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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

………………………. 
 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งตามกฎกระทรวง   การแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2545  จากผลของการปฏิรูประบบ
ราชการโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้แยกภารกิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครอง  
มาจัดตั้งเป็นกรมขึ้น  โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  การการบริ หารราชการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  นอกจากนี้ยังมียังมี
สถานการณ์ที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
ประการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยยึดหลักและแนว  คิด
การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และอ าเภอ รวมถึงแนวนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ดังนี้ 

 

3.1.1 สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559)                             
1. ความน า 
                  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้จัดท าขึ้นช่วงเวลา
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก"ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม 
จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้อง
ร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่ง
ให้ เกิดภูมิคุ้ มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ ย งอย่ าง เ หมาะสม เ พ่ือให้การ พัฒนาประเทศ มี     
ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกั น
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
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เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
2. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ                                                  
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมี ผลกระทบทั้งที่เป็น
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้                                                                                                  
             ๑ )  ก ฎ  ก ติ ก า ใ ห ม่ ข อ ง โ ล ก ห ล า ย ด้ า น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ต้ อ ง ป รั บ ตั ว                                     
วิกฤต เศรษฐกิจแลการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก  
ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่ เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวด  มากขึ้น 
พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ  การแก้ไข
ปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ ความส าคัญ
กับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  กฎ กติกาใหม่
เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้อง ยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิ
บาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ให้ ความส าคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น                                                              
                 ๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย                ทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิด  ประเทศของ
จีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางในภูมิภาค เอเชียจะเพ่ิมก าลัง
ซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ 
การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย- แปซิฟิก จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการ    
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ                                                                                           
             ๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง                                                                                 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศส าคัญๆ ในโลก   ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน 
ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง ให้มีความรู้ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทน
ก าลังแรงงานที ่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น  
ท าให้งบประมาณ ส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง  
 



 

 
 
                                                             -27-                                                                            
      ๔ )  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ภู มิ อ า ก า ศ โ ล ก ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ป ร ป ร ว น                                
ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง ไฟปุ่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลก 
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่น 
ของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขต  
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้ง
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทาง การเกษตร
และธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ  แย่งชิง
ทรัพยากร                                                                                                                      
                   ๕) ความม่ันคงทางอาหารและพลั งงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ                            
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืช 
อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความ ขัดแย้ง
ระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอ  กับความ
ต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจน าไปสู่การเกิด 
วิกฤตอาหารโลก                                                                                                                              
                ๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม               
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน  
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย คุกคาม
ในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้
ซื้อและมีประสิทธิภาพต่ าไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน  ของกลุ่ม
คนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีด     
ความสามารถ ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า                                                                                                                    
                     ๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก                                                            
การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อน
มากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการ
ร้าย และสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย   
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2.2 สถานะของประเทศ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของประเทศ

ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศ แสดงว่าประเทศไทยมี
โอกาสการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ยังต้องพัฒนาโครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
การเมืองในหลายประการ เพ่ือให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ซึ่งสรุปสถานะของประเทศท่ีส าคัญได้ดังนี้ 

( 1 ) สถานะด้านสังคมของประเทศ  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาคน
ระดับกลางและมีแนวโน้มการพัฒนาคนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยค่าดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในปี 
2548  เท่ากับ 0.778   อยู่ในระดับ 73   จาก 177 ประเทศ ซึ่งสูงกว่าจีนและเวียดนามแต่ต่ ากว่าญี่ปุ่น เกาหลี
และสิงคโปร์ ส าหรับการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น  8.5 ในปี 2548 และมีคนไทยที่คิดเป็นท าเป็นร้อยละ 60 ของ
ประชากร ส่วนการขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงน า
ความรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า  คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นประเด็นที่ต้องเร่งให้ความส าคัญระยะต่อไป แม้การศึกษา
ของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 39.8ในปี 2548 แต่ประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงานไทยยังต่ าเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ตลอดทั้งก าลังคน
ระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพียงร้อย
ละ 0.26  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7  เท่า ตลอดจนการน าองค์                             
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในระดับต่ า จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม     
รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศ 
ขณะเดียวกันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้า
สู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท า
ให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ท าให้สถาบัน
ครอบครัว  สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู  ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มี
คุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง น าไปสู่ค่านิยมทางพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น ในการ
สุขภาวะคนไทยได้รับหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงร้อยละ 96.3 ในปี 2548 การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงเหลือ 
1,798.1   ต่อประชากรพันคนในปี 2547 อย่างไรก็ตาม คนไทยต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ที่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดซ้ าที่เป็นผลกระทบจากกระแส                  โลกาภิ
วัตน์ ส่วนหลักประกันทางสังคมยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  และคนไทย
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงขึ้นส าหรับสถานะด้านชุมชน พบว่าสังคมไทย
ได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะ
แยกส่วนส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท อย่างไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาและการจัดการความรู้มีมากขึ้น  ส่งผลให้ชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้
สามารถจัดการกับปัญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง    พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และมีกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับภารกิจกระจายอ านาจโดย
ภาครัฐได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดท าแผนชุมชนแล้ว  3,657  ต าบล การส่งเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดท าแผนของส่วนท้องถิ่นและอ าเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน การสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน  ขณะที่ในด้านวัฒนธรรม  
ค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย ทั้งระบบคุณค่าของ 
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สังคมไทย ในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอย อย่างไรก็ตาม
สังคมไทยยังมีผู้น าการพัฒนา  โดยเฉพาะผู้น าชุมชนและปราชญ์กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ประมาณ 1.7  ล้านคนและมี
บทบาทส าคัญเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท าให้มีชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็น
แบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันพฤติกรรมการด ารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์
ของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดยกระแสวัตถุนิยมที่เข้าสู่ชุมชนได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ท าให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่มีความสุขลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น และความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนลดน้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน                                                   

(2) สถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศ   เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7  ต่อปีในช่วงปี  2545 – 2548  และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่  20 จากจ านวน 192  ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการค้า
ระหว่างประเทศ และรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ในขณะที่การแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น  ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ของประเทศปรับตัวดีขึ้น ขณะที่โครงสร้างการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ช่วยลดความ
เสี่ยงจากภาวะความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าวัตถุดิบ  ชิ้นส่วน 
พลังงานเงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ า การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่า
องค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง  ท าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบในด้านสังคมตามมา โดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง
และโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ  ท าให้มีทุนสูงถึงร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนส่งยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์สูงถึงร้อยละ  38นอกจากนี้ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ยังไม่กระจายไปสู่พ้ืนที่ชนบทอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยต่างอยู่ในระดับต่ า
และตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่งทางการค้า  อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีจุดแข็งที่การมีเสถียรภาพ
เศรษฐกิจในระดับที่ดีจากการด าเนินนโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ ท าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี  โดย ณ สิ้นปี  2548  อัตราการ
ว่างงานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 2 และทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศอยู่ ในระดับ 52.1  พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
นับว่าเป็นระดับที่มีความเพียงพอในการเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากภายนอก อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น
มากตั้งแต่ปลายปี  2547  และต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพ่ิมขึ้น สะท้อน
ถึงปัญหาความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างที่พ่ึงพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ ากว่า
การลงทุน จึงต้องพ่ึงพิงเงินทุนจากต่างประเทศ ท าให้ประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจาก
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไข
บริบทโลกที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคน องค์ความรู้เทคโนโลยี เงินทุน สินค้าและบริการส าหรับการพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  มีส่วนช่วยให้ความยากจนลดลง
ตามล าดับและการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ในปี 2547   มีจ านวนประชาชนที่ยังอยู่ภายใต้เส้นความ
ยากจนซึ่งเป็นระดับรายได้ 1,242 บาทต่อเดือน อยู่จ านวน7.34   ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.3   ของประชากร
ทั้งประเทศ ส าหรับการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยค่าดัชนีจีนี่ ( Gini coefficient ) ของประเทศ
เท่ากับ 0.499 ลดลงต่อเนื่องจาก 0.525 ในปี 2543 และ 0.501  ในปี 2545  แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหา
การกระจายรายได้ต้องได้รับล าดับความส าคัญ เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แล้ว การกระจายรายได้
ในประเทศไทยยังมีความเท่าเทียมน้อยกว่าหลายประเทศ 
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(3) สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้ถูกน ามาใช้เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  โดยพ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายไปถึง 
67,000,000  ไร่ในช่วง 40 ปีปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าร้อยละ 33  ของพ้ืนที่ประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม น้ า
แล้ง และภัยธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรง  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลงโดย   
ป่าชายเลนลดลงจาก 2,000,000 ไร่ เหลือ  1,500,000  ไร่ อัตราการจับสัตว์น้ าลดลง 3 เท่า แหล่งปะการัง
และหญ้าทะเลสภาพเสื่อมโทรม ส าหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็ก าลังถูกท าลายอย่างรวดเร็ว 
สาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่ท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ ท าให้อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึน  คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม 
มีสาเหตุส าคัญจากการขยายตัวของจ านวนประชากร และแบบแผนการด ารงวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิด
ปัญหามลพิษเพ่ิมข้ึน โดยคุณภาพอากาศและน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายมีมากข้ึนเกินศักยภาพในการก าจัดได้ทัน  ขณะที่การน าเข้าสารอันตรายที่ใช้ในการผลิตมีมากข้ึน โดยขาด
กลไกการจัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง ท าให้เกิดการแพร่กระจาย 
ในสิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนห่วงโซ่อาหาร   นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยังมีอยู่จ ากัด รวมทั้งมีความซ้ าซ้อน มีช่องว่าง และขาดการบังคับใช้ 

( 4 ) สถานะด้านการบริหารจัดการประเทศ   กระบวนการบริหารจัดการประเทศได้
เริ่มเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอ่ืนๆ ยังมี
บทบาทจ ากัด กล่าวคือ ภาคการเมืองปรับตัวเข้มแข็งและมีเสถียรภาพอย่างมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนย์อ านาจ
การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่
การปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่กระบวนการบริหารจัดการยังมี
ลักษณะปิดค่อนข้างมาก และยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการ
ในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.82  ในปี 2547  ส่วนภาค
ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพ่ิมขึ้นทั้งด้านการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น  
สัดส่วนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเป็นร้อยละ 72.6  ในปี   2548   ส าหรับภาคเอกชนมีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิ
บาลภาคเอกชนของสถาบันนานชาติเพ่ือพัฒนาการจัดการ ( Institute for Management Development : IMD 
)ปรากฏว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 36  ในปี 2544  เป็นอันดับที่ 30  ในปี 2549  แต่ยังไม่มีพลัง
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์   อย่างไรก็
ตามการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว  ยังไม่ตอบสนองต่อการเสริมสร้าง                        ธรรมาภิบาล โดยยังมี
ลักษณะรวมศูนย์อ านาจ ยังไม่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน แม้การด าเนินงาน
กระจายอ านาจมีความก้าวหน้ามากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่เข้มแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บ
รายได้ให้เพียงพอต่อการพ่ึงตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงจึง
ยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมกับทุกภาคี ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพ
และกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลนอกภาครัฐยังมีบทบาทจ ากัด ขาดการเป็นเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดพลังร่วมในการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานชาติเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 3.8 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ในปี 2548   ซึ่งยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึก ยังคงเป็นอุปสรรคขัดขวางการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตส านึก 
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สาธารณะ จึงท าให้ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์สาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซ้อนมา 

2.3  แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
(1) แนวคิดหลัก 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต 

ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการพัฒนาของ
ประเทศท่ีไม่สมดุล ไม่ยั่งยืน และอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 
รวดเร็ว ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเองและมี
ภูมิคุ้มกันมากขึ้น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บน
พ้ืนฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ  ทั้งมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง“ มีเหตุผล ” และใช้หลัก “ ความพอประมาณ ” ให้
เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ  ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับ
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศ   ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ ความรอบรู้ ” ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ  ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “ คุณธรรม ” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียรอันจะ
เป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังได้ยึดความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                  
พ.ศ. 2540  ด้วยแล้ว 

( 2 ) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
การพัฒนาประเทศให้สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์  ที่มีการเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น    จ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ
ภายในประเทศให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความส าคัญต่อการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่า
ของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ  โดยการเสริมสร้างทุน
สังคม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครอบครัวมีความอบอุ่น มั่นคง ชุมชน
มีความเข้มแข็ง และรวมพลังเป็นเครือข่ายในการพัฒนาส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทย
สู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและการลงทุน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ในส่วนของการเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่ง
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรเพ่ือสงวน 
และรักษาให้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  และ
เป็นรากฐานการด ารงชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องเสริมสร้างระบบ  โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารพัฒนา
ประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
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ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งปรับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดบทบาทอ านาจของราชการในส่วนกลาง และเพ่ิมบทบาท มอบอ านาจและ                                           
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การด าเนินการ และกระจายการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง สุจริต โปร่งใส และเร่งปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือสร้างสมดุลในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์จาการพัฒนาให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดย
ต้องด าเนินการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่ไปด้วย อันจะสนับสนุนให้การบริหารจัดการประเทศสู่ดุลย
ภาพ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง น าไปสู่สันติสุขและความยั่งยืน 
3. วิสัยทัศน์และพันธกจิ 

3.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
             “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง” 
3.2  พันธกิจ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 

ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศดังนี้       
            ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ           การ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม  อย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ บริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม                                                                                                                                    
     ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต  อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ  การ
เปลี่ยนแปลง                                                                                                                         
          ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด สร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม                                                                                                
              ๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี  ส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              -33-      
 
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต และเพ่ือก้าว
ไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

4.1 วัตถุประสงค์ 
                      ๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ                                         
      ๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น 
สังคมคาร์บอนต่ า 
    ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ                                                                   
    4.2 เป้าหมาย 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ               
ฉบับที่  11  ดังนี้ 

๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าใน 
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดชันีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับ 
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุ่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และ ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ เปลี่ยนแปลง มี
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง  เป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการ บริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่ส าคัญในระยะ            
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้                                                                                                            
             5.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม                                                             
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี คุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์และ
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบ
บริหาร จัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน  
กระบวนการพัฒนาประเทศ                                                                                                       
                     5.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน                                 
มุ่งเตรียมคนให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน
เพ่ือเข้าสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพ
ของคนในทุก มิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริม  การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมใน   
การพัฒนาประเทศ                                                                                                                      
    5.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน                                
ให้ความส าคัญกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้
ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึง 
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และ
พลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้  ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกบัการสร้างความม่ันคง ด้านอาหาร
และพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร  
สามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง  
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                      5.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน                           
ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์  
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัย 
สนับสนุนที่เอ้ือ   อ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้าง  
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
สาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง  
สร้างสรรค์เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย  และกฎ 
ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น ฐานเศรษฐกิจ  
ของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ                                                                                                
     5.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และ สังคม                                                                                                                      
มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค  ต่างๆ       
บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้  
ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ  ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการ  พัฒนาที่
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ใน  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการ พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการ  ขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลด
ต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                        
                     ๔.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน                                    
  มุ่งบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความ
มั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการ
บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง  
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทย ในเวที
ประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
     การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับ
การ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน 
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่  ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา จากระดับ
ชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด  สร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  ใช้กลไกและเครื่องมือ
การพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่าง  บูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ แก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้                                                                             
                     ๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม 
ในการ ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ                                                                         
โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้าง
ความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทาง ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมือง
น าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ จัดท านโยบายรวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ 
เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ                                                                         
                ๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการ   
บริหาร ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ                                                                                        
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่าง
ชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ เชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือ
แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ประเด็นพัฒนา
ส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร งบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ                     
ฉบับท๑ี๑ พิจารณาประกอบการจัดท า แผนการลงทุนทางธุรกิจ                                                                          
            ๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ                           
น าการวิจัย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ ประโยชน์
ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา  ๖.๔ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น ๖.๕ การเสริมสร้างบทบาท
ของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ  เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ ผลักดันให้ 
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สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี  บทบาทน าในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ๖.๖ การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา  ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร จดการแผนพ  ั  ัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติใน
ภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ  ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดย
สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการ
ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและ    
ระดับพ้ืนท ี่                                                                                                                             
3.1.2  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายต่อคณะรัฐสภา 

พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                  เมื่อ
วันศุกร์ที่  12  กันยายน  2557  ดังนี้                                                                                

วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่ง ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการที่
ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ผมด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2557 และมีการการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2557 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรี 
พร้อมที่จะแถลงนโยบายก่อนการเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช 2557 แล้ว ก่อนอ่ืน ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อท่านประธานฯ และท่านสมาชิกทุกท่านว่า การเข้า
มาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลครั้งนี้  นั้น มีทั้งเงื่อนไขและเวลาที่ส าคัญ อันนี้จะท าให้รัฐบาลนี้แตกต่างจาก
รัฐบาลอ่ืน ๆ ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานในการบริหารราชการแผ่นดินต่อเนื่องจากภารกิจที่  คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 
3 ระยะ ด้วยกัน ตั้งแต่เมื่อการควบคุมอ านาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา แต่ระยะแรกนั้น คสช. ได้
ด าเนินในห้วง 4 เดือน ได้แก่ การมุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ความขัดแย้ง ยุติการใช้ก าลัง และอาวุธสงคราม ก่อ
ความรุนแง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาฯ ที่ผ่านมานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามปกติ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน และปัญหาต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนมาเป็นเวลา  10 ปี  
ปัญหาที่ส าคัญก็คือ ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน ซึ่งเราได้เร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดใน
ระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา การแก้ปัญหานั้นก็มีผลไประดับหนึ่ง เรามีความหวังว่าจะน าความสุข ความสงบ และ
การพัฒนาประเทศกลับคืนสู่ประเทศเป็นเรื่องที่ส าคัญ  เป็นภารกิจที่ส าคัญของพวกเรา  หลังจากนั้น                                                                                                                                                                           
2 เดือน ก็สู่ระยะที่ 2 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จนกระทั่งถึงการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ขณะนี้ คสช. ได้เริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมาในระดับการเป็นที่ปรึกษาและเป็น
คณะท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรี ไม่ได้ไปก้าวก่ายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจะพิจารณาหรือแก้ไขปัญหา
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ อันนี้อยากกราบเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ ส่วนที่จะตามใน
อีกเร็ววันนี้ก็คือการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีการประชุม มีการปิดการรับสมัครการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติไปแล้ว ซึ่งในระยะต่อไปนั้น คณะกรรมการต่าง ๆ จะมีการคัดสรรมาให้โดยเร็ว คณะกรรมการอีกคณะ
หนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจะออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอัน
มั่นคงแก่ประเทศ ก่อนที่จะส่งผ่านไประยะที่ 3 คือการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จากการจัดการเลือกตั้ง
โดยทั่วไป เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป ในเรื่องเงื่อนเวลา เมื่อ
สักครู ่ผมเรียนไปแล้วเรื่องเงื่อนไข ต่อไปเรื่องของเงื่อนเวลา รัฐบาลมีกรอบเวลาท างานอันสั้น เมื่อเทียบกับความ 
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เร่งด่วน และความรุนแรงของปัญหาที่รอการแก้ไขมีมากมาย เพราะสะสมค้างมานานหลายปี   เหตุการณ์ขณะนี้ ก็
อยากจะเรียนว่า ยังไม่เรียบร้อยเสียทีเดียว อีกทั้งประชาคมโลกก็ยังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้วย
ความห่วงใย วันนี้หลาย ๆ ประเทศก็มีความเข้าใจมากขึ้น เพียงแต่ว่ามองด้วยความห่วงใย อยากให้เราคลี่คลาย
สถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเวลา เงื่อนไขการท างานอะไรต่าง ๆ ก็
แล้วแต่ จะไม่ถือว่าเป็นข้อจ ากัด เราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาส ก็คือการถือว่าความเร่งด่วนเหล่านั้น เป็นความท้าทาย 
ความท้าทายทุกคนเข้าใจดีว่า ท้าทายว่าจะท าให้ส าเร็จได้อย่างไร ต้องเร่งคิด เร่งท า ท าอย่างจริงจัง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุด และมีความยั่งยืน เพ่ือจะส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลต่อประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างรวดเร็ว  ประเด็นส าคัญคือ รัฐบาลของเราในขณะนี้นั้น ไม่ได้จัดตั้งจากพรรคการเมือง ไม่มี
นโยบายพรรคใส่เข้าไปในนโยบายของรัฐโดยเด็ดขาด ไม่ต้องการหาเสียง ไม่ต้องหวังคะแนนนิยม ประชานิยมเป็น
ฐานทางการเมือง เพราะฉะนั้น ท่านต้องไม่วิตกว่า จะมีการน าประเทศไปสู่การผูกพันต่าง ๆ ในทุกมิต ิแม้กระทั่งใน
เรื่องของการจะท าให้เสียวินัยการเงินการคลัง ท าให้เกิดหนี้สาธารณะมากขึ้น เป็นภาระผูกพันในอนาคต เราจะ
พยายามท าอย่างเต็มที่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะต้องเร่งรัดในการด าเนินงาน โดยใช้
ลักษณะการแก้ไขเรื่องความมีเอกภาพในการท างานของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีการ
ประสานงานกันในทุกระดับ นอกจากนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในกลุ่มงานเดียวกัน  เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะฉะนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นพลังอ านาจที่จะเกื้อหนุนให้รัฐบาลนี้  
สามารถจะท างานที่ยากเหล่านั้นให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และราบรื่น และส่งต่ออย่างยั่งยืนในอนาคต  กระผมใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ท าให้การท างานของรัฐบาลมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนทุกอย่าง ทุกมิติ และพร้อมรับการตรวจสอบ และจะไม่ให้ผลการด าเนินงานใด ๆ กลายเป็นภาระอันมิ
บังควรแก่ประเทศในอนาคตเป็นอันขาด เงื่อนไขท่ีต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ๆ อีกเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือ มาตรา 
19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการ ปกติ รัฐบาลจะมีหน้าที่เดียวก็คือ
การบริหารประเทศ ราชการแผ่นดินตามปกติ แต่วันนี้ เรามี 3 ภารกิจด้วยกัน ภารกิจแรก คือการบริหารราชการ
แผ่นดิน การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ 3 ประการ ที่เรามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูป และส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์
ของคนในชาติ เพราะฉะนั้นเป็นภาระท่ีหนักหนาพอสมควร แต่เราก็ไม่ได้ประสงค ์                                                            
จะให้รัฐบาลอยู่ไปวันหนึ่ง ๆ เพ่ือประคับประคองสถานการณ์ เพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างเดียวไม่ได้ เราต้อง
วางแผนด าเนินการตามขั้นตอน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง 
เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น เราจะแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน แล้วเพ่ือจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคม
ปรารถนา สังคมก็มีหลายภาคส่วนด้วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประชาสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
อะไรต่าง ๆ ทั้งหมดจะต้องอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลก าหนดไว้ในการที่จะดูแลเขาให้ได้  เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้อง
ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ 3 ประการดังกล่าว 
เรียนท่านประธานสภานิติบญัญัติ และท่านสมาชิกที่เคารพ 
ในห้วงระยะที่ 2 นี้ ขณะนี้เราเดินตาม Road map อยู่นะครับ ระยะที่หนึ่งผมพูดไปแล้ว ระยะที่ 2 คือระยะนี้ ที่
เราก าลังด าเนินการอยู่ คือ มีรัฐบาล เราจ าเป็นต้องด าเนินการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างแน่วแน่ ในเรื่องนี้ เราได้ก าหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ไว้ถึง 11 ด้านด้วยกันบน
พ้ืนฐานแนวคิด 4 เรื่อง การจะท าอะไรก็ตาม การคิดอะไรก็ตามก็ต้องมีพ้ืนฐานมาก่อนว่าจะท าอย่างไร มีกรอบ
นโยบายอย่างไร ซึ่งในข้ันต้นนั้น เราได้มีการหารือกับคณะรัฐมนตรีมาแล้ว ว่าเราจะท าอย่างไร เมื่อประชุมหารือกัน
ครั้งที่แล้วก าหนดกรอบกันจะท านโยบายมาให้สมบูรณ์ ในเรื่องของแนวคิด 4 เรื่อง ที่เราจะใช้เป็นแนวทาง คือ 
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1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล พอประมาณ   การ
มีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้ว เราจ าเป็นต้องน ามาใช้ขับเคลื่อน 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งต่อเนื่องมาจาก 10 แผนที่ผ่านมา ผมได้เอามาศึกษา มา
ดู และพูดคุยกันหาทางออกว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน เกิดขึ้นจากแผนที่ 10 มาถึงแผนที่ 11 ปีนี้เป็นปีที่ 
2 แล้วแผนที่ 11 แผนจะมีทุก 5 ปี เพราะฉะท าอย่างไรแผน 11 จะต่อแผน 12 แผน 13 ได้ในเรื่องที่ส าคัญที่
จะต้องเป็นนโยบายยึดถือต่อไปในการท างาน 

