การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
รองประธานรั ฐ สภา ผลั ด เปลี่ ย นท าหน้ า ที่ ป ระธานการประชุ ม และเมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ประธาน
ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
เรื่องด่วน
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุม ดังนี้
รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
เพื่อ ลดความเหลื่อมล้า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมี
ศักยภาพที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เราจะร่วมกันสร้ าง "การเติบโตเชิงคุณภาพ" ไม่ใช่ "การเติบโต
เชิงปริมาณ" ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาที่ยัง ดารงอยู่ของภาคส่วนต่างๆภายในประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้
จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนความยั่งยืนใน
ประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทา
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นา
ประเทศในอดีตและในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ "มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑" โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินดังนี้
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในประเด็น ดังนี้
๑.๑ สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอดศาสตร์ พ ระราชาและโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ
๑.๒ ต่อยอดการดาเนิ นการของหน่ว ยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ

-๒๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ตลอดจนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ในประเด็น ดังนี้
๒.๑ รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ
๒.๒ ปลูกจิตสานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ทาประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ระหว่างกัน
ของประชาชน
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในประเด็น ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี
๓.๓ ทานุบารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง
๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคม
ที่อยู่ด้วยกัน
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในประเด็น ดังนี้
๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในประเด็น ดังนี้
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง
๕.๑.๑ ดาเนิ น นโยบายการเงินการคลั งเพื่ อให้ เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๕.๑.๒ กากับดูแลวินัยการเงินการคลัง
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม
๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม

-๓๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ
สีเขียว [Bio Circular Green (BCG) economy]
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลก
๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ
๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สาคัญ
อาทิ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ดูผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร
๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
การคลังของภาครัฐ
๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
๕.๓.๕ ดู แ ลเกษตรกรผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ท ากิ น
แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่างๆ
๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
๕.๓.๗ ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรายได้สูง
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว
๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค
๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน
๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e commerce ข้ามพรมแดน
๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน
๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ ครอบคลุ มพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ
รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไรรอยต่อ

-๔๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟูาและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง
และมีเสถียรภาพ
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าประปา
๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้าและระบบบาบัดน้าเสีย
๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชาติและประชาชน และลงทุนใน Internet Gateway และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
ระบบ 5g
๕.๗.๒ พั ฒ นาการอ านวยความสะดวกเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การค้ า การน าเข้ า ส่ ง ออก
และโลจิสติกส์ในรูปแบบ Digital
๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการราย
ย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด
๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕.๘.๔ สนั บ สนุ น การพัฒ นาโรงงานห้ องปฏิ บัติ การต้น แบบที่เ ป็นโครงสร้ างพื้นฐานด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้า
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและ
บริการให้สามารถแข่งขันได้
๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ในประเด็น ดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๑.๓ เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค

-๕๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ในประเด็น ดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน
๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน
๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๗.๒.๑ สาวผู้นาชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ปุาชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่
๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน
๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง
๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ในประเด็น ดังนี้
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญา
๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๘.๒.๑ ปรั บรูป แบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่ว งวัย
สาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ แบบพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐
๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ
๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอล

-๖๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
๘.๗ จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ในประเด็น ดังนี้
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย
๙.๒ ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
๙.๔ สร้ างหลั กประกัน ทางสั งคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุ ขภาพ การมีงานทาที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม่
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในประเด็น
ดังนี้
๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและลดความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ แหล่งน้าชุมชน และทะเล
๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒ นา
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุ ญาตของทางราชการที่มีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิตอล
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน
๑๑.๗.๑ ปรั บ ปรุ งขั้น ตอนและระยะเวลาการให้ บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆของภาครัฐ
๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน
๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

-๗๑๑.๘ กระจายอานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม ในประเด็น ดังนี้
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนโยบายหลัก ทั้ง ๑๒ ด้าน ตามที่ได้กล่ าวมาข้างต้น จะใช้เป็นทิศทางการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้า เนื่องจากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ในขณะก
นี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ได้แก่
๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการ
ประจา
๙. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๐.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดาเนินเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การดาเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว รัฐบาลจะมุ่งมั่นดาเนินงานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานที่ได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสาคัญกับกรอบวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศ
ทั้งหมดที่ได้แถลงนี้ จะเป็นกรอบการบริห ารราชการแผ่ นดินในช่วงระยะเวลาของรัฐบาล
โดยยึดกรอบของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลจะดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูป ธรรมตาม
ความเร่งด่วนและทรัพยากรที่มีอยู่ รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยทุกภาคส่วนว่า จะ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน อย่ า งเต็มความสามารถ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต และยึ ดประโยชน์ส่ ว นรวมของ
ประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

-๘จากนั้ น ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ฯ ได้ อ ภิ ป รายเพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะแก่ รั ฐ บาล โดยสมาชิก ฯ ได้อภิป รายกันอย่ างกว้างขวาง และให้ ข้ อเสนอแนะเพื่อ ให้ รั ฐ บาล
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพื่อทาให้แผนบริหารราชการแผ่นดินมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม
และคุ้มค่า เกิดประโยชน์และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ตอบชี้แจง
เมื่ออภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานที่ประชุม สั่งปิดการประชุม และขอนัดประชุม
ต่อในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ปิดประชุมเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา

