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คํานํา 

 

 ตลอดระยะเวลา ๑ ป  ที่พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรไีดเขามาบริหารประเทศ ภายใต

สถานการณที่ไมปกติทางการเมือง มีปญหาหลายประการที่รอการแกไขเยียวยา  และถึงปญหาเฉพาะหนา 

ที่ เกิด ข้ึนซึ่ งจะตองเรง ดําเนินการแก ไข  รวมถึงการดําเนินการตาม Road Map ของคณะรักษา 

ความสงบแหงชาติ  เพื่อใหประเทศไทยกลับเขาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณ  จึงเปน 

ความทาทายใหพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ   

ตองเรงคิด เรงทํา เพื่อคืนความสุขใหแกประชาชนและวางรากฐานทั้งดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

ที่จะนําพาประเทศชาติไปสูความสงบสุขและความเจริญเติบโตอยางมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน   

 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดแสดงเจตนารมณมุงมั่นในการบริหารราชการ

แผนดิน ทํากอน  ทําจริง และทําทันที  ดวยการมีนโยบายและขอสั่งการเพื่อเรงรัดขับเคลื่อนการดําเนินการ

ของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ ทั้งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี  การประชุมคณะกรรมการระดับ

นโยบาย  การประชุมมอบนโยบาย  การปาฐกถา  รวมถึงการติดตามขับเคลื่อนงานในสวนภูมิภาค ซึ่งเปน

ประโยชนอยางย่ิงในการเปนแนวทางการดําเนินงาน และผลักดันการดําเนินการของสวนราชการ  ใหบังเกิด

ผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมดังที่ปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  

นายกรัฐมนตรี  ครบรอบ ๑ ป (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558) เอกสารเลมน้ี เปนการรวบรวม

นโยบายและขอสั่งการที่สาํคัญของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

และเพื่อประโยชนตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะตอไป 

 

 

 

  ธันวาคม  2558 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
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สารบัญ 
 

 หนา 
  
1. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบการศึกษา ๓ 
 1.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ๕ 

 1.2 การพฒันาและปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ ๖ 

 1.3 การพฒันาระบบบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน ๑๐ 

 1.4 การพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๑ 

   

๒. ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสรางพ้ืนฐาน ๑๕ 
 ๒.1 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ๑๘ 

 ๒.2 การเจรจาทําความตกลงระหวางประเทศและการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ

นานาชาต ิ

๑๙ 

 ๒.๓ การติดตามสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ 

๒๐ 

 2.๔ มาตรการในการลดภาระหนี้ครัวเรือนและการใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายได

นอย 

๒๑ 

 2.๕ การกํากับดูแลราคาสินคาและบริการ  ๒๔ 

 2.๖ การเรงรัดการใชจายและบูรณาการงบประมาณ ๒๔ 

 2.๗ การผลักดันและสงเสริมใหเกิดการลงทุน ๒๕ 

 2.๘ มาตรการชวยเหลือเกษตรกร  ๒๗ 

 2.๙ การเรงรัดการชวยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง ๒๘ 

 2.๑๐ การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาราคายางพารา ๒๘ 

 2.๑๑ การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ๓๐ 

 2.๑๒ การลดคาใชจายและสรางความเขมแข็งภาคเกษตรอยางยั่งยืน ๓๓ 

 2.๑๓ การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและขยายตลาดสงออกสินคา  ๓๘ 

 2.1๔ การพัฒนาแรงงานไทย สงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายได ๓๙ 

 2.๑๕ การสนับสนุนและพฒันาประสิทธิภาพ SMEs ๔๑ 

 2.1๖ การพัฒนาและจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔๒ 

 2.1๗ การพัฒนาการคาชายแดน ๔๕ 
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 2.1๘ การพัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ๔๖ 

 ๒.๑๙ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๔๗ 

 ๒.๒๐ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๕๐ 

 ๒.๒๑ การปรับโครงสรางและอัตราพลังงาน ๕๑ 

 ๒.๒๒ มาตรการประหยัดพลังงานและการสงเสริมพลังงานทดแทน ๕๓ 

 ๒.๒๓ การเปดสัมปทานปโตรเลียมรอบที่ 21  ๕๔ 

 ๒.๒๔ การเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณพลังงานของไทย ๕๔ 

 2.๒๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม ๕๕ 

 ๒.๒๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ ๕๘ 

   

3. ดานระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

๖๑ 

 3.1 การบริหารราชการและปรับปรุงระบบราชการ  ๖๓ 

 3.2 การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกประชาชน ๖๖ 

 3.3 การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๖๘ 

 3.4 การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยบริการสาธารณะครบวงจร ๗๐ 

 3.5 การใชมาตรา ๔๔ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแกไขปญหาจําเปนเรงดวน 

๗๑ 

 3.6 การเรงรัดผลักดันกฎหมายที่จําเปนตอประเทศชาติ ๗๑ 

 3.7 การเพิ่มประสิทธภิาพหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ๗๒ 

 3.8 การบังคับใชกฎหมาย ๗๔ 

 3.9 การติดตามการพิจารณาคดี ๗๕ 

 3.10 การอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ๗๖ 

 3.11 การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชนั  ๗๖ 

 3.12 การสรางความปรองดองและสมานฉันท ๗๗ 

   

4. ดานสาธารณสุข ๗๙ 
 4.1 การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ  ๘๑ 

 4.2 การสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  ๘๒ 

 4.3 การเฝาระวังและปองกันการระบาดโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า ๘๒ 

 4.๔ การเตรียมการแกไขปญหาทรัพยสินทางปญญาของการคุมครองขอมูลยา  ๘๔ 
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๕. ดานความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเรื่องที่เปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหาการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ 

๘๕ 

 5.๑ การแกไขปญหากรณีประมงผิดกฎหมาย (Illegal Uneported and Unregulated 

Fishing : IUU Fishing) และการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทาง

ขององค ก ารการ บิ นพ ล เรื อน ระหว างป ระเท ศ  (International Civil Aviation 

Organition : ICAO) 

๘๘ 

 5.๒ การจัดระเบียบแรงงานตางดาวและคนขอทาน ๘๙ 

 5.๓ การดําเนินการเก่ียวกับผูล้ีภัย/ชนกลุมนอย ๙๑ 

 5.๔ การแกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๙๒ 

 5.๕ การดําเนินการเก่ียวปญหายาเสพติด ๙๒ 

 5.๖ การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลภาครัฐ ๙๓ 

 5.๗ การลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรม  ๙๔ 

 5.๘ การจัดระเบียบสังคม ๙๕ 

 5.๙ การจัดระเบียบพื้นที่คาขาย ๙๕ 

 5.1๐ การจัดระเบียบที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย ๙๖ 

 5.1๑ การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดและริมแมน้ํา ๙๗ 

 5.1๒ การจัดระเบียบการขายสลากกินแบงรัฐบาล ๙๗ 

 5.1๓ การดูแลและรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชน ๙๘ 

 5.1๔ การแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา ๙๘ 

 5.1๕ การจัดที่ดินทํากินแนวใหม ๑๐๒ 

 5.1๖ การบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา ๑๐๓ 

 5.1๗ การเตรียมการและใหความชวยเหลือประชาชนจากปญหาภัยแลง ๑๐๖ 

 5.๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๑๐๘ 

   

6. ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ๑๑๑ 
 ๖.๑ มาตรการสงเสริมการทองเที่ยว ๑๑๓ 

 6.2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

๑๑๗ 

 ๖.๓ การพัฒนาดานการกีฬา ๑๑๘ 
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1

เกร่ินนํา 
 
 
 นับต้ังแตรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดินเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลไดสืบทอดงานและ

สานตอภารกิจจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อมุงนําความสุข ความสงบกลับคืนมาสูประเทศ  รัฐบาลได

นอมนํายุทธศาสตรการพัฒนา เขาใจ เขาถึง และพัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง            

ในการกําหนดนโยบายและการบริหารประเทศ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีไดแสดงใหเห็นมา

โดยตลอดวาในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล มิใชจะมุงแกไขเพียงปญหาเฉพาะหนา หรือประคับประคอง

สถานการณของประเทศเพื่อรอการเลือกต้ังเทาน้ัน  แตนายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อ            

การวางรากฐานประเทศใหมั่นคงและย่ังยืน  โดยไดกําหนดแนวทางในการบริหารราชการแผนดินแกคณะรัฐมนตรี

วา “ทํากอน ทําจริง ทําทันที หวังผลสัมฤทธ์ิอยางย่ังยืน” และเนนยํ้าใหคณะรัฐมนตรี ขาราชการและทุกฝาย               

ที่เกี่ยวของยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อเรงแกไขปญหาและพัฒนาประเทศใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน             

อยางแทจริง 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรียังไดใหความสําคัญกับการสรางการรับรูและสราง               

ความเขาใจกับประชาชนทุกภาคสวน รวมถึงไดสรางความตระหนักรูใหกับสังคมไทยวา การดําเนินการเพื่อ                

ใหประเทศเกิดความกาวหนาและพัฒนาไดอยางย่ังยืนน้ัน  มิใชภาระของใครเพียงคนใดคนหน่ึง  แตเปนเรื่องที่

ประชาชนคนไทยทุกหมูเหลาจะตองมีความสามัคคี ปรองดอง และรวมมือรวมใจในการกําหนดเปาหมายและ           

สรางอนาคตของประเทศไทยรวมกัน เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขัน 

เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ และยืนอยูบนเวทีโลกไดอยางมีศักด์ิศรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรไีดเนนความเปนเอกภาพทางนโยบายและความเปนอิสระใน

การบริหารประเทศที่ไมมีขอผูกพันทางการเมือง โดยไดกลาวไวในคําแถลงนโยบายตอนหน่ึงวา  

“การที่รัฐบาลน้ีไมไดจัดต้ังข้ึนจากพรรคการเมือง จึงไมมีนโยบายของพรรคที่ใชหาเสียงหรือหวังคะแนน

ประชานิยมมาเปนฐานทางการเมือง  ทุกทานจึงไมตองวิตกวาจะมีการนําประเทศเขาไปผูกพันจนเสียวินัยการคลัง 

หรือเกิดภาระในอนาคต และดวยความที่มีความเปนเอกภาพทางนโยบาย  จึงไมตองวิตกวาการทํางานในแตละ

กระทรวงจะไมบูรณาการสอดคลองหรือพายเรือคนละที  สิ่งเหลาน้ีจะเปนพลังอํานาจหรือเกื้อหนุนใหรัฐบาล

ทํางานยากในเวลาสั้นไดอยางราบรื่น  ซึ่งกระผมในฐานะหัวหนารัฐบาลจะกํากับดูแลอยางใกลชิดมิใหการทํางาน

ของรัฐบาลกลายเปนภาระของประเทศเปนอันขาด” 

จากการแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘  เปน

เวลาครบรอบ ๑ ป ของการบริหารประเทศของรฐับาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมุงมั่นต้ังใจ

จริงในการปฏิบัติงานอยางไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือย  โดยมุงหวังเรงรัดแกไขปญหาใหแกประชาชนและวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศใหเกิดความย่ังยืนภายในระยะเวลาที่จํากัดของรัฐบาล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเห็นไดจากการที่                 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีการช้ีแจง ทําความเขาใจ และเนนยํ้าแนวทางการปฏิบัติงานของ

รัฐบาลใหกับสวนราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรงอยูเปนประจํา เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเปน

เอกภาพ สอดคลองตามเจตนารมณ  และเพื่อเปนกรอบแนวทางในการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงาน

และภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อเรงรัด ผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลใหบังเกิดผลอยางเปน
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รูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหแนวทางในการปฏิบัติงานและสั่งการในโอกาสตาง ๆ ทั้งในการประชุม

คณะรัฐมนตรี  การประชุมคณะกรรมการระดับนโยบาย  การปาฐกถาพิเศษ  การตรวจเย่ียม พบปะพี่นอง

ประชาชนในภูมิภาคและในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  ซึ่งสามารถรวบรวมแนวทางปฏิบัติงานและการ           

สั่งการของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการแผนดินในรอบ ๑ ป ดังปรากฏ                 

ในหนังสือฉบับน้ี รวมทั้งสิ้น จํานวน  650 ครั้ง   

ผลจากการ “ทํากอน ทําจริง และทําทันที  หวังผลสัมฤทธ์ิอยางย่ังยืน” ในการบริหารราชการแผนดินของ

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในระยะเวลา ๑ ปที่ผานมา ทําใหปญหาของ

ประเทศที่สั่งสมมานาน ทั้งปญหาภายในและปญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ ซึ่งเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม สถานการณของปญหาตาง ๆ คลี่คลายลงและมีแนวโนมไป              

ในทางทีดี่ ประชาชน เกษตรกร และผูมีรายไดนอย ไดรับการดูแลแกไขปญหาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  รวมทั้งไดมี

การวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ครอบคลุมในทุกดาน  เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

คมนาคมขนสง  การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การบริหาร

จัดการนํ้า  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปประเทศที่สอดคลอง

กับแนวทางของสภาปฏิรูปแหงชาติ รวมทั้งการกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนครั้งแรก เพื่อใชเปนกรอบ

แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ปจจุบันนับไดวา สถานการณของประเทศมีความสงบ รมเย็น อยูในชวงเวลาของการสรางความรวมมือ

ของทุกภาคสวนในการวางรากฐานและพัฒนาประเทศใหมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศ           

ที่มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ             

ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และการเมือง และมีความมั่งค่ังมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองและมีความย่ังยืนกาวไปสู           

การเปนประเทศที่มีรายไดสูง ประชากรอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม ทั่วถึง และย่ังยืน

ตลอดไป   
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1. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบการศึกษา 
 

 

รัฐบาลมีแนวนโยบายในการจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูใหความสําคัญ                  

ท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู 

พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสม               

เปนคนดีมีคุณธรรม ซึ่งในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ของผูเรียน ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส สงเสริมการพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริม 

การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนม

การจางงานในอนาคต สงเสริมระบบอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมี

ทักษะโดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน รวมท้ังพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมี

คุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน และปรับระบบ 

การประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปนสําคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดสั่งการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษา

ของชาติ การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน และการพัฒนาฝมือแรงงาน  

รวมท้ังสิ้น ๔๕ คร้ัง ดังน้ี 

 
 

1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

• “ใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ใหภาคเอกชนใหความชวยเหลือสถานศึกษาในทองถ่ิน ชุมชน พัฒนาสรางคนในทองถ่ิน
ใหมีความเขมแข็ง และใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหสิทธิประโยชนสงเสริมภาคเอกชน 
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ท่ีใหความรวมมือสนับสนุนสถานศึกษาในทองถ่ิน” (ขอสั่ งการ  นรม. คกก. สงเสริมการลงทุน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒ เมษายน 2558) 

• “ตองสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีสนับสนุนใหบุตรหลานศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน               

และระดับวิชาชีพใหมีความรูเพ่ือกลับมาพัฒนาทองถ่ินของตนเองในอนาคต รวมท้ังกําหนดแนวทางใน

การปรับรูปแบบหลักสูตรใหเนนการสอนทางดานวิชาชีพ เชน ลาม มัคคุเทศก ฯลฯ โดยจัดทําหลักสูตร

ตอเนื่อง ๑ – ๒ ป เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาใน 

สายสามัญเปนจํานวนมาก” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม 5 เมษายน 2558) 

•“การปฏิรูปการศึกษาก็สําคัญ ผมใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาก เพราะคน

ในแตละประเทศขึ้นอยูกับคุณภาพของคน คุณภาพของคนมาจากการศึกษา ผมเองก็ตองพัฒนาตนเอง 

หลาย ๆ คนตองพัฒนาตนเอง ประชาชนตองเรียนรู ตองมีความรู ตองเรียนหนังสือ ตองสงลูกเรียน           

เรียนอะไรท่ีเปนประโยชน มีงานทํา ถาทุกคนมองแตเพียงวาจะหาเงินอยางไรก็ได จะถูกจะผิดก็ได ไมถูก 

เปนการสรางคานิยมท่ีผิดกับประเทศ ประเทศก็ไปไมได วันหนาก็ทุจริตกันแบบเดิมอีกมากมาย ไมได  

ตองพัฒนาคนใหมากท่ีสุด พัฒนาฝมือแรงงาน ใหตรงกับความตองการของตลาด” (รายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” 10 เมษายน 2558)  

• “คนคือทรัพยากรสําคัญของทุกประเทศในโลก สิ่ งต าง ๆ ท่ี เกิดขึ้นบนแผนดินไทย                  

ลวนมาจากคนไทย ถึงแมคนไทยจะมีความคิดความเชื่อท่ีแตกตางกันไป แตเราสามารถปรับคนไทยใหเปน

คนไทยโดยสมบูรณ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 1 สิงหาคม 2558) 

 

1.2 การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ 
 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาแนวทางการสงเสริมและยกระดับสถาบันการศึกษา

ทางดานวิชาชีพ โดยเรงดําเนินการจัดต้ังสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศทางดานกีฬาใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม

ในทุกภูมิภาคโดยเร็ว โดยใหพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขารับการศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมี

ความเหมาะสมกับลักษณะกีฬาดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 23 กันยายน 2557) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงดําเนินการยกระดับสถาบันการศึกษาทางดานวิชาชีพในดาน            

ตาง ๆ และสงเสริมใหผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทํา และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ”              

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 ธันวาคม 2557) 
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• “ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับโครงสรางทางการศึกษา วิธีการจัดการศึกษาใหมี

มาตรฐานและใหเด็กไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศไทย รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพ  โดยใหเร่ิมนํารองในป 2558 ดวยการพัฒนาศักยภาพผูสอนท้ังในดานวิธีการสอน การใช

เอกสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน และหาแนวทางแกไขปญหาการเรียกเก็บเงิน 

กินเปลา” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 30 ธันวาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาโดยใหมีการวางแผนอยาง

เปนระบบ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 13 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รณรงค และประชาสัมพันธใหประชาชนทุกคนนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา 2 กุมภาพันธ ๒๕58) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปาหมายการพัฒนานักเรียน ใหนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษา

ปท่ี ๑ จะตองอานออกเขียนได และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองมีวิชาเลือกเปน                 

วิชาชีพเสริม” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “การกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับจะตองมีความสอดคลองกับแนวทาง 

การพัฒนาประเทศ เชน เทคโนโลยีการขนสง การพัฒนาระบบขนสงทางราง เปนตน” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. 3 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการ ประสานกระทรวงแรงงาน เพ่ือดําเนินการสงเสริมหลักสูตรการเรียน

การสอน โดยมุงเนนความเชื่อมโยงกับความตองการของตลาดแรงงานไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา

อาชีวศึกษา ซึ่งในปจจุบันมีความตองการเปนจํานวนมาก” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 17 มีนาคม 

2558)  

• “ปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหจําแนกใหชัดเจนวา กลุมท่ี ๑ มหาวิทยาลัยท่ัวไปมุงเนน

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามแบบ

แผน  (เช น  แพ ทย  วิศ วะ  บัญ ชี 

รัฐศาสตร) กลุมท่ี ๒ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลมุ งเน นการ

พัฒนาสายเทคนิคและชางอาชีวะ 

กลุมท่ี ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมุงเนน

การพัฒนาครูและบุคลากรในภาค

บริการ (เชน การทองเท่ียว โรงแรม)” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 17 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 

และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งเปน

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาอาชีวะภาครัฐและผูประกอบการภาคเอกชน” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. 17 มีนาคม 2558)   
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• “ใหกระทรวงศึกษาธิการ และทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของ พิจารณาแนวทางการกําหนดใหผูรับ

ทุนการศึกษาตองกลับมาปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือชดใชทุน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                 

17 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํารางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการศึกษา (Super 

Board) ศึกษาขอเสนอแนะของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และระบบการจัด

การศึกษาของประเทศตาง ๆ โดยใหเรงเสนอผลการศึกษาและแนวทางการจัดระบบการศึกษา โดยเฉพาะ

ในเร่ืองท่ีสามารถดําเนินการให เกิดผลเปนรูปธรรมในป 

๒๕๕๘ เพ่ือเสนอตอนายกรัฐมนตรีโดยดวนตอไป” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม. 17 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลดชั่วโมงเรียน

ของนักเรียน หรือลดการบาน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทํา

กิจกรรม และเพ่ิมการสรางความคิด โดยใหมีการสรางวิสัยทัศน 

เนนการอานหนังสือนอกเวลา โดยใหนําเสนอความรู/ขอคิดเห็น

แลกเปลี่ยนภายในหอง โดยใหวางแผนการดําเนินงาน ภายใน

ระยะเวลา ๑๐ ป เพ่ือใหไดผลงานตามเปาประสงคและ

เกิดผลสัมฤทธิ์” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ๑ พฤษภาคม 2558)  

• “ในสวนของการจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีใหจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นกอน โดยให

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

26 พฤษภาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมในการแกไขปญหา

พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากอเหตุทะเลาะวิวาทใชความรุนแรง และใหกระทรวงกลาโหม รวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของรวมกันแกไขปญหาดังกลาวอยางยังยืน” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม. 30 มิถุนายน 2557) 

• “ตองสงเสริมการเรียนการสอนนักเรียน โดยยึดประโยชนของสวนรวมและอนาคตของ 

ประเทศไทยเปนหลัก ตามแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (พ.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐)ใหมีความมั่นคงทุกดาน 

มีเสถียรภาพความมั่งคั่ง และยั่งยืน เปนไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              

สอนใหคนมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุมกันท่ีดี” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง   

20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหปรับปรุงและเดินหนาการศึกษาแบบใหมผลิตคนตรงตามความตองการของประเทศ              

เพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหานักศึกษาจบปริญญาตรีกวารอยละ ๖๐ แตไมมีงานทํา รวมท้ัง              

สงเสริมการเรียนสายวิชาชีพในพ้ืนท่ีรองรับ AEC สรางแรงงานไทยใหมี ทักษะภาษาตางประเทศ              

และเปนแรงงานฝมือระดับหัวหนางาน โดยใหโรงเรียนเนนสอนภาษาอังกฤษ” (ขอสั่งการในการเดินทางไป

ราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 
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• “ใหสงเสริมใหคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยขอไมใหลืมชาติกําเนิดของตน 

และประวัติศาสตรชาติเพ่ือนําอดีตมาเปนบทเรียน จุดประกายตามแนวพระราชดําริ ท้ังนี้ รัฐบาล 

จะรับผิดชอบดูแลคนทุกระดับ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสนใจเร่ืองดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมหรือวิชา

อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากวิชาวิทยาศาสตร โดยจะตองเปนสาขาวิชาท่ีเด็กและเยาวชนประสงคจะเลือกเรียน 

โดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกและเรียนควบคูกันไป ซึ่งการศึกษาตองใหเด็ก และผูปกครองมีความสุข  

ผลิตคนตามความตองการของประเทศใหสอดคลองท้ังระบบ  โดยในสวนของการสงเสริมการเรียน 

การสอนวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไทยใหกําหนดไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และใหม ี

การเขียนประวัติศาสตรชาติไทย ใหเห็นความแตกตางของไทยท่ีผานมา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน

ใหชัดเจน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ถึงแมจะเนนการพัฒนาเยาวชนในดานวิทยาศาสตร ก็ขอไมใหลืม 

ความ เป นมาและประวั ติ ศาสตรช าติ ไทย”  (ข อสั่ งก ารในการ เดินท างไป ราชการ จ .ระยอ ง  

20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการเตรียมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีเวลาวางกับครอบครัวมากขึ้น 

ลดชั่วโมงเรียน สอนใหมีการคิดวิเคราะหใหมีความตอเน่ือง และผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีมีการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตร ผลิตบุคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศตอไป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ  

จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กําหนดใหมีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนของครู และนักเรียน เชน นักเรียน  

๑๐๐ คน แบงเปน (๑) ประเภทเรียนดี คิดเปนรอยละเทาใด (๒) ประเภทปานกลางท่ีดํารงชีวิตและเอาตัวรอด

ในสังคมได คิดเปนรอยละเทาใด (๓) ประเภทท่ีไมสามารถเรียนไดมีจํานวนเทาใด และ (๔) ประเภทท่ีไมได

เรียนไปทําอะไร มีการบริหารจัดการอยางไร” (ขอสั่งการ นรม. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ๒๔ กรกฎาคม 2558) 

• “ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

วา ใหกระทรวงศึกษาธิการศึกษาระบบการจัดการศึกษาของประเทศตาง ๆ เชน ประเทศสิงคโปร  

ประเทศฟนแลนด โดยใหนําเสนอแนวทางการจัดระบบจัดการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีสามารถ

ดําเนิ นการให เกิดผล เปน รูป ธรรมในป  ๒๕๕๘  เพ่ื อ เสนอนายก รัฐมนตรีโดยด วนต อ ไปนั้ น  

ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดการดําเนินการตามขอสั่งการดังกลาว โดยเฉพาะในประเด็นการเปรียบเทียบ

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศสิงคโปรในเร่ืองการจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวัย ประเทศเกาหลีใตในเร่ืองการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และประเทศฟนแลนดในเร่ือง 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย 

ท้ังนี้ ใหนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยดวนดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระจายการศึกษาใหท่ัวถึงสวนภูมิภาค 

สรางอาชีพ สรางรายไดใหคนอยูในพ้ืนท่ี ลดการเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลิตบุคลากรใหตรง 

กับความตองการของพ้ืนท่ี สรางความรวมมือกับภาคเอกชน ในสวนของรานคาสงเสริมวิชาชีพใหเขมแข็ง
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โดยจัดใหมีการเรียนการสอนคาขาย การทําบัญชี การขึ้นทะเบียน และการเขาถึงแหลงเงินทุน ฯลฯ”     

(ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๓๐ ตุลาคม 2558) 

• “การประเมินคุณภาพครู ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประเมินผลงานในโรงเรียนเปนหลัก 
และใหมีการประเมินเหมือนกับระบบพัฒนาฝมือแรงงาน พรอมท้ังใหพิจารณารูปแบบการเพ่ิมเงินพิเศษสาํหรับ
ครูผูสอนดวย” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ๑ พฤษภาคม 2558)  

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพตาง ๆ อาทิ วิศวกร ครู แพทย ใหเด็กและเยาวชนรับรู เตรียมความพรอม และวางแนวทางการเรียน
ในอนาคต” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๓๐ ตุลาคม 2558)  
 

1.3 การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน 
 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม               
จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและประสบการณใหกับเด็กในชวงปดภาคเรียน รวมการสนับสนุนสถานท่ี
ฝกงานหรือหารายไดพิเศษท่ีเหมาะสม” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 10 มีนาคม ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรางการรับรูประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในคนทุกระดับ เพ่ือให
เกิดวิสาหกิจชุมชน Social Business สรางเศรษฐกิจชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค ตลาดการคาชายแดน อาเซียน 
และประชาคมโลก” (ขอสั่งการ นรม. คกก. พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙  ๑๒ ตุลาคม 2558) 

• “สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนหรือเปดหลักสูตรดานเกษตรยั่งยืน/เกษตร

อินทรียครบวงจร อาจจะเปนชวงบายเพ่ิมเติมดวยก็ไดซึ่งจะเปนการสรางเกษตรกรรุนใหม ๆ และ

สนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร โดยใชนวัตกรรมใหเกิดขึ้นเร่ือย ๆ ไป” (รายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” 16 ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาแนวทางการลดความขัดแยงเร่ืองความเขาใจของประชาชน 
ตองสอนใหประชาชนมีความเขาใจรวมกัน โดยนําศาสนามาสรางสังคมเพ่ือใหเกิดความสงบและมี
ศีลธรรมใหเปนสังคมสีขาวเพ่ือนําไปสูการเลือกต้ังตอไป” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๓๐ ตุลาคม 2558)  

• “ผมก็นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําเสนอตอ 
ท่ีประชุมเพ่ือยึดถือเปนแนวทาง ท้ังในดานการพัฒนาการเรียนรู ท่ีจะนําไปใชในชี วิตประจําวัน  
ไมวาจะเปนการคา การลงทุน การเศรษฐกิจอะไรก็แลวแต สําคัญท่ีสุดคือเร่ือง 3 หวง 2 เงื่อนไข ในเร่ือง
ของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขคือความรูคูคุณธรรม”  
(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558) 
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1.4 การพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

•“ ก า ร พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น 

ผมรับทราบมาตอนนี้เปนปญหาสําคัญของ

ภาคธุรกิจอยางมาก เน่ืองจากแรงงานของ

เราขาดแคลนในทุกภาคอุตสาหกรรม หาก

เราไมมี การเตรียมการ ไมมีการพัฒนา

แรงงาน ปญหาแรงงานดังกล าวจะทวี 

มากขึ้น ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของการ

ประกอบการ     ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติโครงการ

พัฒนาฝมือแรงงานไปแลวหลายโครงการ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 มกราคม 2558)  

• “การสงเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษา ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เตรียมการสู 

AEC ไดมีการจัดทําความรวมมือทวิภาคีระหวางสถานศึกษา และผูประกอบการในการผลิตแรงงานฝมือ 

ไปฝกท่ีโรงงานเลย เปนการใชเคร่ืองไม เคร่ืองมือ และมีตัวอยาง แบบอยาง หรือมีเคร่ืองยนต เคร่ืองจักร 

ท่ีใหฝกไดโดยตรง ท้ังน้ี เพ่ือจะเตรียมการปอนเขาสูอุตสาหกรรมท่ีตองการภายในประเทศ ตลอดจนม ี

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ สงเสริมภาพลักษณท่ีดี และเนนย้ําจุดยืนท่ีวานักเรียนอาชีวะนั้น จะตองเปนกลุม             

ท่ีสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจไทย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 มกราคม 2558)  

•  “การพัฒนาฝมือแรงงาน เปนเร่ืองสําคัญ ผมไดใหนโยบายไปกับกระทรวงศึกษาธิการ                   

ใหอาชีวะแสวงหาความรวมมือทวิภาคีกับบริษัทตาง ๆ ในประเทศ เพ่ือจะฝกคนเหลานั้น ใหนอกจากเปน

แรงงานท่ีมีฝมือแลว ยังสามารถท่ีจะทําหนาท่ีเปนหัวหนางานไดอีกดวย เราก็พยายามท่ีจะใหทุกคนท่ีมา

ทํางานในประเทศไทย มาลงทุนตาง ๆ ใหถายทอดเทคโนโลยีให กับเรา ให เขาจัดต้ังคนของเรา 

เปนหัวหนาบาง อะไรเหลาน้ี ติดขัดอยู 3-4 ประการ เร่ืองความรู ความสามารถ เร่ืองการเรียนรู 

การศึกษาของเรา ยังมีปญหาอยูบ าง และเร่ืองของภาษา เหลาน้ีตองเรงพัฒนาภายในป น้ี ”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 กุมภาพันธ 2558)  

•  “ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ เรงดําเนินการ

สงเสริมใหแรงงานเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ิมขึ้น และสรางการเรียนรูในระหวางการทํางานของทุกสถาน

ประกอบการใหมากยิ่งขึ้น” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘              

๑ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการ ประสานกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมกันพิจารณา
เปาหมาย ความตองการของแรงงานและระดับความรูความสามารถเพ่ือเชือ่มโยงกับการพัฒนาฝมือแรงงานท้ัง
ของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับแรงงาน ซึ่งจะไดคาแรงมากกวา ๓๐๐ บาท/วัน โดยใชทักษะฝมือ
แรงงานเปนตัวชี้วัด” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   ๑ พฤษภาคม 2558)  

• “ใหกระทรวงแรงงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของประเมินจํานวน/แบงประเภท แรงงานตางดาวท่ีจะ
เขามาทํางานในประเทศไทย รวมท้ังรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาฝมือแรงงานใหยกระดับเปน



นโยบายการบริหารประเทศ ๑ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

12

แรงงานท่ีมีฝมือ เชน การจัดอบรมฝมือแรงงาน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  ๒๕ มิถุนายน 2558) 

• “ใหสงเสริมการเรียนวิชาชีพเพ่ือเปนภาคแรงงานท่ีมีฝมือของโรงงานในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปญหา

การขาดแคลนแรงงานวิชาชีพ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก  30 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงแรงงานสงเสริมและยกระดับพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะการนวดแผนโบราณ

และการนวดสปาใหมีคุณภาพและสามารถเปนแรงงานระดับอาชีพสงออกไปตางประเทศไดเพ่ิมขึ้น”             

(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

• การรวมมือทวิภาคีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับภาคเอกชนใน

พ้ืนท่ีสรางความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือพัฒนาในเร่ืองวิชาชีพโดยการ

สงครู นักเรียน เขาไปศึกษาเรียนรูและปฏิบัติจากสถานท่ีจริงในสถานประกอบการของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

พรอมประสานการสรางแรงงานในพ้ืนท่ีและจางงานเมื่อสําเร็จการศึกษา” (ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริม

การลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  ๑๐ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแหงชาติ) รวมกับกระทรวง

แรงงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํารวจ

และรวบรวมขอมูลความตองการแรงงานของภาคเอกชน อาทิ ขอมูลแรงงานในปจจุบัน ขอมูลแรงงานท่ี

ภาคเอกชนตองการเพ่ิมเติมและขาดแคลนแรงงาน ขอมูลประเภทแรงงานท่ีตองการ โดยใหดําเนินการ

สํารวจใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือใหกระทรวงศึกษาธิการนําขอมูลความตองการ

แรงงานของภาคเอกชนไปผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการตอไป” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและ

พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๓๐ ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ี
เกี ่ยวของ เพื ่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ทั ้งดานวิชาชีพและภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื ่อนบาน  
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน โดยตองเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังใหมีการเชื่อมตอการเดินทาง
ระหวางประเทศใหสะดวกและงายมากยิ่งขึ้น” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน 
และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57)  
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๒. ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 

 ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหลายเร่ือง เพ่ือท่ีจะสรางพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ืองและม่ันคง ต้ังแตการจัดเก็บภาษีซึ่งยังไมเพียงพอตอการบริหาร

และพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ ปญหาหน้ีภาครัฐ การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ตลอดจน 

ปญหาการใชนํ้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเปนประจําในฤดูแลง ในขณะท่ีมีนํ้าทวม

บอยคร้ังในฤดูฝน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ท้ังน้ี รัฐบาลไดกําหนดดําเนินนโยบาย

เศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที ไดแก เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้นป การสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติจัดทําไว การกระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว การลดอุปสรรคใน 

การสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว และชักจูงนักทองเท่ียวตางชาติเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย  

ระยะตอไปตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู ไดแก การประสานนโยบายการเงินการคลังใหสอดคลอง

กัน ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษีท่ีเหมาะสมระหวาง

นํ้ามันตางชนิดและผูใชตางประเภทและการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน                

และระยะยาวตองวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองตอไปในอนาคต   

 โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการส่ังการในดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน และโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประกอบดวย ขอ ส่ังการในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การเจรจาทําความตกลง 

ระหวางประเทศและการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ การติดตามสถานการณ ท้ังภายใน 

และภายนอกประเทศท่ีอาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ มาตรการในการลดภาระหน้ีครัวเรือนและ 

การใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย การกํากับดูแลราคาสินคาและบริการ การเรงรัดการใชจาย

และบูรณาการงบประมาณ การผลักพันและสงเสริมใหเกิดการลงทุน มาตรการชวยเหลือแกเกษตรกร            

การเรงรัดการชวยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาราคายางพารา              

การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร การลดคาใชจายและสรางความเขมแข็งภาคเกษตรอยางยั่งยืน 

การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและการขยายตลาดสงออกสินคา การพัฒนาแรงงานไทย 

สงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายได การสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ SMEs การพัฒนาและจัดต้ัง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาการคาชายแดน การพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับโครงสราง

และอัตราพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงานและการสงเสริมพลังงานทดแทน การเปดสัมปทาน

ปโตรเลียม รอบท่ี 21 การเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณพลังงานของไทย การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ 

รวมจํานวน 2๖๖ คร้ัง
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๒.1 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

• “ใหทุกสวนราชการพิจารณากําหนดแนวทางเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับ 

การเขาสูประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘  โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในไตรมาสแรก                      

ใหทุกสวนราชการสํารวจความพรอมของบุคลากรสายอาชีพ เชน มัคคุเทศก วิศวกร แพทย พยาบาล”              

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 1 ตุลาคม 2557)  

• “ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีตงต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาผลกระทบเก่ียวกับ

การกําหนดมาตรฐานเวลาอาเซี ยน  (ASEAN 

Common Time Zone) ท้ั งด าน ก ารพ าณิ ช ย 

การเงิน การคมนาคม และอ่ืน ๆ” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับประโยชนของ
ประเทศในการเข าสู  AEC รวม ท้ั งต องเต รียม 
ความพรอม เชน ศัพทภาษาอังกฤษท่ีเปนศัพทเฉพาะ/
ศัพทชาง ใหนักเรียนไดเรียนรูต้ังแตเด็ก ตลอดจนใหมี
การพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับอนาคต ท้ังนี้ รัฐบาลได
กําหนดเขตเศรษฐกิจเหนือ–ใต เขตเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก เพ่ือรองรับอนาคตของไทยสูการเปน
ศูนยกลางในภูมิภาคอาเชียน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเตรียมคน

เขาสูประชมคมอาเซียน ไดแก แรงงาน ภาษา มีการยอมรับกติกาของโลก และเรงฝกฝนใหแรงงานไทยพูด

ภาษาตาง ๆ ได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุน เพ่ือใหเปนภาษาในการทํางาน รวมท้ัง

สงเสริมใหกํานันผูใหญบานเรียนรูภาษาดังกลาวเพ่ือใชในการสื่อสารได” (ขอสั่งการในการเดินทางไป

ราชการ จ.ระยอง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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๒.2 การเจรจาทําความตกลงระหวางประเทศและการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ

นานาชาต ิ
 

• “การเจรจาหรือการจัดทําความตกลง

ระหวางประเทศในเร่ืองตาง ๆ ใหสวนราชการ

ดําเนินการจัดทําบทสรุปวิเคราะห สาระสําคัญ

ของประเด็นการเจรจาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศ ทาทีของไทยในการเจรจา ผลดีและ

ผลเสีย รวมท้ังผลกระทบในการดําเนินการตอ

ประเทศไทยเพ่ือประกอบการพิจารณา และใน

การเจรจาให ยึ ด ถือผลประโยชน ท้ั งในด าน

เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศเปนหลักน้ัน 

ใหทุกสวนราชการดําเนินการตามมติขางตนอยางเครงครัด โดยในการเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหวาง

ประเทศแตละคร้ัง คณะผูเจรจาควรมีการบูรณาการขอมูลจากหลายหนวยงาน ซึ่งครอบคลุมท้ังมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงดวย นอกจากนั้นในกรณีท่ีสวนราชการตองรายงานผลการดําเนินการตอ

องคการระหวางประเทศ เชน กรณีการจัดสงแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทยไปยังสํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ก า ร ส ง

รายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking In Persons Report : TIP Report) ใหสวนราชการ 

ท่ีรับผิดชอบหลักจัดสงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเจรจา เชน ขอมูลดานกฎหมาย ขอมูลเก่ียวกับผูปฏิบัติ

หรือเจาหนาท่ี สถิติทางคดี และงบประมาณในการดําเนินการใหแกกระทรวงการตางประเทศดวย”               

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 16 กันยายน 2557) 

• “ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเจรจาหรือการทําความตกลง

ระหวางประเทศพิจารณาจัดกลุมประเทศตามประเด็นสําคัญท่ีจะใชในการเจรจาหรือทําความตกลง

ระหวางประเทศ เชน กลุมประเทศท่ีเปนตลาดการสงออก กลุมประเทศท่ีสนใจเขามาลงทุนในไทย เพ่ือใช

ประโยชนในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางประเทศในระยะตอไป ท้ังนี้ ใหทุกสวนราชการพิจาณา

ตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินการตามบันทึกความตกลง บันทึกความเขาใจ หรือเอกสาร 

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีไดเคยจัดทําไวแลว เพ่ือใชประกอบการจัดเตรียมขอมูลในการเจรจาใน

อนาคตดวย”  (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “สําหรับความสัมพันธระหวางประเทศน้ัน  วันน้ีรัฐบาลก็มีการดําเนินการพูดคุยอยางแนนแฟน

กับทุกประเทศ ผมถือวาทุกคนเปนมิตรประเทศท่ีดีตอกันมาอยางยาวนาน ไมเปนศัตรูกัน วันน้ีอาจจะมี

ปญหากันอยูบาง วันหนาก็ตองดีกันอยูแลว การคาการลงทุนก็ยังลงทุนอยู หลาย ๆ ประเทศท่ีอยูใน

ประเทศไทย คนไทยก็ลงทุนท่ีตางประเทศ การเมืองก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง เพราะฉะนั้นการคาการลงทุนหรือ
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เศรษฐกิจน้ัน ไดมีผลตอประชาชนทุกประเทศ ความขัดแยงทําใหประชาชนอดอยากยากจน ก็ไมนาจะดี 

เพราะฉะนั้น เราตองลดความกดดันในเร่ืองนี้ใหได ใจเย็น ๆ อดทนกัน ผมก็พยายามอยางเต็มท่ี ท่ีจะรักษา

ความสัมพันธท่ีแนบแนนกับทุกประเทศท่ีมีมาอยางยาวนานหลายประเทศ” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 6 กุมภาพันธ 2558)   

• “ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ก็ เปน ท่ีนายินดีวามิตรประเทศไปมาหาสู กัน  

มีความรวมมือกันมากขึ้น ท้ังในอาเซียน จีน ญี่ปุน ยุโรปตะวันตก นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการคา 

การลงทุน อันนี้รวมความไปถึงนักธุรกิจตะวันตกและยุโรปดวย ก็ยังมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น มีการติดตอคาขาย

กับ เราอยู อย างต อ เน่ื อง แล ว วัน น้ี ภาค เอกชน ก็มั่ น ใจใน เส ถียรภาพ ของรัฐบาลป จ จุบั น”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 13 กุมภาพันธ 2558) 

• “สําหรับในดานการดําเนินงานของรัฐบาลความสัมพันธระหวางประเทศน้ัน ทุกอยางก็กําลัง

เดินไดไปดวยดี มีการปรับกฎ กติกาตาง ๆ หลายอยางดวยกัน ท้ังกฎหมาย ท้ังพันธะสัญญาตาง ๆ เราก็มี

การปรับปรุง การจัดทําขอตกลงทางการคา การกําหนดลิขสิทธิ์ หรือกําหนดประเภทของสินคาตาง ๆ 

จําเปนตองลงรายละเอียดท้ังหมด เพราะวาปหนาเปนการกาวเขาสู AEC ดวย” (รายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” 20 กุมภาพันธ 2558)  

• “ใหกระทรวงการตางประเทศปฏิบัติตามกระบวนการและมาตรฐานสากล เสริมสราง
ความสัมพันธอันดี และสรางความไวเน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน รวมท้ัง มุงเสริมสรางเครือขายอาเซียนท่ีมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน ขจัดปญหาอุปสรรคดานการคาการลงทุนในภูมิภาค และยกระดับ
การคาท้ังสองฝาย (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ผมย้ําใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญเดินหนาทํางานอยางตอเนื่องรวดเร็วตอไป ในการท่ีจะ

สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน ตองมีการเดินหนาใหขอมูล 

และสรางความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการในประเทศไทยในเร่ืองของการสงเสริมบทบาทไทย ท่ีสรางสรรค

ใหเปนท่ียอมรับในเวทีระหวางประเทศ ผลักดันการเจรจาความตกลงทางเศรษฐกิจ-การคาท่ีจะเปน

ประโยชนกับไทยและมิตรประเทศ ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับตางประเทศเพ่ือเกิด

ผลประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน นอกจากน้ันผมยังไดเนนความสําคัญของภารกิจของกระทรวงการ

ตางประเทศ และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ในการคุมครองดูแลคนไทยและ

ผลประโยชนของไทยในตางประเทศดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 13 พฤศจิกายน 2558) 

 

๒.๓ การติดตามสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ 

 

• “ใหทุกสวนราชการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และการคาการลงทุนของไทยอยางใกลชิด” (ขอสั่งการ      

ในการประชุม ครม. 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
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• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และธปท. ติดตามสถานการณคาเงินบาทอยางใกลชดิ” (ขอสั่งการใน

การประชุม ครม. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ให ติดตามสถานการณความผันผวนของการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย                   

แหงประเทศไทย และใหดําเนินมาตรการเพ่ือดูแลสถานการณดังกลาว” (ขอสั่งการในการประชุมรวม ครม.               