4) คือความต้องการของประชาชน ซึ่งผมได้รับข้อมูลมาโดยตลอดทั้งจากสื่อ ทั้งจากปาก ทั้งจากค าร้องเรียนอะไร
ต่าง ๆ ที่เราได้มีการตั้งศูนย์รับการร้องเรียนที่ส านักนายกรัฐมนตรี 80,000 กว่าเรื่อง บางเรื่องก็ส่งมาทางศูนย์
ด ารงธรรมมาจากศูนย์ที่ไปดูแลเรื่องของกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพ ต่าง ๆ ทั้งหมดเราก็
แก้ปัญหาไปตามล าดับ บางส่วนยังแก้ไม่ได้ต้องเข้ามาปฏิรูปก็ต้องรอการปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
แก้โครงสร้าง การแก้การท างาน การแก้กฎหมายที่เป็นประเด็นส าคัญท าให้การท างานมีผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น 

            กระผมคิดว่า นโยบายที่รัฐบาลท ามาครั้งนี้ น่าจะครอบคลุมปัญหาประเทศได้ทุกมิติ ทุกเรื่องเรา
ทุกคนรู้แก่ใจแล้ว แต่เราต้องค านึงถึงเงื่อนไขเวลาดังกล่าวในข้างต้น แล้วเราต้องค านึงถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้น
ว่า จะส าเร็จไหม หรือไม่ส าเร็จ จะท าได้ต่อเนื่องไหม วันหน้าแล้วเราจะสร้างพ้ืนฐานประเทศได้อย่างไร อันนั้นเป็น
สิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงต้องช่วยกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นประเทศ ขณะนี้
ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งฟ้ืนจากความบอบซ้ า ทั้งทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวง สังคม ความขัดแย้ง 
จนท าให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเบื่อหน่าย 
และก็เคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับประเทศอ่ืน  ๆ สมาชิกอ่ืน ๆ 
ด้วย  ข้อส าคัญก็คือ นโยบายทุกด้านที่รัฐบาลใช้จะต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร องค์การปกครองทุกระดับ 
ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ การด าเนินการของทุกกระทรวง ทบวง กรมนั้น จะต้องครอบคลุมปัญหาทั้งในระยะ
เฉพาะหน้า คือ ท าทันท ีท าจริง และให้มีผลสัมฤทธิ์ให้ได้ ในระยะต่อไปก็คือเราต้องท าอย่างไร สิ่งที่เรา                                                           
แก้ปัญหาเร่งด่วนเหล่านั้น จะเกิดเป็นกฎหมาย เกิดเป็นมาตรการต่าง ๆ ที่เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งแม้ว่าจะ
ไม่เห็นผลส าเร็จทุกอย่างในระยะเวลาอันใกล้ แต่เรามองจุดของสุดท้ายว่าเราต้องการอะไร ในแต่ละเรื่อง 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตั้งแต่ต้นไปจนจบให้ได้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะวางแผนกันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว 
ผมว่าไม่ส าเร็จ ประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ ต้องมองอนาคตว่าเราจะไปตรงไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นเรา
จ าเป็นต้องวางรากฐาน เพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ใช่ไปคุมนโยบาย
เขา ไม่ใช่ครอบคลุมรัฐบาลต่อไป ไม่ใช่ แต่เป็นการวางพ้ืนฐาน หลักการของประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ให้เดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการให้ประชาชนเห็นภาพของ
ประเทศ ว่าเราจะก้าวไปทางไหน ที่ผ่านมาประชาชนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรา เราจะมีอะไร ที่ไหน 
อย่างไร ก็เกิดการประท้วงมาโดยตลอด จะท าโครงการต่าง ๆ ก็ท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการวางแผน
งานไว้ล่วงหน้า ทุกคนต้องรับทราบในอันที่รู้ว่าเราจะเดินไปอย่างไร ทั้งรัฐบาล เอกชน ประชาชน ประชาสังคมต่าง 
ๆ ต้องรู้ทั้งหมดว่าจะเดินไปอย่างไร มีทั้งเงื่อนไข วิกฤตและโอกาส และมีความเสี่ยงมากมาย เราก็ต้องมีการ
พิจารณาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือจะเตรียมตัวได้ถูกต้อง อะไรจะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมแผน
ส ารองมาตรฐานส ารองไว้รองรับทั้งสิ้นในทุก ๆ เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนควรจะได้ทราบว่าถ้าเรามีการ
จัดการท าผังเมืองใหม ่เราจะมีผังเมืองอย่างไร ลักษณะอย่างไรผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้าเมืองเก่า  
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เมืองที่หนาแน่นแล้วก็ต้องตีกรอบให้ได้ชัดเจน ออกมาอย่างนั้นจะต้องรู้ว่ามีถนน เส้นทางกันอย่างไรในอนาคต     
ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เจ้าของที่ดินต่าง ๆ การเวนคืนที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรม เช่น การเวนคืน
ที ่ก็ไม่ใช่เอาเฉพาะที่รัฐต้องการแค่นั้น ส่วนที่เขาเหลือเศษเล็ก เศษน้อย เขาก็ไม่รู้จะท าอะไรต่อ อันนี้ผมก็ได้สั่งการ
ไปแล้วว่า ให้ความชอบธรรม ความเพียงพอกับเขาว่าควรจะต้องท าอย่างไร อาจจะต้องซื้อทั้งผืน ในกรณีที่เขาเหลือ
เล็กน้อยอะไรอย่างนี ้ก็เป็นข้อยกเว้น มีมาตรการให้อยู่แล้ว ผมสั่งการในช่วง คสช. ไปแล้ว 
การที่รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เราต้องการให้ประชาชนเห็นภาพ ผมเรียนไปแล้ว เรื่องผัง
เมือง เรื่องที่ดิน เรื่องระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง จะต้องบูรณาการการท างานให้เสร็จในคราว
เดียวกัน เช่น การจะวางสายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า หรือประปา อะไรก็แล้วแต่ ถ้าท าได้ผมว่าน่าจะต้องท าร่วมกันนะ 
ตรงไหนก็ตรงนั้น ท าทีเดียว ไม่ใช่ขุด 3 รอบ 4 รอบ ผมว่าท าให้ยั่งยืนเลยดีกว่า อันนี้แต่ละกระทรวงก็คงต้องรับไป
อยู่แล้ว ตรงนี้ข้ามกระทรวงกัน ปกติแล้วแต่ละกระทรวงก็จะบริหารงานในแท่งของตัวเอง วันนี้ต้องมีการ
ประสานงานตั้งแต่แผนงาน งบประมาณ โครงการมาโดยตลอด เรื่องเหล่านี้รัฐจะส่งเสริม บางเรื่องจะส่งเสริมต่อไป
หรือไม ่บางเรื่องจะต้องยุติ ไม่อย่างนั้นก็เยอะไปหมดจนท าอะไรไม่ได้ งบประมาณใช้ก็เบี้ยหัวแตกไปหมด อันโน้นก็
มี อันนี้ก็มี   ผมยกตัวอย่าง ขุดบ่อบาดาลไม่รู้กี่กระทรวงขุด วันนี้ใครจะขุดก็ไปหาทางมา ไม่อย่างนั้นแล้ว ขุด เวลา
ซ่อมก็ไม่รู้ใครจะซ่อม ชาวบ้านไม่รู้จะไปหาที่ไหน วันนี้ชาวบ้านประชาชนงงไปหมดว่าจะไปติดต่อส่วนราชการ
ตรงไหนกัน เดีย๋วผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งส่งท้าย ในเรื่องนี้ เราจะต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้น จะเป็นประเทศ
สังคมอย่างไร จะเป็นประเทศเดินหน้าในเรื่องอะไร เรื่องเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ผมคิดว่า เราอย่าไปสนใจ
ตรงนี้ว่าจะเป็นเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ผมคิดว่า เราส่งเสริมทั้ง 2 ประการไปพร้อม ๆ กันให้ได้ เพราะว่า
วันนี้เราต้องมีความหลากหลายในการเดินหน้าประเทศ จะไปหวังพ่ึงส่งออกสินค้าอย่างเดียวก็คงไม่ได้อีก 
เพราะฉะนั้นเราต้องเพ่ิมเติมเรื่องของการผลิตของประเทศนี้ให้มากข้ึน มีแบรนด์ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเราออกมา  
เพราะฉะนั้นเรื่องเขตเมืองใหม่ เรายกตัวอย่าง เราเคยไปดูงานหลาย ๆ ประเทศมาแล้ว เช่น เกาหลีบ้าง อะไรบ้าง 
ผมดูแล้ว เมืองหลวง จริงๆ มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ เมืองหลวงเก่าก็อยู่แบบเดิมไป เมืองหลวงใหม่ข้ามแม่น้ าสะพาน
มาเขาก็ตีกรอบวางผังเมืองได้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ก าหนดรูปแบบการก่อสร้างตึกให้เป็นวัฒนธรรมของ
ไทย มีแบบไทย ๆ บ้าง ไม่ใช่ออกแบบเป็นสี่เหลียมกล่อง ๆ ออกมา แล้วก็ทรุดโทรม วันหน้าผมว่า น่าต้องท าอย่าง
นั้นนะ แต่ถ้าท าท้ังหมดก็คงไม่ได้ ก็มีการต่อต้านมากมาย ตรงไหนท าได้ท าไปก่อน ก็จะเป็น               
แบบอย่างเป็นแนวทางที่จะท าให้บ้านเมืองเราสวยงามในอนาคต คนจน คนมีรายได้น้อยอยู่ก็ต้องดูแลเขาจะท า
อย่างไร เราจะมีการให้เขาทาสีทาสันได้อย่างไร ต่างประเทศผมดูมาเห็นเขาใช้การคืนภาษีให้อะไรให้ เพ่ือให้เขาไป
ทาสี อะไรอย่างนี้ไปคิดเอาก็แล้วกัน ผมฝากรัฐมนตรีด้วย  ในส่วนเหล่านี้ เมื่อประชาชนรู้ว่า โอกาสวิกฤตหรืออะไร
ก็แล้วแต่ที่เขาจะเจอในวันข้างหน้า เขาได้เตรียมการเขาไว้ให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ ถ้าเขาคาดเดาอะไรไม่ได้เลย อนาคต
ไม่รู้เลย รู้แต่เพียงว่าต้องหากิน หาเงินวันละ  200-300 บาท ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างเดียว ผมว่าไปไม่ได้ 
อย่างไรก็ไปไม่ได้ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไป เขาต้องพัฒนาตัวเอง เพราะเขาเห็นโอกาสข้างหน้าของ
เขา เปลี่ยนอาชีพเขาไปรองรับงานในวันข้างหน้า เราต้องช่วยเขา รัฐก็ต้องช่วย ในส่วนของการด าเนินชีวิต การ
ด าเนินอาชีพ ผมไม่อยากให้มองว่า วันนี้สังคมไทยพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนมีรายได้น้อยเขาก็ไปให้การบริการ 
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่าง ๆ แต่ผมคิดว่า ถ้าให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดไป ผมว่ามันคงไม่ใช่ อยากให้เขา
เป็นเจ้าของกิจการบ้างท าอะไรบ้างขึ้นไปในอนาคต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนในระยะยาวต่อไป เพราะฉะนั้น
รัฐต้องก าหนดนโยบาย มีแผนการปฏิบัติทางราชการของแต่ละหน่วยงานที่จะท าต่อไปให้มีทิศทางไม่สะเปะสะปะ 
ไม่แยกกันด าเนินการ ไม่มีการบูรณาการ ไม่มีใครรับผิดชอบ วันหน้าก็ต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ ถ้าอะไรมันขึ้น
มาแล้วมันไม่เรียบร้อยไม่ดี ก็กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต้องรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น 
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หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง หน่วยงานเสริม อะไรก็แล้วแต่ ในฐานะที่ว่ารัฐจะต้องชัดเจน มีค าตอบให้กับ
ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ อันนี้เป็นประเด็นส าคัญ 
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ 
วันนี้การแถลงนโยบายนั้นได้จัดพิมพ์เอกสารไปแล้ว แจกจ่ายไปแล้วทั้ง 11 ด้านความยาวประมาณ 25 หน้า แต่
ท าไมของผมมากก็ไม่รู้ สงสัยที่พูดเติม ๆ มากไปหน่อย ทั้งหมดมี 97 หน้า ฉะนั้นอย่าเพ่ิงง่วงไปก่อน และเอกสารนี้
ถือเป็นนโยบายที่เป็นทางการที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ก็
ต้องไปช่วยกันอธิบายทั้งส่วนราชการ ทั้งเอกชน ประชาสังคมให้เข้าใจว่า เขียนออกมาได้อย่างไร บางคนบอกว่า
เขียนมาแล้วก็เหมือนเดิม เหมือนตรงไหน ไปดูที่ข้างในวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปมันลงรายละเอียดมากมาย 

ผมจะขอเรียนด้วยวาจาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการและเน้นย้ าให้ท่านเข้าใจ ในเรื่องประเด็นหลักส าคัญท่ีรัฐบาลจะ
เร่งผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ในระยะเวลาอันสั้นและเราก็ต้องเริ่มด าเนินการให้ได้โดยทันที กระผมใคร่ขอ
เรียนดังต่อไปนี้ 

นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศไทยมาอย่างไรเป็น
เวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเมืองของเรานั้นเป็นแผ่นดินทองพระมหากษัตริย์ สมัยโบราณมีการต่อสู้กับ
อริราชศัตรูมามากมาย ทุกพระองค์ท าส่วนสิ่งที่ดีงามมาให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด วันหลังคงจะต้องเอามาให้
ชัดเจนขึ้นว่า รัชกาลที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ทรงท าอะไรไว้บ้าง บางคนไม่รู้แล้ว วันนี้เด็กนักเรียนไม่ทราบ รถไฟ
มาจากไหน รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานมา ไปรษณีย์ โทรเลข ต่าง ๆ เหล่านี้ หลาย ๆ อย่างทุกพระองค์เตรียม
พ้ืนฐานประเทศไว้ทั้งสิ้น จนกระทั่งรัชกาลที่ 7 ก็เป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เพราะฉะนั้นรัฐบาลถือว่า
เป็นหน้าที่ส าคัญอันยิ่งยวด ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษา                พระบรมเด
ชานุภาพ อันนี้ส าคัญนะครับ จะต้องรักษาไว้ให้ได้ จะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้มีการแพร่หลายในระบบ                  โซเชี่ยล
มีเดียมากมาย เราต้องจ าเป็นดูแลเรื่องนี้ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม และเราก็คงไม่ด าเนินการต่อคนที่หวังดี เรา
คงด าเนินการต่อผู้ที่ประสงค์ร้ายเจตนาร้าย ทราบดีอยู่แล้วว่าเขามีเจตนาอย่างไรในส่วนนี้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ไม่ใช่การโฆษณาชวน
เชื่ อ  ผมเห็นมีค ากล่ าว อ้างในโซ เชี่ ยลมี เดี ยว่ า  ประชาสัม พันธ์กันมากเกิน ไปหรือ เปล่ า  อะไรหรือ                                                         
เปล่า ผมว่ามันไม่ใช่ เป็นเรื่องของการปลูกจิตส านึกของคนเราให้ระลึกถึงบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เหมือนที่เราตั้งค่านิยมไว้ว่าต้องดูแลพ่อแม่ ผู้ปกครองอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ พระองค์ทรงเป็นพ่อแม่ของแผ่นดินใน
เรื่องพระราชกรณียกิจก็เช่นเดียวกัน เด็กสมัยใหม่นั้นไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ไม่เคยเห็นท่านทรงงานในสมัยเมื่อใน
หลายสิบปีที่ผ่านมา เราก็ต้องให้เขารู้ว่า ท่านทรงงานอย่างไร สิ่งที่ท่านทรงงานไปแล้ว แล้วท่านทรงท าอะไรออกมา
บ้าง เรื่องนี้คงมีมากมาย บางคนตีว่าท าไมต้องใช้งบประมาณตรงนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะเป็นการสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยของจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแลคือ เรื่องการรักษาความ
ปลอดภัย ถวายความปลอดภัยสถาบัน การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งท่านทรงเริ่มไว้ทั้ง
หมดแล้วมีศูนย์ทุกภาค ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้องทรงทดลองด้วยพระองค์เอง ทรงช่วยรัฐบาลมาโดยตลอด ไม่ได้
ไปแย่งชิงงานอะไรต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐมาเลย ท่านทรงรู้พระองค์ว่าท่านจะท าอะไรบ้าง เราจะต้องให้ทุกคนได้
เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน และแนวทางแนวพระราชด าริต่าง ๆ เพ่ือจะสามารถน าหลักการเหล่านั้นมาใช้ใน
การประยุกต์ มาประยุกต์ให้สามารถปฏิบัติใช้ในราชการในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน จะเห็นได้ว่าท่านทรงท าทุกอย่างให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเร่งขยายผลโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันนี้ก็มีศูนย์อยู่แล้ว และก็ 
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ขยายศูนย์ของท่านออกไป ไม่ใช่ไปขยายศูนย์ของท่านแบบนั้น ด้วยในส่วนของท่าน แต่ขยายความรู้ ขยาย
วิทยาการต่าง ๆ แนวพระราชด าริออกไปรอบ ๆ นอก เดิมเราเคยเรียกว่าหมู่บ้านหลัก หมู่บ้านรอง หมู่บ้านบริวาร 
วันนี้เราก็ต้องก าหนดศูนย์ต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วก็ เชื่อมต่อว่าจะท าอย่างไรในต าบล หมู่บ้าน จะมี
ศูนย์การเรียนรู้เชื่อมต่อกันไป ขยายงานของพวกท่านออกไป อย่าให้ท่านทรงเป็นพระราชภาระอีกต่อไปเลยนะ
ครับ   วันนี้ผมได้สั่งตั้งไปหลายศูนย์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร 880-882 ศูนย์ ต่อไปที่จะต้องน า
แนวพระราชด าริของท่านมา อันไหนเรื่องดิน เรื่องน้ า เรื่องสภาพภูมิอากาศ อะไรจะปลูกอย่างไร อะไรจะพัฒนา
อย่างไร ให้มีผลผลิตสูงขึ้นอะไรเหล่านี้ ทั้งการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหลายกระทรวงที่
เกี่ยวข้องต้องน ามาให้ไปถึงประชาชนให้ได้โดยเร็ว ก าหนดพ้ืนที่ชัดเจน อะไรหลัก อะไรรอง อะไรบริวาร ท าทั้งสอง
อย่างคือ เข้ามาเรียน เข้ามาศึกษา เข้ามารับค าแนะน า ระยะเวลาอันสั้นในศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งของรัฐบาล ทั้ง
ของท่าน ทั้งของพระองค์ท่านที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วันนี้กองทัพบกก็ไปตั้งศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหารทุกค่ายแล้ว 
ถ้าไม่มีที่ไหนไปก็ไปค่ายทหารบ้าง ไปของกระทรวงโน่นกระทรวงนี้บ้าง แล้วก็เขาไปสู่พระองค์ท่าน ผมว่าเราจะได้
เกร็ดความรู้ต่าง ๆ มากมายในอันที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะแข่งขันกับคนอ่ืนเขาได้ในอนาคต อันนี้ก็มีความ
จ าเป็นในการด าเนินการนโยบายที่ 1 เพ่ือสร้างความสมบูรณ์พูลสุขแก่ประชาชนในที่สุด                                                           

นโยบายที ่2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
     ระยะเร่งด่วนวันนี้เราต้องเร่งให้ความส าคัญการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

