สรุปคำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562
1. สรุปภำพรวมคำแถลงนโยบำยฯ
ตามที่มีประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2562 นั้น คณะรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ฯ ที่สอดคล้องกับหมวด 5
และหมวด 6 ตาม รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
โดยคาแถลงนโยบายฯ ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนา
ทุกด้านท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อให้ประเทศ “เติบโตเชิงคุณภาพ” พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่าง
เข้มแข็งในระยะยาว และประชากรมีศักยภาพที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลมีหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) น้อมนาพระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ 10 เป็นหลักในการ
บริหารประเทศ 2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) พัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 และ 4) บูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนในลักษณะ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข ตามวิสัยทัศน์
ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”
2. ควำมเกี่ยวข้องกับ กพร.
2.1 นโยบำยหลัก 12 ด้ำน
• ด้ำนที่ 4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
4.2 เสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน
ในภูมิภาค
• ด้ำนที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
5.2 พัฒนำภำคอุตสำหกรรม
5.2.1 พัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสาคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
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5.2.2 พัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรื อ
แนวโน้มกำรค้ำโลก โดยคานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศ
และตลาดโลก เพื่อให้ อุตสาหกรรมไทยมีร ะดับ ผลิ ตภาพที่ส ามารถแข่งขัน ได้ในเวทีโ ลก สร้างนวัตกรรมใหม่
ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อ เนื่องจากการพัฒนาระบบ
คมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้ง
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ มตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
5.2.3 สร้ำงกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรรำยใหม่
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล
และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
5.2.4 พั ฒนำระบบและกลไกภำครั ฐและสภำพแวดล้ อมให้ มี ประสิ ทธิ ภำพในกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยการจัดทาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การตลาดและการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ
เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
5.7 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ
5.7.2 พัฒนำกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ กำรค้ำ กำรนำเข้ำส่งออก
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ให้ สามารถเชื่อมโยงการค้า
การชาระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือ
พื้ น ที่ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า พร้ อ มทั้ ง น าเทคโนโลยี น วั ต กรรมเข้ า มาใช้ใ นการด าเนิ น งาน อาทิ ระบบโครงข่ าย
ในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT)
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการ
นาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5.7.3 ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
รำยย่อยทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำรในกำรเข้ำถึงตลำด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และ
จูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์
การคุ้มครองผู้บ ริโภค รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาการดาเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้ มีประสิทธิภ าพ
ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์ มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการชาระเงินให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมการกากับดูแลที่มีมาตรฐานและ
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัท
การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์เพื่อลดผลกระทบ
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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5.8 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
5.8.1 พั ฒ นำสภำพแวดล้ อ มและระบบนิ เ วศที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรส่ง เสริ ม วิ ท ยำศำสตร์
เทคโนโลยี กำรวิจั ยและพัฒนำ และนวัต กรรม ที่ส ามารถเชื่อมโยงกัน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและส่ งผลต่อ
การพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และมีกลไก
ด าเนิ น การที่ บู ร ณาการทั้ ง ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ให้ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
5.8.4 สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ำ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการนาร่อง
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน
ไปพร้อมกัน
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.2 เร่ ง รั ด พั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ป ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่ อ มทั้ ง ใน
ภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด
รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
ในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความสามารถในการแข่งขัน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจใหม่ ข อง
ประเทศไทยในระยะต่อไป
• ด้ำนที่ 7 กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งฐำนรำก
รั ฐ บาลให้ ความส าคั ญกับ ชุมชนในการนาความรู้และทรัพยากรในพื้นที่ มาผลิตเป็นสิ นค้าและบริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายดาเนินการ ดังนี้
7.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
7.2.5 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกาหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถนาเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย
• ด้ำนที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
10.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่ และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ
คานึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของภาคประชาชน จัด ทาเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์ และ
ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ อย่ า งเหมาะสม ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้ แผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
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(one marine chart) บริ ห ารจั ดการทรั พยากรแร่และแหล่ ง พลั งงานในทะเล รวมทั้ง มลพิษและขยะในทะเล
ให้มีประสิทธิภาพ จัดทาผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกาหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ และทรัพยากรในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่สาคัญต่อการท่ องเที่ยว
รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์หายาก
10.6 พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิต
หรือบริโภคที่หลากหลายและทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ด้ำนที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการ
การทางานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาล
ได้กาหนดนโยบายการดาเนินการ ดังนี้
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมสำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและ
ทุกเวลา
11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มรี ะบบการวิเคราะห์ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริก าร
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
11.4 เปิด เผยข้อมูลภำครั ฐ สู่สำธำรณะ โดยหน่ว ยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน
ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหา
ความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ไว้ล่ ว งหน้ า เพื่อให้ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มรองรับ การเปลี่ ยนแปลงอย่ างฉับ พลั น ในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดาเนินการปรับปรุง
สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจและความผูกพันในการทางาน
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2.2 นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
การดาเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นดาเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
และยึดความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานที่ได้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมให้ความสาคัญกับกรอบวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่
• เรื่องที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุน
ของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษา
ทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึง
ผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ เป็ น ฐานในการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
• เรื่ อ งที่ 10 กำรพั ฒ นำระบบกำรให้ บ ริ ก ำรประชำชน โดยมุ่ ง สู่ ค วามเป็ นรั ฐ บาลดิจิ ทั ล ที่ โ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ พั ฒ นาระบบจั ดเก็ บ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของภาครัฐ ปรั บ ปรุ ง ระบบการอนุ มั ติ แ ละอนุ ญ าตของ
ทางราชการที่สาคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิ ติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้ นตอนที่ยุ่งยากเกินความจาเป็น ลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การทาธุรกิจและการดารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่ อการพัฒนา
ประเทศ ผ่านการทดลองใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่ อนการให้บริการ
ในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
3. ภำคผนวก 2 :
ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
กับหน้ำที่ของรัฐและแนวนโยบำยแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และยุทธศำสตร์ชำติ
(เฉพำะประเด็นที่ กพร. เกี่ยวข้อง)
หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ
ตำม รธน. แห่งรำชอำณำจักรไทย