และ คสช. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของประสานธนาคารแหงประเทศไทย ติดตามสถานการณคาเงิน ราคานํ้ามัน 

และอัตราแลกเปลี่ยน อยางตอเนื่อง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามสถานการณการใชมาตรการ QE และแนวโนม

การเคลื่อนยายเงินทุน และการเก็งกําไรคาเงิน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหหนวยงานท่ีดูแลขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ บูรณาการขอมูลและรวมกันแถลง

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศใหประชาชนไดรับทราบเปนรายเดือน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                  

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

2.๔ มาตรการในการลดภาระหน้ีครัวเรือนและการใหความชวยเหลือประชาชน                   

ผูมีรายไดนอย 
 

• “ใหแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและบรรเทาความเดือดรอนทางการเกษตร เพ่ือพิจารณา

กําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตสินคาทางการเกษตรทุกประเภท และพิจารณา

กําหนดแนวทางการจายเงินตามมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 

๑๔ ตุลาคม 255๗) 

• “ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการเพ่ือจัดกลุมประชาชนตาม

ระดับรายได ให ชัด เจน  เพ่ือ ใช เป นข อ มูลประกอบการดําเนินนโยบายและมาตรการในการให 

ความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยของรัฐบาลตอไป” (ขอส่ังการในการประชุม ครม. ๓๐ ธันวาคม 255๗) 

• “ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการศึกษาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหนี้สิน

ครัวเรือนและหน้ีนอกระบบใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว เชน ขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินของกองทุนตาง ๆ  

การสงเสริมระบบสหกรณเพ่ือลดการกูยืมเงินนอกระบบ รวมถึงการสรางวินัยการเงินของประชาชน”    

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 1 ตุลาคม 2557) 

• “จัดตลาดน้ําบริเวณขางคลองผดุงกรุงเกษม เพ่ือจะ

จําลองวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตใหเปนแหลงทองเท่ียวพักผอน

หยอนใจแหงใหมของพ่ีนองประชาชนในกรุงเทพฯ และเพ่ือใหมี

นักทองเท่ียวนํารายไดมาสูประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย และเปน
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ชองทางใหพอคาแมคาท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบพ้ืนท่ีการจราจรไดเขามาคาขายลักษณะเชนนี้ 

อาจจะไมใชพ้ืนท่ีนี้ท้ังหมด พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดวยก็ได ลาสุด ทราบจากคณะทํางานท่ีสั่งงานไปแลววาจะเร่ิมเปด

ไดในวันท่ี 2 กุมภาพันธ ท่ีจะถึงนี้” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา

กําหนดมาตรการเพ่ือลดตนทุนการผลิต สนับสนุนเคร่ืองมือและปจจัยการผลิต รวมถึงแนวทางการพัก

ชําระหนี้เกษตรกร” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มกราคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม 

พิจารณาการใชพ้ืนท่ีใตทางดวน ริมแมน้ํา/คูคลอง พ้ืนท่ีวางของทางราชการ เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ

ของประชาชน และเพ่ิมชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มกราคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการรวมกันพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินครู” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 3 กุมภาพันธ 2558)  

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย จัดทํามาตรการปรับโครงสรางหนี้ของผูมี

รายไดนอยทุกกลุม โดยใหคํานึงถึงมาตรการท่ีเปนการสรางความรูในการใชจายเงินและการสรางวินัย

การเงินใหแกประชาชนเพ่ือลดปญหาหนี้สินในระยะยาวอยางยั่งยืนดวย และใหเสนอ ครม. ภายในเดือน

กุมภาพันธ 2558” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม พิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรและ                

ผูมีรายไดนอยในการออกบัตรอเนกประสงค (Smart Card) สําหรับการโดยสารระบบขนสงสาธารณะ

และซื้อปจจัยการผลิต”  (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาหาแนวทางการขยาย

ตลาดสินคาเกษตรชุมชนใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศ จัดหาสถานท่ีสําหรับการจําหนาย

สินคาทางการเกษตรเพ่ิมเติมจากการจัดงานวิถีขาว : วิถีไทย โดยจัดใหมีอาหารจานเดียวจําหนาย และจัด

กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือดึงดูดความสนใจ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันการเงิน พิจารณาแนวทางบรรเทา

ความเดือดรอนของผูประกอบการรายยอยท่ีประสบปญหาขาดเงินทุนและขอจํากัดในการเขาถึงแหลงทุน 

รวมท้ังพิ จารณาวิธีการอํานวยความสะดวกในการใหบ ริการ” (ข อสั่ งการในการประชุม ครม.  

๒๐ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงการคลังรายงานความคืบหนาการดําเนินมาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน (สินเชื ่อ Nano – Finance) และการใหความชวยเหล ือ

ผูประกอบการผูมีรายไดนอย คนจนเมือง  ผูไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม เชน ดําเนินการ

แลวเสร็จเทาใด อยูระหวางดําเนินการ และยังไมไดดําเนินการเทาใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร ให นรม.

ทราบภายในเดือน เมษายน 2558” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 20 เมษายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงการคลังชี้แจงสรางความเขาใจท่ีถูกตองตอสาธารณะโดยเฉพาะสื่อมวลชน

เก่ียวกับ “หนี้ครัวเรือนของประเทศ” วา หมายถึงอะไร มีองคประกอบอยางไร คํานวณจากปจจัยใดบาง 

และเหตุใดหนี้ครัวเรือนของไทยจึงอยูในระดับสูง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 7 เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย สรุปมาตรการใหความชวยเหลือ

เกษตรกรและผูมีรายไดนอย ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการแลว พรอมท้ังผลการดําเนินงานท่ีเปน

รูปธรรมเสนอตอนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๙ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณสรางการรับรูเก่ียวกับบัญชี

ครัวเรือนและสนับสนุนใหประชาชนจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการใชจายของแตละ

ครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 26 พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแนวทางการให

ความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ซึ่งใชท่ีดินทํากินเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการกูยืมเงิน สงผลให

ถูกยึดท่ีดินทํากิน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 9 มิถุนายน 2558) 

• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการใชท่ีดินทํากินเปนหลักทรัพย 

ค้ําประกันเงินกู โดยใหดําเนินการในรูปแบบกองทุนเพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการหรือชวยเหลือเกษตรกร

เก่ียวกับสัญญาขายฝาก โดยกองทุนอาจเปนผูรับซื้อฝากท่ีดินดังกลาวไวเพ่ือใหเกษตรกรยังสามารถมีท่ีดิน

ทํากินตอไปได  โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว และใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณ พิจารณาแนวทางการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือชาวประมงดวย” (ขอสั่งการใน 

การประชุม ครม. 16 มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงพาณิชยประสานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการจัดหาตลาดกลาง อาทิ คายทหาร พ้ืนท่ีในหนวยงานราชการ เปนตน เพ่ือจําหนายขาวสาร

บรรจุถุงใหเชื่อมโยงกับตลาดชุมชุนสรางความรวมมือกับสหกรณชุมชน/วิสาหกิจชุมชนโดยตองมี

ผูรับผิดชอบในแตละสวน รวมท้ังสํารวจปริมาณความตองการขาวสารบรรจุถุงใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี โดยให

ผูใหญบาน กํานัน และ อปท. เขามามีสวนรวม และตองดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ๙ กันยายน 2558) 

• “การสงเสริมดานการตลาด ตองมีความเขาใจในเร่ืองของ Demand และ Supply ท้ัง 

การสนับสนุนใหมีตลาดชุมชน ตลาดทองถ่ิน และตลาดนัดขายผลิตภัณฑอินทรีย การสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนสินคา และการสนับสนุนตลาดสงตรง เพราะยิ่งเรามีตลาดเกิดขึ้นในชุมชนมากเทาไหร เม็ดเงิน

ก็จะหมุนเวียนในพ้ืนท่ีมากขึ้นเทาน้ัน จะเปนการชวยสรางรายไดและการจางงานใหเกิดขึ้นในชุมชน  

และยัง ไมตอง เสีย เวลาในการขนสงสินคา  เสีย เงินคาขนสงสินคาไปขายที่ไกล ๆ อีกดวย” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 ตุลาคม 2558) 
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2.๕ การกํากับดูแลราคาสินคาและบริการ  
 

• “ใหกระทรวงพาณิชยตรวจสอบและดําเนินการกํากับดูแลระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณราคา

นํ้ามันและกาซในปจจุบัน รวมท้ังการแจงเตือน

ผูประกอบการ เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง

ตน ทุนลดลง” (ขอสั่ งการในการป ระชุม  ครม .  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๗)  

• “ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย 

จัดให มีการจําหนายสินคาราคาถูกในพ้ืนท่ีตาง ๆ  

ใหมากย่ิงขึ้น โดยเรงรัดการดําเนินการจัดหาสถานท่ีจําหนายสินคาราคาถูกในทุกจังหวัด เพ่ือชวยลดภาระคา

ครองชีพใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมภายใน 1 เดือน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาแนวทางการจําหนายขาวสารบรรจุถุงในราคายอมเยา โดยเนน

ใหมีการดําเนินการโดยสหกรณชุมชน หรือโรงสีชุมชน และจัดจําหนายในรานคาชุมชนใหแกประชาชนผูมี

รายไดนอย ท้ังน้ี ใหดําเนินการควบคุมคุณภาพขาวสารบรรจุถุงท่ีนํามาจําหนายในราคายอมเยาใหได

มาตรฐาน และไมสงผลกระทบตอราคาขาวในตลาด รวมท้ังจัดหาสินคาชนิดอ่ืนมาจําหนายในราคาถูก

ตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

2.๖ การเรงรัดการใชจายและบูรณาการงบประมาณ 

 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณคาจางแรงงานฯ ท้ังงบปกติและ 
งบกระตุนเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือบูรณาการและเรงรัดดําเนินการจางงานในทันที ท้ังนี้ 
เพ่ือเปนการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูวางงานใหมีรายได เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (สํานักงาน 

ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินการจัดสรรงบประมาณให จังหวัด           

และกําหนดมาตรการจูงใจในการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือใหสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม” 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)  

• “ใหสํานักงบประมาณรวบรวมงบประมาณเหลือจายของแตละสวนราชการ และนํา                  

เสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใชจายสําหรับนโยบายเรงดวนท่ีเปนการชวยเหลือประชาชนตอไป”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

• “ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ เรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยโครงการท่ีดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
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งบประมาณและเร่ิมกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว ใหลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558”           

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงการคลังดําเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทย เรงรัดงบประมาณประจําป 
ตามกําหนดเพ่ือดําเนินการพัฒนาดานศุลกากรไดตาม
แผนงานและกรอบเวลาท่ีกําหนดไว” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการแกไขปญหาภัยแลง 

ไดกําหนดแนวทางขึ้นมา 8 มาตรการ 55 โครงการ เปนเงิน

หลายหมื่นลานบาท เปนการบูรณาการงานของทุกกระทรวง ซึ่งประกอบไปดวย การขุดแหลงน้ําเพ่ิมเติม 

การขุดลอกคูคลอง การขุดนํ้าบาดาล การจางงาน การลดตนทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 

สนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให กับโรงเรียนท่ัวประเทศ ขยายเวลาปฏิบัติการฝนหลวง ทุกอยางตองใช

งบประมาณท้ังสิ้น เพราะวาเราทําเองไมไดท้ังหมด ก็คงตองมีเอกชนอะไรตาง ๆ มารวมในการปฏิบัติงานดวย 

โดยใชงบประมาณท่ีทําใหโปรงใส สุจริตเทานั้นเอง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 ตุลาคม 2558) 

•  “การปรับปรุงถนนท่ีกลับรถ ทางโคง เสนทางอันตรายท่ีขึ้นเนินอะไรก็แลวแต ท่ีมีความเสี่ยง

ไมปลอดภัย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ ทันสมัยให กับเจาหนาท่ี ท่ีดูแลการจราจรและอุบั ติ เหตุ ใหม ี

การบูรณาการงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยทางถนนใหกับผูใชรถมา

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

30 ตุลาคม 2558) 

 

2.๗ การผลักดันและสงเสริมใหเกิดการลงทุน 
 

• “ ให สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ง เส ริ ม 

การลงทุน พิจารณ าความ เป น ไป ได ในการส ง เส ริม ให 

ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนตไฟฟา (Electric 

Vehicle-EV Car)”  (ขอ สั ่ง ก า ร ใน ก า ร ป ร ะ ชุม  ค ร ม .         

๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจัดต้ังศูนยบริการดานธุรกิจ (One Stop 

Service) เพ่ือใหบริการขอมูลแกนักลงทุน  โดยใหพิจารณาจัดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีสามารถติดตอไดสะดวก                

เชน หางสรรพสินคา  และรายงานความคืบหนาใหทราบภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม 2558” (ขอสั่งการใน

การประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหพิจารณาทบทวนประเด็นปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุนของประเทศ 

โดยเฉพาะการลงทุนของตางชาติในประเทศไทย และเรงหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว เชน  

การปรับปรุงกฎหมายท่ียังเปนอุปสรรคทางการคาและการลงทุน เปนตน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 

19 พฤษภาคม 2558)  
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• “ใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเรงดําเนินการผลักดันโครงการตาง ๆ ท่ีจะมีการลงทุน 

ในประเทศไทย โดยคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับเปนสําคัญ โดยเฉพาะการสงเสริมนักลงทุนตางชาติท่ีมี

แผนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหกับคนไทยและการใชวัตถุดิบในประเทศเปนลําดับแรก  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และกระทรวงการคลัง พิจารณาปรับปรุงการใหสิทธิประโยชนในการลงทุนใหสอดคลองกับ 

ความตองการของนักลงทุนแตละประเภท” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหทุกสวนราชการพิจารณาแนวทางใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนในกิจการของรัฐ

ในเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยอาจจะกําหนดแนวทาง 

การจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบการใหเอกชนรวมลงทุน (Public Private Partnership : PPP)” (ขอสั่ง

การในการประชุม ครม. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรงดําเนินการสรางแรงจูงใจ ใหภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ

ทําการลงทุน และสงเสริมใหเกิดการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือสํานักงานใหญในประเทศไทย 

(Regional Operation Headquarters : ROH) เพ่ือใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการคา การเงิน 

และการลงทุนของประชาคมอาเซียน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศปรับกลุมภารกิจ (Cluster) 

ท้ัง ๖ กลุมใหชัดเจนวาจะเดินหนาประเทศไปในลักษณะใด และกิจกรรมยอยตามกลุมภารกิจ (Cluster) ใหได

ศักยภาพตามท่ีเราตองการ รวมท้ังหาแนวทางการวางแผนเชิญชวนนักลงทุนจากตางประเทศท่ีพรอมจะลงทุน

กับประเทศไทย เชน ญี่ปุน เกาหลีใต จีน รัสเซีย อินเดีย และประเทศท่ีมีศักยภาพในการลงทุน” (ขอสั่งการ 

นรม. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒๔ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) หาวิธีในการเสียภาษี ไมให เกิดการซ้ํ าซอนและ 

หลายขั้นตอนโดยใหเหมาะกับการลงทุนและสอดคลองกับตางประเทศ ท้ังนี้ใหไปศึกษาในประเทศท่ีจัดเก็บภาษี

ไดรวดเร็วและเปนธรรม” (ขอสั่งการ นรม. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒๔ กรกฎาคม 2558) 

• “โดยท่ีสิทธิประโยชนท่ีมีอยูในขณะน้ี ไมเพียงพอตอสถานการณทางเศรษฐกิจของโลก  
ซึ่งหลายประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ดังน้ัน ขอใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับไปพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิประโยชนท้ังดานการคาขาย  
ดานบริการและดานการทองเท่ียวใหกับนักลงทุน โดยเนนการสงเสริมธุรกิจในพ้ืนท่ีและอุตสาหกรรมท่ีเนน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสรางนวัตกรรมใหม รวมถึงสิทธิพิเศษท่ีจะชวยเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหกับประชาชนดวย”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก  ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

•  “เร่ืองของการเรงการสงเสริมการลงทุนขนาดเล็ก อาทิ การซอม สราง เล็ก ๆ นอย ๆ ซอม

โรงเรียน ซอมอาคารราชการ ทาสี ตาง ๆ เหลาน้ี ตองการท่ีจะใหมีเม็ดเงินลงไป เกิดการจางงานไดมาก

ขึ้น สามารถเบิกจายไดรวดเร็ว มีการแกไขกฎระเบียบใหสามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัด บางอยางก็มี

การผอนผัน มีการชะลออยูแลว ขอรองอยางเดียวอยาทุจริตกัน ตองเสริมสรางท้ัง 2 อยาง ใชกฎหมาย   

ใชการปลูกจิตสํานึก ใชความมีอุดมการณท่ีจะทําใหประเทศชาติปลอดภัย ถาทุกคนคิดแบบน้ีได ผมก็ 
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เบาแรง ผมก็ไมจําเปนตองมาพูดมากขนาดน้ี เราตองการใหมีการกระตุนเศรษฐกิจ ไปท่ัวทุกภูมิภาคไป               

พรอม ๆ กัน ใหมีการกระจายการลงทุนไปสูทองถ่ิน สรางความเขมแข็งในชุมชน กระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะเรงดวน ท่ีทุกคนมีความลําบากในขณะนี้จากภายในประเทศ และจะไดมีการลดผลกระทบ

จากภายนอกประเทศดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๔ กันยายน ๒๕๕๘) 

 

2.๘ มาตรการชวยเหลือเกษตรกร  
 

• “ใหผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา นํารองภาคการเกษตรท้ัง ๕ กลุม  ไดแก  ข าว                  
มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา และออย โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดูแลกระบวนการการผลิต 
และใหกระทรวงพาณิชยดูแลเร่ืองการตลาด”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา  
2 กุมภาพันธ 2558) 

• “มาตรการในการลดตนทุนการผลิตนั้น รัฐบาลไดขอความรวมมือใหผูประกอบการใหลดราคา

ปุยเคมี ไดเรียกบริษัทประกอบการปุยมาพบ จริง ๆ แลว เราอยากใหใชนอยท่ีสุด ไปใชปุยอินทรีย แตก็

จําเปนเพราะดินบานเราใชปุยเคมีมานาน วันน้ีใชปุยอินทรียอยางเดียวบางทีก็ไมฟน ก็ตองผสมไปกอน   

ใหลดลง แลวถาตอไปไมตองใชเลยไดก็ดี บางพ้ืนท่ีก็ไมตองใชได และเราก็ผลิตปุยอินทรียขึ้นมาเอง      

หรือขายกันเองใหเกษตรกรผลิต หรือรัฐจะผลิตก็ได วันนี้ไดสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเพ่ิมเติม

ในเร่ืองของการผลิตปุยอินทรียแลวในรูปแบบสหกรณ  หรือชุมชน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

10 เมษายน 2558) 

• “เร่ืองการดูแลคาลดตนทุนการผลิต ผมดูแลวหลายอยาง 1. เมล็ดพันธุก็แพง 2. คือเร่ืองปุย   

ก็แพง 3. ท่ีมีปญหามากท่ีสุดคือการเชาท่ีดินทํากิน ผมดูรายละเอียดไปแลว ปรากฏวาไดมีการเชานา 

หรือเชาท่ีดินทํากินโดยท่ีไมไดทําสัญญา สวนใหญจะไมทํากัน เพราะวาขึ้นอยูกับผูใหเชา ผูเชามักจะไมทํา

สัญญา และถาหากชาวไรชาวนาไมจายคาตอบแทนไปตามท่ีเขากําหนดมา เขาก็ไปใหคนอ่ืนทํา คือสิ่งท่ี

เหมือนกับการมัดมือชกกันอยู” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 22 พฤษภาคม 2558)  

• “วันนี้ไดใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยไปจัดทําองครวมต้ังแตตนทาง คือ 

การลดตนทุนการผลิต การรวมกลุมการผลิต การจัดหาพ้ืนท่ีทํากิน การจัดหาแหลงน้ํา เคร่ืองมือ

การเกษตร เมล็ดพันธุท่ีเหมาะสม ราคาถูก ปุยอินทรียใหมากขึ้น ผลิตเอง ทําเอง ประชาชนทําเอง 

สหกรณชวยกันทําแลวก็ราคาถูกกวาท่ีจะไปซื้อขางนอก ในสวนของปุยเคมีวันน้ีก็ขอความรวมมือ 

ชวยลดลง แลวก็ใหราคาถูกลงจากบริษัทท่ีประกอบการ บางพ้ืนท่ีอาจจะมีความจําเปนอยูบาง แตวันหนา

ตองลดใหหมด” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 5 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหความชวยเหลืองบประมาณการลงทุนใหสหกรณเพ่ือเปน
กองทุนในการนําสินคาในพ้ืนท่ีมาผลิต แปรรูป หรือขายตอเพ่ือเปนกําไรคืนสูชุมชน เชน สินคาอุปโภค
ราคาถูก ฯลฯ  ซึ่งเปนการสราง value chain และใหยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มถุินายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) พิจารณาให 
ความชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีความจําเปนตามความเหมาะสม และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว” 
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มถุินายน 2558) 
 

2.๙ การเรงรัดการชวยเหลอืชาวนาและชาวสวนยาง 

 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) เรงรัดการดําเนินการจายเงิน

ใหแกชาวนาและเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 12 พฤศจิกายน 2557) 

• “ใหเรงรัดและกํากับใหสวนราชการท่ีเก่ียวของจายเงินชวยเหลือชาวนาและชาวสวนยางตาม

มาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอยและโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางใหม ี

ความโปรงใสและแลวเส ร็จตามกําหนดเวลา” (ขอสั่ งการในการประชุมรวม ครม. และคสช.  