เหลือเวลาอีกไม่เท่าไรแล้ว ปีเศษ ๆ วันเราต้องเริ่มเตรียมการ วันนี้เราก็ได้เอาสิ่งที่ค้างคา สิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่มาเร่ง
ด าเนินการ โดยใช้งบประมาณปี 57 ที่เหลืออยู่ แล้วก็ใส่เข้าไปในปีงบประมาณ 58 อยู่แล้ว ในการที่จะท าให้มัน
ทันเวลาปี 58 การเปิดช่องทางการค้าอะไรก็แล้วแต่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แก้ทุกระบบ และมีการบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางบก ทางทะเล ทางอากาศ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ
สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ว่าเราจะรบกันไปอีกหรือเปล่า จะรบกันไปท าไม แต่วันนี้โลกเขาไร้
พรมแดนแล้ว ท าพรมแดนให้เป็นพรมแห่งการร่วมมือกัน พรมแดนแห่งความสันติสุข ผมอยากให้เดินไปอย่างนั้น 
และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน วันนี้เราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตั วเราเองด้วย 
เพราะว่าเป็นศักยภาพ ถ้าทุกคนทราบความมั่นคง ท าไมความมั่นคงจะต้องใช้งบประมาณไปท าโน่น ท านี่มากมาย 
เราต้องสร้างศักยภาพประเทศให้ได้ก่อน ถ้าเรามีศักยภาพ ประเทศเข้มแข็งมันมี 2 อย่าง อ านาจทางโลกที่มี                                                      
ตัวตน คือ มีทหาร มีอาวุธ มีอะไรก็แล้วแต่ อีกอันหนึ่งคือ อ านาจกับระบบที่ไม่มีตัวตน คือเรามีศักยภาพที่เข้มแข็ง 
เมื่อเรามีศักยภาพที่เข้มแข็ง การต่อรองการเจรจากันต่าง ๆ เป็นประเด็นส าคัญ ถ้าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็ง ศักยภาพ
ในการต่อรองเจรจาจะลดลงไป ไม่เกรงใจ ไม่ได้มีไว้เพ่ือไปรบกัน แต่มีเพ่ือไว้สร้างความทัดเทียมกัน เพราะว่า
อย่างไรก็ตามในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ท่านจะเอาตะวันตกมาดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะไปรบกับใคร
ท าไมจะต้องเตรียมการเหล่านี้ เหล่านั้น ถ้าใครคิดอย่างนั้นก็วันหน้ามารับผิดชอบด้วยก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นวันนี้
เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากเราสร้างความแข็งแกร่งของเราเองแล้วนั้น เราคงต้องเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร
ร่วมกันของอาเซียน วันนี้มีการประชุมของทุกเหล่าทัพ กองทัพไทย บก เรือ อากาศ ต ารวจ ก็มีการหารือร่วมกันกับ
ประเทศในอาเซียนแล้วว่าเราจะร่วมมือทุกด้านกันอย่างไร มีการประชุมร่วม มีการจัดประชุมทางด้านงานข่าวอะไร
ต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี แลกกันไปแลกกันมา มีการประชุมนายทหารระดับสูง นายต ารวจระดับสูง ก็มีมาโดยตลอด 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจและร่วมมือกันอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติ การร่วมมือป้องกัน
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท การจัดก าลังไปปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพเหล่านี้ ไม่ใช่ดูแลประเทศเราอย่างเดียว เราต้องดูแล
โลกด้วยในทางที่เราเป็นสมาชิกของเขา เราสมัครเข้าไปแล้ว เราก็ต้องท า ถ้าเราไปรบร่วมกับเขาหรือไปรักษา
สันติภาพกับเขา แล้วเรากระจอกงอกง่อยไป ก็เสียศักดิ์ศรีประเทศเรา  
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ก็แย่ลง เพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ ให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และเข้มแข็ง อันนี้ขอให้ก าลังใจอีกครั้ง
หนึ่ง   ถ้าเราเข้มแข็งดี ข้อพิพาทต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นก็จ ากัด การสู้รบก็เกิดในพ้ืนที่จ ากัด เขา
เรียกว่าสงครามจ ากัด ก็รบเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้ารบเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วใหญ่ ๆ ขยับเคลื่อนรอไว้ พวกนั้นก็เกรงใจมันก็
ไม่เกิดต่อไป มันก็หยุดต้องมาเจรจา การรบทุกอย่างเจรจาทั้งสิ้น แต่ถ้าท่านไม่มีกองหนุนที่มั่นคงแข็งแรง ไม่มี
ทหารที่เพียงพอ ไม่มีรถ ลา ม้า ช้างที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่มีใครเกรงใจเราหรอกครับ ต่อให้ท่านมี
เศรษฐกิจดีแค่ไหน มีทรัพยากรแค่ไหน ท่านไม่มีก าลังที่เข้มแข็ง ท่านก็ดูแลทรัพยากรของชาติไม่ได้    เหมือนท่านมี
ทองสลึงนึง ท่านไม่ต้องมีตู้เซฟหรอก ใครมีทอง 5 บาท 10 บาท เดี๋ยวก็ต้องเริ่มมีที่เก็บของใหม่ ใช่ไหม เรื่อง
ธรรมดา ถ้าเราจะมุ่งหวังว่าเราจะเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจในอาเซียนต่อไป เราจะมีทรัพยากรมากข้ึน เราจะเป็นผู้ค้น
คิดเทคโนโลยีเมื่อไร ท่านก็ต้องเตรียมก าลัง ฝ่ายสังคมจะเป็นเซฟให้ท่าน วันหน้าจะได้ไม่ทะเลาะกัน เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามุ่งไปสู่การจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารพ้ืนที่ชายแดนทางบก 
ทางทะเล ทางอากาศ ในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อันนี้เป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
นโยบายเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้วยปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านทราบดีเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่เราต้องแก้ปัญหา เราเปิดขึ้นมาตั้งแต่ 2547 วันนี้ก็ 10 ปี ผมถือว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงความคิด 
เพราะฉะนั้นต้องใช้หลายวิธีการ หลายยุทธศาสตร์ เรามียุทธศาสตร์ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งท าโดยส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยรัฐบาลที่ผ่านมา เราก็เดินหน้าวันนั้นตามล าดับ ที่มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 
2555 เสร็จแล้วมีการเพ่ิมการพูดคุย เดิมใช้ค าว่า พูดคุยสันติภาพ เราไม่ได้รบใคร เรารบคนในชาติเราเอง มีความ
แตกต่างทางความคิดอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเราใช้ค าว่า เป็นการพูดคุยเพ่ือสันติสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยด้วยกัน 
ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิมนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ในตรงนั้นเราใช้น าในเรื่องของยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจคือเข้าใจอะไร เข้าใจพื้นที่ เข้าใจคน เข้าใจปัญหา เราจึงไปหาวิธีการแก้ปัญหา
ได้ ทั้งทางบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน และ
การพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างทั้งหมด เราไม่ถือว่าเป็นการแยกดินแดน ไม่ถือว่าเป็นการอะไรต่าง ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่า
เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น ก็ยังไม่เคยพบ ไม่มีคนต่างประเทศอะไรมาเกี่ยวข้อง เราไม่ต้องการให้เข้าไปสู่ในเวทีสากล
ด้วย อันนี้ต้องเข้าใจ สื่อทุกสื่อก็ต้องเข้าใจ ในการเขียนต่าง ๆ บางครั้งก็เป็นอันตรายในการแก้ปัญหาของเรา ทุ ก
ประเทศในอาเซียนบอกว่า ถือว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศไทย แต่คนไทยจะเอาเป็นปัญหาภายนอกของ
ประเทศ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อาจจะหวังดี ผมไม่ได้ว่า เพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้แนวทางในการพูดคุยกันให้ดี
ที่สุด กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ใครจะช่วยอ านวยความสะดวกก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมในเรื่องนี้สร้าง
ความเข้าใจกับผู้เห็นต่างจากรัฐ ขณะเดียวกันการด าเนินการทางกฎหมาย ทางยุทธวิธีก็ท าไป วันนี้ทหารลงไปอยู่ 
40,000 กว่าคน ไม่ได้ลงไปสงครามนะครับ ลงไปเพ่ือไปบังคับใช้กฎหมาย ไปช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ช่วยเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองในพ้ืนที่ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไหนเกิดขึ้น มีความเดือดร้อน ทุกประเทศในโลกก็ต้องมีก าลังทหารลงไป 
ไม่ใช่ลงไปไล่ล่าท้าฟันใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจกันตรงนี้ด้วย   เรายึดถือกระบวนการยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการ 
วัฒนธรรมและภูมิสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ ขจัดการฉวยโอกาสต่อความรุนแรงแทรกซ้อนเป็นปัญหา ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การค้าขายผิดกฎหมาย ขายน้ ามันเถื่อนอะไรต่าง ๆ มีผลกระทบทั้งสิ้น วันนี้ต้องแก้ทุก
อย่างให้หมด เราทราบปัญหาทุกปัญหา ปัญหาสังคม ปัญหารายได้ อาชีพ ความไม่เข้าใจ ปลุกปั่น ปลุกระดม ผู้ผิด
กฎหมาย ผู้มีอิทธิพล การค้าของหนีภาษี มีมาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ได้ พอแก้เข้าไปมันก็วุ่นวายขึ้น
พอสมควร เรื่องอะไรที่ไม่ได้แก้มันก็หมักหมม ไม่แก้มันก็วุ่นวาย เมื่อวานได้มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ปัตตานี มีการท า
ร้ายที่ อบต.หรือ อบจ. ก็ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคท่ี 4 ไปดูแลแล้ว ปรากฏว่าในขั้นต้นคือ เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยในตรง
นั้น ก็คงต้องแก้ปัญหากันไปนะครับ หาหลักฐาน หาอะไรชัดเจน จับกุมโดยทันที ด าเนินคดีให้ความชอบธรรม ให้
เข้าถึงขบวนการแก้ปัญหาทางกฎหมาย จะเข้าสู่ 



 

 

                                                              -44- 

กระบวนการยุติธรรมอย่างไร บางท่านบอกว่า ท าไมแก้ไม่ได้สักที ท าไมไม่ได้ เพราะว่ามันมีหลายประการด้วยกันที่
เขาใช้ในการต่อสู้กับรัฐก็คือ การใช้กระบวนการทางกฎหมายเลือกทนาย เลือกเฉพาะนี่ ก็ต้องเข้าคิวรอเวลานาน 
ถ้าให้เขาไปเลือกคนอ่ืนเขาก็ไม่ไป เขาเชื่อมั่น ทนายบางแห่ง อันนี้คงเรียนขั้นต้นเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้น
อยากให้ท่านเข้าใจถึงปัญหาทั้งในแง่ของรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ร่วมกันด้วย เราคงท างานไม่ได้ไม่ถึง 10 ปี ถ้า
เราไม่รู้อะไรเลย บางคนบอกเราไม่ทราบอะไรเรื่องใต้ ทราบทั้งหมด แต่มันแก้ไม่ได้แก้ 2 วันแล้วจบ แต่บาง
ประเทศใช้เวลาในการแก้ มีปัญหามา 50 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกัน 50 ปี 60 ปี วันนี้สตาร์ทเริ่มต้น
อะไร พูดคุยสันติภาพแล้ว ก็ก าหนดขั้นตอน Road Map ใหม่ สตาร์ทหนึ่งใหม่ วันนี้ไม่ใช่จบนะครับ หลาย ๆ 
ประเทศรอบบ้านเรา ไม่ได้จบนะ เริ่มสตาร์ทใหม่หนึ่ง หนึ่งจะเอาเรื่องอะไร Road Map จะท าอะไรก่อนอะไรหลัง 
วันนี้เราปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดแล้ว ขอให้เข้าใจว่านอกจากนั้นแล้วปัญหาส าคัญอีกอันหนึ่งคือ ปัญหายาเสพ
ติ ด  ก า ร ค้ า อ า วุ ธ  ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ รุ น แ ร ง  ห มั ก ห ม ม  บ่ อ น ท า ล า ย ค ว า ม ส ง บ สุ ข                                         
และคุณค่าของวันนี้ของสังคมไทย ถ้าหากปล่อยไว้อนาคตก็กระทบความม่ันคงของชาติอีก รัฐบาลก าหนดให้ปัญหา
ยาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ แรงงานทาสและอ่ืน ๆ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้เป็นปัญหาของสังคม
ด าเนินการป้องกันแก้ไข บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เน้นในเชิงป้องกันมากกว่าปราบปราม ไม่เช่นนั้นเราต้อง
เสียงบประมาณมาก สูงมากทั้งระบบ ป้องกันปราบปราม ฟื้นฟูอีกมากมายไปหมด และท าได้ไม่ได้ต่อเนื่อง เพราะ
งบประมาณรัฐมีจ ากัด   ในส่วนของการท างานเหล่านี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่นปัญหา
สาธารณะ สิทธิ บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว วันนี้เข้าเมืองก็มีปัญหาใน
เรื่องของคนที่เข้ามาท่องเที่ยว คนที่เข้ามาประกอบกิจการ คนที่เข้ามาประชุม สัมมนา วีซ่าจะท าอย่างไร วีซ่ารันจะ
ท าอย่างไร ผมได้สั่งการชั้นต้นไปแล้ว เดี๋ยวก็คงแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวง ทบวง กรมต่อไป มีงานทุกงานรอ
ท่านรัฐมนตรีไว้หมดแล้ว เดี๋ยวท่านก็ไปขับเคลื่อน ท่านก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น จากที่พวกผมท าไว้ คสช. นะ
ครับ  ในท้ายที่สุด ในกลุ่มนี้ เรื่องด้านการต่างประเทศ ประเทศเรานั้นจะยึดหลักการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือจะใช้กลไกทางการทูตแบบบูรณาการไว้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งการคุ้มครองดูแลคนไทย ผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างแดน และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ ให้มีลักษณะสากล
มากยิ่งขึ้น วันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เรามีพันธสัญญามากมาย ต่อให้เราเข้มแข็งอย่างไรก็ตามเราอยู่ไม่ได้ใน
โลกนี้แน่นอน คนเดียวไม่ได้ ประเทศไทยอยู่ไม่ได้ ทุกประเทศเราจะเห็นว่ามีข้อผูกพันมากมาย มีมาตรการกีดกัน
ทางการค้า มีข้กตกลง FTA มีข้อตกลงเรื่องภาษี ลดภาษี 0% มีผลกระทบกับประเทศไทยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น
เหล่านี้ต้องรับรู้โดยทั่วกันทั้งฝ่ายความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ ทุกคนต้องเอานโยบายเรื่องความ
มั่นคงเข้าไปสอดคล้องในทุกมิติด้วย เพราะฉะนั้นจ าเป็นที่จะต้องสร้างก าหนดนโยบายทางการทูตในเชิงบูรณาการ 

นโยบายที ่3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ 
            วันนี้เราก็ทราบดีอยู่ว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการอะไรต่าง ๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วมได้
น้อยมาก เพราะว่าอะไร โอกาสในการเข้าถึงน้อยไป รัฐบาลจะให้ความส าคัญเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าคือ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่แบ่งชนชั้น ไม่มี ไม่มีชน
ชั้น ประเทศไทยไม่มีชนชั้น มีคนไทยทั้ง อย่าไปพูดหากัน คนชั้นโน้นชั้นนี้ ไพร่ อ ามาตย์ ไม่มีหรอกครับ จะมีได้
อย่างไร ยกเลิกทาสไปตั้งนานแล้ว รัฐบาลจะให้ความส าคัญเร่งด่วนในเรื่องนี้ ความเป็นธรรม แก้ไขความเดือดร้อน 
ผู้ด้อยโอกาสให้ลืมตาอ้าปาก มีโอกาสทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมมากขึ้น จะเร่งการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากิ น
ของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวนให้เป็นรูปธรรมยั่งยืนที่ผ่านมาก็แก้กันมาทุกรัฐบาล ก็ยังแก้ 
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ไม่ได้ วันนี้เราก็จะแก้เริ่มต้นให้ได้ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยอาจจะกระจายสิทธิการถือครองให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
ไม่รุกล้ า หรือออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ วันนี้ไปดูสิครับ ที่ดิน สปก. เปลี่ยนไปกี่เจ้าแล้ว ผมก าลังสั่งการ
ให้ส ารวจมา ว่าใครยังเป็นเจ้าของที่ดินที่เราแบ่งมอบไปให้แล้ว แล้วไปขายต่อ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นกระทรวงที่
เกี่ยวข้องรับด าเนินการนะครับเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร เรื่องนี้มีอยู่ 2-3 เรื่อง เรื่องนี้ก็คือ
ในเรื่องของการเปลี่ยนมือในสิ่งที่ราชการมอบให้แล้ว พอมีเรื่องของพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.) เรื่องอะไรออกมา
สมัยที่ผ่าน ๆ มา ก็เขาเรียกว่า เพ่ิม น าไปเป็นทุน เปลี่ยนทรัพย์เป็นทุน เรียกว่าขยายไปเรื่อย ๆ และเปลี่ยนมือกัน
ไปเรื่อย ๆ และคนที่เป็นเจ้าของเดิมก็ไม่มีที่ท ากินอีก ลองมาเช็คดูเรียกร้องมาทั้งหมด บางคนก็เคยลักที่ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ไปแล้ว วันนี้ขายไปหมดแล้วและวันนี้ที่บางที่ แม้กระทั่งที่ดินชาวนา
เกษตรกรขึ้นบัญชีไว้นี้ บางอันเปลี่ยนมือไปหมดแล้ว นายทุนเป็นเจ้าของหมด ต้องตรวจสอบให้ได้ ชัดเจนว่าใคร
เป็นเจ้าของที่ดินแน่นอน ไม่ใช่นายนั่นนายนี่ถือไว้จริง ๆ แล้วเป็นลูกจ้างเขา เพราะฉะนั้น ในส่วนของนายทุนก็จ้าง
เจ้าของที่เดิมท านาไป ฉะนั้นผลประโยชน์ก็ได้แค่ค่าจ้างจะให้ท าเท่านั้น เท่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นคนปลูกอีก นายทุนก็
รวยทั้งปี คนท านาก็จนลง ๆ ทุกวัน เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องชาวนามีกี่กลุ่ม  เรื่องเขตท่ีดินซับซ้อน เรื่องการก าหนดแนว
เขต การดูแลสัตว์ป่า เช่น ช้างจะออกมาได้อย่างไรจะกันช้างได้อย่างไร ไม่ให้ออกมาไร่ของประชาชน รบกวนกันไป
หมด เพราะฉะนั้นต้องท าให้เกิดความยั่งยืนขึ้น อันนี้ก็คงจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย ต่าง ๆ ก็คงต้องไปดูเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับช้าง ก็คงต้องดูช้างด้วย ดูวัว ดูกระทิง ดูอะไรทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย ดาวเทียมส ารวจ แผนที่แต่ละกระทรวง ทบวง กรมต้องมีแผนที่ฉบับ
เดียวกัน มาตราเดียวกันถ้าดูคนละมาตราก็เละไม่หมดไปตรงสักอัน เพราะฉะนั้นท้ายสุดก็ไปออกโฉนดก็ได้ทุกทีไป 
อันนี้ต้องมารีบปรับแก้ เรื่องแผนที่ต่าง ๆ เขตที่ดินซับซ้อน แนวเขตผืนป่า ผืนป่าที่บุกรุกไปแล้วจะท าอย่างไร 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ว่าอย่างไร ตรงไหนที่ยังไม่รุก ก็ไม่ได้เด็ดขาดจับติดคุกทันที่ก็ว่าไป ตรงไหนที่ล้ าไปก็ใช้
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มาแก้ปัญหาไป ตรงไหนที่ไม่ติด 2 เรื่องนี้สิ้นสุดแล้วก็ด าเนินการไป ปลูกป่าเพ่ิมเติม ปลูกป่า 
เดี๋ยวผมพูดอีกที เดี๋ยว ๆ มาก จ าได้ในเรื่องของการจัดที่ดินท ากิน ผมคิดว่าเราอย่ามาใช้โฉนดโน่น โฉนดนี่กันเลย 
ผมคิดว่าเราต้องน าเอาแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์ ชาวนา ชาวไร่จัดกลุ่มไป เป็นกลุ่มที่
ไม่มีที่ท ากินก็จัดกลุ่มไปแล้วรักษาที่ดินให้เป็นที่ดินส่วนกลาง ให้เขาไปท าให้มีน้ า ส่งเสริมโน่น นี่เขา เขาไม่ต้อง
ลงทุนลงแรงแล้วเขาก็แบ่งปันผลประโยชน์ไป 50% 60% ออกแรงมา เพ่ือไปดูแลพ่อแม่พ่ีน้องก็แล้วแต่ อันนี้เป็น
นโยบายที่เป็นแนวทาง แนวคิดไปก่อนก็ลองด าเนินการดู ป่าที่ปลูกถ้าป่าที่บุกรุกแล้ว แล้วจะเป็นบุกรุกเป็นพืช
เศรษฐกิจอยู่แล้ว โค่นทิ้งจะดีหรือไม่ ถ้าจะไปปลูกเสริมโค่นบางส่วนปลูกเสริมป่าบวกป่าเศรษฐกิจเข้าไปด้วยแล้ว
น าคนที่ไม่มีรายได้มาท าประโยชน์บ้าง ก็มีรายได้ดีกว่าไม่มีอะไรจะท า ผมคิดอย่างนั้นนะครับ   ในเรื่องของการลด
ความเหลื่อมล้ า เฉพาะหน้ารัฐจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง นี่มีนิสิต นักศึกษาอยู่ข้างหน้า
มากมาย ท าอย่างไรบางคนก็ไม่มีฐานะ พ่อแม่ก็ล าบาก บางคนก็ไปกู้เงินยืม บางคนก็ไม่มีใช้ อะไรท านองนี้ ต้อง
ช่วยกันดูแล เร่งโอกาสอาชีพรายได้ที่มั่นคง ได้แก่ ทุกแรงงานทั้งใน นอกระบบรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ที่ยังต้องการโอกาสในการท างานมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบเขาและยกระดับคุณภาพแรงงาน วันนี้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานใช้
แรงงานเกือบทั้งสิ้น แรงงานที่มีคุณภาพน้อยมากและเราขาดจริง ๆ คนไทยก็ไม่ท างานเหล่านี้ จะท าอย่างไรแล้วจะ
ท าอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงคนของเราให้มีความรู้ ความสามารถ ถ้าไม่ท าตรงนี้ก็ต้องไปท าตรงสูงขึ้น สูงขึ้น
ก็ต้องมีความรู้ความสามารถจบมหาวิทยาลัยมาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ไม่ไปจ้าง   
วันนี้ปัญหาของบ้านเราทุกอย่างดีหมดแต่ภาษาเขาบอกว่าแย่มาก ทุกประเทศเขามีปัญหาเรื่องภาษา คือ สั่งการไม่
เข้าใจ เพราะฉะนั้น ต้องยกระดับคุณภาพแรงงานควบคู่กัน วันนี้เราน าเอานอกระบบมาใส่ในระบบไปหมดแล้ว 
แล้วก็มีหนีอยู่บ้างที่ไปสลับเป็นยามและไปท าคดีต่าง ๆ 2-3 วันนี้ กับเด็กกับอะไรนี้ ผมว่าไปตรวจสอบว่าอยู่ได้
อย่างไรและบริษัทรับได้อย่างไรในเมื่อไม่มีใบอนุญาต ต้องด าเนินคดี 
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เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ถ้าไม่ท าทั้งระบบก็ท าเฉพาะคนก่อเหตุแล้วคนอื่นก็เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปวันหน้าก็เกิดอีก แก้ไป
ทุกครั้งไป เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แรงงานนอกระบบให้เข้าระบบให้มากท่ีสุดจะต้องไม่มี 
พูดง่าย ๆ ถ้าเข้ามาแล้วต้องคุมครองด้วยรัฐและด้วยกฎหมาย วันนี้ก็บอกว่ามีทั้งแรงงานประจ าวัน ไปเช้า เย็นกลับ 
แรงงานตามฤดูกาลตัดอ้อย ขุดมัน อันที่ 3 คือ แรงงานประจ าปีแต่ก่อนนี้ก็ดูแต่ละอย่างกันเท่านั้น วันนี้ผมก็สั่งไป
แล้วต้องดูทั้ง 3 อย่าง ว่าท าอย่างไรมีโควตาอย่างไร Demand อย่างไร Supply อย่างไร ใครเป็นผู้จัดการบริหาร
ต้องท าให้ครบระบบ ถ้าเราสามารถให้แรงงานต่างชาติมาได้ชายมาก ๆ ก็ดีตั้งโรงงาน โรงอุตสาหกรรม ดักไว้ที่โน่น
ให้เขาไปท างานที่โน่นกับคนไทยจะได้มีรายได้ร่วมกัน รักกัน ไม่ใช่มุ่งหวังเข้ามาข้างในทั้งหมดคงไม่ได้ ต้องตั้งให้
ชัดเจนสถานประกอบการอะไรต้องการแรงงานประจ าวันระยะ ไปเช้า เย็นกลับ อะไรต้องการเฉพาะฤดูกาล อะไร
เป็นรายปี รายปีก็ขึ้นทะเบียนเสียภาษีเสียค่าด าเนินการ วันนี้ลดทุกอย่างตั้งศูนย์ One Stop Service ให้ ตั้ง
การงบประมาณต่าง ๆ ลดไปหมดก็ทุกคนเต็มใจที่จะเข้าไปในระบบ แต่ลดมาก ๆ ก็ไม่ได้เพราะเราต้องดูแลอย่าง
อ่ืนเขาด้วย ตรวจโรค สวัสดิการ การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เราก็ต้องดูแลตามสัดส่วนที่เรามีอยู่ วันนี้
ติดปัญหาอย่างเดียวคือ ประเทศรอบบ้านเขายังใช้เวลาในการท าวีซ่า 90 วัน ของเรา เราก็มีมาตรการผ่อนผันอะไร
ต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงก็คงต้องด าเนินการต่อไปในเรื่องนี้  ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนวันนี้ก็
ขอความร่วมมือว่าช่วยกันทั้งรัฐ ทั้งเอกชนช่วยกันจ้างงานเร่งด่วน จ้างงานเฉพาะหน้าระยะสั้น ส่วนนิสิต นักศึกษา
ที่ใกล้จะจบมาฝึกงานมีเงินให้เขา มีเบี้ยเลี้ยงให้เขาอะไรบ้างแค่นี้ ได้เรียนรู้และบรรจุถ้ามีโอกาส ไม่ต้องไปรอสอบ
กันไปสอบกันมา เราก็ได้คนที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน อันไหนที่ต้องการเทคโนโลยีก็ไป
เอาจากมหาวิทยาลัย จากวิทยาลัยที่เขาเฉพาะทางเก่ง มีฝีมือ ในการท างานก็น ามาฝึกเราจะได้ยกระดับนิสิต 
นักศึกษาเราให้มากขึ้น สถานศึกษาต่าง ๆ ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ไม่ใช่จ่ายครบจบแน่ ไม่เอา ต้องเลิก 
เฉพาะฉะนั้น จะได้มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจ้างงาน ผมอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า 
ในระยะต่อไปว่ารัฐบาลจะท าให้ระบบความคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม การออมก็จ าเป็น วันนี้หนี้สาธารณะ 
หนี้บุคคลมาก เขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนจะท าอย่างไร ทุกคนมีหนี้และผ่อนได้ก็ไม่เป็นไร แสดงถึงขีดความสามารถใน
การเป็นหนี้ ใช่ไหม มีรายได้พอเพียงผ่อนช าระได้ ทุกคนก็ต้องสร้างบ้าน สร้างช่องให้ลูก ให้เรียนหนังสือสูง อะไรก็
ว่าไป แต่ถ้าสร้างหนี้ แล้วไม่มีขีดความสามารถช าระหนี้ มีปัญหา ถึงต้องมีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การทวง
หนี้อะไรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราต้องไปดูแลทั้งหมดระบบการออมก็เป็นสิ่งส าคัญ เมื่อเจ็บป่วยจะท าอย่างไร ไม่ให้ใช้
ทั้งหมด อันนี้คือเรื่องบัญชีครัวเรือนทุกคนที่มีรายได้น้อยต้องท าบัญชีครัวเรือนว่าจะใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสม อัน
นี้มีแนวอยู่แล้วฝากกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วยอยู่แล้ว ดูแลเรื่องการท าบัญชีครัวเรือนให้ชัดเจนระบบการออม 
ระบบสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืนมากขึ้น อันนี้เขาเรียกว่ากระจายลงไปให้สวัสดิการชุมชนนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความร่วมมือ เหมือนกันกับที่เราตั้งคนที่ไปใกล้ชิดกับประชาชนมาก ๆ ให้ไปท างานให้
ไปเคลียปัญหาก็เร็วขึ้น ถ้าเราให้มีระบบสวัสดิการไปดูแลในพ้ืนที่ก็ดีขึ้น ที่คนจะต้องไม่ป่วย ไม่เจ็บ ดีกว่ามารักษา
คนป่วยที่หลัง เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งระบบ ดูแลผู้ยากไร้ตามอัตภาพ ผมไม่อยากเห็นภาพคนยากจน คนตา
บอด คนไม่มีข้าวจะกินออกทีวีช่องโน่นช่องนี่  เป็นเครื่องมือหากินอีก ผมไม่ชอบ ท าไมคนเหล่านี้ยังอยู่ได้กรม
ประชาสงเคราะห์อยู่ที่ไหน กระทรวงนั้น กระทรวงนี้อยู่ที่ไหน ผมไม่เข้าใจ ต่อไปนี้ถ้าเห็นที่ไหน เขตไหนแล้วก็เป็น
เรื่อง ไม่ได้ ประเทศไทยอย่างนี้ได้อย่างไร อย่างนี้ต่างประเทศเขาถึงบอกประเทศ You ยังมีช้างอยู่หรือเปล่า ขี่ช้าง
กันอยู่หรือเปล่า  เพราะฉะนั้นต้องพัฒนากันให้หมด ช่วยเหลือพัฒนาคนพัฒนาชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
สตรี เด็ก คนชรา ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษย์มีศักดิ์ศรี ผมจะเน้นย้ าในที่นี้
ว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เลย ถ้าปราศจากเรื่อง จริยธรรม คุณธรรมของคนไทยเรา ผม
ถึงก าหนดในเรื่องของคุณธรรม คุณธรรมคือของบุคคล คุณธรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว 
อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า แค่นี้พอแล้วไม่ตีกันหรอก ต่อไปสิ่งใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นระเบียบ เป็น
สิ่งที่สังคมยอมรับ 
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แล้วท าให้ประเทศชาติมั่นคงปลอดภัย เรียกว่าเป็นจริยธรรม อันนี้ภาษาไทยผมเปิดดูในค าอธิบายเขาก็ดี ครอบคลุม
ดี องค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมก็คือมีคนที่มีคุณธรรมอยู่ในองค์กรของท่านในห้าง  ร้าน ในบริษัทอะไรก็
แล้วแต ่อันนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญและผมได้มอบค่านิยมหลัก 12 ประการวันนั้นผมคิดเร็ว ๆ ได้มา 12 ข้อ วันนี้คิดได้อีก
ประมาณ 20 กว่าข้อ เอา 12 ข้อก็แล้วกัน ขอให้ท าได้ก่อน ตามนโยบายที่ประกาศไปแล้ว เป็นสิ่งส าคัญ ถ้าเราท า
อะไรก็แล้วแต่ ถ้าคนไม่พร้อมไม่ได้อะไรทั้งนั้น ความเหลื่อมล้ าจะลดลง ความเป็นธรรมมากขึ้น ความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมากขึ้น แล้วจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีมากข้ึน 

