ๑.๑  
๑.๒  ๑.๓) 
- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ  และ
ความสงบสุขของประเทศ  (ข้อ  ๒.๑  
๒.๒  ๒.๓) 

๓ 
 
 

๔ 

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม  และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  โดย  (๑)  การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปจัจุบัน  (๒)  การติดตาม  เฝ้าระวัง  ป้องกนั  
และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  (๓)  การสร้าง
ความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  (๔)  การรักษาความ
มั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๙  การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสขุ
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยของประเทศ  และ
ความสงบสุขของประเทศ  (ข้อ  ๒.๑  
๒.๓  ๒.๕) 

๓๒ 
 
 

๔ 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
เ พ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคง  โดย  (๑)  การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (๒)  การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจ
แห่งชาติ  กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  รวมทั้ง

- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยของประเทศ  และ
ความสงบสุขของประเทศ  (ข้อ  ๒.๑) 

๔ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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ภาครัฐและภาคประชาชน  ให้พร้อมป้องกันและรกัษา
อธิปไตยของประเทศ  และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบและทุกระดบั  และ  (๓)  การพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ  และการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบ  สันติสุข  
ความมั่ นคง   และความ เจริญก้ าวหน้ า ให้ กับ
ประเทศชาติ  ภูมิภาค  และโลก  อย่างยั่งยืน  โดย  
(๑)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ  (๒)  การเสริมสร้าง 
และธ ารงไว้ซึง่สันตภิาพและความมัน่คงของภูมิภาค  และ   
(๓)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ภูมิภาค  โลก  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

- นโยบายที่  ๔  การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก  (ข้อ  ๔.๑  ๔.๒) 

๖ 

 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองคร์วม  เพื่อให้กลไกส าคัญตา่ง ๆ   ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้หลักธรรมาภิบาล  
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดย   
(๑)  การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม   
เฝ้าระวัง  แจ้งเตือน  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา 
ความมั่ น ค งแบบองค์ ร วมอย่ า ง เป็ น รู ปธรรม   
(๒)  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  และ  (๓)  การพัฒนา
กล ไกและองค์ ก รขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 
ด้านความมั่นคง 

- นโยบายที่  ๒  การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยของประเทศ  และ
ความสงบสุขของประเทศ  (ข้อ  ๒.๑) 

๔ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า  ให้ความส าคัญกบั
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร  ประกอบดว้ย  
(๑)  เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  (๒)  เกษตรปลอดภัย  

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑  การแก้ไข
ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน   
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๔  การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

๓๐ 
 

๓๑ 
 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
(๓)  เกษตรชีวภาพ  (๔)  เกษตรแปรรูป  และ   
(๕)  เกษตรอัจฉริยะ 

- นโยบายที่  ๔  การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก  (ข้อ  ๔.๓) 
- นโยบายท่ี  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
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) 

๖ 
 

๙ 

 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วดว้ย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ประกอบด้วย  
(๑)  อุตสาหกรรมชีวภาพ  (๒)  อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร  (๓)  อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์  (๔)  
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์   และ  
(๕)  อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๓  มาตรการ
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๖  การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
- นโยบายที่  ๔  การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก  (ข้อ  ๔.๓) 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๒.๑  ๕.๒.๒  ๕.๒.๓  
๕.๒.๔  ๕.๗.๒  ๕.๗.๓  ๕.๘.๑  ๕.๘.๒  
๕.๘.๓  ๕.๘.๔  ๕.๙.๑) 

๓๑ 
 
 

๓๒ 
 

๖ 
 

๘ 

 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ 
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  
และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  
ประกอบด้วย  (๑)  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม  (๒)  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  (๓)  ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  ความงาม  และแพทย์แผนไทย  (๔)  
ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  และ  (๕)  ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๓  มาตรการ
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๔.๑  ๕.๔.๒  ๕.๔.๓  
๕.๔.๔  ๕.๔.๕) 
 

๓๑ 
 
 

๑๑ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก  
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม  พ้ืนที่   และเมือง  รวมถึ ง
เทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
โดย  (๑)  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ   
(๒)  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๓)  เพ่ิมพ้ืนที่
และเมืองเศรษฐกิจ  (๔)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่  และ  (๕)  รักษาและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๖  การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
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) 
- นโยบายที่   ๖  การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาค  (ข้อ  ๖.๑.๑  ๖.๑.๒  ๖.๑.๓  
๖.๑.๔  ๖.๑.๕) 