16 ธันวาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม เรงดําเนิน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง เน่ืองจากการเบิกจายยังอยูใน                

ระดับตํ่า” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมขอมูล ปญหา และความตองการของเกษตรกร
ท้ัง ๗ กลุม โดยขอใหเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของ หารือรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปโดยเร็ว แลวนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป รวมถึงเหตุผลในการใชงบประมาณท่ีขอมา ซึ่งรัฐบาลจะดูแลปญหา             
ท้ังระบบ”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา 2 กุมภาพันธ ๒๕58) 
 

2.๑๐ การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาราคายางพารา 

 

• “ใหทุกสวนราชการสงเสริมการใชผลิตภัณฑซึ่งผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ เชน ท่ีนอน

ยางพารา” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 255๗) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 

กร ะท รวง วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี  ก ระท รว ง ศึ กษ าธิ ก า ร  ก ระท รวง อุต ส าห กร รม  

และสวนราชการท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาหาแนวทางจัดต้ัง

ศูนยรับซื้อยางพาราในประเทศ และสํารวจปริมาณการใช

ยางพาราของแตละหนวยงาน รวมท้ังจัดทําแผนการใช

ยางพาราในประเทศ แนวทางในการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑ

หรือใชเปนสวนผสมตาง ๆ เชน พ้ืนลูว่ิง พ้ืนชองทางจักรยาน 

พ้ืนสนามฟุตซอล เปนตน และนําเสนอให ครม. ทราบดวย”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๖ ธันวาคม 255๗) 
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• “ให กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

และกระทรวงมหาดไทย หาแนวทางการลดพ้ืนท่ีปลูกยางในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนการบุกรุก

พ้ืนท่ีปา และใหหาแนวทางเยียวยาดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ กุมภาพันธ 255๘) 

• “การพัฒนาสินคาเกษตรและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร ในเร่ืองยางพาราน้ัน รัฐบาลได

เรงดําเนินการในหลายมาตรการ นอกจากการชวยเหลือไปแลว เชน ปจจุบันไดสั่งการไปแลวในเร่ืองของ

การเพ่ิมการใชยางในประเทศนําไปสรางถนน ผลิตพ้ืนยางในสนามกีฬา การรณรงคใหเอกชนรวมลงทุน 

การแสวงหาตลาดยาง การรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ กดราคา อยางไรก็

ตามทุกเร่ืองตองใชเวลาในการดําเนินการท้ังสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางมาตรฐาน และการรับรอง

สินคา รัฐบาลจะพยายามทําใหราคายางเพ่ิมขึ้น และจะไมใหเกษตรกรตองถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา

คนกลาง หากจําเปนอาจจะมีการกําหนดวิธีการ รูปแบบในการขาย จําหนายสินคาเหลานี้ ในลักษณะรัฐ

ตอรัฐ หรือบริษัทเอกชนกับรัฐ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 13 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ กระทรวงกลาโหม  

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตรวจสอบความกาวหนา ความโปรงใสของการดําเนินโครงการ 

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะการรับซื้อยางพาราจากเกษตรรายยอยและกลุมสหกรณ

ตามหลักเกณฑ และใหรายงานให ครม.ทราบโดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงโครงการรับซื้อนํ้ายางสดจากเกษตรกร ท่ีมีหัวหนา

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รายงานผลการตรวจสอบใหนายกรัฐมนตรีทราบภายใน

มีนาคม 2558” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสกรณ และกระทรวงพาณิชย รวมกันกําหนดแนวทางการระบาย

ยางพารา และจัดหาผูประกอบการมาดําเนินการในการขนสง/ขนยายยางพารา”  (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาทบทวนองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยางใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกของรัฐ 

ในการดูแลชวยเหลือเกษตรกรไดอยางแทจริง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “การใช ยางพ ารา ทําถนน และ อ่ืน  ๆ  ได สั่ งการไปแล ว  ขอใหหน วยงานของรัฐ 

เรงดําเนินการดวย ผมตองการใหเอายางมาใชใหมากท่ีสุดในขณะน้ี ถนนท่ีสามารถลงไดทําไดทุกเสน  

ใชยางมาผสม อาจจะตองมีการปรับราคาเพ่ิมอะไรก็วาเสนอมาเร็ว ๆ เราก็ตองเรงรัด ถาทําได เราก็จะเอา

ยางมาใชในประเทศใหมากขึ้น และหาทางวาจะทําอยางไรใหการลงทุนของตางประเทศใชผลผลิต

ภายในประเทศนี้บางบางทีก็ติดในขอตกลง ใน Free Trade Area : FTA (ขอตกลงการคาเสรี) ในกติกา

วาการคาลงทุนตองอะไร อยางไร วันนี้ก็เขมงวดอยูแลว ตองใช 60 % ขึ้นไป 70 80 90 ไปสั่ง 100 % 

คงลําบากตอนนี้” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการจัดต้ังโรงงาน 

แปรรูปขาว ใหมีคุณภาพ/ต้ังโรงงานแปรรูปยางพารา” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  

๕ เมษายน 2558) 
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•  “ใหกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เสนอแนวทางการดําเนินการในการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพารา

ในประเทศ โดยใหครอบคลุมต้ังแตการประมาณการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ การสงเสริม

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และการนําไมยางพาราท่ีตัดไดจากพ้ืนท่ีบุกรุกปาไปใชประโยชน รวมถึง

พิจารณากําหนดแนวทางการใชประโยชนจากไมยางพาราในพ้ืนท่ีดังกลาว  ท้ังท่ีตัดแลวและสวนท่ี

เหลืออยู รวมท้ังเรงใหความชวยเหลือเยียวยาชาวบานในพ้ืนท่ีซึ่งเดิมเคยมีอาชีพกรีดยาง เชน การจัดหา

อาชีพทดแทน หรือหาพ้ืน ท่ีใหใหม  รวมถึงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมศึกษาความเปนไปได 

และพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากไมของกลางท่ีคดีสิ้นสุดแลวดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.      

๒ มิถุนายน 255๘) 

• “ขอให พ่ีนองไปพิจารณาดูแลวกัน เราจําเปนตองมีการบรรเทาความเดือดรอนดวย 

ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชดวย ปลูกพืชเพ่ิมเติม เลี้ยงสัตวเพ่ิมเติม เชน ในสวนยางเหลานี้ เพ่ือเปนการเสริม

รายไดไมใชยางอยางเดียว บางคร้ังอาจจะจําเปนท่ีวาตองหยุดการกรีดยางไปกอนเพราะราคามันตก  

แตอยางนอยก็มีสัตวท่ีเลี้ยงไวขาย ไวรับประทานหรือปลูกพืชท่ีแซมในสวนยาง” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” ๖ พฤศจิกายน 2558) 

•  “การปรับเปลี่ยนจํานวนการปลูกยางในประเทศ ถาวันน้ีการใชยางในประเทศ การใชยาง

ตางประเทศ ยังมีปญหาอยู อันท่ีใชคําวาอาจจะเกินความตองการอยูบาง เพราะวาวันนี้ในประเทศผลิตได

ไมถึง ใชประมาณสัก 10% เทาน้ันเอง ตองเพ่ิมใหได 25% อยางนอย เรากําลังเรงใหไดภายใน 3 ป 

จะตองเพ่ิมมูลคามีการแปรรูปในประเทศ ใชประโยชนในประเทศจาก 10% ใหเปน 30% ภายใน 3 ป  

ก็จะอยูในแผนในการจัดต้ัง Rubber City ในการสงเสริมธุรกิจ SMEs ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดต้ังนําผลผลิตท่ีเรามีอยูมากมายมาแปรรูปใหมีมูลคาสูงขึ้นใหไปเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืน ๆ ใหได   

การควบคุมปริมาณยางในชวงน้ีท่ีปลูกในพ้ืนท่ีบุกรุกก็จําเปนตองขอคืนยางในพ้ืนท่ีบุกรุกท้ังหมดท่ีเปน

นายทุนระยะแรกตองดําเนินการกอน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 26 มิถุนายน 2558) 

 

2.๑๑ การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงรัดตรวจสอบ 

สตอกผลผลิตทางการเกษตรท่ีอยูในความรับผิดชอบใหแลวเสร็จ

โดยเร็ว เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรแตละชนิด และพิจารณาหาแนวทางการบริหาร

จัดการผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดอยางเปนระบบ กําหนด

มาตรการเพ่ือเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะออกมา

ในฤดูกาลผลิตใหม ใหครอบคลุมต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า เพ่ือลดปญหาราคาตกตํ่าในชวงท่ี

ผลผลิตออกสูตลาดตามฤดูกาล”  (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 255๗) 
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• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาหาแนวทางการจัดต้ัง

โรงสีขาวขนาดกลาง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

2 ธันวาคม 2557) 

• “ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ หา 

แนวทางการสงเสริมการเพาะปลูกมันฝร่ังพันธุโรงงาน

ในประเทศใหมากขึ้น เพ่ือลดการนําเขา” (ขอสั่งการ 

ในการประชุม ครม. ๓ กุมภาพันธ 255๘) 

• “ ให ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต รแ ล ะ ส ห ก ร ณ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวง

อุตสาหกรรม ใหการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการเพ่ิมมูลค าสินคา เกษตร เพ่ือขยายตลาดใหกวางขึ้น”  (ขอสั่ งการในการประชุม ครม .  

๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตขาวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเปน 
การเลี้ยงสัตวหรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใชนํ้านอยและในพ้ืนท่ีแลงซ้ําซาก” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบาย
และบริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๓๐ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย กําหนด
มาตรฐานการผลิตขาว และหารือกับสมาคมผูปลูกขาว เพ่ือลดปญหาปริมาณขาวลนตลาด โดยตองมี
มาตรการท่ีชัดเจน การจัดทําโซนน่ิงขาวแตละชนิด เชน ขาวขาว ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ขาวไรซเบอร่ี 
เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตลาด รวมถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เชน ยางพารา ออย สับปะรด 
ปาลมน้ํามัน ฯลฯ” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๓๐ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย เรงดําเนินการสํารวจ และขึ้นทะเบียนผูมีรายไดนอยในแตละพ้ืนท่ี
พรอมจัดต้ังศูนยดูแลในพ้ืนท่ีประจําจังหวัด/อําเภอ โดยใหมีการกํากับ ดูแล ติดตอ ควบคุมและให
นักศึกษามีสวนรวมในการสํารวจเพ่ือเปนการสรางรายไดใหนักศึกษาอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ การขึ้นทะเบียนผูมี
รายไดนอยจะดําเนินการประเมินรายได ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดทําโซนนิ่ง การลดตนทุนทางการผลิต 
ยกระดับเมล็ดพันธุ โดยจะตองลงรายละเอียดใหเสร็จภายใน ๓ เดือน และตองกําหนด Road Map  
ใหได” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๓๐ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดกําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข           

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาไขไกลนตลาด โดยเนนการแกไขปญหาท่ียั่งยืน” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๗ เมษายน 255๘)  

• “สรางชุมชนเขมแข็ง และสรางความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกับกระทรวงพาณชิยเนนการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือแบงปนในรูปแบบสหกรณชุมชน สําหรับในสวน
ของการปลูกพืชเศรษฐกิจใหสรางการรับรูในเร่ืองราคาพืชเศรษฐกิจ เพ่ือใหลดปริมาณการปลูกมากเกิน
ความตองการของตลาด และเนนในการปลูกเพ่ือบริโภค/แบงปน/แจกจาย/ขาย และแปรรูป” (ขอสั่งการ
ในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558)  
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• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาปรับปรุงการจัดทําประมาณการผลิตนํ้ามันปาลม 

ในประเทศ เพ่ือให พณ.สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการปริมาณปาลมนํ้ามันไดอยาง

ถูกตองตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๘ เมษายน 255๘) 

• “ให กระทรวงมหาดไทยรวม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิ ชย 

กระทรวงกลาโหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบความพรอมและขึ้นทะเบียนสหกรณการเกษตร             

เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการใหความชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตและสนับสนุนปจจัย  

การผลิต” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ พฤษภาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จัดต้ังคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางขาว โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และใหคณะกรรมการฯ แตงต้ัง

คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสราง ขาวสาร และขาวเหนียว ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังน้ี ใหกําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของคณะกรรมการและขอใหปรับ

วิธีการทํางานใหมโดยใหคณะกรรมการฯ ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเปนการเรงรัด 

การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล”  (ขอสั่ งการ นรม. คกก . นโยบายและบริหารจัดการขาว  

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ๑๘ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดแนวทางและกลไกเพ่ือสงเสริม            

ใหธุรกิจขนาดใหญชวยเหลือเก้ือกูลธุรกิจขนาดเล็ก” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๖ พฤษภาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลสถิติ

การสงออกสมุนไพรไทย และการนําเขาสมุนไพรแปรรูปจากตางประเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนา              

แล ะแป ร รูป  แล ะวางแผ นการผลิ ตสมุ น ไพ รไท ยต อ ไป ”  (ข อ สั่ งก ารในก ารป ระ ชุม  ค รม .  

๒๖ พฤษภาคม 255๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการ

แกไขปญหาราคาเกลือทะเลตกตํ่า” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒ มิถุนายน 255๘) 

• “ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย พิจารณาแนวทาง

การลดผลกระทบและการเยียวยาผูผลิตและผู เพาะปลูกยาสูบ ท่ีได รับผลกระทบจากการออก

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๙ มิถุนายน 255๘) 

• “การผลิตขาวคุณภาพ ให พณ. สรางความรวมมือกันทุกภาคสวน รานคาชุมชน ประชาชน

ตองไดรับประโยชนอยางแทจริง ตองเชื่อมโยงการคาภายในประเทศและประเทศใกล เคียงตองมี 

ความเชื่อมโยงและการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการคาขาว ตองปรับเปลี่ยนสินคาเปน ๒ สวน คือ     

(๑) การคาขาวเพ่ือการสงออกใหเนนผลิตสินคาท่ีคุณภาพ เชน ขาวคุณภาพเพ่ือการสงออก (๒) สวนการ

บริโภคภายในประเทศตองมีขาวคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการ และตองปรับโครงสรางการผลิต

ท้ังหมด เชน การสํารวจความตองการภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตขาวพันธุ ท่ีตลาดม ี

ความตองการ การแปรรูป และสรางความรวมมือในอาเซียนเพ่ือเตรียมการเปนแหลงอาหารของโลก”          

(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 
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•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสํารวจปริมาณความตองการบริโภคขาวไรซเบอร่ีของตลาด

เพ่ือปองกันปญหาสินคาลนตลาด และการจัด Zoning โดยใหผูวาราชการจังหวัดสรางความเขาใจกับ

เกษตรกรผูปลูกขาว” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานรวมกับกระทรวงพาณิชย และกระทรวงมหาดไทยจัดทํา
ขอมูลการแบงพ้ืนท่ีการปลูกขาว อาทิ พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีมีความอุดมสมบูรณใกลแหลงน้ํา เปนตน โดยใหเนน
การปลูกขาวคุณภาพสูงท่ีตลาดตองการ สวนในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําใหสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 
โดย มท. ดูแล ในเร่ืองปจจัยการผลิต” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว ครั้งที่          
๕/๒๕๕๘ ๙ กันยายน 2558)  

• “ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทยประชุม
หารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางการจัดต้ังคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลสินคาเกษตรระดับจังหวัด โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะอนุกรรมการ  และสงมอบใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงาน       
คณะกรรมการกฤษฎีกาในการจัดต้ังคณะอนุกรรมการฯ โดยเร็ว” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและ
บริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ๙ กันยายน 2558) 

• “การจัด Zoning เขตเกษตรกรรม ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานกับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดการแบงเขตพ้ืนท่ี 
การเพาะปลูกในเขตชลประทานและนอกชลประทาน โดยใหมีการกําหนดชนิดของพืชท่ีปลูกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการท่ีดิน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ขอนแกน และ
กาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 
 

2.๑๒ การลดคาใชจายและสรางความเขมแข็งภาคเกษตรอยางยั่งยืน 
 

• “เกษตรกรก็ตองป รับตัว รวมกลุม กันให ได  ผมเคยพูดไปหลายคร้ังแลว  สหกรณ ยาง  

สหกรณขาว สหกรณชาวนา สมาคมตาง ๆ รวมกันใหเปนภาค เปนสหกรณใหญไดหรือไม จะไดติดตอดูแล 

ควบคุมกันไดบาง ตางกันตางสรางกัน ตางคนตางเรียกรองกัน รัฐดูแลไมไหว เพราะฉะน้ันทุกคนตอง  

สรางความเขมแข็งของตนเอง รัฐบาลก็สรางความเขมแข็งในภาครัฐวา จะทําอยางไรจะสนับสนุนได  

ทําอยางไรจะเปนการยั่งยืน ไมใชวาพอรัฐบาลปจจุบันออกมาตรการอะไรออกไป ขัดแยงกับของเดิม  

ซึ่งความมุงหวังของเราตองการใหดีกวาเดิม เราก็ถูกตอตาน ก็จะเรียกรองเหมือนเดิม ซึ่งก็งายดี ถารัฐบาล

ใหทุกอยางเหมือนเดิม แตปญหาก็คือวาเราจะสรางปญหาใหลูก หลาน เราตอไปในอนาคตอีกดวย” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  30 มกราคม 2558)  

• “สําหรับตัวอยางชุมชนท่ีเขมแข็ง และผมไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม ท่ีจังหวัดนครราชสีมา คือ      

การจัดการ “คลัสเตอรมันโคราช”(Korat Tapioca Cluster: KOTAC) ซึ่งถือเปนการทําการเกษตรแบบ

บูรณาการท่ีมีการบริหารจัดการรวมกันระหวางภาครัฐในระดับจังหวัด กลุมเกษตรชุมชนและผูผลิต

ภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง มีการรวมตัวกันของกลุมสหกรณภายในจังหวัดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิต           

มันสําปะหลัง และเปนตนทางในการจัดหาชองทางการจัดจําหนาย จัดการระบบการตลาด มีกลุม

อุตสาหกรรมภาคเอกชนท่ีรวมกันรับซื้อผลิตผลมันสําปะหลังเพ่ือนําไปแปรรูป จัดจําหนายเปนกลุม

ปลายทาง ในขณะท่ีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานเอกชนอีกหลายแหงในจังหวัด
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นครราชสีมา ก็ไดสนับสนุนในการคนควาวิจัย พัฒนาองคความรู เพ่ือใหการผลิตและการแปรรูป                

มันสําปะหลังนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 6 กุมภาพันธ 2558)   

• “วันน้ีเรามีจํานวนนอยมาก ปลูกขาว 70 

กวาลาน ได 27 ลานเทาน้ันเอง ระบบชลประทาน 

อยางนอยเราควรจะมี 60 ลาน น่ีก่ีปมาแลวยังไมเคย

ขยายไดถึง 60 ลานเลย นอยมาก นอยเกินไปดวย 

งบประมาณเราก็จํากัดดวยตอนน้ี จําเปนตองสรางให

ภาคการเกษตร ใหมีเกษตรท่ีทันสมัย เรียกวา Smart 

Farmer” (รายการ  “คืนความสุ ข ให คนในชาติ”  

13 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม รวมกันพิจารณาหาแนวทางในการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ือเปนการชวยลดตนทุน โดยเนนการซอมบํารุงอุปกรณ 

เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือทําการเกษตร เรงดําเนินการตามมาตรการเพ่ือลดตนทุนการผลิต และสนับสนุน

เคร่ืองมือและปจจัยการผลิต ใหเปนรูปธรรมกอนฤดูกาลหนา  โดยเฉพาะการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืช และ

การลดราคาปุย โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานภาคเอกชนเพ่ือปรับลดราคา โดยให         

ผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีในการขับเคลื่อนการดําเนินการ” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ 2558 , 27 มีนาคม 2558 และ 9 มิถุนายน 2558) 