             รัฐบาลจะน าในเรื่องของการนโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ อันนี้ส าคัญ การศึกษาคือ 
สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต การทะนุบ ารุงศาสนา การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสังคมอันเข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพ 
และมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยการปฏิรูปการศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในการปฏิรูปของสภา
ปฏิรูปฯ ในส่วนขณะนี้ก็จะท าอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ ทั้งบุคลากรครู ทั้ง
ระบบการศึกษา หลักสูตร นักเรียนก็ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วย ที่เขาบ่นมาว่าเรื่องนั้น เรื่องนี้ 
ค่าใช้จ่ายสูง ต าราแพง ต าราใช้ไม่ได้ ส่งลูกน้องไม่ได้ อะไรท านองนี้ ผมว่าปัญหานี้ต้องลดลง การเรียนพิเศษ ผม
ไม่ได้ไปขัดขวางการเรียนพิเศษ วันนี้ต้องขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยัง จดทะเบียนกันหมดไหม มาตรฐานว่า
อย่างไร มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ บางมหาวิทยาลัยจบมาแล้ว เขาไม่รับท างาน ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ได้อย่างไร มหาวิทยาลัย
เหล่านี้ ก็ไปหยุดชะลอ ทบทวน ตรวจสอบ ให้เขาปรับปรุงใหม่ แล้วถึงจะท าได้ เปิดได้ เพราะฉะนั้นต้องไปแก้ ลง
รายละเอียดให้มาก เพราะฉะนั้นเราให้ความส าคัญเรื่องของการศึกษาในระบบก็คือในระบบของรัฐ  ต้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาไหน ชั้นมัธยมศึกษาไหน อุดมศึกษา นอกโรงเรียน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วันนี้ทหารที่เข้ามาเป็นพลทหารนี้ 2 ปี เราก็ทั้งฝึก ทั้งหัด ทั้งไปชายแดนแต่เราให้
เขาเรียน กศน. เพราะฉะนั้นทหารที่เข้ามาจะต้องมีตัวชี้วัดว่าจบ กศน. เท่าไร จากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไป
เป็น มศ.1 อย่างน้อยก็ 2 ปีต้องเรียนให้เพ่ิมขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ทหารพยายามที่ท าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ทุก
กระทรวง ทบวง กรม ช่วยเร่งรัดเรื่องเนื้องาน กศน. กระทรวงศึกษาไปดูเปิดมาก ๆ ให้เขามาต่อได้บางคนก็ออกไป
ช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 อยากจะเรียนหนังสือไปไม่ได้ ไม่รู้จะไปท าอย่างไร 
ก็ไปเรียน กศน. แล้วก็ไปเทียบมา แล้วก็เข้ามาเรียนต่อเม่ือมีโอกาส เมื่อมีเงิน 
ทองมากขึ้นเขาอาจจะต้องไปหาเงินในระยะแรก    เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนาคุณภาพคนไทย ให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยความคิดของเขาเอง สติปัญญาของเขาด้วย เราก็เสริมให้เขาฟังปัญหาของเขา ให้ทุกคนนั้น
ใฝ่รู้ รวมทั้งไปถึงการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย บางคนเขาไม่อยากจะ มีใช่หรือมี่การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนที่บ้าน 
เรียนนี่ถ้าจะมีพ้ืนฐานมีมาตรฐานก าหนดอย่างไร ที่เขาจะได้รับการยอมรับ ต้องไปหาตรงนั้น และให้มีการพัฒนา
คนทุกช่วงวัย มีศีลธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งส าคัญก็คือ อ่านหนังสือ ไม่ได้เรียนสูงขึ้นไม่มีโอกาสก็อ่าน
หนังสือ มาก ๆ หนังสือนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากในการเพ่ิมความรู้  เพ่ิมความคิด เพ่ิมวิสัยทัศน์ เพ่ิมแนวคิด จัด
ระเบียบตัวเอง หนังสือก็ไม่อ่าน ทีวีก็ไม่ดูดูแต่ละคร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ วันหน้าอยากเป็นนางเอก อยากเป็น
ใครคุณชายในทีวี อยากเป็นนางเอกมาแล้วตกหลุมรักกันอะไรท านองนี้  และก็ร่ ารวยมีแค่นี้ วันนี้ก าลังเดี๋ยวสร้าง
หนังอยู่ เดี๋ยวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างหนัง สร้างแบบ Lost In Bangkok พาคน
มาเที่ยวประเทศไทยรักกันชอบกันในระหว่างท่องเที่ยวแล้วเจอกัน วันนั้นสมัครมามากแล้ว วันนี้ได้นางเอก 
พระเอกมาแล้ว เหลือพ่อพระเอก ลุง อะไรนี้ สมัครมาด้วยนะ ไปสมัครที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์   รัฐบาลจะปรับปรุงบูรณาการ การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจะดูว่าที่เป็นหนี้อยู่แล้วเดิมจะท าอย่างไร จะ
จัดสรรอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร หนี้เดิม ผมว่าปล่อยหนี้สูญก็ไม่ได้ แล้วจะท าอย่างไร ใหม่ก็ต้องหาเม็ดเงินตรง
นี้มาโปะให้ เพ่ือจะกู้ใหม่ได้ในปีการศึกษาต่อไปก็ปรับปรุงทั้งระบบ ปรับปรุงระบบกู้ยืมให้มีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสผู้ยากจนด้อยโอกาส ไม่ใช่คนใกล้กไ็ด้ไป รวยก็เอาอีก ไม่เอาต่อไปลงโทษ     
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ถึงพ่อ ถ้าพ่อรวยมีรายได้เกินแล้วมาขอกู้ ผมว่าพ่อผิด เร่งส่งเสริมอาชีวะศึกษา วันนี้ไม่ค่อยมีคนไปเรียนอาชีวะ
ศึกษา ท าอย่างไรเขาจะไปเรียนสายวิชาอาชีพ จะได้ผลิตคนออกมาเป็นช่างเชื่อม ช่างอ๊อก ช่างอุตสาหกรรม ไม่ใช่
ชักอีดาบตีกันอยู่ ทุกวันแบบนี้ ไม่ได้ จะเชื่อมโยงกันอย่างไร ให้เขาสามารถรับไปเข้าโรงงานเหมือนบางสถานบัน
เขามีอยู่แล้ว เทคนิคที่โน่น ที่นี้ บริษัทเขามาจองตั้งแต่เรียนปี 3 ปี 4 เลย ผมไม่เห็นมีค าว่าจองในมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาเท่าไร เขาต้องการคนไปท างาน แต่ในส่วนของอุดมศึกษาก็เป็นเรื่องของการในเชิงความรู้  ในเชิง
นักวิชาการ หรือในเชิงการท างานในระดับสูงต่อไป ก็ส าคัญทั้ง 2 ส่วน แต่อยากให้พัฒนาเร่งในเรื่องของอาชีพ
ประโยชน์วิชาชีพให้มากข้ึน ท าอย่างไรให้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นสุภาพบุรุษช่างกล ไม่ใช่ตีกันทุกวัน ไม่ได้ ผมว่าให้
ความส าคัญ ถ้าตีกันอีกโรงเรียนนั้น อาจจะต้องท าอย่างไร ผมไม่รู้ไปหามาตรการมา ไม่อย่างนั้นไม่เข็ดกัน 
วันนี้ คสช. ยังอยู่เลยก็ยังตีกัน อีดาบฟันไล่ยิงกันบนรถเมล์ได้อย่างไร แสดงว่าไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นแบบนี้ไม่ได้ 
หลายอย่างประกาศไปแล้ว ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน ต้องเชื่อมโยงกับภูมิทางสังคมบูรณาการความรู้คุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อพัฒนาผู้เรียนและได้ความรู้ทักษะ ทักษะส าคัญ การใฝ่การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองดี หน้าที่รู้จักทั้งหน้าที่และสิทธิ ไม่ใช่น าสิทธิมาก่อน
หน้าที่ไม่สนใจ น าเอาแต่สิทธิจะได้อะไร แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนให้ได้ก็อยากให้ภาคธุรกิจ
เอกชนพิจารณาส่งเสริมเงินทุนในการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมด้วย รัฐบาลก าหนดไปจ านวนหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้น
สถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาลงทุนในประเทศไทย ผมได้พูดไปหลายประเทศแล้ว ถ้าท่านมาตั้งสถาบัน
ของท่านด้วย ขยายให้กับคนไทยด้วย บางบริษัทได้ตอบรับไปแล้วนะครับ  ในด้านความรู้และทักษะ ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการด ารงชีวิตท ามาหาเลี้ยงชีพนั้น ส าคัญคือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้องรู้  ไม่ใช่ว่า Say Hello, 
Good Morning อะไรอย่างนี้เท่านั้น ไม่ได้ ต้องพูดคุยได้บ้าง เข้าใจว่าจะคุยกับเขาอย่างไร ถ้าท างานต้องคุยได้และ
บางครั้ง เราต้องเพ่ิมเติมในเรื่องของภาษาธุรกิจ ภาษาราชการเข้าไปด้วย แล้วแต่คนเขาต้องการ ต้องมีช่องทาง
เหล่านี้ ต้องมีการคัดสรรคน ใครที่จะเตรียมไว้ส าหรับท างานนี้ ส าหรับช่วยประเทศยากจนก็มีส่วนหนึ่ง สถานศึกษา
ก็ต้องก าหนดไว้ส่วนหนึ่ง พวกสมองดี ๆ หัวโต ๆ ก็อยู่กลุ่มนี้ กลุ่มนี้กลาง ๆ กลุ่มนี้ไม่ไหวแน่ แต่ต้องเรียน จะจัด
ระเบียบอย่างไรคน 3 กลุ่มนี้ให้ได้ วันนี้เราพอก าหนด อย่างเช่น บางโรงเรียน บางสถานศึกษาก็ก าหนดคณะไว้ 7-
8 คณะ 10 คณะ บางคณะก็เรียนไปได้อย่างไรก็ผ่าน ผ่านได้ ผ่าน บางคณะที่แย ่ๆ ไม่ได้                                                                   
เพราะในคนแย่ ๆ ก็ถูกเพื่อนชักจูงไปหมดแล้วมาเรียนในคณะแย่ ๆ ก็ไปไม่ได้ กว่าจะจบก็ร่องแร่งไปก็ใช้ประโยชน์
ไม่ได้ นี้ลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งด้วยทุกส่วน  เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประเทศของเราไม่ใช่ไปเมืองนอกไปเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เลย ผมได้รับทราบว่าเวลาไปสอบ
ต่างประเทศ ไปเรียนต่อต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาต่างชาติแล้วเขาให้เขียนประวัติศาสตร์ชาติของ
ตัวเองเขียนไม่ได้ วันนี้ผมสั่งลูกสาวไปย่อมาชาติไทยมีกี่ยุคกี่สมัยมีแต่ละปีสมัยอยุธยามีเท่าไร  ครองราชย์กี่ปี มีกี่
ราชวงศ์ต้องเล่าให้เขาฟังได้ พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไร สถาบันชาติเป็นอย่างไร ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างไร เขียน
ภาษาไทยยังไม่ได้เลยเขียนได้ครึ่งหน้ายังไม่จบเลยนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยคนไปสอบอายเขาหรือไม่  บางประเทศ
เกิดมาไม่เกินกี่ 10 ปีเขียนไป 3 -4 หน้า เขาภูมิใจ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยที่ไป
ต่างประเทศด้วยนะครับ  เมื่อพูดถึงการบรรลุทางการศึกษาคุณภาพครูเป็นสิ่งส าคัญ วันนี้ก็มี 2 อย่าง การใช้ไอที
เข้าไปเพิ่มเติม ไม่ใช่ไปดูถูกครู บางครั้งครูไม่พอ บางครั้งครูก็อยู่ไกล อยู่บนเขาต่าง ๆ เสียสละนะครับ เราก็จะใช้ไอ
ที ไอทีก็ต้องไปปรับปรุงว่า Wi Fi เข้าถึงหรือยัง การใช้ทีวีดาวเทียมท าได้ไหม การให้การบริการการเชื่อมโยงให้ตรง
ต่อภูมิภาคแต่ละภาค ภาษาได้หรือไม่ อะไรท านองนี้ ที่ผ่านมาเป็น 
โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็มีประโยชน์หลายโรงเรียนที่ใช้แนว
นี้ ผลการสอบ O – Net E – Net อะไรต่าง ๆ สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เพราะเขาได้ทันวิทยาการ อันนี้พูดถึงโรงเรียน
ไกล ๆ นะครับ   เพราะฉะนั้นก็อยากให้เร่งรัดในเรื่องนี้แต่ต้องไปดูด้วยว่า ท าได้แค่ไหน อย่างไร อันนี้ 
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กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพครูปัญหาส าคัญ ถ้าครูน้อยก็แก้ปัญหาด้วย
อย่างนี้เร็วที่สุด ถ้าจะยกระดับครูก็เช่นเดียวกันมีตัวอย่างให้เขาไปดูว่าจะต้องสอนอย่างไรสมัยนี้  ผมว่าเก่งอยู่แล้ว
กระทรวงศึกษาธิการ ครูทุกคนเก่งอยู่แล้ว แม่ผมเป็นครู บอกหลายครั้งแล้ว เห็นครูวันก่อนล าบากกว่าวันนี้อีก แต่
วันนี้ก็ล าบากเป็นหนี้สินเหมือนเดิม มากกว่าเดิมจะดูแลเขาอย่างไรให้มีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นจะต้องท าอย่างไรให้ครู
ที่มีคุณภาพ มีจิตวิทยาในความเป็นครูและมีความผูกพันในระหว่างครูกับลูกศิษย์ วันนั้นผมเห็นในเว็บไซต์เขียนว่า 
ท าไมจะต้องไปเคารพนบน้อมครูอยู่ท าไม ครูก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน ครูก็เป็นลูกจ้างไม่ต้องไปให้เกียรติ ครูก็รับ
เงินเดือนจากเราเหมือนกัน เงินเดือนรัฐ นี่อย่างนี้ไม่ได้ นี้เขาเรียกว่าธรรมชาติตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกัน อันตราย
เราจะเห็นว่ามีเด็กหลายคนออกมาพูด ไม่มีกรอบแนวความคิดที่ดีงามผมว่าอย่างนั้นดีกว่า การปฏิบัติอย่างเดียวคือ
สิทธิ ประชาธิปไตย พูดอยู่แค่นั้น ทุกอย่าง Burn หมด ล้มหมด นี่คือชาติล้มเหลว ให้ความส าคัญด้วยอยู่ท่ีกระทรวง
ศึกษาแล้วและหลายกระทรวง ต้องสร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ให้ได้ เคารพ กตัญญูให้เกียรติ ไม่ใช่ให้
เกียรติแต่กูกูอย่างเดียว Google นะ พอถามอะไร Google ตอบได้หมด ครูบางคนตอบไม่ได้ ก็เลยบอกกูกูเก่งกว่า 
ไม่เห็นต้องถามครูเลย นี่ท าอย่างไร ผมไม่รู้ เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่จะท าให้การศึกษาผมอยากให้เน้นให้เอา
นักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแล้วดูว่าเป้าหมายของชาติไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าไปตรงไหน 
เพราะฉะนั้นการศึกษาต้องท าให้ให้เป็นตามแนวทางนั้น ว่าเราจะเดินไปในทางไหน ต้องผลิตคนให้ได้อย่างนั้น ถ้า
ไม่ได้ไปท าที่ไหนก็เป็นคนดีของสังคมนั้นแหละมีหน้าที่ส าคัญที่ง่าย ๆ แต่วิธีการมากมาย 
นโยบายที ่5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพประชาชน 
          อันนี้เราก็ปรารถนาท าให้เวลาสั้นให้วางรากฐานเสริมความเข้มแข็ง ความทั่วถึงภูมิภาค บริการ
ด้านสาธารณสุข สุขภาพประชาชน อันนี้เราก็ปรารถนาจะท าให้เวลาอันสั้น ให้วางรากฐาน เสริมความเข้มแข็ง 
ความทั่วถึงทุกภูมิภาค รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างจริงจังนะครับ วันนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลในส่วนของงาน
ประกันสุขภาพทั้ง 3 ส่วนว่าจะท าอย่างไร ให้ทั่วถึง เป็นธรรม อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ก าลังด าเนินการอยู่ ก็จะวาง
กรอบไว้ เราอยากให้เน้นป้องกันโรคมากกว่า ไม่ใช่เน้นรอให้ป่วย สร้างโรงพยาบาลเรื่อยเปื่อย ไปสร้างในพื้นที่อะไร
ก็ได ้สาธารณสุขพ้ืนฐาน การอบรม อสม. ท าอะไรก็เรื่อยเปื่อย สร้างแต่โรงพยาบาล โรงพยาบาลขยาย                                                              
ไปเรื่อย แล้วอีกหน่อยก็มีแต่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปสร้างมากนักโรงพยาบาล สร้างหมอมามากแล้ว
ไปอยู่ในข้างล่าง ถ้าสร้างหมอมากแต่ไปอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดก็ไม่ได้อีก คนอยากอยู่แต่ในเมือง ไม่อยากไปชนบท 
ถ้าไม่ท าหรือจะท าอย่างไร หมอชนบท หมอในเมือง แล้วก็ไม่ทะเลาะกันอีก เดี๋ยวหมอชนบทอย่าง หมอในเมืองอีก
อย่างอีก ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะมีระบบหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึง ถ้าเราเงินมีนั้นเท่าไรก็ให้ได้หมด ถ้าเงินยังไม่มี
อย่าเพ่ิงพูดเลยว่าจะเอาเท่าโน้นเท่านี้  ก็ต้องคัดสรรปันส่วนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงแต่ให้ทั่วถึงให้
มากกว่า คนรวยต้องเสียสละบ้าง ท าอย่างไร ท่านไปอาสากันเองผมไปบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วป้องกันโรคมากกว่ารอ
ให้ป่วย ลดการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า อีโบ
ล่า อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ได้เห็นเมื่อวานไปจ านวนหนึ่งแล้ว เตรียมความพร้อม วันนี้มีการเฝ้าระวังอยู่ และให้การ
ดูแล หมอ พยาบาล ห้องที่ทันสมัย เครื่องไม้เครื่องมือที่ป้องกันตัวเองเดี๋ยวกลัวไม่อยากรักษาอีก สถิติในแต่ละปีอีก
เรื่องหนึ่งคือสถิติอุบัติเหตุ เดี๋ยวต้องมาตั้งว่าปีนี้สูญเสียให้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว 0% ผมไม่เคยเห็นท า                                                              
ได้สักที ก็ตายเหมือนเดิม กินเหล้า เมา ง่วงนอน เที่ยวมาก ค่านิยมไปแก้ดูสิว่าท าอย่างไร เที่ยวอย่างไรไม่เมา เสีย
มูลค่ามหาศาลเศรษฐกิจ สังคม เจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อย กฎหมายมากมาย ทรัพย์สินเสียหาย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรา
แก้ไขในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไข แก้ไขก็ท าไปสิครับ ป้องกันมากกว่า บาดเจ็บเสียชีวิตจากการป่วย 
จราจร รถทัวร์ รถต่าง ๆ เมืองนอกเขามีเครื่องมือที่คุมการท างานของพลขับไม่เกิน 8 ชั่วโมง วันละ 4 ชั่วโมง 6 
ชั่วโมง คือถ้าใช้เกินแล้วติดเครื่องไม่ได้ คนขับคนเดิมขับไม่ได้ อะไรท านองนี้ รถโดยสารทุกคัน 
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ติดจีพีเอสไหม อะไรท านองนี้ วิ่งหรือเปล่าไปตรงไหนบ้างอะไรท านองนี้  เพ่ือความปลอดภัยฝากดูด้วยนะครับ 
กฎหมายด้านวินัยจราจรนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม อธิบายให้โอกาสเขา ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บ ต้องประชาสัมพันธ์ก่อน 
ให้ประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจว่าท าแล้วเกิดผลอย่างนี้นะ แต่ถ้าปุ๊บปั๊บ ๆ ท าเต็มที่เลยทีเดียวก็มีปัญหาหมด 
คนไทยก็อย่างนี้ ต้องอดทนจะท าอย่างไร เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ต้องสุภาพเรียบร้อย หงุดหงิดไม่ได้ ต้องหามาตรการ
ป้องกันเพ่ิมเติมให้มากกว่าการแก้ไขด้วยกฎหมาย  อีกเรื่องหนึ่งคือการค้ามนุษย์ การอุ้มบุญอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้ง
แรงงานประมง แรงงานเกี่ยวกับเกษตรอะไรก็แล้วแต่  เขาก็ไปเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ซื้อสินค้าเรา นั่นเป็น
ประเด็นส าคัญ ต้องแก้ตรงนี้ เราต้องสามารถมีข้อมูล ฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศ ให้ใครที่
ต้องเกี่ยวข้องไปชี้แจงได้ว่าในเรื่องนี้รัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไร เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ท าอย่างไร 
มีศูนย์ One Stop Service งบประมาณแผนงาน โครงการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าไร เป็นเงินเท่าไร มีเจ้าหน้าที่
รัฐคือใคร หน่วยงานไหน มีผลทางคดีกี่คดีแล้ว จับกุมเท่าไร ทั้งค้างาช้างอะไรต่าง ๆ ทั้งหมดด้วย ถ้าเราพูดอย่างนี้
ว่าเราท า ๆ ๆ แต่ไม่มีผลผลิตเลย ไม่มีค ายืนยันเลยว่าเราใช้คนอย่างไร ใช้เงินอย่างไร ใช้แผนงานอะไรบ้าง ตอบเขา
ไม่ได้หมด เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กระทรวงการต่างประเทศต้องตอบให้ได้หมด ต้องไปหาทางเชื่อมกันต่อมาให้ได้ 
ต ารวจ ทหาร ใครที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล ตอนนี้จะให้รวมไปที่ที่รัฐบาลสั่งไว้แล้ว ลองไปดูสิครับเป็นศูนย์ประสานงาน
ข้อมูลข่าวสาร  รัฐบาลจะเร่งประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านการแพทย์ จริยธรรมต่าง ๆ เรื่องการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ สเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์วันนี้โลกก้าวหน้าไป 
จะท าก็ไปดูว่าจะท าอย่างไร บางคนก็ค้านอย่างเดียว คนค้านก็ค้าน คนว่าดีก็ดี ไปหามาให้เจอว่าจะท าอย่างไร จะ
ทดลองอะไรกันหรือเปล่า ไปว่ากัน ไม่อย่างนั้นคนก็ไปท ากันแล้วเป็นอะไรก็มาแก้กันทีหลังอีกทุกทีเลย ผมฝากไว้
ด้วยเรื่องนี้ จะเอาของแกะ ของไก่ ของอะไร โดยต้องมีมาตรการกฎหมายที่รัดกุม ลงโทษจริงจังทั้งเครือข่ายและ
ขบวนการ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสังคม เราก็มีคนที่ไม่มีคุณภาพ จะเห็นว่ามีไปทิ้งตามโน่นตามนี่ 
ต้องแก้อย่าให้เกิดขึ้นจะท าอย่างไร ลูกหลานเราเสียโอกาสเสียอนาคตไป เพราะฉะนั้นปัญหาเชิงสังคมจะท าให้เกิด
ปัญหาสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมา ที่รัฐต้องเสียเงินมาท าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียมาก                                                             
นโยบายที ่6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
          เป็นประเด็นหลักที่ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหลังจาก
เศรษฐกิจชะงักมาเป็นเวลานานพอสมควร และเราไม่เร่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเลย ผมใช้ค าว่ามาเลยเพราะเท่าที่
ไปดูแล้ว ทุกอย่างเป็นการเริ่มต้น การแก้ปัญหา การด าเนินทางธุรกิจไป วันนี้เราต้องขับเคลื่อนให้ทั้งระบบเป็นไป
อย่างยั่งยืน ความไม่สงบการเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ตัวเลขต่าง ๆ ก็ขึ้นลงไปตามล าดับ แต่ผมอยากกราบเรียนว่า
การเชื่อมโยงอย่าเอาตัวเลขหลัง 22 พฤษภาคมไปเชื่อมกับ 22 พฤษภาคมปีที่แล้ว ปีโน้น 53/ 54/55 เป็นคน
ละเรื่องกัน ต้องดูว่า 57 ปลายพฤษภาคมไปแล้ว กับต้น 57 ต่างกันตรงไหนในแต่ละประเด็น ดูอย่างนั้นก็จะสบาย
ใจขึ้นว่าเราได้พัฒนาตรงนี้นะ ก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวไปแก้ระยะยาวกันให้ได้  การกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันนั้น คสช. 
ท าไปมากพอสมควร เริ่มฟ้ืนตัวได้บางอย่าง บางอย่างก็ยังไม่ฟ้ืน ศักยภาพ ด้วยเราเกี่ยวพันกับโลก เศรษฐกิจโลก
เป็นปัญหาหมด ความเข้มแข็งของเราก็ยังไม่เพียงพอ คุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต Brand                                                              
ต่าง ๆ สินค้าต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการพัฒนา เคยส่งอะไรก็ส่งอย่างนั้น ส่งออกสู้เขาไม่ได้ วันหน้าค่าแรงเราก็สูงกว่า ก็
เลยบวกค่าต้นทุนเป็นสูงขึ้น พอสูงขึ้นก็ขายสู้ Dump ราคาสู้เขาไม่ได้ นั่นคือปัญหาที่ซับซ้อนกันอยู่  เศรษฐกิจไทย
มีจุดอ่อนมากมายต้องปรับปรุงแก้ไข อันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจทราบดีอยู่แล้วนะครับ จะต้องขยายตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว
และมั่นคง ระยะเร่งด่วนนั้นรัฐจะเร่งรัดเศรษฐกิจโดยการเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 57 ที่ค้างอยู่จ านวน
หนึ่ง มากพอสมควร จะต้องด าเนินการภายในปีนี้ ถามว่าปีนี้คือก่อนงบประมาณปี 58 จะใช้ ช่วงนี้จะออกมาก่อน 
แต่ละกระทรวงหลังจากวันนี้ไปแล้วก็จะเข้าไปท างานอย่างเต็มอ านาจ ว่าจะสั่งการ อนุมัติ แต่ตรวจสอบก่อนนะ
ครับ แล้วจะเร่งด าเนินการงบปี 57 ปี 58 ก็ท าไว้เพ่ือสานต่อ 57 อยู่แล้ว แล้วก็เตรียมส่ง 
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ต่อไปแผนต่อไปอยู่แล้วในปีหน้า ปีต่อไป และแผนพัฒนาต่อไป ต้องท าอย่างนั้น อันนี้เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจไว้
ก่อน เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันท าได้ก็คือการใช้งบประมาณภาครัฐ มาให้เกิดเงินหมุนเวียนในเชิง
เศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2558 เงิน 2.575 ล้านล้านบาทจะต้องคล่องตัวตั้งแต่กระทรวงไปถึงท้องถิ่น 
สอดคล้องกัน ไม่สูญเปล่า ก าหนดอนาคตว่าท้องถิ่นต้องการอะไร อปท. ก็ท าไป อะไรที่เกินนั้นภูมิภาคก็ไปช่วย อัน
ไหนที่ไม่พอ ส่วนกลางก็ไปช่วย ต้องเฉลี่ยทุกจังหวัดทุกภาคเท่าเทียมกัน ตามล าดับของปัญหามากน้อย ไม่ใช่เลือก
พ้ืนที่ ไม่ใช่การเมือง  ด้านการลงทุน ต้องมีพัฒนาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนไว้แล้วให้เสร็จโดยเร็ว BOI มีมาตรการที่กลั่นกรองให้เองและตรงกับความต้องการของรัฐด้วย ไม่เพ่ิมมลภาวะ
อะไรก็แล้วแต่ ในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการขนส่งมวลชน อาจจะมีการลงทุนร่วมต่าง ๆ ในอนาคต
ก็ยื่นมา สังคมต้องการอะไร ถ้าจะเร็วต้องลงทุนร่วมกับเอกชนแต่ต้องโปร่งใส รัฐลงทุนทั้งหมดไม่ได้ เริ่มต้นได้ 
ต่อไปก็ลงทุนจากเอกชนบ้าง ลงทุนร่วมจากกองทุน Infra Fund ส่วนใหญ่เหล่านี้จะมีอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะร่วมกัน
เข้ามาช่วยกันท าให้ได้ สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน อย่าเดินขบวนประท้วงกันมากมาย 
ท าให้บรรยากาศการลงทุนไม่ได้ ขอร้องบรรดาพ่ีน้องเกษตรกร พ่ีน้องชาวนา พ่ีน้องชาวไร่อย่าเพ่ิงเดินกันเลยครับ 
วันนี้เดินประเทศอยู่ ถ้าประเทศสับสนอีกก็ท าอะไรไม่ได้อีก ท่านก็จนเหมือนเดิม ประท้วงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอีก 
รัฐบาลก็ไม่รู้จะท าอย่างไรอีก เราไม่ต้องการสร้างปัญหา ขอร้อง เก็บของเถอะครับเก็บของ อยู่กับลูกกับเมียอย่า
เพ่ิงมาเลย  เรามีการวางแผนระยะยาว ด าเนินการได้ทันที จัดหางบประมาณจากของรัฐ ของทุนเงินกู้ ไม่ให้มี
ผลเสียกับวินัยการเงินการคลัง และตรงความต้องการของประชาชน ลดข้อโต้แย้ง การขัดขวางของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ แผนงานปัจจุบันอนาคตจะต้องรับรู้รับทราบให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินการ พ่ีน้องเกษตรกรนะ
ครับ เราถือว่าการท างานของรัฐบาล เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยทุกภาคส่วน เลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ แล้วดูแลให้มีรายได้ที่ดี เราจะดูแลให้มีรายได้ที่ดีตามสมควร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม วันนี้เรา
ทดลองท าดูเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเรื่องปุ๋ย 
เรื่องอะไรต่าง ๆ อย่าไปโกงอย่าไปปลอม ขายให้ถูกจริง ๆ ไม่อย่างนั้นเขาก                                                         
ไม่ใช้ ใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตรที่ราคาต่ าผิดปกติ เตรียมการเร่งรัดเพ่ือช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ ศูนย์
ด ารงธรรมก็ต้องชี้แจงนะครับว่าราคาวันนี้ราคาท้องตลาดเท่าไร แต่ละประเภท ไม่ใช่ราคาเท่าไรไม่สนใจไม่รู้ แต่จะ
เอาเท่านี้ อย่างนี้ก็มีปัญหามาตลอด ต้องบอกเขา แล้วท าไม เอามาแล้วจะไปขายใคร ขายไม่ได้ ขายไม่ออก ก็กอง
แล้วเสีย อธิบายอย่างนี้เขาจะได้ช่วยเรา ไม่ใช่ไปพูดว่าจะให้หรือไม่ให้อยู่แค่นั้น การส่งออก เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีนัก 
มีการสู้รบในหลายพื้นที่ด้วยกัน มีมาตรการแซงชั่น บางคนบอกให้แซงชั่น เอาไปขายโน่นเลย ไปขายไกล ๆ ไปไหว
หรือไม่ การขนส่งขนไปขนมาก็แพง ก็เท่าเก่า ก็ดูสิว่าท าได้ที่ไหน แอฟริกาไปได้ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจ
รอบบ้าน ของไทยเป็นของที่ได้รับความนิยมจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะสู้เขาในเรื่องของราคา
ที่เราต้องไปเพิ่มค่าแรงของเขา ท าได้ไหม ลดเรื่องโฆษณาลงไปหน่อย แปรงสีฟันไม่เห็นต้องท าสีสัน                                                             
สวยงามอะไรท านองนี้ ราคาก็จะต่ าลงเอง แรงงานเราเท่าเดิม อีกอันหนึ่งคือเรื่องคนภายในประเทศมีคนหลายส่วน
หลายระดับ ยี่ห้อนี้คนนิยมยี่ห้อนี้ก็มีหลายเกรด แต่คุณภาพเท่ากัน ราคากล่องลดลงอะไรลง ให้ราคาต่ าหน่อย 
เพราะคนมีรายได้น้อยจะได้ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าคนอ่ืน คนที่อยากได้ของดี ๆ สวย ๆ ก็ไปซื้อเอามีมีสตางค์ แต่
คนจนต้องมีตลาดล่างของเขา ทางการเกษตร อุตสาหกรรม อะไรก็แล้วแต่ ลองไปดูนะครับฝากไว้ด้วย เป็น Brand 
ใหม่อะไรก็ได้ส าหรับพ่ีน้องคนไทย ราคาถูกลงหน่อย คุณภาพเท่าเดิม กล่องพลาสติกกล่องกระดาษอะไรท านองนี้  
แพงด้วยกล่อง มาแพงด้วยการประชาสัมพันธ์ ค่าแรงค่าอะไรมากมายไปหมดส าหรับพ่ีน้องที่เป็นเกษตรกรรอนิด
หนึ่ง ๆ ก าลังแก้อยู่ เรามีทั้งมาตรการเฉพาะหน้า มาตรการเร่งรัด เพ่ือจะแก้ไขกรณีที่มากเกินไปท านองนี้ มีปัญหา
มากเดือดร้อนมากก็จะดูแลตามล าดับ การส่งออก ตลาดโลกไม่ดี วันนี้เราต้องเพ่ิมเติม วันนี้เราเร่งรัดในเรื่องของ
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เพราะมูลค่าในการค้าขายวันนี้สั่งไปแล้ว แยกให้ออกจากกันว่าอันไหนส่งยุโรป อัน
ไหนส่งอเมริกา อันไหนส่งประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ละด้านให้ชัดเจน เพ่ือให้ฝ่ายนโยบายฝ่ายรัฐบาล 
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ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรตรงไหน ถ้ารวมมาทั้งหมดทั้งประเทศเป็นเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน ไม่ได้
หรอกไม่ทันการณ์ เพราะฉะนั้นต้องมีการรายงานทุกเดือนทุกสามเดือนอะไรก็ว่ามา รัฐบาลจะได้ปรับนโยบายต่าง 
ๆ ได้เหมาะสม อุปสรรคการส่งออกวันนี้ต้องปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าให้เร็วขึ้น มีมาตรฐานการ
ผลิตระดับ ขั้นตอนเอกสารต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ ขอใบอนุญาตเพ่ือจะให้ส่งสินค้าลง
เรือได้มากได้เร็วขึ้น วันนี้ลงเรือก็ช้า ลงเรือเสร็จเรือก็ติดน้ าอีก น้ าตื้นไปไม่ได้อีก เดี๋ยวต้องแก้ต่อในระบบขนส่งทาง
น้ าด้วยรัฐบาลคาดหวังให้ธุรกิจเอกชนทุกระดับปรับปรุงตนเองทิศทางเดียวกัน  รู้นโยบายรัฐบาล รู้นโยบาย
กระทรวง จะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เอกชนก็ต้องมาจัดช่องทางการติดต่อสื่อสาร วันนี้จะมีคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐภาคเอกชนแล้ว มีหมด แต่ต้องท าให้เป็นรูปธรรม ท าอย่างไรจะเดินไปพร้อม ๆ กัน ผนึกก าลังกันไม่ใช่
ขัดแย้งกันตลอด เอกชนก็จะเอาอย่าง รัฐก็จะเอาอีกอย่าง รัฐก็รักษาผลประโยชน์ตามกฎหมาย ประโยชน์รัฐ
ประโยชน์ชาติ ไปไม่ได้หรอกครับ ต้องช่วยเหลือ ซึ่งอันนี้รัฐช่วย อันนี้เอกชนมาช่วยนะ แบ่งปันกันช่วยกันท า ก็จะดี
ขึ้น จะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนด้วย 
การท่องเที่ยว หลายประเทศลดระดับการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่มาไทยแล้ว ก็เป็นที่น่ายินดี อย่าไปพูดมากนัก
เรื่องกฎหมายโน้นกฎหมายนี้ พูดให้ไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดเลย ไปพูดว่าท าอย่างไรจะไม่มีปัญหา บอกคนที่จะมี
ปัญหาโน่นไปบอกเขาก่อน วันนี้เราชักจูงให้ต่างประเทศเข้ามา วันนี้หลายประเทศเข้ามาแล้ว วันนี้วัดพระแก้วแน่น
เหมือนเดิม จ านวนผมเช็คแล้วเมื่อวานนี้ก็มาเหมือนเดิมเท่าเดิม แต่ส่วนใหญ่ที่จะน้อยลง เช่น ไปต่างจังหวัด เพราะ
ตอนนี้ฝนตกยัง Low อยู่บ้าง เดี๋ยวพอ High season ก็น่าจะเพ่ิมเติม เรื่องอ่ืน ๆ เดี๋ยวรัฐบาลจะพิจารณาเองครับ 
ข้อส าคัญคือการสร้างแรงจูงใจ สิ่งจูงใจ สิ่งอ านวยความสะดวก ส้วม ห้องน้ า ความสะอาด ความปลอดภัย อย่าให้
เกิดขึ้นอีก ไปเตะทรายใส่นักท่องเที่ยวที่ไปนั่งเก้าอ้ี คิดได้อย่างไรผมไม่เข้าใจ น่าไปท าอะไรสักอย่าง เอาเจ้าของไป
ฝังทรายแค่คอ ไม่รู้ท าเพ่ืออะไร แล้วคนนั้นมาได้อย่างไรไม่มีบัตร คนท าก็มาจากข้างนอกต่างด้าวแล้วมาอยู่ตาม
หาดได ้จับควบคุมตัวให้หมด  การท่องเที่ยวต้องรวมกลุ่มกันครับ จัดลักษณะโดดเด่นของ                                                               
ประเทศไทย รวมเป็นกลุ่มท าเป็น Package เช่น กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม        ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สุขภาพ ให้เชื่อมโยงกันว่าใครจะไปไหน เอาใครรักทางธรรมชาติก็มาสิครับธรรมชาติแล้วไปต่อ
ประวัติศาสตร์ตรงไหน ไม่ใช่ต่างคนต่างไปที่เดียวกันหมด แน่นบางที่ บางที่ก็ไม่แน่น หมุนเวียนมาให้ได้ ถ้าเรา
ควบคุมคุณภาพ ควบคุมปริมาณไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้ นักท่องเที่ยวก็ท าให้ทุกอย่างพังไปหมด แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้อง
พูดให้คนเข้าใจว่าที่คนเขามาเที่ยววันนี้เพราะวัฒนธรรมไทยโบราณเก่าแก่  สองคือ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชวัง ถ้าไม่มีเหล่านี้ใครเขาจะมา เขาจะมาไหมประเทศไทย ไปอยู่ในบทหนังด้วยก็แล้วกัน บทภาพยนตร์                                                              
การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมสินค้าบริการให้มีคุณภาพ ไม่ใช่ของปลอมไม่ไป
หลอกลวงเขา มีมากมายไปหมดวันนี้เพราะมาเป็นกรุ๊ปเป็นคณะ เสร็จแล้วก็ไปหลอกกัน ซื้อเพชรปลอมอะไรเหล่านี้
ขายกินกันแล้วก็เลิก แต่ประเทศชาติเสียหาย อย่างนี้จะต้องแก้เป็นระบบ กระทรวงไหนเกี่ยวข้องด าเนินการให้
เต็มที ่การอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การท าร้ายนักท่องเที่ยว กฎหมายดูสิจะท าอย่างไร เสียชื่อชาติ ลงโทษ
ให้หนักจริงจัง ไม่มีอิทธิพล เรื่องของตลาดท่องเที่ยวใหม่ ๆ ก็มี วันนั้นดูข่าวเจอน้ าตกใหม่หลายชั้น แต่เข้าไป
ล าบาก ก็ไม่ต้องท าถนนที่ใหญ่โตมากเข้าไป เส้นทางล าลองเข้าไป บางคนก็ชอบเดินเข้าไป บางคนชอบขี่จักรยาน 
ไม่ใช่รถจะต้องถึงทุกท่ี ไปแบ่งให้ชัดเจนขึ้น ค่าใช้จ่ายได้จากการด าเนินการจะไปท าอะไร รัฐได้ตรงไหน ไม่อย่างนั้น
จะตอบสังคมไม่ได้   วันนี้ต้องกราบเรียนผมมีเวลาจ ากัดพอสมควรเพราะเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมพ่ีน้องที่สุโขทัยด้วยเดี๋ยว
ไม่ทัน เพราะอยากจะไปเยี่ยมเขาหน่อย หลายวันมาแล้ว ไปเยี่ยมเขาตอนน้ าลดก็ไม่เหมาะ ไปตอนนี้แล้ว ผมไปทุก
กระทรวงก็ไปมีแผนกันอยู่แล้ว ก็จะเร่งด าเนินการในเรื่องนี้  ด้วยความเป็นห่วง น้ าท่วมวันนี้ก็ยังดีใจว่าผมให้
รายงานมาก็ยังไม่ถึงไปขั้นที่เป็นวิกฤตนะครับ ท่วมในพ้ืนที่ที่ท่วมซ้ า ท่วมทุกปี เพราะการกระจายน้ า เดี๋ยววันนี้จะ
ไปดูว่าแผนบริหารจัดการน้ าในส่วนนี้จะท าอย่างไร แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน ต้องลอกไหม ต้องท า 
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กระเพาะหมูไหม ต้องท าอ่างกลวงไหม สร้างเขื่อนสร้างอะไรคงล าบากวันนี้ ก็คงต้องไปท ากันให้หมด ท าอย่างไรน้ า
จะไหลไปในพื้นที่ตาม Contour เหมือนเดิม มันยังขวางไว้หมด จะท าอย่างไร จะท าท่อลอดท่อระบายน้ าให้ไปที่ที่
ควรจะไป บ้านช่องห้องหอจะท าอย่างไร ไปสร้างขวางแหล่งน้ าจะท าอย่างไร ไม่รู้ มันมั่ว ต้องไปก าหนดผังเมืองให้
ชัดเจน สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายไป โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูก แต่กระจายไปต้องมีต้นทุนน้ า ต้นทุนน้ ามี
หรือเปล่า ถ้าไม่มีขยายบ่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ประมาณสัก 5 ปี 10 ปีที่แล้วผมเห็นงบประมาณไม่รู้รัฐบาลไหนจ า
ไม่ได้ ขุดบ่อ ๆ ตั้งคันดินบนนา ไม่ใช่ขุดลงข้างล่างนะ เอามากองขอบไว้ข้างบน น้ าจะขังได้อย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ 
เผอิญผมยังเด็ก ๆ อยู่ เคยเห็นไหมเหมือนแก้วน้ าไปตั้งไว้บนพื้น ขุดแบบนั้น ไม่ได้ ต่อไปขุดให้ดีกว่านั้น สร้างแหล่ง
น้ าขนาดเล็กให้ทั่วถึง เพ่ืออย่างน้อยก็มีน้ าอุปโภคบริโภค แล้วเราจะหาทางบริหารจัดการน้ าอย่างอ่ืน วันนี้แผนมี
แล้วเดี๋ยวพอเริ่มท างานเขาจะเอาแผนนั้นมาชี้ให้ดู  ดูใหม่ว่าจะท าอย่างไร เห็นด้วยร่วมกันไหมกับ คสช. ที่วางไว้ 
เรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณครับ เราต้องใช้งบประมาณทั้ง 57 - 58 ปีนี้ใช้งบประมาณ 57 ที่เหลือปีที่แล้วไป
ประมาณสักหมื่นเพ่ือไปเร่งรัดเรื่องโครงการน้ า  ก็ต้องไปขุดลอกต่าง ๆ ท าอ่างเก็บน้ าอะไรเสริมขึ้น นี่คือ
งบประมาณท่ีเหลือ เหลือโดยไม่มีแผนงาน ผมก็เอามาใช้หมดไม่อย่างนั้นก็ต้องส่งคืน แล้วท าไมไม่มีโครงการผมก็ไม่
เข้าใจ เหลือไว้ได้อย่างไรทุกกระทรวง คราวหน้าถ้ากระทรวงไหนเหลือ ปีต่อไปก็ตัดงบประมาณกระทรวงนั้น ถือว่า
ใช้ไม่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน ราคาเชื้อเพลิง ต้องปรับสอดคล้อง อันนี้เป็นปัญหาที่มาซับซ้อน ตอนนี้เอา
อีกแล้วขบวนต่อต้านพลังงาน เวลาเขาเรียกมาประชุมไม่มา ติดงาน เขาเชิญชี้แจง ไม่มา แต่จะไปเปิดเวทีพูดข้าง
นอก อย่างนี้ก็ตายสู้กันตายแบบนี้ เพราะฉะนั้นอธิบายให้ชัดเจนครับ ต้องแก้ให้ได้ ภาษีอย่างไร ผลประโยชน์รัฐ
อย่างไร ผลประโยชน์เอกชนอย่างไร อะไรอย่างไร วันนี้ต้องแก้ทุกระบบไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง 
อะไรที่บิดเบือน อะไรที่ต่าง ๆ ท าให้เสียวินัยในการใช้เงินของคน ของมนุษย์ ถ้าถูกมากเกินไปโดยที่ไม่มีสาเหตุ มี
สาเหตุทั้งหมดจะถูกจะแพง ถ้าถูกไปคือเอาใจกัน ประชานิยมก็ท าได้หมด แต่ปัญหาอยู่กับรัฐ ปัญหาอยู่กับ
ประชาชนจะไม่ประหยัดในการใช้พลังงาน วันนี้ต้องส่งเสริม พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน                                                             
และการจัดหาแหล่งพลังงานเพ่ิมเติม ประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานมากมายขนาดนั้น หรือใครคิดว่ามี
ตรงไหนบ้างไหมครับ ที่มีมากเหมือนกับต่างประเทศเหมือนซาอุฯ ข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้อย่างไร พูดกันออกมาได้
อย่างไร ผมไม่เข้าใจ ถ้ามีอย่างนั้นประเทศไทยคงไมใช่แบบนี้การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี  วันนี้ดูทั้งหมด ทั้ง
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล โครงสร้างภาษีด้านการค้า การขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่จากทรัพย์สิน เช่น                                                           
 ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้องท าให้ได้ภายในปีนี้ ต้องขอความร่วมมือ พยายามให้ผลกระทบน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยต้องมีผลกระทบเรื่องภาษีให้น้อยที่สุด แต่ข้อส าคัญประการหนึ่ง ผมเคยพูดไว้แล้ว
ว่าท าอย่างไร คนรายได้น้อยจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางภาษี ก็ท าให้เขามีรายได้มากขึ้น มีอาชีพที่ดีขึ้น เขา
เข้ามาสู่ระบบภาษี เพราะวันนี้ภาษีเรา 20 ล้านเสียประมาณนั้น แล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยในการเก็บภาษีก็ไม่ได้ ได้
ไม่เต็ม อะไรก็แล้วแต่ ไปแก้ตรงโน้นอัน อีกอันท าอย่างไร 40 ล้าน 50 ล้านจะเข้าระบบภาษีได้ เราเคยจะอะไรนะ 
มีคนเสนอโน่นเสนอนี่มา พูดกันออกไปก็โดนกลับมาหมดทุกเรื่อง การยกเลิกภาษีต่าง ๆ นั้นไปดูกันจะต้องไม่เอ้ือ
ประโยชน์ผู้มีฐานะดี กองทุนต่าง ๆ จะท าอย่างไร ซึ่งกองทุนแล้วแบบนี้แบบนั้น ธุรกิจได้ รัฐเสีย ไม่รู้ ก าลังท าอยู่  
สร้างแจงจูงใจในการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและคมนาคม รถไฟฟ้า รถ
ขนส่ง รถไฟทางคู่กับทางเดี่ยว เรียกให้ถูกบางคนยังรางคู่ รางคู่มีตรงไหน รางเดี่ยวไม่มี วันนี้มีแต่ทางคู่ กับทาง
เดี่ยว ถ้ารางเดี่ยวก็กลัวเร็ว ๆ ไปเข้าใจก่อนว่าอะไรคือทางเดี่ยว ทางเดี่ยวคือสวนกันไม่ได้มีเส้นเดียว วันนี้รัชกาลที่ 
5 ทรงสร้างไว้ ไปดูว่ากระทรวงไหน ผมอายเวลาเห็นรถไฟวิ่ง วันก่อนยังชนคนซวยจริง ๆ สงสารเขารถไฟก็เก่ายัง
ไปทับเขาอีก สงสารคนจนดูแลเขาด้วย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็อยู่ในแผน อย่ามามองว่าทุจริตก็วันนี้น า
โครงการคนนั้นคนนี้มาไม่ใช่ เป็นโครงการของชาติ เขียนให้ดีมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส วันนี้รวนไปหมดท า
อะไรไม่ได้สักอย่าง นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาบ้านเรา เพราะไม่เข้าใจ มีคนที่ไม่ยอมรับ คนเหล่านี้ไม่ 
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ฟังอะไรเลยไปให้เขากลับมาฟัง ไม่อย่างนั้นท าได้อีกสร้างอะไรก็มีปัญหาหมด เราจะปรับปรุงทั้งในเรื่องของการ
ขนส่งมวลชนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงรถไฟฟ้ากี่สาย ก็ก าลังท าอยู่ ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สอง 
อย่างประหยัด เพียงพอ ก็เตรียมการไปแล้ว ดอนเมือง ท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค วันนี้ของรัฐก็มีอยู่ 6-7 
สนามบินอยู่แล้ว วันนี้ก็อยากจะให้ไปใช้ที่อู่ตะเภาว่าจะเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่  เพ่ือเขาจะไปท่องเที่ยวที่นั้น เป็น
ไดเร็คไฟท์มาเลยท านองนี้ลงทางนั้น แล้วเดี๋ยวไปท ารถไฟฟ้าก่อนเชื่อมแอร์พอร์ตลิงค์ วันนี้แอร์พอร์ตลิงค์คนรอ
แน่นไปหมดเลย คนส่งรูปมายืนกันจนจะตกไปยืนบนรางอยู่แล้ว รถไม่มา เพราะรถยังไม่ได้ซ่อม ไปซ่อมให้เร็วแอร์
พอร์ตลิงค์ พอคนเขาใช้น้อยก็บอกว่าไม่มีคนใช้ พอเขาใช้มากรถเสียไม่เข้าใจจริง ๆ น่าจะเอาคนท าไปยืนบนราง
รถไฟ ต้องพัฒนาท่าอากาศยาน ส่งเสริมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน
เราต้องไปส่งซ่อมต่างประเทศมากมาย ชิ้นส่วนซ่อมอะไรต่าง ๆ ต้องพัฒนาขีดความสามารถเหล่านี้ในการขนส่ง
ทางอากาศ ทางน้ า ชายฝั่งทะเล ทางน้ าก็แม่น้ าเจ้าพระยาไม่เคยขุดลอก ปากแม่น้ าก็ไม่เคยขุดลอก ระบายน้ าก็ไม่
ออก ใช้ก็ไม่ได้ ต้องรอน้ าขึ้น น้ าหนุนถึงจะวิ่งเรือได้ ต้องขุดลอกร่องน้ า วันนี้อยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ าแล้ว 
แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน จะขุดลอกไหม ขุดตรงไหน ไม่ใช่ขุดทั้งช่วงก็ไม่ได้ ท าให้เกิดการระบายน้ า การเก็บกักน้ าให้
ได้ อันนี้ต้องท าทั้งหมด แม่น้ าป่าสักต้องเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือ แม่น้ าเจ้าพระยาต้องขนส่งได้ ส่งข้าวไม่ใช่วิ่งไป
แล้วเกยตื้น เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม เรือข้าว เรือน้ าตาล น้ าเสีย น้ าเน่า เพราะติดสันดอน ติดข้างล่าง
เคยขุดบ้างหรือเปล่าไม่รู้ กรมเจ้าท่าระวังหน่อย หน้าที่ต้องขุด ขุดให้ดีก็แล้วกัน ต้องไปตรวจวัดทุกร่อง ไม่ใช่ตรวจ
แต่ตะลิ่ง ขุดร่องให้ดี จะมีทหารช่างผมไปตรวจทุกท่ี  การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ า เนื่องจากว่าราคาประหยัด
และชายฝั่งทะเลจ านวนต้นทุนให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าให้ได้ ประเทศไทยพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งทั้ง
แหลมฉบัง วันนี้ก็ไม่เสร็จสักทีไปดูว่าช้าตรงไหนจะท าอย่างไร อะไรต้องท าก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาหมดเพราะ
ประท้วงบ้าง ทุจริตบ้าง ท าไม่ได้สักที ถ้าเรือจากฝั่งทะเลอ่าวไทย อันดามัน ท่าเรือในแม่น้ า 
เจ้าพระยา ป่าสัก ต้องเชื่อมโยงทั้งในประเทศกับที่จะไปต่างประเทศ ต้องเชื่อมโยงอย่างไรไปท่าเรือแหลมฉบังได้
ไหม ร่องน้ าลึกจะท าอย่างไร มีการระบายน้ าสู่ทะเล อ านวยความสะดวกขนส่งทางน้ า อาทิตย์ที่แล้วผมพูดไปแล้ว 
ให้ไปดูเรื่องการระบายน้ าคลองทุกคลองเต็มไปด้วยผักตบชวา ผมก็ให้ท่านผู้ช่วยไปดู กรรมการน้ าไปดูบอกว่าไม่รู้
จะท าอย่างไรงบประมาณไม่มี ผมว่าน่าจะคอยไปตัดตั้งแต่ผักตบชวาต้นแรกมาเกิด ก็ไปก าจัดแต่งตั้งมีน้อย ๆ 
งบประมาณรายปีอยู่ไหน ท่านก็เบิกงบประมาณของท่าน หน่วยงานของท่านก็มีคนดูแลทางน้ า ต้องปรับปรุงใหม่
ทั้งหมด ไม่ท างาน ท าอะไรก็เบิกงบประมาณใหม่ตลอด งบรายปีก็ตัดออกไป เงินเดือนก็ไม่ต้องให้   ส าหรับการ
วางรากฐานการผลิต การบริการประเทศนั้น ในด้านเกษตรกรรม ปรังปรุงกระบวนการผลิต วันนี้เราส่งสินค้า
วัตถุดิบมากมาย ทุกประเทศมาประเทศไทยเขาชอบถนนหนทางดี ไฟฟ้าดี ประปาดี และก็มีวัตถุดิบให้เขาอีก
ต่างหาก ราคาถูกอีก แล้วท าไมเราไม่ท าของเราเองบ้าง ยาง ผลิตได้ไหม สถาบันวิจัยยางเปิดหรือยัง ผมเร่ง รัดไป
แล้ว สถาบันวิจัยยาง เอาไปท าผลผลิตอ่ืน ๆ ในประเทศและไปสอดคล้องกับ BOI มาลงทุน ถ้าลงทุนวันนี้ต้อง
ก าหนดต้องใช้สินค้าภายในประเทศ วัตถุดิบในประเทศ 70% 50% ขึ้นไปต้องเป็นแบบนั้น ไม่ใช่ขนมากจากข้าง
นอกอีก โรงงานผลิตยางก็ซื้อยางข้างนอกมาไม่ใช่และต้องท าความเข้าใจว่ายางไม่ใช่น ายางดิบมาท ายางทั้งเส้นมี
ยางสังเคราะห์ มีเคเบิ้ล มีรวดข้างใน ไม่ได้ใช้ทั้งหมด ท าถนนบางคนบอกว่าท าไมไม่ท าถนน ท าถนนใช้แค่ 5% แต่
ละพ้ืนที่ แต่ละถนน 5% ไม่พอ ต้องไปท าอย่างอ่ืน ถุงมือยาง ที่นอนยาง ทั้งหมดซื้อยางในประเทศ ผลิตและขาย
ออกไป ดีกว่าไปขายยาง เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องร่วมมือด้วย ควบคุมให้ได้การวางรากฐานด้านเกษตรกรรมนั้น
ผมคิดว่าถ้าเราก าหนด demand supply ไม่ชัดเจน การก าหนดเขตการให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช
หมุนเวียน ท าไม่ได้ ฉะนั้นสนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มการเกษตรมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ค้าจนถึงการแปรรูปการ
ส่งออก จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้ได้  ด้านอุตสาหกรรมต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานประเทศ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ถึงต้นทาง ปลายทาง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ 
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เทคโนโลยีขั้นสูง คือเครื่องจักรวันนี้ก็มี 2 ประเภท เครื่องจักรใหม่ 100% เครื่องจักรที่เก่าแต่ไม่ใช่เก่ามากมา
จากเซียงกงไม่ใช่ มีหลายระดับ เครื่องจักรเก่าเป็นเครื่องจักรที่ปรับปรุงแล้ว รับการรับรองแล้ว เหมือนเครื่องจักร
ใหม่แบบนั้น ไม่อย่างนั้นก็โกโรโกโสเหมือนเดิม ก็ต้องเร่งรัดกระบวนการผลิตให้ทันสมัย ให้เขามาเห็นที่เขากินกัน
อยู่ ที่เขาซื้อไปพอมาดูโรงงานก็สวย ผมบอกว่าเวลาให้เขาดูของเหล่านี้ผลิตจากไหน ก็คีร์ไปถ่ายมาถ่ายมาผมยังกิน
ไม่ลงเลย ไม่ได้ ไม่พัฒนา ยังดูไม่ดี ดูไม่สะอาด ของต่างชาติเองเขาเป็นถังสแตนเลส อันนี้ยัง เป็นเหล็กสนิมเขรอะ 
ไม่ได้ต้องพัฒนากองทุนรัฐจะช่วยกันอย่างไร  โลกอนาคต โลกของดิจิตอล รัฐบาลต้องวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอล
ให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ICT จะท าอย่างไร รัฐวิสาหกิจจะท าอย่างไรให้ท างานได้อย่างจริงจัง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก แข่งขันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีรายได้ให้รัฐ ไม่ใช่ขาดทุนต้องไปปรับโครงสร้างให้ได้โดยเร็ว 
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลต่าง ๆ ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟร์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร วันนี้บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์เราก็มี
ทั้งผลิตชิ้นส่วน มีทั้งผลิตคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีที่ไหนผลิตไอแพดได้ ผมยัง
ไม่รู้เลย ของไทยมีหรือไม่ ไม่เห็นจะยากเลยผมว่าซื้อเขาอยู่นั่นหล่ะ ผลิตขึ้นมาได้หน่อย จะได้แจกจ่ายใครได้บ้าง 
สร้างแบรนด์ใหม่ ให้ได้รับความเชื่อถือฝากรัฐมนตรี ICT ด้วย ต้องสร้างแบรนด์ สร้างนวัตกรรมให้ได้ ของที่มีเล็ก ๆ 
ราคาสูง ไม่ใช่ขายเป็นกระสอบแบบเดิมข้าวราคาตก ยางเป็นตันๆ ราคาตก ท ายางตันนึงให้เหลือกิโลนึงแล้วมีราคา
เท่ากัน การปรับปรุงแรงงานรัฐวิสาหกิจให้มีมาตรฐานในการให้บริการ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดูแล
ผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เพราะเป็นห่วงโซ่ไปด้วยกัน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กต้องพึงพากัน 
แรงงาน แหล่งผลิตสินค้าชิ้นส่วนประกอบ                                                       
นโยบายที ่7 ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
            ผมพูดมามากแล้ว ปี 2558 ต้องเตรียมความพร้อมให้ทัน เชื่อมการติดต่อให้ได้ ถนนหนทาง 
ระเบียบข้อบังคับ การอ านวยความสะดวก การพัฒนาด่านชายแดน ด่านชายแดน ทุกด่าน ทุกจังหวัดฝาก
กระทรวงมหาดไทยไปดู เขารู้ เลยว่าเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ เขารู้  เพราะอะไรทราบหรือไม่ ขยะมากกับ                          
เพิงหมาแหงนเก่า ๆ ที่ขายของนั่นหละเขตไทย ทุกวันนี้เขาปรับปรุงหมดแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องไม่มีทุกด่าน
ฝั่งไทย สะอาดไว้ก่อน เดี๋ยวฝั่งนั้นก็ตามมาเองการเตรียมการแรงงาน ก็ดูผู้ประกอบการต้องการแบบไหน 
กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตแบบไหนออกมา ไทยก็ส่งเสริมทุกอย่างของอาเซียน อย่างเป็นมรรค เป็นผล เราจะมี
การติดตั้งท างานได้ต่อราชการทุกกระทรวง คือทุกกระทรวงเวลาไป ไปหลายกรม ไปกรมนี้ คนนี้บอกไปกรมนั้น 
บอกมากรมนี้ก่อน เดินไป 3 ที่ 3 วันยังไม่จบ ดังนั้นแต่ละกระทรวงจะต้องมีศูนย์บูรณาการที่ต้องเชื่อมต่องาน
เดียวกันของทุกกรม ต้องท าเหมือนศูนย์ด ารงธรรมทุกกระทรวงต้องมี เหมือนศูนย์ด ารงธรรมด้วย ในการติดต่อ
ราชการ ในงานภารกิจของตัวเองรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเศรษฐกิจการค้า การค้า มั่นคง การ
ลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค โครงข่ายโทรคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน 
การเจรจาตกลงการค้าต้องชัดเจนว่าเราจะมีมาตรการอย่างไร เรารุกเขาได้แค่ไหน เรารับเขาได้แค่ไหน ถ้าเรายังไม่
เข้มแข็งอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่พร้อมจะไปข้อใครเขาได้ ก็ตามเขาไปตลอดเห็นด้วยไหม เห็นด้วยตลอดประชุม แล้วก็
เลี้ยงกันกลับมาไม่ได้ วันนี้ใครไปประชุมไหนต้องมีค าตอบกลับมาว่าได้อะไรไปบ้าง แล้วเสียอะไรไปบ้าง แต่ไม่ใช่
เสีย เสียก็โดนอีก ต้องบอกก่อนไปด้วยว่าจะพูดอะไร ดังนั้นฝ่ายเศรษฐกิจต้องควบคุมตรงนี้อยู่แล้ว 