๓๒ 
 

๗ 
 
 
 
 
 

๑๖ 

 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่   
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชดัเจน  
โดย  (๑)  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  (๒)  สร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน  (๓)  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(๔)  สร้างโอกาสเข้าถงึขอ้มูล  และ  (๕)  ปรับบทบาท
และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๖  การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๙.๒  ๕.๙.๓  ๕.๙.๔) 

๓๒ 
 

๑๖ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์  โดย  (๑)  การปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(๒)  การบูรณาการเรื่องความซือ่สัตย์  วินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(๓)  การสร้างความเขม้แข็งในสถาบนัทางศาสนา  (๔)  
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน  (๕)  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  (๖)  การใช้สื่อและ

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๗  การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑ 
- นโยบายที่  ๓  การท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (ข้อ  ๓.๑  ๓.๒) 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ 
คนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๖.๕) 

๓๒ 
 

๕ 
 

๒๓ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนในสังคม  และ  (๗)  การส่งเสริมให้คนไทย 
มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
มุ่ ง เน้นการพัฒนาคนเชิ งคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย  (๑)  ช่วงการตั้ งครรภ์/ปฐมวัย   
เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(๒)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ปลูกฝังความเป็นคนดี   
มีวินัย  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษ 
ที่  ๒๑  (๓)  ช่วงวัยแรงงาน  ยกระดับศักยภาพ  ทักษะ  
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด  และ  (๔)  ช่วงวัยผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๗  การเตรียม 
คนไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑ 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะก า ร พัฒนาศั ก ยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๑  ๘.๒.๑  
๘.๒.๒  ๘.๓  ๘.๖.๔) 

๓๒ 
 

๒๐ 

 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑  มุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  โดย  
(๑ )   การปรับ เปลี่ ยนระบบการ เรี ยนรู้ ให้ เอื้ อ 
ต่ อก า ร พัฒนาทั กษะส าห รั บศตวร รษที่   ๒๑   
(๒)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่  
(๓)  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ  ทุกประเภท  (๔)  การพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (๕)  การสร้างความตื่นตัว 
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท  ความรับผิดชอบ   
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชยี
อาคเนย์และประชาคมโลก  (๖)  การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
และ  (๗)  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๕  การยกระดับ
ศักยภาพของแรงงาน   
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๖  การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะก า ร พัฒนาศั ก ยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๕.๒  
๘.๕.๓  ๘.๖.๑  ๘.๖.๒  ๘.๖.๓  ๘.๗) 
 

๓๑ 
 

๓๒ 
 

๒๒ 
 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย  โดย  (๑)  การพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่ านครอบครั ว   ระบบสถานศึกษา  
สภาพแวดล้อม  รวมทั้งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย   
(๒)  การสร้าง เส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อม 
การท างาน  และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  และ   
(๓)  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย 
ท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะก า ร พัฒนาศั ก ยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๑.๒  ๘.๔) 

๒๐ 

 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
ครอบคลุมทั้งด้านกาย  ใจ  สติปัญญา  และสังคม  
โดย  (๑)  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  (๒)  การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  (๓)  การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  (๔)  การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี  และ  (๕)  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๒  การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
- นโยบายที่   ๙  การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(ข้อ  ๙.๑  ๙.๒  ๙.๓  ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๖. การสร้ า ง สภาพแวดล้ อมที่ เ อื้ อต่ อ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
โดย  (๑)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(๒)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (๓)  การปลูกฝัง 
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  และ  (๔)  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๒  การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
- นโยบายที่   ๙  การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(ข้อ  ๙.๑  ๙.๒  ๙.๓  ๙.๔) 

๓๐ 
 
 

๒๓ 

 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใน 
การสร้ างคุณค่ าทางสั งคมและพัฒนาประเทศ   
โดย  (๑)  การส่งเสริมการออกก าลังกาย  และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  (๒)  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย   

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๔.๑) 
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เ รี ยน รู้ แ ละการ พั ฒนาศั กยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๖.๔) 