นโยบำยของรัฐบำล

•มำตรำ 57 รัฐต้อง
(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ - นโยบำยที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
การฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ กำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย (ข้อ 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6)
ทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้อง
ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว ม
ดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
•มำตรำ 58
การด าเนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ด
ดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

หน้ำ
25

26

6
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพอนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ
ส่ ว นได้ เ สี ย ส าคั ญ อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนหรื อ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนและชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน
เพื่ อ น ามาประกอบการพิ จ ารณาด าเนิ น การหรื อ อนุ ญ าต
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการหรืออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง
ในการด าเนิ นการหรื ออนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง รั ฐ ต้ อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนินการ
ให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
•มำตรำ 59
รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบั ญ ญั ติ
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก

- นโยบำยที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
(ข้อ 10.7)

- นโยบำยเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรประชำชน
- นโยบำยที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(ข้อ 11.4)
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หมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ
ตำม รธน. แห่งรำชอำณำจักรไทย

นโยบำยของรัฐบำล

หน้ำ

•มำตรำ 75
รั ฐ พึ ง จั ด ระบบเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนมี โ อกาสได้ รั บ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้ อมกัน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ขจั ด การผู ก ขาดทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ
รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัด
ให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ
ให้ แ ก่ ร ะบบสหกรณ์ ป ระเภทต่า ง ๆ และกิ จ การวิ ส าหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่
เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน
•มำตรำ 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่น

27

- นโยบำยที่ 7 กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกฐำนรำก
(ข้อ 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5)

18

- นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและ
ฝ่ำยรำชกำรประจำ
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7
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าทีเ่ พื่อให้
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมตลอดทั้ งพั ฒนาเจ้ าหน้า ที่ ข องรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรั ฐ ให้เ ป็นไปตามระบบคุณ ธรรม
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้า วก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริย ธรรมเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

- นโยบำยเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรประชำชน
- นโยบำยที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำรยุติธรรม
(ข้อ 12.1)

ยุทธศำสตร์ชำติ

นโยบำยของรัฐบำล

หน้ำ

- นโยบำยเร่งด่วนที่ 3 มำตรกำรเศรษฐกิจเพือ่ รองรับ
ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต
- นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก
(ข้อ 4.3)
- นโยบำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของไทย (ข้อ 5.2.1 5.2.2 5.2.3
5.2.4 5.7.2 5.7.3 5.8.1 8.8.2 5.8.3
5.8.4 5.9.1 )
- นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต
- นโยบำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของไทย (ข้อ 5.9.2 5.9.3 5.9.4)
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ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้างอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคต
ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสำหกรรมและ
บริกำรกำรแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (4) อุ ต สาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
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5. พั ฒ นำเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐำนผู้ ป ระกอบกำรยุ ค ใหม่
สร้ า งและพัฒ นาผู้ประกอบการยุ คใหม่ ที่ มี ทั ก ษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร้ำงผู้ประกอบกำร
อัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้าง
โอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล และ (5)
ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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1. สร้ ำ งกำรเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว โดย - นโยบำยที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
(1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ (ข้อ 10.1 10.3 10.4)
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมกำรบริโภค
และกำรผลิตที่ยั่งยืน
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ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ - นโยบำยเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำร
ต้องการ และให้บริการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การ ให้บริกำรประชำชน
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น - นโยบำยที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง (ข้อ 11.1 11.2 11.3 11.4)
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ าง ๆ ผ่ า นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมและ - นโยบำยที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก มี ค วามสามารถ มุ่ ง มั่ น และเป็ น (ข้อ 11.5)
มืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มี ค วาม
คล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
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