การตกลงทางการค้า การลงทุนภายในกรอบ FTA หรือ WTO อะไรต่าง ๆ นั้น เพ่ือความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุ
ภาคี อันนี้ส าคัญข้อตกลงวันนี้มีปัญหามากกับเรา สินค้าเราบางอย่างรอบบ้านไม่เสียภาษี 0% วันนี้เราก็ไม่ซื้อข้าว
เขา ไม่ซื้ออะไรเขา เขาก็ร้องเรียน FTA อยู่ WTO อยู่ ตกลงแล้วเราไม่ท า ผมก็มีนโยบายว่าตั้งศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตประเทศเพ่ือนบ้านได้ไหม ปรับปรุงคุณภาพแล้วส่งออกต่างประเทศแล้วไปขายเลย อย่าน าเข้ามาปน
ในประเทศ ถ้าเราท าแบบนี้ได้ 2 อย่าง การลักลอบก็น้อยลง และก็ปลอมปนก็ไม่ได้ ไม่ขัดแย้งกับกติกาที่เราต้อง
ดูแลประเทศเพ่ือนบ้านเขาด้วย มีลักลอบหลายอย่างข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นไปได้ก็น าข้าว 
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มาแล้วก็ย้อมสีก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าเป็นข้าวต่างชาติที่ไม่เป็นภัย เดี๋ยวเอาสีกินตาย ผมก็เดือดร้อนอีก เพราะฉะนั้น
วันนี้ข้าวที่อยู่ในคลังก็ต้องระบายให้ได้ ตรวจสอบอยู่ อันไหนที่เป็นคดีก็ว่ากันไป อันไหนที่ไม่เป็นคดี ก็จะไประบาย
ข้าว ไม่ให้ราคาตก ทั้งข้าวดี ทั้งข้าวไม่ดี ข้าวปานกลาง ราคาเปลี่ยนไปหมด ข้าวเสีย อาจจะต้องไปขาย   เอทานอล 
ผลิตน้ ามัน หรืออาหารสัตว์ อาหารปลา เรื่องผักตบชวา ต้องไม่มีผักตบชวาต่อไปในล าน้ า               ไม่รู้กระทรวง
ไหน ผมไม่รู้ไปหาทางท าให้ได้ ผักตบชวา วิธีการง่ายที่สุด เมื่อวานมีลูกน้องเขามา น าในการประชุมประจ าเดือนเขา
จะน าเครื่องมือก าจัดผักตบชวามาให้ผมดูแล้วท าที่ไหนบ้าง ท าในหน่วยผมอยู่ น าขึ้นมาแล้วย่อยท าเป็นอาหารปลา
ขายดีมาก แล้วควรอยู่ที่ไหน ควรอยู่ทุกต าบล ทุกอ าเภอ ทุกหมู่บ้านที่มีผักตบชวา บ้านอยู่ริมคลองท าอาหารปลา 
หรือท าอะไรก็ได้น าไปใช้ท ากระเป๋า ก็อย่าให้เชยนัก เชยก็ขายไม่ออกอีก ดูออกแบบให้ดี บางคนท าดีทุกอย่างแต่
เชย ท ามาก็ขายไม่ออก อะไรล่ะ OTOP บางอันดีมาก บางอันก็ไม่ดี บางอันก็ดีเฉพาะรูปร่างซิปก็ไม่ได้เรื่อง สเป๊กที่
กดก็เสียต่าง ๆ ท าให้สวยท ากล่องให้ดี ๆ เหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาท าราคาของนิดเดียว กล่องซะ ท าไมเขาถึงท าเขา
ขายกล่อง เราก็ต้องท าแบบเขา อันนี้มาจากต้นไผ่ มาจากจังหวัดแพร่ใช่ไหม ปอมาจากภาคใต้ ตรงนี้ 5 วัน 10 วัน 
เ ขี ย น ไ ว้ ข้ า ง ใ น  ค น เ ข า เ ปิ ด ดู  ฝ รั่ ง ม า ดู  น่ า ซื้ อ ก ลั บ ไ ป  ไ ม่ ใ ช่ อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้  ไ ป คิ ด ใ ห ม่                                                           
การตรวจสอบนั้นต้องร่วมมือกันทุกเรื่องในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้า การคลังทั้งหมด ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นจะมีคณะท างานด้านเศรษฐกิจ มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจประชุมร่วมกันหารือกันตามห้วงระยะเวลา 
เพ่ือให้ทันสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรื่องดิจิตอล เรื่องเศรษฐกิจโลก ภายในต้องสัมพันธ์กัน 
เพราะฉะนั้นทุกทบวง กระทรวง กรม มีกลุ่มงานอยู่แล้ว 5 กลุ่ม เพราะฉะนั้น 5 กลุ่ม ไปจัดงานของท่านมีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีต่างหาก ในฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายอะไรต่าง ๆ กลุ่มย่อยบ่อย ๆ และให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

จะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง   การปรับกฎระเบียบการค้า ระบบอุปกรณ์ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม Single 
Window หรือศูนย์ให้การบริการการจดทะเบียน การลงทุนอะไรก็แล้วแต่ ท าให้ได้เหมือน One Stop Service ทุก
กระทรวง ทุกกลุ่ม รวมกันให้ได้ ความมั่นคงด้วย เรื่องส าคัญอีกอันคือเรื่องลิขสิทธิ์ เราไม่ค่อยให้ความสนใจ เรื่อง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งคนไทยมีมากเลย บางทีคนก็มาเรียนแบบไป ท าที่เราคิดไว้ต้น ๆ น าไปแปลงต่อแล้วก็จดทะเบียน เราก็
เสียหายมาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยึดมาให้ดูว่าอะไรที่ควรจะขึ้นทะเบียน
บ้าง บางอย่างที่ผลิต เช่น ของศิลปาชีพ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จดไว้หมดหรือยัง พวกกระเป๋า พวกจักสาน ต่าง 
ๆ อย่าให้เขาน าไปหมด แม้กระทั่งการลอกเลียนแบบศิลปวัฒนธรรม ลอกเลียนแบบอย่า งนั้น อย่างนี้ น ารูปแบบ
จากวัดเราไป ดูให้ละเอียดเรื่องความร่วมมือระหว่างลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ( IMT – 
GT) อันนี้ก็คงเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ต่างประเทศต้องร่วมกัน เวลาไปประชุมพอแต่ละ
กระทรวงไปประชุมก็น างานของตัวเองอย่างเดียว แต่งานของชาติอยู่ตรงไหน ท่านต้องน าไปด้วย จะได้คุยจะได้
ต่อรอง จะได้อันนี้ให้ อันนี้ให้ อันนี้ได้ ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ เป็นต้น ไปแต่เศรษฐกิจอย่างเดียว พาณิชย์ไปอย่างเดียว ก็
พูดแต่ค้าขาย อย่างอ่ืนไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาเลย ต้องมีข้อมูลให้หมด ฝากท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ทั้งหมดด้วยการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด ไปหาตลาดให้เขาให้ได้ วันนี้ต้องมีตลาดใน
ท้องถิ่น ทางกระทรวงมหาดไทยก็คงต้องไปส่งเสริมในเรื่องของตลาดกลางประจ าพ้ืนที่ พืชผลมาไปตัดตอนให้
เกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าเอง ในพ้ืนที่ให้ได้ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่เหลือเกินมาก็ศูนย์ด ารงธรรมก็ว่ามา จะ
ให้ใครไปช่วย ถ้าช่วยมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นพ้ืนที่ต้นทางก็จบ ก็ไม่ยาก ถ้าไม่พอก็ขนมากรุงเทพฯ ขนอย่างไร ใครขน 
ส่วนราชการขนไหม มีงบประมาณจ้างใครขนมา ต้องไม่ผ่าน ผมว่ามาตั้งขายตลาดกลางของรัฐบาลขายได้หมด 
เรื่องราคาการเกษตร ผัก ต้องมีตลาดกลาง ตลาดของตัวเอง และวันนี้ที่ส่งเสริมคือผักออร์             แกนิกส์ ผักที่
ไม่ใช้สารเคมีราคาสูงมาก วันนี้ไม่พอขายตามห้างสรรพสินค้า ก็จะปลูกแต่ข้าวกัน ไปหาทางปลูกผักออร์แกนิกส์ ผัก
ลอยน้ าอะไรก็ว่ามาขายดีนะการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต้องชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจพิเศษ ด่านการค้า สถานรับซื้อผลิตผล
ทางการเกษตรประเทศเพ่ือนบ้านต้องเชื่อมกันทั้งระบบ ขนส่ง และระบบสังคมวัฒนธรรมด้วย ให้ความส าคัญกับ
ด่านชายแดน 6 ด่าน เรามีท้ังหมดก าหนดไว้ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษประมาณ 12 พ้ืนที่ เหนือ กลาง  
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ใต้ ออก ตก ปีนี้เราเริ่มได้ 5 ที่ คงเริ่มก่อสร้าง เริ่มด าเนินการคอขวด ปรับปรุงด่าน ปรับปรุง Single Window ต่าง 
ๆ เป็นต้น ท าปีนี้ไปให้เร็วที่สุด ปีหน้าต้องเพ่ิมอีก 8 แห่ง มีขอเพ่ิมตรงนั้น ตรงนี้ ดังนั้นต้องดูปริมาณการค้าขาย
ด้วย ไม่ใช่ทุกคนอยากแต่จะเปิดช่องทาง เปิดตั้งแต่จุดผ่อนปน จุดผ่านแดน จุดพักแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร 
ขั้นตอนมีหมด ถ้าทุกคนเปิดกันหมดแล้วใครไปดู ทหารโดนทุกที่ กระทรวง ถ้าจะเปิดกี่ที่ผมบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถาม
ทหารว่าเห็นด้วยไหม ถ้าไม่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรครบ มีต ารวจตรวจคนเข้าเมือง อยู่ด้วย ผมไม่เห็นด้วย เป็น
ภาระพวกผม แทนที่จะไปรบโจรจับโจรไปจับพวกหนีภาษีอีก  ศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
เคลื่อนย้ายปีหน้า ปี 2558 มีการเคลื่อนย้ายมากขึ้น เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ ระวังคนของเราจะถูกซื้อไปหมด ออก
นอกประเทศไปท างานต่างประเทศกันหมด ถ้าเราไม่ใช้คนให้เกิดประโยชน์กับประเทศเรา คนต่างชาติเขาก็มาจ้าง
คนของเราไปหมด   การส่งเสริมการลงทุน วันนี้นอกจากในประเทศ ในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว         ผมมีนโยบาย
ให้ไปในพ้ืนที่ที่ห่างไกล พ้ืนที่ชนบท ที่สาธารณูปโภคที่ใช้ได้ ดูแลเขาได้ ให้เกิดโรงงานขนาดเล็ก โรงงานรองเท้า 
โรงงานประกอบอะไรสักอย่าง พันสายไฟต่าง ๆ ที่เล็ก ๆ น้อย ๆ จ้างคนในพ้ืนที่เขาจะได้ไม่เข้าไปในเมืองที่ 1 อันที่ 
2 เป็นการสร้ า ง เครื อข่ าย อุตสาหกรรมขนาดย่อมลงไปในทุก พ้ืนที่  ให้ เ ขามี ร าย ได้ ร ะหว่ า งที่ เ ข า                                                              
รอข้าวออกรวงไปสีขายได้เป็นนาน ระหว่างนี้เขากินอะไรวัน ๆ ไปสร้างโรงงานให้เขา ให้เขาอยู่ตรงนั้น ห้าคน เจ็ด
คน ผมพูดไปแล้ว มีกระทรวงอุตสาหกรรม ฝ่ายเศรษฐกิจ การพัฒนาแรงงานพูดไปแล้ว มีทักษะ ไม่มีทักษะ ความรู้
วิชาชีพ มาตรฐานฝีมือก าหนดให้ดี อะไรที่เราเปิดเสรีอาเซียนแล้ว ต้องพูดกันทุกประเด็น มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การก าหนดมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายนอกประเทศ ค าว่าเปิดประเทศ เขาไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาได้ 
เขาเป็นเฉพาะกลุ่ม พวกเป็นแพทย์ พวกมีความรู้มีความสามารถ เขาสามารถจะไปท างานที่ไหนก็ได้                                                    

