การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา
และนายชวน หลี กภัย ประธานรั ฐ สภา เป็นประธานการประชุม ร่ว มกันของรัฐ สภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่ห นึ่ง) โดยผลั ดเปลี่ ยนปฏิบัติ ห น้าที่ประธานการประชุม ซึ่งประธานฯ ได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
เรื่องด่วน
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่ งเป็ น การพิ จารณาต่ อ จากการประชุ มร่ วมกั นของรั ฐสภา ครั้ งที่ ๓ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ห นึ่ ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการแถลงในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๒ ข้อ ได้แก่
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
๓. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้ อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ได้แก่
๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

-๒–
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในวงราชการทั้ ง ฝ่ า ยการเมื อ ง
และฝ่ายข้าราชการประจา
๙. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๐. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดาเนิน
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ส มาชิกฯ อภิปรายแสดงความเห็ นคิด และข้อเสนอแนะ
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้รัฐบาลนาข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพื่อ ให้แผนบริหารราชการแผ่นดิน
มีความสมบู ร ณ์ ครอบคลุ ม ในทุกมิ ติ คุ้ม ค่า เกิ ดประโยชน์ ต่อ ประเทศชาติแ ละประชาชน รวมทั้ง เห็ นผล
เป็นรูปธรรม อาทิ ด้านพลังงาน ด้านการศึกษา ด้านเกษตร การปรับโครงสร้างหนี้ภาคครัวเรือน ตลอดจน
ต้องการให้คณะรัฐมนตรี ชี้แจงถึงแหล่งรายได้ของงบประมาณที่จะนามาใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อจะได้
จัดทางบประมาณได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสุจริต พร้อมอยากให้รัฐบาลช่วยระบุเวลาในการดาเนินการ
เกี่ยวนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ประการ ว่าจะมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการอย่างไร หรือจะเริ่มทาเมื่อใด
เพื่ อ จะได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นได้ ทั น เวลา ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น สุ ข ภาพ
สร้างมาตรฐานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งดูแลมาตรการยังชีพให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ สร้าง Smart Healthcare เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้านกลาโหม นโยบาย
ด้านพลังงาน การมีตลาดกลางที่ใช้ซื้อขายไฟฟ้าจะทาให้ลดการผูกขาดการซื้อไฟฟ้า ทาให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ได้ในราคาที่ถูกลง แผนการบริหารราชการแผ่นดินควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อจะได้ติดตามผลได้
โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ผลัดเปลี่ยนกันตอบชี้แจง
เมื่อสมาชิกฯ อภิป รายและคณะรัฐมนตรีชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ ว พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ที่ได้ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ
อัน เป็ น ประโยชน์ ต่อการน าไปพิจ ารณา เพื่อเป็นแนวทางในการบริห ารประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ ความเชื่อมั่น
แก่ รั ฐ สภาและประชาชนไทยทุ ก ภาคส่ ว นว่ า จะบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น อย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด
คือ การน าพาประเทศไทยเดิ น หน้ า ต่อ ไป อย่า งมั่ นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น โดยไม่ทิ้ งใครไว้ ข้า งหลั ง จากนั้ น
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ทาหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมทั้ง
กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกท่าน และสั่งปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๐๓.๓๕ นาฬิกา