• “คนควาวิจัยในสิ่งท่ีตองการ สิ่งท่ีเราทําไดงาย ๆ กอน แลวลดคาใชจายของเกษตรกร     

เคร่ืองไมเคร่ืองมือใหราคาถูกลง บางที รถตัดหญา รถปลูกขาว รถเก่ียวขาวแพงมาก รถเมืองนอกซื้อมา 

ของเราผลิตไดราคาคร่ึงหน่ึง หรือบางอันก็ 1 ใน 3 ขอใหชวยดูกัน เอาไปใชกันบาง ซื้อแตของนอกมา 

แลวไมชวยกันเอง ไมได วันน้ีรัฐบาลกําลังจัดกลุมเหลาน้ีมา แลวทําไงจะไปสูเกษตรกรได จัดหาเปน

สวนรวมไดหรือไม  แลวไปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับพฤติกรรมการปลูกพืชใหมกอนไดหรือไม อะไรทํานองนี้ 

กําลังทําหมด ตองใช เงินท้ังน้ัน ไม รูจะเอาเงินท่ีไหนมาอีก” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

๑๓ มีนาคม 2558) 

• “ขณะน้ีรัฐบาลกําลังเรงทําเศรษฐกิจชุมชนท่ีเปนตลาดภายในประเทศ ในทุกภูมิภาค               

ทุกจังหวัด เปนลักษณะใหเกษตรกรมาขายสินคาเกษตรใหกับประชาชน ผมเคยพูดมาหลายคร้ังแลว 

ชวยกันไปดูหนอย ไปอุดหนุนหนอย มีสัก 2,000 กวาแหงแลวตอนน้ี” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” ๒๗ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณาใหการสนับสนุนในการเชาซื้อรถเก่ียวขาวฯ ดังกลาว เพ่ือใหการชวยเหลือเกษตรกร”            
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาความเหมาะสมในการ
ใหเกษตรกรใชเคร่ืองตัดออยฝมือคนไทยในลักษณะ การเชาซื้อ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ        
จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 
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•  “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาความเหมาะสม 
ในการใหเกษตรกรใชหุนยนตหยอดขาวอัจฉริยะในแปลงนาของเกษตรกร” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงเสริมการใชปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพ ลดใชปุยเคมี เพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมปริมาณผลผลิตได 
ตรวจดิน รวมท้ังปรับการใชปุยใหมีความเหมาะสม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ 
๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

•  “มันสําปะหลังก็ตองหาพันธุท่ีมีคุณภาพ หัวใหญ ใชนํ้านอย อะไรเหลาน้ี ตองลดพ้ืนท่ีใหได

แลวเพ่ิมปริมาณการผลิตใหได แตตองอยูในกรอบของ Demand ท่ีเรากําหนดไว ไมเชนนั้นการผลิตหรือ 

Supply มากเกินไป ทุกอยางเลยท้ังปาลมน้ํามันอีกอะไรอีก ซึ่งปาลมน้ํามันคงตองสนับสนุนใหปลูกเพ่ิมขึ้น 

แตขณะเดียวกันกอนใหปลูกปาลมนํ้ามัน ตองไปสํารวจกอนวา กระบวนการพรอมหรือยัง เชน พลังงาน  

ก็ตองไปดูวากระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลพรอมหรือยัง จะไดเปลี่ยนจากการปลูกยางมาเปนปลูก

ปาลม แลวนํานํ้ามันปาลมมาผสมในนํ้ามันดีเซล เปน B5 B7 ตอไปอาจตองเปน B10 ในอนาคต คือ    

ผสมถึง 10%” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 10 เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในเร่ือง
ตนทุนการผลิต เชน ปุย คาเชานา เมล็ดพันธุ ฯลฯ โดยเกษตรกรท่ีมีท่ีนาจํานวนนอยใหรวมกลุมกันตอรอง
เร่ืองการจางไถนา/การลดราคาปุย และใหพิจารณาวาธาตุอาหารในปุยมีคุณภาพลดลงหรือไม พรอมเนน
ใหใชปุยอินทรียโดยทุกคนทํากันเอง ไมใชยาฆาแมลง รวมท้ังรณรงคใหเกษตรกรปลอยตัวหํ้า/ตัวเบียน 
(ซึ่งมีคุณสมบัติกําจัดแมลง) ลงในพ้ืนดินใหมาก ๆ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม         
๕ เมษายน 2558) 

• “ตองปรับปรุงท้ังระบบ สินคาเกษตร ขาว ยาง ปาลม มันสําปะหลัง ออย ตาง ๆ ท้ังหมด ตอง

ปรับปรุงท้ังหมด ท้ังพ้ืนท่ีปลูก ท้ังพันธปลูก ไมใหมีระบบผูกขาด รัฐก็ตองสรางแหลงเมล็ดพันธุหลัก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองสรางโดยกรมการขาว แลวก็ไปขยายพันธุหลักไปใหศูนยผลิตเมล็ดพันธุ

ของชาวไรชาวนาท่ีเปนสหกรณ สรางขึ้นมา” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 8 พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย ใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีไมมีสัญญาเชาท่ีนาซึ่งเกษตรกรผูท่ีไดรับ
ความเดือดรอนสามารถรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม เพ่ือใหดูแลผลประโยชนท้ังในสวนของเจาของท่ีนาและ
เกษตรกรผูเชานาใหไดรับผลประโยชนรวมกัน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว     
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๑๘ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ิมและขยายการคาการลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังจัดใหมีตลาดชุมชนเพ่ือ
นําสินคาท่ีผลิตในชุมชนมาจําหนาย โดยใหมีการซื้อขายผานสหกรณเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณ 
รวมท้ังให ดูแลเร่ืองผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่าดวย” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ               
จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชยรวมกับเอกชนจัดทําโครงการ
จําหนายสารเคมีทางการเกษตรราคาพิเศษใหเกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 
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•  “ถาเราสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรกรขึ้นมา ใหมีความรูดานการคา การลงทุน              

หรือเร่ืองการตลาดเอง ก็จะทําใหเขาเขมแข็งขึ้น วันหนาก็จะเปนเถาแกใหมได” (รายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ”  26 มิถุนายน 2558) 

• “ใหดําเนินการลดตนทุนเมล็ดพันธุพืช ปุยอินทรียผลิตในชุมชน  ซึ่งเนนการพ่ึงพาตนเอง โดยมี 
พ.ร.บ. เชาท่ีนาสําหรับดูแลผูท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง นอกจากนี้ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมสรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรเรียนรู การผลิต การคาขาย Social Business    
(การทําธุรกิจเพ่ือสังคม)” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางการรับรูในการลดตนทุน           
ทางการผลิต การลดราคาคาปุยเคมี การสงเสริมการใชปุยอินทรีย และการมี พ.ร.บ. เชาท่ีดินเพ่ือชวยเหลือ      
ผูไมมีท่ีดินทําเกษตรกรรม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพาณิชยผลักดันศักยภาพสินคาทางการเกษตร (เชน ขาว ยาง ผลไม เปนตน) 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา เพ่ิมตลาด และมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ตองสรางใหโลกเห็นประเทศไทย 
มีสิ่งท่ีนาสนใจมีสินคาราคาเหมาะสม เปนมิตรสิ่งแวดลอม นักทองเท่ียวมากขึ้น โดยมีตลาดคลอง 
ผดุงกรุงเกษมเปนตัวอยาง” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558)   

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมตลาดธุรกิจการคา (Social Business) ดังนี้ 
       1) ดําเนินการรวมกับ มท. และ พณ. สงเสริมการใหความรูเกษตรกรในเร่ืองการปลูกพืชใน

โครงการหลวง เกษตรแปลงใหญ อาทิ การปลูก กะหล่ําปลี ขาว เปนตน รวมท้ัง สงเสริมการรวมกลุม
สหกรณใหเกิด Social business สงเสริมและเพ่ิมชองทางการคาขายสินคาในตลาดตาง ๆ เชน ตลาดนัด
ชุมชน ฯลฯ และใหเชื่อมโยงการคาขายกับประเทศเมียนมา เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจท้ังสองประเทศ          
ใหเดินหนาไปพรอมกัน 

2) ดําเนินการรวมกับ พณ. จัดใหมีตลาดกลางสินคาเกษตรในชุมชนเพ่ือใหเปนแหลง
จําหนายสินคาคุณภาพของเกษตรกรในทองถ่ินเชื่อมโยงกับจังหวัดและภูมิภาค 

3) ดําเนินการประสานรวมกับ ทก. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดทําแอพพลิเคชั่น
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนทางเกษตรกรรม อาทิ ขอมูลสภาพพ้ืนท่ี น้ํา เปนตน รวมท้ังพัฒนา
เกษตรกรโดยสราง Smart Famer” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
เพ่ือใชในการเกษตร และสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาใชเชื้อราบิวเวอเรีย ซึ่งสามารถลดตนทุนทางการ
ผลิตไดมากกวาการใชสารเคมีควบคุมแมลงศัตรูพืช” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก              
๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณลดตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
       1) ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหเพียงพอกับความตองการเพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยให

จัดทําขอมูลเปรียบเทียบตนทุนการผลิตของเมล็ดท่ีซื้อมากับเมล็ดพันธุท่ีสหกรณผลิตเอง พรอมท้ัง 
สนับสนุนใหผลิตเมล็ดพันธุในพ้ืนท่ี และผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม 

  2) การสงเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองเปนพืชหลังการทํานา ซึ่งปจจุบันขาดแคลนอยางมาก    
ใหดําเนินการหาวิธีผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใหเพียงพอกับความตองการ 

  3) สงเสริมใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการเมล็ดพันธุขาวโดยการใชแปลงนาของ
เกษตรกรเปนพ้ืนท่ีในการผลิตเมล็ดพันธุ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก  ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 
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• “การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร อันนี้เปนงานท่ีตองทํารวมกันทําในหลายภาคสวน ไมวา

จะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และพ่ีนองประชาชน ลาสุดคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนไดประชุมหารือเพ่ือวางยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ไดนํา

นโยบายหลายอยาง และนําหนวยงานตาง ๆ มาเชื่อมโยงกันใหเปนระบบ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม        

หลายแนวคิดท่ีเสนอมาจากคณะกรรมการชุดน้ีเปนประโยชนมาก ผมอยากจะเห็นเร่ืองเหลาน้ีเกิดขึ้น 

จริง ๆ เชน (1) การใชศูนยเครือขายปราชญชาวบานท่ัวประเทศ มาเปนกลไกในการสรางความรูความ

เขาใจกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ใหเขาไดเรียนรูจากผูรวมอาชีพเดียวกันท่ีประสบความสําเร็จ ทานตอง

ชวยเหลือและเรียนรูจากกันและกัน พ่ีจูงนอง เพ่ือนจูงเพ่ือน อะไรก็แลวแต เพ่ือจะสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนของทานเอง (2) การใชผลงานวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชและสัตว และเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต ซึ่งเร่ืองนี้ตองเรงทําอยางจริงจังประเทศไทยนั้น มีการลงทุนการวิจัยพัฒนาไปมาก 

เรามีงานวิจัยกวา 230,000 โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 ท่ีผานมาเราใชงบวิจัยไปกวา 

20,000 ลานบาท   เรามีผลงานดานเกษตรกรรมท่ียั่งยืนกวา 510 โครงการ จนถึงวันน้ีเราตอง

ขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานวิจัยเหลาน้ัน ใหมีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตการเกษตรใหไดอยางเต็มเม็ด

เต็มหนวยเสียที” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  16 ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมขาวพ้ืนเมือง และสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพขาวโดยการลดความชื้นขาวเปลือก อาทิ 
การใชเคร่ืองอบ เปนตน เพ่ือเพ่ิมราคาขาวใหสูงขึ้น” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) และหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของสงเสริมโครงการธนาคารขาว ธนาคารเมล็ดพันธุ ธนาคารปุย ธนาคารผลผลิตทางการเกษตร 
ฯลฯ เพ่ือใหเกษตรกรกูยืม และกําหนดแนวทางการบริหารธนาคารขาวชุมชน รวมท้ังสงเสริมพืชผลทาง 
การเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ใหเขารวมในโครงการ อาทิ ถ่ัว ขาวโพด  เปนตน เพ่ือใหสามารถนํามาแลกเปลี่ยนผลผลิต
และสร างความเชื่ อมโยงในชุ มชน”  (ข อ สั่ ง ก าร ใน ก าร เดิ นท างไป ราชก าร  จ .อุ บ ล ราชธา นี  
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) สงเสริมการใชศูนยการ
เรียนรูและใหสงเสริมการใชปุยอินทรีย ลดการใชปุยเคมี การไถกลบตอซังขาวแทนการเผา และปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวเปนพืชหมุนเวียน รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเปาหมายเปน Smart Farmer และขยาย
โครงการไปทุกจังหวัดท่ัวประเทศ พรอมท้ังใหมีการถายทอดองคความรูจากปราชญชาวบานเพ่ือเปนวิทยากร
ตอไป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เรงแกไขปญหาภัยแลง ซึ่งมีผลกระทบกับการทําการเกษตร โดยใหเกษตรกรเรียนรูวาไม
สามารถพ่ึงพาการเกษตรไดเพียงอยางเดียว จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณ โดยเพ่ิมมูลคาของ
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑใหกับชุมชนและสนับสนุนใหเกิดตลาดประชารัฐท่ีตอยอดมาจากกองทุนหมูบาน 
เพ่ือนํามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในระยะสั้นตาม Road Map ของรัฐบาล” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ) 

• “เร่ืองของการปรับโครงสรางการเกษตรก็สําคัญ น้ําก็นอยลง โลกรอน ภาวะโลกรอน อากาศ
เปลี่ยนแปลง เร่ืองการโซนนิ่งพ้ืนท่ี ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก การใชน้ําใหนอยลง ใชพ้ืนท่ีใหนอยลง แลว
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ก็มีปริมาณผลิตผลใหมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งมานานแลว จะตองมีการบริหาร
จัดการนํ้าอยางบูรณาการ ท่ีผานมามันไมคอยเปนระบบ ก็เลยทําใหปญหาทับซอนและแกไมได วันนี้
พยายามแกไขอยู” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558)  

 

2.๑๓  การส งเสริมขีดความสามารถในการ

แขงขันและขยายตลาดสงออกสินคา  
 

• “ ใ ห ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ               

และกระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง

ดําเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาเพ่ือการสงออก 

ใหสามารถรักษาคุณภาพความสดใหมไดนานและพิจารณา

ขยายฐานการสงออกไปสูประเทศคูคาใหมท่ีมีศักยภาพดวย” 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 ธันวาคม 2557) 

• “สําหรับเร่ืองของตลาดเกษตรกร ท้ังในเร่ืองของอาหาร พืชผัก ปลา หรือผลิตภัณฑตาง ๆ      

ท่ีจําเปน เราจําเปนตองเรงสรางตลาดเกษตรกรใหสามารถพบกับผูบริโภคโดยตรงอยางรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้

กําลังดําเนินการอยู ในทุกพ้ืนท่ี ในทุกจังหวัด” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 มกราคม 2558) 

• “การมีตลาดกลางของเกษตรกรโดยตรงน้ันจําเปนในขณะน้ี จะไดไมผานพอคาคนกลาง       

ทุกเร่ือง ทุกผลิตผล เกษตรกรตองมีความรูเร่ืองการตลาดดวยตัวเองดวย จะไดรูราคา รูความตองการของ

ตลาดในปจจุบันวาตองการประเภทไหน ชนิดไหน จะไดผลิตมาใหตรงความตองการ ในการปรับใช

เทคโนโลยีใหเปนการใชการเกษตรสมัยใหม มีดานวิชาการเขาไปดวย ไมใชอาศัยธรรมชาติแตเพียง    

อยางเดียว การใชปุยธรรมชาติท่ีไรสารเคมี ผลิตปุยเองดวย ปลูกพืชท่ีมีความตองการของสังคม          

ของประชาชนในปจจุบันก็คือการปลูกพืชท่ีไรสารเคมี” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมและพัฒนาสินคาของไทย      

ท่ีโดดเดน เชน ขาวคุณภาพ กลวยไม ผลไมชนิดตาง ๆ และจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน           

การประกวดกลวยไมโลก การจัดแสดงตามสถานท่ีตาง ๆ การจัดหาเท่ียวบินพิเศษเพ่ือสงออกกลวยไม 

หรือ ผลไมตาง ๆ เพ่ือใหเปนท่ีแพรหลายในตลาดตางประเทศยิ่งขึ้น” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

16 ธันวาคม 2557 และ 13 มกราคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงรัดการจัดต้ังและขึ้นทะเบียนบัญชีกลุม/สหกรณให 

แลวเสร็จภายใน ๓ เดือน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพนัธ 2558) 

• “ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พัฒนาสินคาสงออกสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสท่ีมี                 

ความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและศักยภาพในการแขงขันในตลาดตางประเทศ” 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 



นโยบายการบริหารประเทศ ๑ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

39

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย 

สงเสริมการขยายตลาดผลไมไทยในตางประเทศโดยเร่ิมตนจากการจัดกระเชาผลไมท่ีมีคุณภาพสําหรับการ

ตอนรับแขกตางประเทศท่ีเดินทางมาเยือน หรือในโอกาสท่ีรัฐมนตรีไปเยือนตางประเทศ” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. 31 มีนาคม 2558) 

 

2.1๔ การพัฒนาแรงงานไทย สงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายได 

 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย พัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พรอมให
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการผลิต หากสินคาใดผลิตแลวขายไมไดควรเลิกผลิต แตหากขายไดตองพัฒนา
รูปแบบใหมีความทันสมัย และใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา       
2 กุมภาพันธ ๒๕58) 

•  “ใหกระทรวงมหาดไทย เรงเสริมสรางความเขมแข็ง ใหชุมชนและประชาชนในการสรางอาชีพ/
สรางรายได เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของชุมชน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ 
๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “กองทุนหมูบานท่ัวประเทศ อันน้ีถือวามีบทบาทสําคัญในการจะเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหหมูบาน

ชุมชน ประชาชนมาโดยตลอด อาทิ เปนแหลงเงินหมุนเวียนประชาชนดําเนินการโดยประชาชน เพ่ือ

ประชาชนในหมูบานและชุมชนในการสรางงาน สรางอาชีพเสริมรายได ไมใชไปใชแลวหมดไปเปลา ๆ 

ตองตอเงิน ๆ เพราะเงินนอยบรรเทาความเดือดรอนใหจัดทําอาชีพในหมูบานและชุมชนก็จัดระเบียบ 

จัดสัดสวนใหดีชัดเจน”(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  5 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการผลิตสินคา OTOP แกผูผลิตหรือชุมชนเพ่ือใหสินคา OTOP มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น พรอมกําหนด
แนวทางเพ่ือสงเสริมใหสินคามีราคาท่ีสูงขึ้น รวมท้ังใหมีการพัฒนาหรือออกแบบขนาดของผลิตภัณฑ 
OTOP ท่ีเปนสินคาของท่ีระลึก เชน หัวโขน รม ฯลฯ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ีอใหสามารถนําขึ้น
เคร่ืองบิน และสงเสริมการจําหนายบนเคร่ืองบินตอไป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  
29 – 30 มถุินายน 2558) 

• “ใหจัดทําโครงสรางการพัฒนาผูประกอบการทองถ่ินสูสากล ต้ังแตระดับชุมชน จังหวัด และ
ภูมิภาค โดยเพ่ิมการเชื่อมโยง Social Business (ธุรกิจสังคม) + Quality (คุณภาพ) + Value Chain 
(หวงโซคุณคา) และเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังครอบคลุมในอาเซียน CLMV         
(กลุมประเทศท่ีมีศักยภาพ ๔ ประเทศ ไดแก กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม และสหภาพเมยีนมา) และระดับโลก” 
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มถุินายน 2558) 

•  “จากปจจุบันมีปริมาณการผลิตเสื่อทอจากผักตบชวามีปริมาณมาก  ทําใหสินคาลนตลาด  
ดังน้ัน ใหกระทรวงพาณิชยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรางตลาดเพ่ือการสงออกตางประเทศ 
ใหมากขึ้น พรอมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายนาสนใจยิ่งขึ้น” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยสงเสริมและยกระดับพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะการนวด 
แผนโบราณและการนวดสปา ใหมีคุณภาพและสามารถเปนแรงงานระดับอาชีพสงออกไปตางประเทศได
เพ่ิมขึ้น” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558)  
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• “เพ่ิมความสามารถใหแรงงาน ใหศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานรับนักศึกษาท่ีจบมาแลวและไมมี
งานทํามาฝกอบรมทักษะเพ่ิมเติมใหตรงความสามารถ
และตลาดแรงงานในปจจุบัน โดยกําหนดแรงจูงใจใน
การเขารับการฝกอบรม พัฒนาทักษะ สงเสริม
มาตรฐานฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ
แรงงานและการเพ่ิมทักษะดานภาษาเนนศัพทเทคนิค
ท่ีใชในการทํางาน เพ่ือใหคนไทยสามารถสื่อสารกับ
นายจางตางชาติ โดยการสรางชองทางการเรียนรูใน
ลักษณะตาง ๆ เชน ทําปาย สัญลักษณ หรืออ่ืน ๆ 
เพ่ือใหแรงงานไทยไดมีเสนทางความเจริญกาวหนา
และไดรับการพัฒนาใหกาวสูความเปนหัวหนางาน 
เพ่ือเปนการเตรียมกําลั งคนรองรับการเขาสู  AEC”        
(ข อ สั่ ง ก าร ใน ก าร เดิ น ท า ง ไป ร าชก าร  จ .ต าก  
๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “สําหรับสถานการณเศรษฐกิจในภาพรวมน้ัน 

หลายอยางยังทรงตัว หลายอยางเร่ิมดีขึ้น บางอยางก็แยอยู เพราะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก        

และเราอาจจะไมมีความเขมแข็งท่ีเพียงพอในอดีตท่ีผานมา เราตองชวยกันทําใหเศรษฐกิจเราเขมแข็งขึ้น 

สรางขีดความสามารถในการแขงขัน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได สรางการลงทุนใหเกิดในประเทศ

ใหได จะทําใหเศรษฐกิจในปหนานั้นนาจะดีขึ้น วันนี้ประชาชนสวนใหญอาจจะยังไมรูสึกวาตัวเองไดอะไร

จากการท่ีรัฐบาลนี้เขามา เพราะรายไดยังไมเพ่ิม ยังไมไดเงิน ไมไดอะไรตาง ๆ ท่ีเคยไดมางาย ๆ ก็คงตอง

เขาใจกัน ตองใชเวลากันดวย ในการท่ีจะแกไขปญหาท้ังระบบใหได หากระบบเศรษฐกิจเราเขมแข็งสราง

ความเชื่อมโยงกันใหได ก็จะเพ่ิมหวงโซคุณคาทําใหมีการหมุนเวียน ทําใหเศรษฐกิจเล็ก กลาง ใหญดีขึ้น 

และมีการลงทุนเพ่ืออนาคตอีกดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 23 ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ดําเนินการเพ่ือพัฒนาการสรางอาชีพและสรางรายได  
ใหดีขึ้นอยางเปนระบบ ท้ังนี้ การสรางโรงงานอุตสาหกรรมตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบขาง รวมท้ัง
ใหมีการประกันภัยทางวิศวกรรม”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ  
19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

•  “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) รวมกับกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาและปรับปรุงสินคา 
OTOP ของจังหวัดมีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้นและคงทน รวมท้ังออกแบบ (Design) ใหทันสมัย และสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เพ่ือการสงออกและรองรับการคาในการเขาสู AEC ดวย” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 
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2.๑๕ การสนับสนุนและพัฒนาประสทิธภิาพ SMEs 
 

• “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในชวง

ท่ีผานมาตอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)  

•  “ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกันดําเนินการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 

SMEs รายย อยในประเทศไทย  โดยแยกตามประเภทธุร กิจ”  (ขอสั่ งการในการประชุม ครม .  