ในปี 2558 ระวังคนของเราจะไปหมด ค่าตอบแทนแรงงานดูว่าจะท าอย่างไร ค่าตอบแทนแรงงาน ถ้าเราต้องจ่าย
เขา 300 บาท ขณะที่ต่างชาติเขาจ่าย 100 ผมก็คงถอยหลังไปไม่ได้อยู่แล้วละ ก็ท าให้ค่าต้นทุนสูงขึ้น เราก็ไป
แข่งขันราคากับเขาไม่ได้ เพราะเขาไปปลูก ลงทุนน้อยค่าแรงต่ า เพราะฉะนั้นก็ไปหาทางแก้ไขเอา 

เรื่องนโยบายที ่8 สามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 
       ทางนวัตกรรมส าคัญ คือ อะไรที่เป็นแบรนด์ของไทย อะไรสิ่งใหม่ วิจัยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
วิจัยในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่ใครเสนอวิจัยอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องก าหนดหัวข้อการวิจัยให้ชัดเจน ไม่ใช่การวิจัย
เพ่ือเป็นการเพ่ิมวิทยฐานะไม่ได้ ต้องวิจัยในกลุ่มที่เราจะสนับสนุนอุสาหกรรมอย่างไร ภาคเกษตรอย่างไร วิจัยเรื่อง
เหล่านั้น ก าหนดกรอบ ไม่ใช่ใครขอก็ได้นะ ผมจะขอดูด้วย กองทุนก็มีจ านวนมากท าให้เกิดประโยชน์ 
เมื่อเช้าผมดูทางโทรทัศน์ ท่านพูดดี สถานบันวิจัยปรมาณูเพ่ือสันติ ท่านอยากจะให้เราส่งเสริม ให้เราดูแลให้มาก
ขึ้น เพ่ือจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตร ผลไม้ อะไรต่าง ๆ ผมคิดว่าผลไม้เรามีทุกชนิด เราจ าได้เราไป
ต่างประเทศรับประทานกล้วยหอมลูกละ 5 เหรียญ 10 เหรียญ ท าไมเราจะเอากล้วยหอมไทยไปไม่ได้  
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ท าให้ได้นะ ส่งล าไย ทุเรียน กลิ่นไม่ออก ต่างชาติชอบรับประทานมากเลย กล้วยไม้ส่งให้
ได้ แล้วเราจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา แต่ต้องเป็นการวิจัยพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ วันนี้
เราเพ่ิมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 แล้ว ของรายได้ประชาชาติ และจะต้องมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม วันนี้เขาไปไกลแล้วนะรอบบ้านเรา เราก็ยังไม่ไปเลย 
ยังตีทะเลาะกันอยู่ได้ ไปให้ได้ขณะนี้เราเลิกกันแล้ว การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีศูนย์วิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และน าไปต่อ
ยอดให้ได้ในเชิงพาณิชย์ ผลิตมาแล้วก็ใส่ลิ้นชักไว้ไม่ได้ท าอะไรเอกสารวิจัย ขอเงินต่างชาติ ให้เขาร่วมลงทุนให้เรา
ด้วย การส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นเรื่องพลังงานสะอาด ดูแลตัวเอง มีระบบขจัดน้ าเสียที่เพียงพอ ใช้
วัตถุดิบในประเทศจ านวนที่พอสมควร และเพ่ิมในเรื่องของเทคโนโลยี เพ่ิมทุนการศึกษาให้คน 
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ของเราไปเรียนรู้ ให้คนของเรามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเหล่านั้น หรือตั้งบริษัทย่อยมาให้คนไทยเป็น
บริษัทย่อย เป็นเครือของบริษัทใหญ่เขาท านองนี้ ไม่ให้เขามาประกอบรถอย่างเดียวแล้วส่งออก ตัวยอดก็เยอะไป
หมด นี่ได้แค่ภาษีเท่านั้น แต่แรงงาน อย่างอ่ืนไม่ได้ ลองพัฒนาดูในเรื่องของรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ผมได้คุยกับทาง
ประเทศญี่ปุ่นไว้ เขาก็พร้อมสนับสนุนให้ เขาบอกว่าแข่งท ารถยนต์ไม่ไหวแล้วต้องท ารถไฟฟ้า 
นโยบายที ่9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  การรุกที่ดินของรัฐใช้ประโยชน์พาณิชย์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ระมัดระวัง ขยะเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องแก้ไขให้ได ้กระทรวงมหาดไทย และส่วนงานกระทรวงอุตสาหกรรม อะไรต่าง ๆ ต้องมีแหล่งขจัดขยะ ที่ชัดเจน
ในทุกพ้ืนที่ ตรงไหนมีขยะเคมี ขยะมลพิษ ขยะทั่วไป ทางอากาศ ขยะน้ าเสีย หลายกระทรวงเกี่ยวข้องเรื่องขยะ 
กรุงเทพมหานครด้วย เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมาใช้เป็นพลัง การคัดแยกขยะ ต่อไปนี้ถังขยะต้องมาก
ขึ้น การเก็บถังขยะต้องมากข้ึน สถานที่ประกอบการต้องมีที่ท้ิงขยะของตนเอง ลงทุนรวมมาด้วย ไม่ใช่สร้างโรงแรม
แล้วขยะไม่พูดถึง ให้รัฐต้องไปดูแล ท่านต้องมีโรงแรมและมีที่ทิ้งขยะของท่านที่จะยกข้ึนรถไปได้                                                      
เลย ไปคิดให้รอบคอบในการอนุญาต  ที่ดินของรัฐต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะใช้ท าอะไรได้บ้าง ที่ดินที่รัฐดูแล ที่ดิน
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ถ้าเรามาท าในเรื่องของสหกรณ์อาชีพ หรือเอามาท าเรื่องขยะ หรือเอามาท าเรื่องไฟฟ้า 
อะไรต่าง ๆ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าต้องเฉลี่ยไปให้ทั่วถึงทุกภาค เพ่ือป้องกันด้านความม่ันคงด้วย ไม่ใช่ต้องส่งภาคกลาง
อย่างเดียว ต้องมีแหล่งไฟฟ้าขนาดเล็กกระจายไปทั่งประเทศในแต่ละภาค ไม่ต้องสิ้นเปลืองขายส่งจ านวน ถ้าตั้ง
ตรงไหนไม่ได้ก็ไปตั้งบริเวณเขื่อน เขื่อนที่มีอยู่แล้วเดิม เพราะน้ าก็น้อยลง ผลิตไฟฟ้าก็น้อยลง ก็ไปตั้งอยู่ในนั้น
เพ่ิมเติมไปอีกระบบหนึ่งก็น่าจะได้  การขจัดสารเคม ีกรมควบคุมมลพิษ ส างานอะไรต่าง ๆ ถ้าไม่มีก ็ 
ลงโทษ ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วย และต้องมีการดูแลตั้งโรงงานใหม่ต้องรับผิดชอบประชาชนโดยรอบโรงงาน มี
ประกันภัย ประกันชีวิตให้เขา ในวันนี้เราก็เร่งแก้ปัญหาเรื่องมาบตาพุด เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ก าลังท าอยู่ส่วนหนึ่ง และเดี๋ยวรัฐบาลจะท าต่อส าหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ยาวนานที่ผ่านมา ปัญหาบนที่ดิน เราจะ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดินแก้ไขให้ได้โดยใช้แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้  จะอยู่อย่างไร จะอยู่ในเขตป่า
เศรษฐกิจไหม ไปท าป่าเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น ถ้าคนไม่ให้คนดูแลป่า ป่าไม้ดูอย่างเดียว ตั้งคนกี่ล้านคนตั้งไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นประชาชนต้องดูแล ดูแลอย่างไร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า ตั้งให้เขามีส่วน
ร่วมในการใช้ประโยชน์ได้ เก็บเห็ด เก็บอะไร อย่างนี้ ห้ามเข้าเลยทั้งหมดก็ไม่ได้ แต่มาตรการต้องมี ไม่อย่างนั้นจะ
บุกรุก เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมให้เข้ามาได้ มีไผ่ ต้นไผ่ให้ตัดได้ ไปท าประโยชน์ ไป
จักสาน มียาง คนอยู่กับป่าธรรมชาติมีต้นยางอยู่กรีดไปได้ ให้ผสมผสานกันไป อะไรที่เป็นอาหารนก อาหารสัตว์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผม ไม่ใช่ปลูกอะไรแต่อย่างเดียว 
ปลูกไม่ได้ วันนี้ถ้าโค่นทั้งหมดทิ้ง ก็โล้นเหมือนเดิมตรงที่ขึ้นอยู่แล้ว เพราะจะปลูกป่าใหม่ ไม่ได้ เอาประชาชนไป
เป็นแรงงานในการปลูกป่าเขาจะได้มีเงิน แต่ขออย่าไปโกงเขาเท่านั้นเอง ประชาชนก็จะมีเงินในการใช้จ่าย ถ้ารัฐท า
ให้บริษัทเหมาไปท าก็ไม่ได้อะไรหรอก เหมือนเดิม  การจัดท าฐานทะเบียน ฐานข้อมูล ส าคัญทุกเรื่อง ฐานข้อมูลผม
ถามแล้วไม่มี ไม่ตรง ไม่ครบ ยังท าไม่ได้ ไม่ทันสมัย ท าให้ทันสมัย เพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็คงต้องช่วย
เรื่องนี้ด้วย ฐานข้อมูลทุกเรื่อง ตั้งแต่เกษตร ที่ดินท ากิน ไม่มีใครเป็นนายทุน ลงรายละเอียดให้หมดแล้วเข้าศูนย์
ข้อมูลรวม เรื่องศูนย์ข้อมูลเหมือนกัน ต้องฝากทางฝ่ายกฎหมายไปดูว่าท าอย่างไร เช่น เรื่องการแจงเซตท็อป 
บ็อกซ์ ต้องใช้หมายเลข 13 ตัว กระทรวงมหาดไทยเขาให้ไม่ได้ เพราะกฎหมายเขาเขียนไว้ห้ามให้ข้อมูลไม่รู้จะท า
อย่างไร ท าอย่างไรให้ฐานข้อมูลที่ควรจะต้องแลกเปลี่ยนกันได้ต้องมา ไม่ใช่ข้อมูลลับ บางอันก็ต้องให้เขา ต้องไป
แก้ไขกฎหมาย ไม่รู้จะท าอย่างไร ไม่อย่างนั้นก็แจกไม่ได ้ตอนนี้เขาแจกไม่ได้ 
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เพราะติดหมายเลข 13 ตัว ติดกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ถ้าเอากฎหมายคนละฉบับมาถือไม่ต้องท าอะไร 
ติดกันหมด แต่ว่าต้องท าอย่างไรเอากฎหมายมาท าให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เอากฎหมายมาขัดแย้ง ท างานไม่ได้ 
ธนาคารที่ดินควรจะมีไหม อันนี้ก็แนวทางของเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้น าทรัพยากรที่ดินมาใช้ประโยชน์ ไม่กระจุกตัว
ในเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป และการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือการเช่า ระยะเวลาในการเช่า การคุ้มครองผู้เช่า 
การคุ้มครองผู้เช่า การคุ้มครองเจ้าของที่ดิน ต้องทัดเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการน้ าทุกมิติ เชิงปริมาณ คุณภาพ 
ขบวนการบูรณาการแผนงาน ลดความซ้ าซ้อน เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันอีกต่อไป เราต้องวางรากฐานที่ดี
ให้กับประเทศ                                                                                          
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
       ข้อนี้เราต้องแก้ไขให้ได้ ทั้งระบบนโยบาย ผู้ขับเคลื่อน ผู้ปฏิบัติ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องไม่มี
โดยเด็ดขาด วันนี้เรื่องไมโครโฟน สั่งตรวจสอบไปแล้ว ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว อะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องก็
อย่าท าให้เป็นเรื่องใหญ่ วันนี้เรื่องระบบราชการก็เหมือนกัน ก็ไปแก้กันในปฏิรูป วันนี้เราจะท าให้ระบบราชการเดิม
ที่มีอยู่แล้วท างานให้ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ข้อจ ากัดด้านกดทับ แทรกซ้อน ก้าวก่าย ลดตรงนี้ เพราะ                                                       
เราไม่ใช่พรรคการเมือง เป็นรัฐบาลไม่ใช่นักการเมือง เพราะฉะนั้นเราจะก ากับดูแลในอ านาจที่จะท าให้เกิดผลอย่าง
ยั่งยืนในการป้องกันปราบปรามทุจริตนั้น ท าทุกที่ ท าทุกระดับอยู่แล้ว วันนี้ก็ท าอยู่ คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ยังอยู่ร่วมกันไปตรวจสอบจนกว่างานของท่านจะเสร็จ ตรวจทุก
โครงการแล้วก็จะเอาบริษัทตรวจสอบของยุโรป อันนี้เขาคุยกันแล้ว เขาจะขอโครงการใหญ่ ๆ 3 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส เขาก็จะมาตรวจสอบ ระบบการบริหารจัดการน้ า สาธารณูปโภค อะไรเหล่านี้                                                           
ก าลังคุยกันอยู่ ถ้าไม่เชื่อไทยก็ต้องเชื่อต่างชาติบ้างละ เราจะแทรกทั้งหมดเรื่องการทุจริต การสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน องค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับปราบปรามทุจริตผมก็รับมาทั้งหมดใส่ในนโยบายนี้ด้วย การส่งเสริมระบบ ธรร
มาภิบาล การดูแลข้าราชการให้เกิดความม่ันคง ความเป็นธรรม ปรับย้าย มีหมด จะท าทุกมิติ การรับเรื่องร้องเรียน 
ศูนย์ด ารงธรรมต้องชมเชย บางศูนย์ท าได้ดีมาก ทั้งหมด 40,000 กว่าเรื่อง ส่งกลับไป แก้ไปแล้ว 30,000 กว่า
เรื่อง โดยเฉพาะส่วนทหาร ภาคกลาง 8,000 กว่าเรื่อง แก้ไป 7,000 กว่าเรื่อง ชาวนา ชาวไร่ มีความสุขได้เงินที่
ติดค้างไม่ยอมจ่ายกัน ได้หมดแล้ว ก็ย้ าทหารอย่าไปเรียกแทนเขาก็แล้วกัน เจ้าหน้าที่อย่าไปเรียกแทนเขาอีก  One 
Stop Service คงต้องมีอัตราก าลัง แต่ละกระทรวงก็ต้องเผื่อแผ่ ต้องให้โอกาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเขาดูแลได้ 
ไม่ใช่กระทรวงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงนี้อย่างเดียว ศูนย์ด ารงธรรมอยู่ในอ านาจของผู้ว่าฯ จัดคนให้เหมาะสม 
การจัดล าดับระบบอัตราก าลังปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จะยึดถือความเป็นธรรม ชอบธรรม ทั้งพลเรือน 
ต ารวจ ทหาร ข้าราชการการเมือง อะไรต่าง ๆ ก็ต้องดูว่าเหมาะสมแค่ไหนอย่างไร ถ้าบ้านเรารวยก็ไปอย่าง 
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิในการทรัพยากรของรัฐอย่างเหมาะสม การกระจายอ านาจ จะท าอย่างไร มาตรการ
กฎหมาย ความเป็นธรรมโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะท าอย่างไร การสูญเสียโอกาส การสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน 
จะท าอย่างไร จะต้องเน้นหน่วยงานของรัฐนี่ดีที่สุด เรื่องการปรับปรุงกฎหมายกระบวนการยุติธรรม อันนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องท าตามอ าเภอใจ อยากจะออกอะไรก็ออก ไม่ได้ ปัญหาจะพันกันข้างหน้า หลัก
ยุติธรรมต้องได้รับการยอมรับ ในส่วนของเฉพาะหน้าจะปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องเป็นอุปสรรค ไม่เอ้ือต่อศักยภาพการแข่งขัน ให้ศักยภาพหน่วยงานมีความ
เข้มแข็งก็ด าเนินการทั้งหมด โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ วันนี้จับกุมแล้วหลุด ส่วนใหญ่
เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ พยานไม่เพียงพอ ก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์มา ดิ้นไม่หลุดแน่นอน การพิสูจน์ดีเอ็นเอเหล่านี้ 
ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ว่าหน่วยใครหน่วยมัน ความลับทุกเรื่อง บางเรื่องเป็นเรื่องของงานกลุ่มเดียวกันก็
ต้องให้กัน และท างานร่วมกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน การส่งเสริมกองทุนยุติธรรม คุ้มครองช่วยเหลือคนจน และ
ผู้ด้อยโอกาส ปัญหาการฟอกเงิน ระงับยับยั้ง 
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ช่องทางการเงิน ไม่ฟอกเงินผิดให้เป็นเงินถูก ต้องดูทุกอัน มาตรการทางภาษี มาตรการป้องกันและปราบปราม
เต็มที ่ได้ให้นโยบายไปแล้วกับกระทรวงยุติธรรม 
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ 
ภารกิจการปฏิรูปก็ก าลังจะเริ่มในเร็ววันนี้ ก าลังจะคัดสรร คงเริ่มตั้งแต่วันนี้ มีการประชุมคัดสรร ระยะที่ 1 มีการ
ประชุมอีกหลายรอบเท่าที่ผมทราบ ก็เป็นการคัดเลือกคนให้เหมาะสมมาแก้ไข มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดมระยะแรกมาแล้วของ คสช. ในขั้นต่อไปก็จะน าสิ่งเหล่านั้นส่งต่อไป
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเรื่องของคณะกรรมาธิการ รัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่าพวกเราขณะนี้ทั้งหมด คนไทยทุกคน 
สภาปฏิรูปฯ สภานิติบัญญัติฯ คณะรัฐมนตรี ทั้งหมดนั่นคือสถาปนิก และช่างก่อสร้างในการที่จะสร้าง
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เพ่ิมอิฐ เหล็ก หิน ปูน ทราย ให้มั่นคง ในที่ผ่านมาขณะนี้เราชะลอไว้บางส่วนก่อนเพ่ือจะ
สร้างให้แข็งแรงก่อน เพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้น จะเป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปฯ โดยรัฐบาลรับผิดชอบภาพรวม
ทั้งหมด ก็จะรับข้อเสนอทุกอย่าง การปฏิรูปการเมือง เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะจะต้องท าเพ่ือจะส่งต่อในวัน
ข้างหน้าให้เกิดความยั่งยืน ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การเมือง ถ้าจะต้องเข้าสู่การเมืองจะต้องท าอย่างไร เอา
แนวทางที่ได้มีการพูดคุยข้างต้นไปศึกษาจะได้ใช้เวลาให้น้อยลง ในส่วนอ่ืน ๆ ที่ได้เข้ามาก็ทางประธานฯ ก็คุยกัน
อยู่แล้ว พวกเราคุยกันอยู่แล้วว่าท าอย่างไร ให้มีส่วนร่วม ที่ 550 นั้นไม่ได้ถูกคัดใน 250 อันนี้ก็ไปตั้งกลุ่มใหม่เพ่ือ
จะส่งเข้ามาเป็นกลุ่ม อีก 7,000 กว่าคน ผมถือว่านั้นก็อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกระบวนการของเราเหมือนกันก็จะท า
อย่างไรให้มีส่วนร่วมได้อีก นั่นต้องไปหาทางกัน ทั้งกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางศูนย์ด ารง
ธรรม ผ่าน กอ.รมน.จังหวัดไหม รวบรวมมาแล้วส่งมาที่ไหน รัฐสภาฯ อะไรก็ว่าไป อันนี้ผมคิดว่าทางส่วน  
คัดสรรเขาเตรียมไว้แล้ว ก็ขอบคุณนะครับ มาสมัครกันตั้ง 7,000-8,000 คน ผมถือว่าท่านให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา สมัคร 700 กว่าคน 774 คน นะครับ เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษาก็จะโดนย าเยอะ
หน่อยแล้วกัน น้อยสุดก็คือจากสื่อ 100 กว่าคน นอกนั้นก็ 200,300 อะไรอย่างนี้ ยากนะการที่จะคัดแต่ละฝ่าย 
200 คน เหลือ 20, พอ 250 หาร 11 กลุ่ม ก็กลุ่มละ 20 กว่าคนเอง ไม่ต้องห่วงจะท างานให้ได้ คนที่เหลือใช้
ประโยชน์เขาให้ได้ด้วยแล้วกัน  ในการส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์คนในชาติ ท าไปตั้งหลายเรื่องแล้วก็ท าต่อไป 
ปัญหาก็เกิดจากความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง อะไรท านองนี้ รัฐบาลนี้ต้องท าให้ได้ นโยบายทั้งหมดพูดให้ดี 
เขียนให้หรูไม่ได้ท าก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่รู้จะเหนื่อยท าไม เขียนให้เปลืองกระดาษท าไม เพราะฉะนั้นทุกกระทรวง
จะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ และริเริ่มเพ่ิมเติมอีกมากมาย งานอะไรท าได้ก็ท าทันที ท าจริง และให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ใน 1 ปีด้วย แล้วอะไรที่ต้องท าต่อยั่งยืนก็คือไปต่อในรัฐบาลนี้ รัฐบาลหน้า อะไรก็ว่าไป ให้ครบ บางอย่างใช้
เวลาเป็นชาติ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ขับเคลื่อนโดยรัฐบาล โดยประชาชน เอกชนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมมือ 
คสช.จะส่งเสริมกับท่านทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทัพ สร้างความเป็นเอกภาพบูรณาการอย่างแท้จริงเอารัฐ 
เอกชน ประชาสังคม ประชาชน ร่วมกันให้ยั่งยืนการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตรวจสอบทุกข้ันตอน งบประมาณ
ของรัฐผมให้นโยบายไปแล้วว่า ทุกไตรมาสจะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขับเคลื่อน 
อะไรที่เร่งด่วน เอาออกมาก่อน ท าก่อน อะไรที่ไม่ทัน ก็ไปท าในไตรมาสที่สามก็ท าคู่ขนานไป และให้ออกให้ทัน 
เพ่ือจะท าให้เสร็จหรือจะผูกพันงบประมาณอะไรก็ว่าไป แต่จะต้องท า วางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก ากับดูแลกับผม หลาย 
ๆ หน่วยงานด้านกฎหมาย ด้านความโปร่งใส ช่วยกันดูทั้งหมด ทุกกระทรวง ทบวง กรม รับทราบแล้วก็คงไม่ไปท า
อะไรเสียหายการจะท าแผนงานต้องมี Action Plan เราพูดนโยบายไปแล้ว มี Action Plan มาสอดรับซึ่งวันนี้เขา
เตรียมกันไว้หมดแล้วที่ผ่านมา ทุกกระทรวงเขาเตรียมไว้เพ่ือจะให้รัฐมนตรีใหม่ ไปดูแลไปตัดสินใจผ่านท่านรอง
นายกรัฐมนตรี มาอีกครั้งหนึ่ง จะได้เข้า ครม. ให้เรียบร้อยโดยเร็ว ความต้องการเป็นสิ่งส าคัญท าอะไรก็ท าไป แต่
ไม่ใช่ประชานิยม ไม่ท าให้เสียหาย 
 