๑๑ 
 
 

๒๓ 
 
 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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กีฬาและนันทนาการ  (๓)  การส่งเสริมการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  และ  (๔)  การพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมกีฬา 

- นโยบายที่   ๙  การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
(ข้อ  ๙.๒) 

๒๔ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๑. การลดความเหลื่ อมล้ าสร้ า งความ 
เป็นธรรมในทุกมิติ  โดย  (๑)  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก  (๒)  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  (๓)  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร  (๔)  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน
ไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
ส ร้ า ง ส ร รค์   มี ค ว ามปลอดภั ย ในการท า ง าน   
(๕ )   สร้ างหลักประกันทางสั งคมที่ ครอบคลุม 
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะและ 
ทุกกลุ่ม  (๖)  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่ มคนยากจนและกลุ่ มผู้ ด้ อย โอกาส โดยตรง   
(๗)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
และการศึกษา  โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ  (๘)  สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑  การแก้ไข
ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
- นโยบายเร่งด่วนที่  ๒  การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
- นโยบายที่  ๗  การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก  (ข้อ  ๗.๑.๑  
๗.๑.๒  ๗.๑.๓)   
- นโยบายที่  ๘  การปฏิรูปกระบวนการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะก า ร พัฒนาศั ก ยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย  (ข้อ  ๘.๕.๑) 

๓๐ 
 

๓๐ 
 
 

๑๘ 
 
 

๒๑ 

 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  โดย  (๑)  
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒)  ก าหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(๓)  จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคม 
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนอง 
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต  (๔)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด   

- นโยบายที่   ๗  การพัฒนาสร้าง 
ความเข้มแข็งจากฐานราก  (ข้อ  ๗.๑.๔  
๗.๑.๕  ๗.๒.๒  ๗.๒.๓)   
 

๑๘ 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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(๕)  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้  
เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  และ  (๖)  การพัฒนา
ก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม   โดย   
(๑)  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน  ไม่ทอดทิ้งกัน   
และมีคุณธรรม  โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ  (๒)  การรองรับสังคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ  (๓)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  
และภาคประชาชน  (๔)  ส่งเสริมความเสมอภาค 
ทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(๕)  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรม  และ  (๖)  สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

- นโยบายที่  ๗  การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก  (ข้อ  ๗.๒.๑  
๗.๒.๔  ๗.๒.๕)   
 

๑๙ 

 ๔. การเ พ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง  โดย  (๑)  ส่ง เสริมการปรับพฤติกรรม 
ในระดับครั ว เ รื อน   ให้ มี ขี ดความสามารถ ใน 
การจัดการวางแผนชีวิต  สุขภาพ  ครอบครัว  การเงนิ
และอาชีพ  (๒)  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 
ในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  (๓)  สร้างการม ี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  เพ่ือสร้างประชาธิปไตย
ชุมชน  และ  (๔)  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

- นโยบายที่   ๗  การพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก  (ข้อ  ๗.๓)   

๒๐ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว  โดย  (๑)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๒)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
(๓)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๑  ๑๐.๓  ๑๐.๔) 

๒๕ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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ธรรมชาติทั่วประเทศ  (๔)  รักษาและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  และ  (๕)  ส่ง เสริม 
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล  โดย  (๑)  เ พ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  (๒)  ปรับปรุง  ฟ้ืนฟู  
และสร้ าง ใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
ทั้งระบบ  (๓)  ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ  และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น
องค์รวม  และ  (๔)  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรม
ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๔) 

๒๖ 

 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย  (๑)  ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  (๒)  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสีย
และ เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(๓)  มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  และ  (๔)  พัฒนาและสร้างระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๑  การจัดเตรียม 
มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๕) 

๓๓ 
 

๒๖ 
 

 ๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง  ชนบท  เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดย  (๑)  จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
เพ่ือการพัฒนาเมือง  ชนบท  พ้ืนที่ เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม  รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
(๒)  พัฒนาพ้ืนที่เมือง  ชนบท  เกษตรกรรม  และ  
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ  ที่มีการบริหารจัดการ 
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  (๓)  จัดการมลพิษ 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๑  ๑๐.๒  ๑๐.๓  ๑๐.๔  
๑๐.๕  ๑๐.๖  ๑๐.๘) 