18 พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา จัดกลุมผลิตภัณฑท่ีสรางชื่อเสียงใหกับประเทศและผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนา              

เพ่ือเปนขอมูลใหธนาคารของรัฐใชประกอบการสนับสนุนดานสินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ ได อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร ใน ก า ร

ชวยเหลือธุรกิจ SMEs ไปแลว ในเร่ืองของ

การใหสินเชื่อเพ่ิมเติมแก SMEs จํานวน 

15,000 ลานบาท การขยายวงเงินการ 

ค้ํ าป ระกันของบรรษั ทป ระ กันสิน เชื่ อ

อุ ตส าห กรรม ขน าดย อม  (บ สย .) อี ก 

50,000 ล านบาท และการดูแล  SMEs 

 ท้ั ง ระบ บ”  (รายการ  “ คืนความสุ ข ให 

คนในชาติ” ๒๐ มีนาคม 2558) 

• “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  คดักรอง SMEs ท่ีมีคุณภาพเพ่ือ

พิจารณาขึ้นบัญชี โดยใหมีการตรวจสอบใหเรียบรอย และแยกออกเปนสงเสริมไดเลย หรือจะตองใหรับรอง

เพ่ือไปกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน รวมท้ังกําหนดชี้แจงและเผยแพรใหชัดเจน การท่ี SMEs ไมขึ้นทะเบียนจะ

ไมไดรับประโยชนและเสียประโยชนอะไรบาง โดยขอใหหามาตรการ และแรงจูงใจใหผูประกอบการมาขึ้น

ทะเบียนทุกราย” (ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่                

๑/๒๕๕๘  ๒๐ มีนาคม 2558) 

• “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ติดตาม และรายงานโครงการ             
๑ มหาลัย ๑ อาชีวะ ตอ ๑ อาชีพ วามีความคืบหนาในการดําเนินการอยางไรใหชัดเจนวา มหาวิทยาลัยรัฐจะ
ผลิตบุคลากรลักษณะไหน มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีภารกิจลักษณะใด มหาวิทยาลัยราชมงคลจะแตกตางกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนอยางไรใหเชื่อมโยงกับความตองการของภาคธุรกิจ และใหรายงานกลับมา” (ขอสั่งการ นรม. 
คกก. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๒๐ มีนาคม 2558)  
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• “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดกลุม SMEs เปนหมวดหมู 
เพ่ือใหเขาใจงายและเปนระเบียบในการขึ้นทะเบียน หรือแยกประเภทอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมฝมอื
แรงงานในแตละอาชีพ การไดรับสิทธิประโยชน เชน การยกเวนภาษี ฯลฯ รวมท้ังติดตามและสํารวจกิจการ 
ท่ีจดทะเบียนแลว มีการสงเสริมอะไรบาง และติดตามผลการสงเสริม” (ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๒๐ มีนาคม 2558) 

• “ให พณ. อก. กษ. ใหการสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ในการผลิตสินคาไทยท่ีมี

คุณภาพ และราคาประหยัดสําหรับคนไทย รวมท้ังสนับสนุน SMEs ใหมีความเขมแข็ง” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

• “เร่ืองชวยเหลือผูประกอบการ SMEs น้ัน ในสัปดาหน้ี คณะรัฐมนตรีก็ไดอนุมัติโครงการ                

ใหความชวยเหลือ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (Policy Loan) แกลูกหนี้ SMEs ใหม   

วงเงินรวม 15,000 ลานบาท  และมาตรการเพ่ิมวงเงินท่ีรัฐจะชวยชําระคาธรรมเนียมในปแรก       

สําหรับการค้ําประกันสินเชื่อแทน SMEs ของ บสย. ท้ังสองโครงการนี้ จะชวยลดภาระดานเงินทุนใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ใหตนทุนถูกลง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”๑๙ มิถุนายน 2558)  

•  “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและภาคเอกชน สงเสริมใหมีการจดทะเบียน SMEs และการจัดทําบัญชี
ตามกฎหมาย เพ่ือใหเขาถึงแหลงเงินทุนและการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ” (ขอสั่งการ นรม.            
จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ดําเนินการสํารวจจํานวนธุรกิจ SME รวมท้ังสงเสริม/
สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ SME ท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหเขาสูระบบโดยการจดทะเบียน 
เพ่ือใหความชวยเหลือดานงบประมาณ การขยายกิจการ และการเขาถึงกองทุน เชน การจางงาน หรือ
สนับสนุนธุรกิจการใหบริการ เปนตน สวนในเร่ืองภาษีธุรกิจ SME ใหดําเนินการหารือตอไป”  (ขอสั่งการ 
นรม. ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 
 

2.1๖ การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

• “ ใหสํา นัก งานคณ ะกรรมกา รพัฒ นาการ เศ รษฐกิจแล ะสังคมแหง ช าติรวมกับ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนชุมชนเมืองใหม ซึ่งประกอบดวย

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีการพาณิชย โรงแรมและท่ีพักอาศัย เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

โดยอาจพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองคูแฝดทางการคาซึ่งเชื่อมโยงกับเมืองคูคาหลักในประเทศ     

เพ่ือนบาน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 28 ตุลาคม 2557) 
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• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนการ

ดําเนินงานจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนท่ี

ชายแดน และเรงรัดใหกฎหมายท่ีเก่ียวของมีผล 

ใชบังคับโดยเร็ว เพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตฯ รวมถึง                   

ใหทุกสวนราชการใหความสําคัญกับการใหความ

รวมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ                

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม.  28 ตุลาคม 2557 และ 2 ธันวาคม 2557) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการใหจังหวัด
นราธิวาส เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกอนโดย 
ไมตองรอปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นราธิวาส ๒๖ ธนัวาคม 255๗)  

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแผนพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสท่ีสามารถดําเนินการไดทันที และใหประสานภาคเอกชนใหรวมลงทุน
ในป  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) (๒๖  ม.ค. ๒๕๕๘)” (ขอสั่ งการในการเดินทางไปราชการ จ.นราธิวาส  
๒๖ ธันวาคม 255๗) 

•  “เร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันน้ีถือวาเปนนโยบายหน่ึงท่ีจะสงเสริมในเร่ืองของการเชื่อมโยง

ระหวางกัน ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของเราไดอยางยั่งยืน เปนการเพ่ิมมูลคาในการคาขาย

ระหวางกัน ปจจุบันน้ันประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนท่ีสําคัญถึง 13 จุด  คิดเปนมูลคา

การคาการลงทุนระหวางกันเกือบ 8 แสนลานบาทตอป  แตท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลาน้ัน ท่ีมีการคาขายน้ันยังไมเพียงพอ รัฐบาลก็จึงไดมีนโยบายท่ีจะพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลาน้ันท่ีเรามีโอกาสอยูแลวใหเปนฐานการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจระหวางไทยและ

ภูมิภาค  โดยจะพัฒนาใหมีระบบโลจิสติกสท่ีเชื่อมโยงท่ัวถึงกัน มีการวางผังเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน

ตาง ๆ ซึ่งหลายอยางก็ไดอนุมัติ ไปแลวในรัฐบาลนี้  แลวก็มี  5 พื้นที่หลักในป 2558 ไดแก  

อํา เภอสะ เดา  จังหวัดสงขลา อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

23 มกราคม 2558) 

•  “รัฐบาลก็ไดจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพ่ือจะขับเคลื่อน

โครงการดูแลในเร่ืองขอบเขตพ้ืนท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน ดานศุลกากร นิคมอุตสาหกรรม ศูนยบริการ

เบ็ดเสร็จ ดานแรงงาน แรงงานตางดาว ดานสาธารณสุข ดานความมั่นคง รวมท้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ดานการลงทุน ก็ไดพิจารณาอนุมัติแนวทางในการกําหนดสิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุน 

ท่ีสําคัญ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 6 กุมภาพันธ 2558) 

•  “ใหคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษดําเนินการใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการใน

พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือทํางานรวมกับผูวาราชการจังหวัดในการสนับสนุนและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีนั้น ๆ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ 2558) 



นโยบายการบริหารประเทศ ๑ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

44

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ต้ังเปาหมายในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ประเด็น ไดแก (๑) กําหนดเปาหมายการ
ลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม และใหครอบคลุมท้ัง ๒๐ จังหวัดท่ีพรอมจะพัฒนาซึ่งรัฐบาล
พรอมสงเสริมใหสิทธิประโยชน และบริการ ฯลฯ (๒) กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหชัดเจน  
ไมวาจะเปนนิคมอุตสาหกรรม หรือใหเอกชนเชาพ้ืนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกภาคเอกชนและรัฐมีรายได 
และ (๓) กําหนดเปาหมายในภาคธุรกิจใหชัดเจนโดยเฉพาะภาคเอกชนเดิม SMEs ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแลวน้ัน รัฐบาลพรอมจะสงเสริมดวยเชนกัน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพเิศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๑๖ มีนาคม 2558) 

• “ใหแบงพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเปน ๓ สวน คือ (๑) พ้ืนท่ีท่ีรัฐบริหารโดยจัดโครงสราง

พ้ืนฐานให (๒) พ้ืนท่ีเชาสําหรับภาคเอกชน และ (๓) พ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน SMEs”  (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนับสนุนสงเสริมการรวมลงทุนกับตางประเทศ 
ไมวาจะเปน จีน อินเดีย ญี่ปุน บรูไน เกาหลีใต เขามาต้ังโรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ใหเรงความ
รวมมือในประเทศท่ีมีความพรอม เชน อินเดีย ใหดําเนินการในทันที” (ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริมการ
ลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒ เมษายน 2558) 

•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงสรางความเขมแข็งในชุมชนเพ่ือการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
ชุมชน และขยายความเชื่อมโยงสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอไป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ             
จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 

• “นโยบายเก่ียวกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและสงเสริมการคาชายแดน อาจสงผลใหมี

แรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น  จึงใหกระทรวงแรงงานรวมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะชั้นสูงขึ้น เพ่ือรองรับ

ตลาดแรงงานไทยท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาในพ้ืนท่ี                 

และความตองการของภาคธุรกิจ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทาง

ในการจัดต้ังศูนยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการลักลอบนําผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบานเขามาปะปนกับผลผลิตในประเทศ ซึ่งสงผลกระทบ

ตอคุณภาพสินคาท่ีจะสงออก รวมท้ังรายไดของเกษตรกรดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                 

16 กันยายน 2557) 

• “มีการสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดมีการเติบโตไปพรอมกัน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ให

มีการสรางงาน สรางรายได อาทิ โครงการทวายระหวางไทย – เมียนมา – ญี่ปุน  การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานในลุมนํ้าโขงท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกัน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ตลาด

ชายแดน การสงเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาค ภายใตหลักการ “Thailand +1”  ความรวมมือดานสินคา

เกษตร มีการผลักดันการเปดตลาดสินคาเกษตรไทยหลาย ๆ อยางท้ังขาว ท้ังยาง ท้ังผลไมและอ่ืน ๆ 

เนื้อสัตวแชแข็ง รวมท้ังการพัฒนาฝมือแรงงาน การรวมมือทางดานการฝกอบรมวิชาชีพ เหลานี้ไดมีการ

หารือท้ังสิ้น” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑๐ กรกฎาคม 2558) 
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• “ผมไดขอใหภาคธุรกิจการธนาคารญี่ปุน ไดพิจารณามองไทยเปนศูนยกลางทางการลงทุน 

ในอาเซียน โดยผมยืนยันวาเราพรอมจะดูแลนักลงทุนญี่ปุน นอกจากน้ี ผมไดแสดงความมุงมั่นของ 

รัฐบาลไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในทุกพ้ืนท่ีใหมีความมั่นคง โดยเนนการพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง และการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท่ีเรียกวา 

ไทย + 1” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑๐ กรกฎาคม 2558) 

•  “การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ 
เหลาน้ันเขาดวยกัน  ซึ่งอาจจะทําให เรงการเจริญเติบโตของเราไปสูภูมิภาคและภายในประเทศ                
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น พรอมท้ังเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยจะมีการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมเปน Cluster ท่ีควรจะสงเสริมในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งการลงทุนนี้จะสัมพันธกับการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีจะตองดําเนินการคูขนานกันไป” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๒๘ สิงหาคม 2558)  

•  “ใหกระทรวงคมนาคมจัดการโครงสรางพ้ืนฐานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 
         1) กําหนดแนวทางการออกแบบถนนเขาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนโดยรอบ 

และมีมาตรฐานทางดานความปลอดภัยใหเทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลว 
         2) กําหนดแนวทางการออกแบบติดต้ังเคร่ืองก้ันรถไฟโดยใหใชวัสดุ/วัตถุดิบในประเทศ  

ไมควรสั่งซื้อจากตางประเทศ เนื่องจากภายในประเทศสามารถผลิตไดแลว 
       3) ใหจัดซื้อท่ีดินเพ่ือกอสรางทาอากาศยานอยางถูกตองและไมใหนายทุนกวานซื้อท่ีดินเพ่ือ

หาผลประโยชนในโครงการนี้” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาหาแนวทางการติดต้ังระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหใชงานไดโดยเร็ว เพ่ือความสะดวกและความเชื่อมั่น
ของผูลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “การชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาชวยเหลือดูแล
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากการกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (ขอสั่งการในการเดินทาง
ไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 
 

๒.๑๗ การพัฒนาการคาชายแดน 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ดําเนินการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษของแตละจังหวัด โดย
ใหสรางศูนยรวมเพ่ือเชื่อมตอกลุมจังหวัด ตลาดสหกรณในพ้ืนท่ี  เชื่อมโยงธุรกิจการคากับประเทศ 
เพ่ือนบาน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัด

การดําเนินการกําหนดแนวทางดําเนินการให

ดานสิ งขรเปนจุดผอนปรนพิ เศษ และให

รายงานคณะรัฐมนตรีภายในเมษายน 2558” 

( ข อ สั่ ง ก า ร ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค ร ม .  

31 มีนาคม 2558) 
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• “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชยดําเนินการตรวจสอบการ

นําเขาและสงออกสินคาบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ดานอําเภอแมสอด จ.ตาก ใหมีความสมดุล

ระหวางกัน เพ่ือไม ให เกิดการเสีย ดุลการคาระหวางประเทศ”   (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

๒ มิถุนายน 255๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงประสานความรวมมือการลงทุนกอสรางเสนทางรถไฟไปยังแมสอด 
โดยรวมลงทุนกับประเทศญี่ปุนและประเทศจีน เพ่ือประโยชนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของอาเซียนใน
อนาคต” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  ๘ สิงหาคม 2558) 
 

2.1๘ การพัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 

• “เราจะตองทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาการลงทุนใหได โดยเปนท่ีต้ังของสํานักงาน

ใหญ ระหวางประเทศ (IHQ) และบรรษัทการคาระหวางประเทศ (ITC)  เปนศูนยกลางทาง

การเงิน ศูนยกลางการกระจายสินคา มีอุตสาหกรรม

แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือจะรองรับผลผลิต

ของเกษตรกรตาง ๆ ท้ัง 17 ลานคนของประเทศ”

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑๖ มกราคม 2558) 

• “ผมไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสํารวจท่ีต้ังโรงงาน 

แปรรูปสินคา เกษตรต าง ๆ ในประเทศ เพ่ื อจะ

นํามา matching  กับแผนท่ี zoning เพ่ือใหเกิดการ

ทําพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม จะไดบริหารจัดการไดเก่ียวกับเร่ืองบริหารจัดการนํ้า ระบบชลประทาน 

ถือมาไดเทาไรก็คงเทาน้ัน มากกวาน้ันไมไดขึ้นอยูกับนํ้าตนทุน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

๖ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง พิจารณากําหนดมาตรการทางภาษ ี         

เพ่ือสนับสนุนใหผูประกอบการใชวัตถุดิบภายในประเทศ (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 3 มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ลงทุนนอกเขตแลวก็ลงทุนในลักษณะท่ีเปนการใชสิทธิ์กับ

ไมใชสิทธิ์ ท้ังตางชาติดวย ท้ังของเราดวยท่ีจะพัฒนา เพราะฉะน้ันมีความแตกตางก็ไปหาขอมูลไดในท่ี

หนวยงานเขา ถาเปน BOI ก็ไป BOI เลย ถาเปนอุตสาหกรรมก็ไปอุตสาหกรรมก็ได แลวเขาจะบอกเองวา

จะไปท่ีไหนอยางไร แตพยายามจะรวบใหไดเร็วท่ีสุดตอนน้ี ปญหาอยูท่ีวาตรงจบแลว ตองไปตรงอ่ืนอีก

หลายแหง ไมอยางนั้นก็ไมรับรูรับทราบสักที หลายคนเสียเวลา วันนี้ตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ใหม 

ก็ออกมาแลววาตองทําใหเร็วขาราชการตองตอบใหได” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 1๓ มีนาคม 2558) 

• “เร่ืองสําคัญก็คือขอฝากใหสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ไดสนับสนุนดําเนินการในสิ่งใหม ๆ ท่ีผมกลาวมาแลวดวย เร่ืองนี้ ภาครัฐกับภาคเอกชนจะตองดําเนินการ

รวมกันต้ังแตการเร่ิมตน แกไขปญหา รับทราบปญหารวมกัน ทํางานสอดประสานชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
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และกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางหวงโซ หวงโซทางอาหาร หวงโซเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรม       

สีเขียว ใหตอเน่ืองเชื่อมโยงชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

๒๗ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมเกษตรอุตสาหกรรม เนนการแปรรูป และสงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพาะปลูกในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน การปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนขาว เชน  
ผักปลอดสารพิษ เปนตน และนําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใช” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ 
จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “การยกระดับคุณภาพสินคา ผานการสงเสริมการแปรรูป/การทํา packaging  ใหกับสินคา

เกษตร ผลิตภัณฑของ SMEs หรือแมแตสินคาอุตสาหกรรม ท่ีจะตองมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิม

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ตองมีการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ อันจะเปนการเพ่ิมรายไดใหแกพ่ีนองประชาชน

ผูผลิตสินคา และจะชวยทําใหเราสามารถแขงขันกับสินคาตางประเทศได  รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร 

ในทองถ่ินใหตรงกับความตองการและเพ่ิมขีดความสามารถ องคความรูใหกับแรงงาน ท้ังในภาคเอกชน 

และภาคบริการ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๒๘ สิงหาคม 2558)  

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดกาฬสินธุ) สงเสริมผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑของ
จังหวัด โดยพัฒนาใหมีคุณภาพและมีชื่อเสียง เพ่ือเปนเคร่ืองหมายการคา (Brand) ของจังหวัดกาฬสินธุ 
เชน Brand ขาวของจังหวัดกาฬสนิธุ เปนขาวท่ีใหคุณประโยชนตอรางกาย สามารถลดอาการเบาหวานได 
ฯลฯ ซึ่งเมื่อผลิตขาวคุณภาพไดแลว ท้ังน้ีให กระทรวงพาณิชยเตรียมจัดหาตลาดไวรองรับดวย”          
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ตองมีอุตสาหกรรม ท่ีเรียกวาเปนเกษตรอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมท่ีไมทําใหเกิดมลพิษ 

อุตสาหกรรมสีเขียวตองเกิดขึ้น ถาไมเกิดขึ้นในชุมชน ไปไมไดหรอก ผมยืนยันดวยหลักการท่ีวันนี้โลกกําลงั