 

                                                            -61- 
 
การเรียนรู้แนวคิด กระบวนการต่าง ๆ ค่านิยม 12 ประการ ให้ยอมรับด้วย ทุกกระทรวง ทบวง กรม มี          12 
ประการ ติดทุกกระทรวง ติดทุกโรงเรียน ติดทุกสถานที่ ไม่ต้องเอารูปผม รูปใครไปติด ติดค าพวกนี้ดีกว่า วันนี้สั่ง
ไปแล้วห้ามติดรูปตามถนนเจ้าหน้าที่ รับพอได้ รับแล้วเก็บ ถ้าติดรูปตามถนน ข้าราชการไม่ควรติด ติดที่จะท า
มากกว่า รัฐบาลนี้ ตั้งเป้าหมายไว้สูง ประชาชนก็คาดหวัง ต่างชาติก็เฝ้าดู กดดันเรามาก งานที่ยากและท้าทาย มี
ทั้งวิกฤตและโอกาส ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงเหตุผล ให้ไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
เมื่อสิ้นสุดแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมีการซักซ้อมท าความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง มีการประชุมส่วนราชการตั้งแต่วันพุธ
สิ่งที่เราต้องการจากท่านทั้งหมด สภานิติบัญญัติฯ สภาปฏิรูป หรือใครก็แล้วแต่ อยากให้ท่านเข้ามาช่วยเราในเรื่อง
ของการควบคุมการตรวจสอบการท างานของเรา ไม่ปิดบังกีดกั้นให้ความเป็นธรรมกับเรา อันไหนดีก็ชมหน่อย 
ร่วมมือ อันไหนไม่ดีก็ทักท้วง คุยกันดี ๆ บางทีไปตีตามสื่อ ตามอะไร ท าอะไรไม่ได้หมด วันนี้ปัญหาเยอะมาก 
เพราะพูดกันในสื่อ ในสื่อก็ขยายต่อไปนี้ไปโน้น ผมไม่โทษสื่อเดี่ยวสื่อว่าอีก แตะกันไม่ได้เลย แต่เวลาเขียนเรื่องผมดี
นักมีอย่างที่ไหนผมไปสั่งธนาคาร ขออนุญาตส่วนตัวหน่อย ธนาคารปิดบังบัญชี สองหมื่นแปดพันล้าน ถ้าผมมีสอง
หมื่นแปดพันล้านนะ ผมไม่มายืนพูดแบบนี้หรอก ใช้หนี้ชาวนา ให้ชาวนาแจกฟรีไป สร้างอะไรสักอย่างเป็นของ
แผ่นดิน ผมดันไม่รวยขนาดนั้น น่าเชื่อถือเพราะหน้ากระดาษและท้ายกระดาษ เอาลายเซ็นผมใส่เข้าไปด้วย และ
ตรงกลางใส่ใหม่ทั้งหมด ต้องระวังนะเรื่องนี้ วันก่อนเมืองนอก มีจับได้แล้ว มีคนน าเที่ยวไปโน้นไปนี่ ด าน้ า นั่งรถไป
สนามบินอย่างเดียวแล้วกลับหมด ไปอยู่ในห้องท างานแล้วเขียนท าคอมพิวเตอร์หมดเลย                                                             
ตัวเองด าน้ าไปทุกที่ในโลก พาคนเที่ยวหลอกเงินเขามาจ านวนมาก แต่ตัวเองอยู่ในห้อง นี่แรงขนาดนี้ เพราะฉะนั้น
ระมัดระวังนะ การถูกคลิปอะไรนี่  ระวังด้วย วันนี้ผมไปไหนไม่ได้เลย หน้าไปอยู่ทุกที่  ผลสัมฤทธิ์นะครับ 
เพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ก็ต้องท าก่อน ท าจริง แบ่งขั้นตอน เร่งด่วน อย่างไรก็ตามต่อเนื่องให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ร่วมมือร่วมใจ มีการตรวจสอบจากผู้ได้รับประโยชน์ สร้างบรรยากาศสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ความ
สามัคคีสมานฉันท์ขาดหายไปอีกต้องเอากลับมาให้ได้ เวลาต่าง ๆ ไม่ใช่ข้อจ ากัด เป็นความท้าทายของพวก  เรา
และของคนในชาติด้วยทั้งหมด ที่ถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องร่วมมือกัน พูดไปมากนะครับ 2 ชั่วโมงพอดี 
วันนี้ขอให้ลดปัญหาให้เร็วที่สุด ปัญหาต่าง ๆ ความขัดแย้ง เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรพันกันไปหมดไม่ได้ วันนี้ต้อง
แก้ไขให้ได้ ประเทศชาติจะต้องเดินหน้าไปด้วยไม่มีความขัดแย้ง กฎหมายต้องท าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ความเป็น
ธรรม ทุกคนเชื่อมั่น ถ้ากฎหมายไม่เชื่อมั่นก็ท าอะไรไม่ได้ ให้โอกาสทุกคน ผมไม่ได้ท าเพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง ผมท า
เพ่ือคนไทยทั้งประเทศ พวกเราทุกคนท าเพ่ือคนไทยทั้งประเทศ ไม่ทราบท่านผู้ใดมีค าถามอะไรหรือไม่ครับ มีไหม
ครับ เห็นว่ามี 20 กว่าคนอภิปราย ก็มีพร้อมที่จะตอบ แต่เดี๋ยวผมคงอยู่ไม่ได้เพราะต้องเดินทางไปสุโขทัย ตอบได้
ทุกค าถาม จะเพ่ิมอะไรใส่เข้ามา แต่บอกผมหน่อยว่าจะเอาตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ล้นแล้ว ล้นเวลาแล้ว ต้องจัด
ระเบียบให้ได้แล้วกัน ขอบพระคุณครับขอบคุณพ่ี ๆ ทุกคน ครูหยุยว่าอย่างไร เห็นว่ามีครูหยุย 1-2-34 ช่วยกัน ๆ 
ขอบพระคุณท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ท่านรองประธานฯ บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่าน 
ตลอดจนคณะรัฐมนตรีทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกคน รัฐสภา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติด้วยครับ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาฟังผมจนจบวันนี้ อยากให้รู้อย่างเดียวคือความตั้งใจ นโยบายของรัฐบาลในการท างาน
คือท าก่อน ท าจริง ท าทันที อันนี่อันที่หนึ่ง สองเกิดผลสัมฤทธิ์ สามคือยั่งยืน นั่นคือวิธีการท างานของเรา หลักการ
ของรัฐบาลวันนี้คิดได้ใหม่ว่าจริงใจ จริงจัง และยั่งยืน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
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3.1.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารจะยึดหลักการท างานเป็นทีม และด าเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
“คมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ส่งเสริม

การศึกษาฯ  มวลประชาเป็นสุข ” 
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัด 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารสู่ครัว
โลก 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า
ชายแดน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 

3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและผลิตพลังงานสะอาด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและผลิตพลังงานสะอาด 

1.1 เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศและของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น 
ครัวของโลก 

1.2 มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
1.3 เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาณและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.1 เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บุคลากรและเทโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างสมดุล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นท่ี 

3.1 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 
3.2 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่ 
4.1 เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม        มี
ความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก
การมีงานท าและมีรายได้และไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
5.1  เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย                
และน้ าเสีย 
5.2  ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
6.1  เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความม่ันคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและประเทศ  
6.2  เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา
สังคมความมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.1.6 ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
             1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
             2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
             4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 
             5. การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
             6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
             7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
             8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
             9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
3.1.7 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
             1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
             2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
             3. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 
             4. ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
             5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
             6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
             7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
             8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
             9. มีสติ รู้คิด รู้ท า 
             10. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                         
             11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
             12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 
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3.1.8 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 
 (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯเมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ
การเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา นักเรียน)ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 สนับสุนุนระบบคอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนใน
ชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมี คุณภาพ สงเสริมใหเกิด
เกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ พืชใหมๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                                                                    
3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง การเกษตร ปรับปรุงผลิตผล
ใหมีคุณภาพ มี มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับ                  
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน                                                                                                 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรใน หมูบาน (อกม.) หารูปแบบ
ใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น                                                           
3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง การเกษตรอยางมี
คุณภาพน าเครื่องจักร และ เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและ 
ปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการกระจาย สินคาไปสูทั้งภายใน
และตางประเทศโดยการรวมมือ และใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน     
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร (ต่อ) 

 
 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิม คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจ พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความ รวม
มือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน                              
3.6 สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค 
เพ่ือจ าหนายและเพ่ือการ อนุรักษ โดยขอความ   รวมมือและใหความรวมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน าชุมชน คณะกรรมการหมูบานและ
ชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูน า การพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ             
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                                         
4.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน                                               
4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผสููงอายุ  
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม ความสามารถของแรงงานใน        
ทองถิ่น เพื่อเตรียม ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน                                        
4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกร ปกครองสวนทองถิ่นทุก
ระดับเพ่ือปองกันและใหมีการ ปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิต
และการ จ าหนายยาเสพติดในทุกระดับ                                                   
4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และ รับทราบปญหา 
อุปสรรค และความตองการของ ประชาชนในพื้นท่ี                                         
4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ ดี และสราง                 
คุณประโยชนตอสังคม รวมทั้งจัดสราง หอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือ
ประกาศ เกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสรางชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                   
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชน ในระดับต าบล           
หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่ดี 
ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล และ 
หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ                                                          
5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับ หมูบานและชุมชน ให
มีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย             
การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดาน สาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
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                                 แนวทางการพัฒนา 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดาน โครงสรางคุณภาพชีวิต
พ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับความจ าเปน และความตองการของประชาชนในการ
ด ารงชีวิตอยาง พอเพียง องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                    
6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง                            
6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความ
ช านาญใน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                                               
6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของ ประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค และสงเสริมใหประชาชน เขาใจในการใชและรักษา
สาธารณูปโภคอยางคุมคา                                                                     
6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหา
การจราจร ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการ อนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรม
การทองเที่ยว องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                             
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลง ทองเที่ยวใหม รวมทั้ง
กิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่ง อ านวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุ
นเศรษฐกิจ และสราง รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการ ธุรกิจทองเที่ยว 
และสรางเครือขาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการ โดยการจับคูธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพสินคาและขยาย ตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึง ระดับจังหวัด รวมถึงการสรางความ 
เปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬา 
 



 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 

8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหรองรับการ ปฏิบัติภารกิจหนาที่ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยางมี ประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรู
และ ทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครองทองถิ่นในประชาคม อาเซียนและ
ของประเทศตางๆในโลก องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                   
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพ่ือใหบริการ
กับประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว แมนย า โดย ยึดถือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน ผูรับบริการเปนส าคัญ                                                          
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูน
ความรู เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การ ท างานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการ สื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน                                                            
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวาง หนวย
งานภาครัฐ และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา                                                                                     
8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการก าหนดนโยบาย 
และความตองการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัย ธรรมชาติ และภัย
พิบัติตางๆ องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                                           
9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิ
การกุศลและองคกรที่เก่ียวของ ใน การเตรียมความพรอมในการปอง
กันภัย และการ ชวยเหลือผูประสบภัย                                                                                      
9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลอง วงจรปดในเขตชุมชน 
และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสราง ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพยสินของประชาชน                                                                                
9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟู ต ารวจบาน และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปนก าลังสนับสนุน             
เจาหนาที่รัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน               
หมูบาน   
 



 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครอง          
สวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา ฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่ง
แวดลอม แหลงน้ า ลุมน้ าล าคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น                                                      
10.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองส
วนทองถิ่นและภาคเอกชน ในการ รณรงคสรางจิตส านึก เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหา มลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุก 
ระดับ                                                                                    
10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับ สวนราชการที่
เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม เพื่อจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
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3.1.9 วิสัยทศัน์การพัฒนาจังหวัด 
 “โคราช เมืองหลวงแห่งอีสาน” 
 
3.1.8  วิสัยทศัน์การพัฒนาอ าเภอ 
 อ าเภอจักราช  มีแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นส าคัญ  และเน้นให้
ประชาชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
 
3.1.9  ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในแผนพัฒนาประจ าปี  2557  และที่ก าลังด าเนินการ
ภายใต้กรอบแผนพัฒนาต าบลประจ าปี  2558  ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน (พ.ศ. 2554-2558) ที่ผ่านมา เน้นการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น  ทั้งในด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต  ด้วยการกระจายกาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า   และส่งเสริมการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า
ด้านคุณภาพชีวิตก็ตาม  แต่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 จากผลการด าเนินการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้สร้างความ
เจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สังเกตได้จากการสอบถามจาก
ประชาชนภายในท้องถิ่น  และการไม่มีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งแนวทางการพัฒนาขั้น
ต่อไป ควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 
 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (S : Strength) 
(1) ประชาชนมีคุณภาพ  มีส่วนร่วม  และคุ้นเคยในการะบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต 
(2) ชุมชนเข้มแข็ง  และได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
(3) มีเส้นทางสัญจรตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 226 อยู่ห่างจากอ าเภอ  9  กิโลเมตร 
(4) มีโรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาส  2  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็ก

นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 (5) ผู้น าชุมชนสมัครสมานสามัคคีกัน ไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครอง  การบริหาร  และ

การพัฒนา 
(6) องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
(7) มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนราชการในพ้ืนที่  และ

ประชาชนในต าบลหินโคน  เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่ต าบลหินโคนเป็นอย่างดี 
(8) มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ  เช่น  ด้านการทอผ้ากี่กระตุก  ผ้ามัดหมี่  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

เป็นต้น 
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(9) มีประชากรที่มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ในหลากหลายอาชีพ  มีแรงงานมาก           จึง

เหมาะสมในการลงทุน 
(10) มีวัด  มีโบราณสถาน  ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม

ประเพณี 
(11) มีผู้น าที่เข้มแข็ง  ผู้น ามีคุณภาพ    มีศักยภาพสูง  เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล      

มีความสามารถแสวงหาความร่วมมือในการบริหารได้หลายส่วน มีความตั้งใจมั่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ให้กับประชาชน มีความใกล้ชิดประชาชน ท าให้รู้ปัญญา และวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน มีระบบ 
ติดตาม ประเมินผล ท างานโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1) ประชาชนในพื้นที่ต าบลหินโคนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
(2) ประชาชนที่อยู่ในภาคแรงงานขาดความรู้  ทักษะ  และความช านาญ 
(3) ต าบลหินโคนไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(4) เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
(5) การคมนาคม เป็นเส้นทางสู่ประตูอีสาน  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย 
(6) มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร  อุปโภค-บริโภค  และน้ ามีคุณภาพต่ า 
(7) ประชากรในวัยแรงงาน  ไปท างานในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
(8)  การจัดองค์กรยังไม่เหมาะสม บุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับถ่ายโอน 

ต้องรับภาระงานหลายด้าน และขาดความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน และความรู้เกี่ยวกับภารกิจ 
ที่ต้องรับถ่ายโอน การจัดคนไม่เหมาะสมกับงาน 

(9)  ขาดบุคลากรผู้ช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(10) นโยบายของผู้บริหารบางครั้งไม่สามารถกระท าได้เพราะขัดต่อระเบียบกฎหมาย 
(11) ชุมชนยังไม่เข้าใจบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีผลต่อสังคมในการช่วยพัฒนา 

คุณภาพชีวิตในต าบลอย่างทั่วถึง 
3. โอกาส (O : Opportunity) 
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การ

พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  โดยน าทุนประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูล
กัน 

 (2) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มุ่งเน้นเรื่องการปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ ฟืนฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี ความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเร่งด่วน ฯลฯ  

 (3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (4) ลักษณะการปกครองท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดประชาชน ท าให้รู้สภาพปัญหาของชุมชน 
 (5) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
 (6) ระเบียบกฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาเป็นของตนเองท าให้ทราบ 

ทิศทางการพัฒนา และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า 
  (7) มีเส้นทางคมนาคมผ่านพื้นที่ต าบล  ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 226  และทางรถไฟซึ่งเหมาะแก่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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(8) มีอ่างเก็บน้ าล าฉมวก  ซึ่งมีน้ าขังตลอดปี  เหมาะแก่การท าการเกษตร  และจัดท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ 
 (9) ต าบลหินโคนมีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก 
 (10) การคมนาคมสะดวก  มีโรงงานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยู่ใกล้ 

4. อุปสรรค (T : Threat) 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง 
(2) ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
(3) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
(4) ประชาชนไม่มีน้ าในการท าการเกษตร  และอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
(5) เส้นทางคมนาคมเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
(6) ระเบียบกฎหมายบางส่วนไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา บางครั้งขาดความชัดเจนในแนวทาง 

ปฏิบัติ 
(7) ภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปรากฎการณ์ภัยแล้ง น้ าท่วม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ 

ประชาชน 
(8) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีสูงขึ้น 

 
 
 
 