๒๕ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
ค่ามาตรฐานสากล  (๔)  สงวนรักษา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์  และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ  และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน   
(๕)  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน  
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  และ  (๖)  เสริมสร้าง
ระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า  พลังงานและ
เกษตรที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  โดย  (๑)  พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคง 
ด้านน้ าของประเทศ  (๒)  เ พ่ิมผลิตภาพของน้ า 
ทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด  รู้คุณค่า  และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า  ให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล  (๓)  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ  
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้น
ของการใช้พลังงาน  และ  (๕)  พัฒนาความมั่นคง
ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน   
ในมิติปริมาณ  คุณภาพ  ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๓  ๑๐.๖) 

๒๕ 

 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์ เ พ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ  โดย  (๑)  ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  (๒)  พัฒนาเครื่องมือ  
กลไกและระบบยุติธรรม  และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม  (๓)  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการ
ประเด็นร่วม  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  และ  (๔)  พัฒนา
และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

- นโยบายที่  ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เ พ่ือสร้ า งการ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น   
(ข้อ  ๑๐.๗) 

๒๖ 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  บนหลักของการมี 
ส่วนร่วม  และธรรมาภิบาล 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  โปร่งใส  โดย  (๑)  การให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค  และ  (๒)  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงใน
การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๑  ๑๑.๒  
๑๑.๓  ๑๑.๔) 

๓๓ 
 

๒๗ 

 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่  
โดย  (๑)  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ  (๒)  ระบบการเงินการคลัง
ประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ และ  
(๓)  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

- นโยบายท่ี  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๑) 
 

๒๗ 

 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ  โดย  (๑)  ภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม  (๒)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ  และ  (๓)  ส่งเสริมการกระจายอ านาจและ
สนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง  ตั้งอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล 

- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๑) 

๒๗ 

 ๔. ภาครัฐมีความทันสมยั  โดย  (๑)  องค์กร
ภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ  และ  (๒)  พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

- นโยบายที่  ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่ งขัน 
ของไทย  (ข้อ  ๕.๑.๕) 

๘ 
 
 

๒๘ 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๗.๑  ๑๑.๗.๒  
๑๑.๘) 

 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกมีความสามารถสูง  
มุ่งมั่น  และเป็นมืออาชีพ  โดย  (๑)  ภาครัฐมีการบริหาร
ก าลังคนที่มีความคล่องตัว  ยึดระบบคุณธรรม   
และ  (๒)  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เ พ่ือประชาชน  มีคุณธรรม  และมีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร 
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๕) 

๒๘ 

 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  โดย  (๑)  ประชาชนและ 
ภาคีต่าง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  (๒)  บุคลากรภาครัฐ 
ยึดมั่ น ในหลักคุณธรรม  จริ ยธรรมและความ 
ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต  (๓)  การปราบปรามการทุจริ ต 
ประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด   
เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  และ  (๔)  การบริหาร
จัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต 
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๘  การแก้ไข
ปัญหาทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบริหาร 
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๔  ๑๑.๖) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุตธิรรม  (ข้อ  ๑๒.๑) 

๓๒ 
 
 
 

๒๗ 
 

๒๙ 

 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง  ๆ  และมีเท่าที่จ าเป็น  โดย  (๑)  ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลง  (๒)  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
และ  (๓)  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 
- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบรหิาร 
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๗) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุตธิรรม  (ข้อ  ๑๒.๒) 

๓๓ 
 

๒๘ 
 

๒๙ 
 

 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบั ติ ต่ อประชาชนโดย เสมอภาค   โดย   
(๑)  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

- นโยบายเร่งด่วนที่  ๑๐  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 

๓๓ 
 

๒๘ 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หน้า 
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(๒)  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  
(๓)  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง  
อาญา  และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน  (๔)  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก  ระบบ
ยุติธรรมชุมชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม  และ  (๕)  พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา 

- นโยบายที่  ๑๑  การปฏิรูปการบรหิาร
จัดการภาครัฐ  (ข้อ  ๑๑.๕) 
- นโยบายที่  ๑๒  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุตธิรรม  (ข้อ  ๑๒.๒) 

 
๒๙ 

 

้หนา   ๖๔
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