เจริญเติบโตอยูแลว ถาทานไปดูมหาอํานาจท้ังหมด เขาเปนประเทศอุตสาหกรรม แตเราไมตองการจะ 

ไปถึงตรงน้ัน เพราะสรางมลภาวะมากพอสมควร อุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดหนัก จะมีเฉพาะใน 

บางพ้ืนท่ีไดเทาน้ันเอง แตอุตสาหกรรมขนาดยอมตองเกิดขึ้นในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือจะไปตอยอดแลวก็ใช 

วัสดุตนทุนท่ีทานผลิตกันจํานวนมาก ขาว ยาง อะไรเหลาน้ี มันสําปะหลัง ท้ังหมด เพราะเราสงเปน

วัตถุดิบตอไปไมไหวแลว ราคาตกไปทุกป” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๒๐ พฤศจิกายน 2558) 

 

๒.๑๙ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 

• “ใหทุกสวนราชการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา ใหครอบคลุม ใน ๓ มิ ติ คือ                

(๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (๒) การพัฒนาคน (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือวางรากฐานของ

ประเทศในระยะยาว โดยใหบูรณาการงบประมาณในการดําเนินการจากกองทุนหมุนเวียนท่ีอยูภายใต 

การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอ่ืน ๆ ของทุกหนวยงาน และใหกระทรวงการคลัง สํานัก

งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวบรวมขอมูลท่ี

เก่ียวของนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 2557) 
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• “ใหกระทรวงการคลังพิจารณากําหนดมาตรการลดหยอนภาษีใหแกผูประกอบการท่ีดําเนิน

กิจการเก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนาองคความรูซึ่งกอใหเกิดนวัตกรรมใหม” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. 14 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประสานกับกระทรวงพาณิชย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันพัฒนาสหกรณฯ ในการจัดโครงสรางใหเหมาะสม สงเสริม 
ใหเปนรูปธรรม สรางการเรียนรู สรางเครือขายใหแข็งแรง เชื่อมโยงผลประโยชนของสหกรณฯ ในรูปแบบ
ของเครือขาย รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือใหการขับเคลื่อน
ของประเทศเปนไปอยางยั่งยืนโดยใชรูปแบบการดําเนินงานของสหกรณฯ อําเภอพิมาย เปนตนแบบ”       
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา 2 กุมภาพันธ ๒๕58) 

• “ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาการนําประโยชนจากนวัตกรรมของไทย 
ท่ีมีอยูและผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแลวไปใชลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรและการแปรรูป
สินคาไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตโดยนึกถึงผูนําไปใชประโยชนเปนหลัก อาทิ เกษตรกรซึ่งเปนตลาด
ใหญ สามารถชวยเกษตรกรประหยัดการลงทุน เมื่อนํานวัตกรรมไปใช เชน ปุยมาตรฐาน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชทางการเกษตรของไทย เปนตน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๓ กุมภาพันธ 2558) 

• “ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับคาใชจายในการวิจัย  

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมจาก 200% เปน 300%  เพ่ือจะสงเสริมการสรางนวัตกรรม ลดตนทุน 

รวมท้ังสรางผลิตภัณฑและบริการใหม” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๖ กุมภาพันธ 2558) 

• “การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา มีความจําเปนอยางยิ่ ง เปนสิ่ งสํ าคัญ  ในการเพ่ิม 

ขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน แมวาปจจุบันจะมีอยูหลายหนวยงานท่ีเปนแหลงศึกษาวิจัย

และ พัฒ นา เช น  สํ า นั กงาน วิทยาศาสตร 

แล ะ เทค โน โลยี แห งช า ติ  (ส วท ช .)  ห รือ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รวมถึงองคกรวิจัยอิสระ เชน สถาบันวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หรือ สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร แตวันน้ีเราตองการ

ใหมีการบู รณาการรวมกัน ท้ังในสวนของ

แผนงานในสวนของวัตถุประสงคท่ีรวมกัน และ

นํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางเต็มท่ี โดยม ี

การบริหารในเร่ืองกองทุนตาง ๆ ใหเหมาะสมท้ังของภาครัฐและเอกชน” (รายการ “คืนความสุขให 

คนในชาติ” ๖ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวง

อุตสาหกรรม ใหการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เพ่ือขยายตลาด              

ใหกวางขึ้น” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 
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• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
และ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ติดตามเร่ืองพันธุสับปะรดสามรอยยอด ขยายพันธุ ปลูกเพ่ิม  
แจกราษฎร” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการผลิตอากาศยานไรนักบิน 
ขนาดเล็ก เพ่ือใช ในด านเกษตรและงานดานอ่ืน ๆ ให สัมฤทธิ์ผล โดยให พิ จารณาตนแบบจาก
กระทรวงกลาโหม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาจัดสัปดาห

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ SMEs และเกษตรกร เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมของ SMEs อยางตอเน่ือง”                

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาและเรงรัดการผลิตเคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก  และสงเสริมใหม ี

การนําไปใชในชุมชนขนาดเล็กและสหกรณการเกษตรตาง ๆ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

๒๓ มิถุนายน255๘) 

• “ใหสงเสริมการศึกษาเรียนรูดูงานทางการเกษตร ท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน กรณ ี
ในประเทศ ท่ีอําเภอพรหมพิรามมีการทํานาไดขาวราคาดี มีนวัตกรรมใหมมาใชและเนนเกษตรทฤษฎีใหม 
พัฒนาขาวคุณภาพท่ีตลาดตองการ แลกเปลี่ยนแบงปนเชื่อมโยงกับชุมชนใกลเคียง เพ่ือใหเปนแบบอยาง
ในดานการเรียนรูทางการเกษตร” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 

• “ให กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี  รวม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคมสรางนวัตกรรมในดานการเกษตร โดยท่ีทุกเวทีโลก 
พูด เร่ืองการเชื่อมโยง (Connectivity) ซึ่งไทยเปนศูนยกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปนตองสราง     
การเรียนรู สรางความไววางใจและเชื่อใจ การแปรรูปสินคาใหมีราคาสูงขึ้นโดยท่ีปญหาในปจจุบันเกิดจาก
ตนทุนการผลิตสูง จึงขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา” (ขอสั่งการใน 
การเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “การท่ีประเทศไทยของเราจะพัฒนาตอไปไดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับขีดความสามารถในระบบ

วิจัยและพัฒนาของประเทศ ผมอยากเห็นความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในเร่ืองนี้เพ่ิมมากขึ้น 

โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของแตละภาคสวน นํามาบูรณาการรวมกันเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

หานวัตกรรมใหม ๆ ตอยอดสิ่งท่ีมีอยูแลวใหทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ ใหนําไปสูการผลิตและใชไดท้ังใน

และตางประเทศ ผมเชื่อวาประเทศไทยมีขีดความสามารถ มีบุคลากร มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ ท่ีจะกระตุน               

ใหการวิจัยและพัฒนาของประเทศไดเกิดขึ้นในทุก ๆ ดาน โดยรัฐบาลน้ียินดีท่ีจะสนับสนุนอยางเต็มท่ี

หลายรูปแบบดวยกัน มีการปรับกฎระเบียบใหหนวยงานสามารถจัดหาของท่ีผลิตในประเทศน้ีไดเอง 

กําหนดมาตรฐานใหชัดเจน มีประมาณเกือบ 100 อยาง ในขณะน้ีท่ีสามารถผลิตและจําหนายได              

ก็ขอใหนํามาใช” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 21 สิงหาคม 2558) 
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• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเรงรัด 
การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรออกจากระบบ โดยการหาแนวทางมาตรการในการสงเสริม
เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม เชน การพัฒนาเกษตรกรเปน  
Smart Farmer ใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม การสนับสนุนพันธุพืช ปุย 
เปนตน และพัฒนาโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในชุมชนใหมีความทันสมัย ลดการใช
แรงงานคน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สรางการเรียนรูการใช วัตถุอันตรายในการเกษตร 
อยางถูกตอง และไมมีสารตกคางโดยสงเสริมการใหความรูผานทางศูนยการเรียนรูการเกษตร ซึ่งปจจุบัน
ประสบปญหาเกษตรกรไดรับการฝกอบรมจากศูนยการเรียนรูการเกษตรแลวแตไมสามารถนําไปปฏิบัติได 
พรอมท้ังพิจารณาหาแนวทางท่ีจะสงเสริมการนําความรูจากศูนยการเรียนรูการเกษตรสามารถนําไปใชได
จริงและปรับใหเกษตรกรเรียนรูเทคโนโลยีทางการเกษตรใหได” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก           
๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงพาณิชย ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาในเร่ืองตาง  ๆ      

วามีปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือไม และมีผลงานท่ียังไมไดคุมครองหรือควรไดรับการคุมครอง               

ในเร่ืองใดบาง โดยใหรายงานใหคณะรัฐมนตรี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 28 ตุลาคม ๒๕๕๘) 

•  “ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหลักรวบรวมขอเสนอและ 

ความตองการของทุกสวนราชการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา พรอมท้ังกําหนดแนวทางการวิจัยและ

พัฒนาในภาพรวมของประเทศอยางเปนระบบ โดยแบงเปน ๓ ระยะ ไดแก ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ

ยาว และใหมีผลงานวิจัยท่ีเปนรูปธรรมภายในป ๒๕๖๐ โดยตองคํานึงถึงแหลงเงินทุนในการวิจัย 

ผลตอบแทนนักวิจัย และใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริงและ

เกิดความคุมคาในการดําเนินการตอไปดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  

 

๒.๒๐ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือไปสูเศรษฐกิจดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรางการรับรูในเร่ืองนี้ตอสาธารณชน เชนการจัดกิจกรรมหรือเวที

ใหทุกภาคสวนแสดงความคิดเห็น เปนตน” (ขอสั่งการใน 

การประชุม ครม. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไปพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีตองเก็บขอมูลท่ีศูนย
ขอมูล (Data Center)   ในสวนของขอมูลท่ีเปนความลับ 
และขอมูลท่ีตองเปดเผย โดยมีขอมูลกลางใหแตละกระทรวง 
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จัดการขอมูลและ จัดระเบียบเพ่ือบูรณาการรวมกัน รวมท้ังให ทก. ไปจัดหาระบบในการจัดเก็บขอมูล Cloud 
Computing ท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีประสิทธิภาพ” (ขอสั่งการ นรม. 
คกก. เตรียมการเพื่อดิจิทัลดานเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๘ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดแผนการดําเนินงานของศูนย 
ขอมูลภาครัฐ (Data Center) ท่ีแลวเสร็จใหชัดเจนภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้ การกําหนดแผนงาน
หลังเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ใหวางแผนคาดการณใหท่ัวถึง เพ่ือสงมอบใหรัฐบาลชุดตอไป” (ขอสั่งการ นรม. 
คกก. เตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการเรงดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางใหสมบูรณ โดยใหเรงจัดทํา 
ขอมูลกลางสําคัญท่ีประชาชนตองรับรู (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘)  

• “ประชาคมโลกเร่ิมตระหนักถึงภัยคุกคามอันเกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน 

ทางท่ีผิด เพราะฉะน้ันเราจะตองเสริมสรางการระมัดระวัง เฝาระวังและสรางความตระหนักรูในการใช

เทคโนโลยีนี้ในทางท่ีเหมาะสมในทางท่ีสรางสรรค ไทยไดรับรางวัลฯ ในฐานะประเทศผูนําในการสงเสริม

โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือนําระบบงานดิจิทัลเขาไปขับเคลื่อนประเทศ และไทยกําลังปรับรูปแบบของ

ดิ จิ ทัลประเทศ เรา ในลั กษณ ะเป น ดิ จิ ทัลอะคาเดมี่ ในป จ จุบั น  ไทย ก็จะขอเปนสวนห น่ึ งใน 

การสรางสังคมสารสนเทศเพ่ือประชาคมโลก และยินดีพรอมท่ีจะแบงปนประสบการณและความสําเร็จกับ

มิตรประเทศ และรับฟงคําแนะนํา และพรอมจะเปนสะพานเชื่อมประเทศตาง ๆ ของประชาคมโลกตาง ๆ  

ใหกาวไปพรอมๆ กันดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๒ ตุลาคม 2558) 

• “ประเทศไทยเรามีท่ีต้ัง ท่ีเรียกวา ภูมิรัฐศาสตร ท่ีเปนศูนยกลาง (HUB) ได เพราะเราอยู 
ในใจกลางของอาเซียน ดังนั้น หากเราสามารถกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ในการท่ี
จะใหเปนศูนยกลาง การคา-การลงทุน การทองเท่ียว โลจิสติกส และเรามีการเตรียมความพรอมในเร่ือง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม การสรางสรรค นวัตกรรม พ่ึงพาตนเอง และใชเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ ( ICT) ต ามแน วทา งกา รพัฒ นา เศ รษ ฐกิจดิจ ิทัล” ( ร า ยก าร  “คืนความ สุข ให 
คนในชาติ” ๑๓ พฤศจิกายน 2558)  
 

๒.๒๑ การปรับโครงสรางและอัตราพลังงาน 

 

• “ใหกระทรวงพลังงานพิจารณาความเปนไปไดในการปรับลดอัตราการเรียกเก็บคาไฟฟาของ

ครัวเรือนใหสอดคลองกับตนทุนคาน้ํามันท่ีขณะนี้ลดลงอยางตอเนื่อง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. รวม 

คสช. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)  

• “ใหกระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ดําเนินการเร่ืองการขอต้ัง
โรงงานผลิตไฟฟาทดแทนจะตองเปนบริษัทท่ีมีใบอนุญาตไวแลว และตองอยูใกลสายสงของการไฟฟา 
ฝายผลิต” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นราธิวาส ๒๖ ธันวาคม 255๗) 
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• “เร่ืองราคาพลังงาน คงตองใชเวลาในการปรับแกไปสักระยะหนึ่งกอน ใหเปนไปตามกลไกของ

ตลาด เพราะหากผลีผลามแกไข เพ่ิม-ลดรวดเร็วเกินไป หากสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไปอีกแลว 

จะทําอยางไร จะทําใหทุกอยางเลวรายลงกวาเดิม หากเราไมมีกองทุนเตรียมสํารองไว การลดลงงาย  

แตถาตองขึ้นราคาขึ้นมาอีก จะเปนสิ่งยาก  

ทุกคนคงทราบดีวาเงินเหลาน้ีก็ไมไดไปไหน  

ก็ยังใชในภารกิจดานพลังงาน และในการ

เต รียม ก าร อี กห ล ายอ ย า ง เมื่ อ จํ า เป น ”  

(ร า ย ก า ร  “คื น ค ว าม สุ ข ให ค น ใน ช า ติ ”  

๙ มกราคม 2558) 

• “เร่ืองการแกปญหาโครงสรางราคา

พลังงานน้ัน ในการดําเนินงานท่ีผานมาน้ัน 

ทราบอยูแลวทําใหกลไกบิดเบือนราคาพลังงานในตลาดไมตรง ไมวาจะเปนนํ้ามันกับแกส วันน้ีรัฐบาล 

ก็ตองนํางบประมาณตาง ๆ ท่ีเปนงบประมาณของกองทุนพลังงาน บางอยางตองกลับไปเปน 

ภาษีสรรพสามิตเพ่ือเปนงบประมาณของรัฐดวยและบางอยางก็ยังตองอุดหนุนในเร่ืองของเชื้อเพลิง 

บางประเภท เพราะวาเราตองดูแลคนยากคนจนดวย ก็ขอใหอดทนไประยะหน่ึง หลาย ๆ อยาง 

ก็จะเขาท่ีเขาทางเอง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดหาเตาเผาเพ่ือใชสําหรับ
การผลิตเคร่ืองปนดินเผาประหยัดพลังงานมากกวาเดิม โดยใหผูประกอบการใชในการผลิต และเปน
แบบอยางในการผลิตใชในชุมชน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา 2 กุมภาพันธ ๒๕58) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเก่ียวกับ 
ความเปนไปได/คุมคาตอการลงทุนสรางเคร่ืองผลิตไฟฟาสําหรับใชในการผลิตกระแสไฟฟาจาก 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาประแสร” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 
 10 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงพลังงานกํากับดูแลการดําเนินการในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตกาซ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคขนสง โดยคํานึงถึงสถานการณเศรษฐกิจและผลกระทบรวมถึงใหมี

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนดวย” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๒๓ มิถุนายน 255๘) 

• “ใหกระทรวงพลังงานดําเนินการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมการใช Solar 
cell เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี  สายสงไฟฟาไมสามารถเขาถึงและสงเสริมการใชเตาเผาขยะขนาดเล็ก 
ในชุมชน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ) 
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๒.๒๒ มาตรการประหยัดพลังงานและการสงเสริมพลังงานทดแทน 
 

• “ใหกระทรวงพลังงาน พน.รวมกับทุกสวนราชการพิจารณากําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

และแนวทางการใชพลังงานทดแทน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                 

๙ ธันวาคม 255๗) 

• “เร่ืองพลังงาน วันน้ีตองใชใหลดลง แกสกับนํ้ามันใหลดลง วันน้ีทุกอยางใชแกสกับนํ้ามันหมดเลย 

แตท้ังหมดนี้สัดสวนพลังงาน 70 เปอรเซ็นตใชแกสกับน้ํามัน ตองลดลงอยางนอยก็ลงมา 50 เปอรเซ็นตกอน 

ก็ตองใชจากขยะบาง จากพลังงานทดแทนบาง พลังงานลม พลังงานแสงแดด ก็ตองปรับทุกวัน ไมได 

เร่ิมไวแบบนี้ท่ีสามารถทําไดเลยตอนท่ีผมเขามา ตองมาร้ือท้ังหมด อันน้ีเปนอยางไร อันน้ันทําอยางไร น่ี

เกินไป นี่นอยเกินไป นี่ไมหนุนจริง นี่มีผลประโยชน ผมร้ือเร่ืองพวกนี้ วันนี้พ่ึงสั่งไป พอสั่งไปทําไมได 

เพราะประชาชนไมเขาใจ ก็คัดแยงอยูอยางนี้ สรางโรงขยะก็สรางไมได แลวจะนําขยะไปท้ิงท่ีไหน แทนท่ี

เราจะนําขยะมาใชใหเกิดคุณคา หลายจังหวัดท่ีสะสมอยูเปนแสน ๆ ลาน ๆ ตัน ถาไมทําก็ไมรูจะทํา

อยางไร” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 13 มีนาคม 2558) 

• “เร่ืองการพัฒนาพลังงานเหมือนกัน เร่ืองการปรับสัดสวน แกส นํ้ามัน ทานตองเขาใจวา                 

มีตารางอยู ถา 100% พลังงานท้ังหมดในประเทศ มาจากแกส น้ํามัน 70% ถาไมพอปริมาณตองจัดหา 

นอกประเทศเพ่ิมขึ้น มาก ๆ ราคาก็จะสูงขึ้น ๆ ของก็แพง วัตถุตนทุน พลังงานแพง ตนทุนก็แพง ไฟฟา 

ก็แพง ปโตรเคมีก็แพง แพงตามไปหมด ถาไมพอ เพราะฉะน้ัน ตองหาทดแทนขึ้นมาใหได ใหทันเวลา       

ให สอดคล องก ับสถานการณ  คงย ัง ไมหมด เพีย งแต หมดเป นช วง ๆ  ไป  หมดบอ ที ่เจาะ” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 13 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพลังงานรวมกันพิจารณาหาแนวทางการสราง
ความเขมแข็งดานพลังงานทดแทนของประเทศ โดยใหสํารวจพืชพลังงานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพใน 
การเพาะปลูกและนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ไปดําเนินการจัดทําระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 
(Smart Grid) โดยตองอธิบายใหประชาชนเขาใจถึงประโยชนในอนาคตใหครบวงจร มีการวางแผน 
ในเร่ืองราคาคาไฟฟาท่ีตองไมสูงจนเกินไป” (ขอสั่ งการ นรม. คกก. นโยบายพลั งงานแหงชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๖ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหมหาวิทยาลัยชียงใหมขยายการดําเนินโครงการผลิตพลังงานทดแทนจากการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งขณะนี้กําลังเร่ิมดําเนินโครงการกับกองทัพอากาศ” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มถุินายน 2558) 

• “ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดออกแบบเคร่ืองสรางพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
ใหศึกษา และกําหนดวิธีการลดตนทุนในการผลิตเคร่ืองสรางพลังงานทดแทนใหสามารถนํามาใชงาน 
ไดจริงในปจจุบัน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม 29 – 30 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงพลังงาน สรางความเขาใจใหประชาชนในพ้ืนท่ีใหตระหนักถึงความจําเปนในการ
บริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัด และความจําเปนในเร่ืองพลังงานทดแทนจากขยะ รวมถึงการจัด 
การขยะอิ เล็ กทรอนิ กส ท่ี จะเกิดขึ้ นในอนาคต” (ขอสั่ งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง  
20 กรกฎาคม 2558) 
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• “ใหกระทรวงพลังงาน ดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของสรางความเขาใจกับประชาชน
ในเร่ืองความสําคัญของการท่ีประเทศไทยเปนแหลงอาหาร จําเปนตองเตรียมตัวเร่ืองมาตรการความเสี่ยง 
โดยท่ีปจจุบันเกิดปรากฏการณอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ตองพัฒนาเก่ียวกับพลังงาน
ทดแทน และตองเขาใจประชาธิปไตย ไมใชความขัดแยง คนไทยตองคิดเปน รูปญหาและทําไดจริง”     
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงพลังงานรวมกับทุกสวนราชการ ดําเนินการจัดหาภาคเอกชนเพ่ือดําเนินการลด
ตนทุนคาไฟฟาในภาคราชการ เชน การเปลี่ยนหลอดไฟท่ีประหยัดพลังงานในอาคารสํานักงาน          
ถนนภายในหนวยงานราชการ โดยใหเอกชนลงทุนและใหผลประโยชนจากคาไฟฟาท่ีลดลง” (ขอสั่งการ 
นรม. คกก. นโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๑๓ สิงหาคม 2558) 
 

