คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
นโยบายด้าน

ประเด็นนโยบาย
คําปรารภ
นโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึง
ประเทศ หากไม่ทราบแม้แต่ว่าผังเมืองใหม่ครอบคลุมถึงบริเวณใดและเพียงใด บ้านเรือนของเราจะ
ถูกเวนคืนหรือไม่ ที่ดินของเราจะถูกจัดอยู่ในเขตพื้นที่สีใด มีข้อจํากัดการใช้ประโยชน์อย่างไร ถนน
หนทางจะสร้างทางไหน เหตุใดระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงไม่สามารถบูรณาการการ
ทํางานให้เสร็จในคราวเดียว
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
พระมหากษัตริย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
- สนับสนุนและเร่งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน ให้สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ข้อ ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
และการต่างประเทศ
- การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหาร
จัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน ปัญหา ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการ
เข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

๑

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก : ยผ. กฟน. กฟภ.
กปน. กปภ.
สนับสนุน :
หลัก : สป. ปค. พช.
สนับสนุน : ทุกหน่วย

หลัก : สป. ปค.
สนับสนุน : สถ. พช. ยผ.
ปภ.

นโยบายด้าน

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นนโยบาย
ข้อ ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนํายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสงั คม
ข้อ ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผทู้ ี่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูด้ ้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
ข้อ ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก : ปค.
สนับสนุน : ทด. ยผ. สถ.
พช. ปภ.
หลัก : พช.
สนับสนุน : สถ.
หลัก : ปค.
สนับสนุน :
ข้อ ๓.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมี หลัก : พช. สถ.
ความยั่งยืน ตลอดจนจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
สนับสนุน :
ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ข้อ ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
หลัก : ทุกหน่วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
สนับสนุน :
ข้อ ๓.๗ แก้ปญ
ั หาการไร้ที่ดนิ ทํากินของเกษตรกร โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ หลัก : ทด.
ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ทที่ นั สมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดิน สนับสนุน :
ทับซ้อน
ข้อ ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
หลัก : สถ.
สนับสนุน :
ข้อ ๔.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย หลัก : สถ.
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
สนับสนุน :
พร้อม
ข้อ ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
หลัก : สถ.
วัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง สนับสนุน :
ของประชาคมโลก
๒

นโยบายด้าน
๕. การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
๖. การเพิม่ ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ประเด็นนโยบาย
ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแล
ผู้บาดเจ็บ
ข้อ ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มี
น้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี
ข้อ ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ท้องถิ่น รวมทัง้ จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายทีส่ ูญเปล่า
ข้อ ๖.๒ แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ ๖.๓ กระตุน้ การลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๖.๔ การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
ข้อ ๖.๖ สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งจะให้
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก วิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ข้อ ๖.๘ แก้ปญ
ั หาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหา
ขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้
กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด
ข้อ ๖.๑๐ ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี
จากที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยทีส่ ุด
๓

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก : ปภ.
สนับสนุน : ปค. สถ.
หลัก : สถ.
สนับสนุน :
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : สป.
หลัก : ปค.
สนับสนุน : พช. สถ.
หลัก : พช.
สนับสนุน : ทุกหน่วย
หลัก : ปภ. ยผ.
สนับสนุน : สถ.
หลัก : สถ.
สนับสนุน : ทด.

นโยบายด้าน

๗. การส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๙. การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นนโยบาย
ข้อ ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการ
ดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ข้อ ๖.๑๕ การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก : ทุกรัฐวิสาหกิจใน
สังกัด มท.

หลัก : ปค.
สนับสนุน : ทด.
ข้อ ๗.๔ เร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ หลัก : สป.
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย สนับสนุน :
(IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ
แห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
ข้อ ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน โดยในระยะแรก หลัก : สป. ปค.
ให้ความสําคัญกับด่านชายแดนที่สําคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
สนับสนุน : ยผ. ทด. สถ.
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
ทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
ข้อ ๘.๓ ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ หลัก : สป.
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
สนับสนุน : สถ.
ข้อ ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง หลัก : กฟน. กฟภ. กปน.
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ
กปภ.
ข้อ ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทํา
หลัก : ทด.
แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สทิ ธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดย สนับสนุน :
นําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริการจัดการ
ข้อ ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
หลัก : ทด.
พระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม สนับสนุน :
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทํา
๔

นโยบายด้าน

ประเด็นนโยบาย
ทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มี
เอกภาพเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการ
ถือครองที่ดิน
ข้อ ๙.๔ ให้มแี ผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งหรือกลไกในการบริหารจัดการน้ํา
พร้อมนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย
ข้อ ๙.๕ ให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากทีส่ ุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ
ข้อ ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ
๑๐. การส่งเสริมการบริหา
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่น
กันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทนั สมัย โดยนําเทคโนโลยี
และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน มาใช้
ภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะ
จัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One
Stop Service) และมีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด
๕
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หลัก : ปภ.
สนับสนุน : ยผ. สถ.
หลัก : สถ.
สนับสนุน : ยผ. กฟภ.
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : ปค. ทด. สถ. กฟน
กฟภ. กปน. กปภ.
สนับสนุน :
หลัก : สป. ปค.
สนับสนุน : ทุกหน่วย
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
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๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

ประเด็นนโยบาย
ข้อ ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ข้อ ๑๐.๕ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กบั การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๐.๖ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
ข้อ ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : ทุกหน่วย
สนับสนุน :
หลัก : สป. ปค.
สนับสนุน : ทุกหน่วย

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๒.๐๐ น.
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