๒.๒๓ การเปดสัมปทานปโตรเลียมรอบที่ 21  

 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานรวมกับกระทรวงพลังงาน และหนวยงาน           
ท่ีเก่ียวของวางแผนการใชพลังงานในอนาคตอีก ๗ ป ท่ีพลังงานจะหมด ควรจะหามาตรการรองรับ รวมท้ัง
รวมกันกําหนดแนวทางการใหสัมปทานพลังงาน”  
(ขอสั่ งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัด
ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงพลังงานจัดทําขอมูล

เปรียบเทียบการเปดสัมปทานปโตรเลียมของ

ตางประเทศ แลวจัดทําเปนขอเสนอทางเลือกเสนอ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  

• “ให กระทรวงพลังงานศึกษาความ

เปนไปไดและพิจารณาเตรียมแนวทางการบริหารจัดการสัมปทานปโตรเลียมท่ีหมดอายุลงแลวในกรณีท่ีรัฐ

จะเปนผู ดําเนินการในพ้ืนท่ี ดังกลาวแทนเอกชนรายเดิมตอไป” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

๒.๒๔ การเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณพลังงานของไทย 
 

• “ใหกระทรวงพลังงานสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับสถานการณพลังงานของ

ไทยในปจจุบัน และใหเรงพิจารณาทบทวนโครงการท่ีมีสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวแตยังไมมีการดําเนินการ

หรือดําเนินการลาชากวาแผนที่กําหนด โดยใหเรงดําเนินการในเรื่องดังกลาว และนําเสนอ               

คณะรัฐมนนตรี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
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• “ใหกระทรวงพลังงานรวมกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานทางวิชาการดําเนินการศึกษา

ในเร่ืองการใหสัมปทานพลังงาน โครงสราง 

และวิธีการคํานวณราคาพลังงาน และเผยแพร

ใหสาธารณชนรับทราบตอไป”(ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๙ ธันวาคม 255๗) 

• “ ให ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ

กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาเก่ียวกับ Bloom 

Energy Server (Bloom Box) เ พ่ื อ นํ า ม า 

ใชแทนเซลลพลังงานแสงอาทิตย” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงพลังงานสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการรับซื้อไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงพลังงานสรางการรับรูท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการ     

ในกรณีท่ีตองการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

2.๒๕ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

 

 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) กําหนดผังเมืองท่ีเปนระบบ รองรับ 
การพัฒนาและขยายเมือง ท้ังดานโครงสรางสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมในอนาคต ท้ังน้ี ตองม ี
การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบดวย” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน 
และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน 2557) 

รายละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
LNG

(ลานตันตอป) 3.6 4.5 7.6 9.0 8.6 6.6 6.7 9.0 10.3 11.7 15.7 17.7 19.0 19.7 21.0 22.5 23.2 23.9 24.3 23.7 22.7 22.0
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• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงดําเนินการเก่ียวกับรถไฟฟารางเด่ียว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

2 ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเตรียมความพรอมดานบุคลากรในสาขาซอมแซมและบํารุงรักษา

รถไฟฟา เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการ” (ขอสั่งการ 

ในการประชุม ครม. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) รวมกันพิจารณาปรับปรุง

คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดบริการระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล”  

(ขอสั่งการในการประชุมรวม ครม. และ คสช.  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “การเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน การดําเนินการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศท่ีจะ 

ตองเตรียมการไว ในวันนี้นั้นทุกภาคสวนเห็นตรงกันวาตองรีบดําเนินการในเร่ืองการวางรากฐานโครงสราง

พ้ืนฐานคมนาคมขนสง หลายโครงการมีความคืบหนาไปมากแลว เชน เสนทางรถไฟทางคู 6 เสนทาง เปน

ระยะทาง 873 กิโลเมตร เร่ิมดําเนินการแลวในหลายดาน คาดวาจะเร่ิมกอสรางภายในไตรมาส 3 ของป

น้ี สวนของรถไฟฟาในหลายเสนทาง ไดกอสรางไปแลวเปนสวนใหญ ท้ังรถไฟฟาสายสีแดงออน  

บางซื่ อ - ตลิ่ งชัน สายสีมวง บางใหญ -เตาปูน และสวนตอขยายตาง ๆ เชน สายสี เขียวเขม  

แบร่ิง-สมุทรปราการ สายสีนํ้าเงิน บางซื่อ-ทาพระ หัวลําโพง-บางแค ก็ไดมีความคืบหนาไปมาก  

สําหรับทาอากาศยานหลายแหง ไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงไปแลว เชน ทาอากาศยานภูเก็ต ก็คาดวาการ

ปรับปรุงจะแลวเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายนปน้ี สวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 และการสราง 

ทางว่ิงสํารองนั้น กําลังอยูในกระบวนการขั้นตอนการออกแบบเพ่ืออนุมัติโครงการ คาดวาจะเร่ิมกอสราง

ในปหนา การพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาศูนยขนสงตูสินคาทางรถไฟ ก็จะใหเร่ิมดําเนินการ

กอสรางไดทันภายในกลางป 2558” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑๖ มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคม ดูแลเร่ืองการสรางรถไฟทางคู และปรับปรุงทางเดิมซึ่งจะเปนประโยชนมาก 
และไมกระทบกับธุรกิจการบิน จึงขอใหประชาสัมพันธใหภาคเอกชนรวมกัน หรือภาคเอกชนรวมกับภาครัฐ 
โดยรถไฟความเร็วสูงใหสรางจากระยะทางสั้นๆ กอน เชน กรุงเทพฯ – หัวหิน ใหเชื่อมโยงการทองเท่ียว ท้ังนี้ 
ใหกําหนดเปนนโยบายวาจะสรางทางรถไฟเสนทางใดเพ่ือใหภาคเอกชนสนใจมาลงทุน โดยขอให
ระมัดระวังเร่ืองสัมปทาน ความเทาเทียมกันของผลประโยชนใหมีความชัดเจนขึ้น” (ขอสั่งการ นรม. คกก. 
สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๒ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาจัดทําแผนการขยายเสนทางรถไฟ

สายหลักใหเกิดความเชื่อมโยงและครอบคลุมพ้ืนท่ี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับเสนทางการคมนาคมขนสงทางราง กรุงเทพฯ- กาญจนบุรี  กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง  

เพ่ือใชประกอบการเจรจากับญี่ปุน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงเจรจาหาขอสรุปเก่ียวกับการสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผานทางจังหวัดหนองคาย  และใหพิจารณา          

หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาถนนบริเวณบานผาจี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
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ประมาณ  ๒๐ กิโล เมตร ให สามารถสัญจรไดสะดวกยิ่ งขึ้น”  (ขอสั่ งการในการประชุม ครม .  

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการถนนสองชองทาง

เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย – เมียนมา และเสนอแนวทางผลักดันใหโครงการ

ดังกลาวเปนรูปธรรมโดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๗ เมษายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ตามแผนแมบทฯ                   

โดยใหเสนอแผนการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงจัดทําแผนการปรับปรุงโครงสรางและบทบาทหนาท่ีองคกร 

ดาน การบินของประเทศไทยและนําเสนอคณะรัฐมนตรี และใหกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวงการ

ตางประเทศ เรงจัดทําความตกลงกับองคกรความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) เก่ียวกับ

การใหความชวยเหลือดานเทคนิคตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

• “โครงการกอสรางทางแนวใหมเลี่ยงเมืองแมริม (ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ สายสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม 700 ป อําเภอแมริม) พยายามใชพ้ืนท่ีทหารใหนอยท่ีสุด” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มถุินายน 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 
ความลึกของชายฝงในการเขาเทียบทาจอดเรือสําราญ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเรือสําราญมีขนาดความลึก  
๑๑.๕ – ๑๒ เมตร แตบริเวณทาเทียบเรือท่ีมีขนาดความลึกเพียง ๙ เมตร รวมท้ังเสนอใหกอสรางทาเทียบเรือ
ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีอ่ืน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ๘ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการกอสรางเสนทางคมนาคม กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-มาบตาพุด 
โดยเพ่ิมเสนทางมอเตอรเวย” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงดําเนินการซอมแซมถนนท่ีเสียหายจากภัยแลง ท้ังนี้ ตองดําเนินการ
ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมในการวางโครงขายคมนาคมเพ่ือเชื่อมตอ

ระหวางภูมิภาค โดยใหเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศใหเปนโครงขายท่ีชัดเจน

และเปนระบบเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพ้ืนท่ีชายแดนและการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมถึงการแกไขปญหาการจราจรติดขัด นอกจากน้ี ใหพิจารณาการใชยางพาราเปนสวนประกอบ         

ในการกอสรางถนนดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทยในการเรงรัดดําเนินการตามแผนงาน
โครงการใน Road Map ระยะท่ี ๑ ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และ
เชื่อมโยงเสนทางสายตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economics Corridor)” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ตาก  ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “จะพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน วางระบบโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุน ไมวาจะเปนการปรับกฎระเบียบและขอตกลงให 

มีมาตรฐานสากล การเตรียมความพรอมไปสูการเปนศูนยกลางของภูมิภาค ท้ังในดานการผลิตสินคา      
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การใหบริการ และการสงเสริมการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร แรงงานมีฝมือใหมีคุณภาพควบคู

ไปกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสใหทันสมัย” (รายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ๒ ตุลาคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบ 
และเตรียมความพรอมของระบบเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตาง ๆ ในการใหบริการภายในทาอากาศยาน 
ตาง ๆ ไมใหเกิดความขัดของ พรอมท้ังจัดทําแผนการซอมและบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถตอบสนอง 
การใหบริการไดอยางตอเนื่อง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  

• “ดานเศรษฐกิจ รัฐบาลไดมีการกระตุนการลงทุนภาคเอกชน ไดอนุมัติการปฏิรูปขั้นตอน และ

ลดระยะเวลาในการเข ารวม โครงการรวมลงทุนระหวางภาค รัฐและเอกชน (Public-Private 

Partnership : PPP) ในโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังนี้เพ่ือผลักดันใหดําเนินการไดรวดเร็วขึน้ 

หรือท่ีเรียกวา “PPP fast track” เปนการรวบรวมหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขามาทํางานรวมกัน 

เพ่ือลดขั้นตอนในการดําเนินงาน ลดระยะเวลาจากเดิมกวาจะผานขั้นตอนและเร่ิมลงทุนได ตองใชเวลา

เกือบ 2 ป วันนี้เราตองลดขั้นตอนลงเหลือ 9 เดือน ใหไดโดยเร็วที่สุด” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ”  6 พฤศจิกายน 2558) 

 

๒.๒๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ 
 

• “ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เตรียมความพรอมเพ่ือปองกันปญหาและผลกระทบจากการ

เปดเสรีทางการและการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง ซึ่งจะ

ทําใหมีการขนสงสินคาเขามาในประเทศไทยจากประเทศท่ีมี

ตนทุนการผลิตตํ่ากวาประเทศไทย ซึ่งจะทําใหผูประกอบการ

ชาวไทยเสียประโยชน”  (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

9 ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ กบส. รวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย 

และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางการผลักดันจัดต้ัง

ศูนยกลางโลจิสติกของประเทศไทย และเตรียมมาตรการรองรับ

ผ ล ก ร ะ ท บ ด ว ย ”  (ข อ สั่ ง ก า ร ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค ร ม .  

20 มกราคม ๒๕๕๘) 

•  “ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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(สกท.) จัดทําแผนการพัฒนาระบบขนสงทางรางในปจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 

และสภาวะแวดลอมในอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศรวมถึงการสงเสริมไปสู

ประชาคมอาเซียน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง

และคมนาคม สรางความเชื่อมโยงจังหวัด ภูมิภาค CLMV อาเซียน รวมท้ังใหประชาสัมพันธโครงการ

ความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle : IMT-GT) สรางการรับรูทุกภาคสวนในเสนทางท่ีไดวางแผนไวเพ่ือลดความซ้ําซอน 

รวมท้ังยกเลิกเสนทางคมนาคมท่ีไมจําเปน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี  

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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3. ดานระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสรางความปรองดอง

สมานฉันท 
 

 

 รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลโดยสะทอน
จากนโยบายตาง ๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีไดใหกับสวนราชการใหเรงรัดผลักดันการปรับปรุงระบบราชการ       
ในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ินยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
อยางรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบ สราง 
ความเชื่อมั่นไววางใจในระบบราชการ และใหระบบราชการเปนกลไกในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศ สวนการดําเนินการดานกฎหมายไดมีการปรับปรุงกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับพันธกรณีหรือความตกลงระหวางประเทศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมใหประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย มีมาตรฐานตาม หลักสากล ยึดมั่น 
ในหลักนิติธรรมท่ีสอดคลองกับความเปนจริง เปนธรรม โดยมุงหวังใหกระบวนการยุติธรรมเปนเคร่ืองมือ 
ในการสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ   

โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการสั่งการในดานระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสราง
ความปรองดองสมานฉันท รวมท้ังการสั่งการท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย การบริหารราชการและปรับปรุง
ระบบราชการ การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกประชาชน การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ การจัดต้ังและดําเนินงานศูนยบริการสาธารณะครบวงจร การใช
มาตรการ 44 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพ่ือแกไข
ปญหาจําเปนเรงดวน การเรงรัดผลักดันกฎหมายท่ีจําเปนตอประเทศชาติ การเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม การบังคับใชกฎหมาย การติดตาม การพิจารณาคดี การอํานวยความยุติธรรม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน และการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท รวมจํานวน ๗๖ คร้ัง ดังน้ี
 

3.1 การบริหารราชการและปรับปรุงระบบราชการ  
 

• “ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗ นั้น ไดมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติอภิปรายและใหขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายตาง ๆ 

ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จึงใหทุกสวนราชการนําขอเสนอแนะจากการ

อภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป โดยเฉพาะ

ในประเด็นสําคัญเรงดวนท่ีรัฐบาลมุงจะขับเคลื่อนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล เชน  

การแกไขปญหาท่ีดินทํากิน การปฏิรูประบบการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การกํากับดูแล

ระดับราคาสินคาอุปโภคและบริโภค การสงเสริมการทองเท่ียว” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

16 กันยายน 2557) 
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• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดและติดตามการปฏิบัติงานโดย 

ใหกําหนดตัวชี้ วัดในการปฏิบัติงาน คือ ในปหนาจะตองดําเนินการใหจํานวนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 

(ซ้ําซาก) ของแตละจังหวัดลดลง และจะตองลดลงทุกป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัด

ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57)  

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันบูรณาการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ อดทน และเสียสละ สมดังท่ีไดกลาวคําสัตยปฏิญาณ ไวโดยคํานึงถึง

ประชาชนภาพรวมเปนสําคัญ และใหมีการเชื่อมตอการทํางานรวมกันโดยใหดําเนินการ “ทํากอน ทําจริง 

อยางยั่ งยืน เพ่ือสงตอ”  (ขอสั่ งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังห วัดขอนแกน และกาฬสิน ธุ  

19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ตองกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดใหสอดคลองเชื่อมโยง 

กับ ๕ กลุมงาน ไดแก เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและจิตวิทยา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

และการตางประเทศ รวมท้ังตองกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือดําเนินการในอนาคตของแตละจังหวัดดวย”  

(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

•  “การปฏิรูปแบบการใหบริการภาครัฐตาม Roadmap ของ คสช. นั้น ปจจุบันอยูในระยะท่ี 2 

แกปญหา วางรากฐาน และการพัฒนาประเทศ สิ่งหนึ่งท่ีเรงดําเนินการอยูคือ การปรับปรุงรูปแบบ 

การใหบริการ เปดชองทางเขาถึงบริการของภาครัฐ สะดวก ลดขั้นตอน เร่ิมจากรูปแบบงาย ๆ เชน  

การจัดต้ังศูนยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop-service) ศูนยดํารงธรรม หรือสายดวน 

จากน้ันก็จะขยายกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุม อาจจะตองใชเวลามากขึ้น เชน การปรับปรุง

กฎหมาย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 2 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เขาไปจัดการประสานแผนงานและ      

บูรณาการงบประมาณทุกสวนใหเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะงบประมาณท่ีเปนงานประจํา (Function)       

งบกระทรวง กรมและจังหวัด ท้ังในระดับบนและระดับลางใหเขาใจตรงกัน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได 

อยางรวดเร็ว บรรลุเปาหมายท่ีประชาชนพึงพอใจและถูกตองตามแผนท่ีวางไว” (ขอสั่งการ นรม. คกก. 

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒๓ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงกลาโหม และสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เรงพิจารณานําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการเยียวยาใหขาราชการท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนในชวงท่ีผานมา และใหกระทรวงการคลัง เรงดําเนินการ 

ให คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติสามารถปฏิบัติหนาท่ีได” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘) 

• “ใหรัฐมนตรีรวมกับหัวหนาสวนราชการ ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ

สรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของชี้แจงทําความเขาใจใหประชาชนไดทราบ 
รวมท้ังขาราชการทุกคนตองมีความเขมแข็ง สรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากประชาชน รวมท้ัง
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ตองปรับเปลี่ยนการทํางาน โดยรวมมือกับภาคเอกชน ตลอดจนอํานวยความสะดวกเร่ืองกฎระเบียบตาง ๆ 
โดยยึดผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก และมุงประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลาง ลดการพ่ึงพา
รัฐบาล และสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนอยางยั่งยืน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ             
จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการมอบหมายและกระจายงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) ท่ีมีความพรอมดานโครงสรางและการบริหารจัดการ อาทิ ท่ีดิน ปาไม รวมถึงการกระจายการศึกษา       

ลงสูทองถ่ินใหทุกภาคสวนรวมกันสรางความเขาใจกับประชาชน สรางความเชื่อมโยงระหวางสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม Road Map ในแตละป และตองแสดงผลความคืบหนาการใช

งบประมาณเปนระยะ ๆ รวมท้ังตองชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบการจัดสรรงบประมาณลงสูทองถ่ิน 

รวมท้ังรวมกับ อปท. ดําเนินการจัดหางบกลางเพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคมในทองถ่ินท่ีมีความจําเปน” 

(ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ๘ สิงหาคม 2558) 

• “ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกัน

จัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการทุกสังกัด โดยใหครอบคลุมการประเมินความ

เขาใจเก่ียวกับนโยบายรัฐบาล การบังคับบัญชาและการบริหารงาน ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ 

รวมท้ังความรูท่ัวไป  ท้ังน้ี ใหเสนอนายกรัฐมนตรีภายในป ๒๕๕๘ รวมท้ังใหกระทรวงการตางประเทศ

พิจารณาทบทวนบทบาทการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลประจําประเทศตาง ๆ ใหมีบทบาท

เชิงรุกในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายดานตางประเทศของรัฐบาลตอไปดวย” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย โดยผูวาราชการจังหวัด รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณา

ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี เชน เกษตรอําเภอ พาณิชยจังหวัด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค ขั้นตอนการปฏิบัติในโครงการสําคัญ

ของรัฐบาล เชน มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชน (โครงการตําบลละ ๕ ลานบาท) มาตรการ

ชวยเหลือปจจัยการผลิตใหเกษตรกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวมีผลสําเร็จและเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เร่ือง การดําเนินการเพ่ือสนับสนุน

การปฏิรูปประเทศ) เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีประเด็นเก่ียวกับการแบงชวงระยะเวลา 

การบริหารราชการแผนดินและการปฏิรูปประเทศเปน ๓ ระยะ น้ัน ในสวนของระยะท่ี ๒ ซึ่งเปนการบริหาร

ราชการแผนดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลใหแบงชวงระยะเวลา และใหสวนราชการดําเนินการ” 

ดังนี้ (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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ระยะท่ี ระหวางวันท่ี กรอบการดําเนินการ 
ประเด็นท่ีมอบหมายให        

ทุกสวนราชการดําเนินการ 

๑ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

การบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูป ระยะที่ ๑ 

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใชเปน
แนวทางการดําเนินการของ
หนวยงาน 

๒ ๑ เม.ย – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕9 การบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูป ระยะที่ ๒ 

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใชเปน
แนวทางการดําเนินการของ
หนวยงาน 

๓ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๓๐ มี.ค. 
๒๕๖๐ 

การดําเนินการเก่ียวกับการสราง
ความปรองดองและสมานฉันท
ใหคนในชาต ิ

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใชเปน
แนวทางการดําเนินการของ
หน วย งาน  พ ร อมทั้ ง จัด ทํ า
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 
เพื่อเตรียมสงตอใหรัฐบาลชุด
ตอไป 

๔ ๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ การสงตอการบริหารราชการ
แผนดินใหรัฐบาลชุดใหมที่จะเขา
มารับชวงตอจากรัฐบาลชุดน้ี 

จัดทําประเด็นภารกิจสําคัญที่
รัฐบาลชุดใหมตองดําเนินการ
แ ล ะ กํ าห น ด ก ล ไก ใน ก า ร
ขับ เค ล่ือนและ ติด ต ามการ
ดําเนินงานเพื่ อให เกิดความ
ตอเน่ือง 

 

•  “การทํางานของขาราชการรวมกับประชาชน วาทําอยางไรเราจะบูรณาการใหได กลุมงาน

เดียวกัน แตทํางานขามหลายกระทรวง หลายแทงงาน หลาย Stakeholder ผู ท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

เพราะฉะน้ันตองขจัดอุปสรรคใหได ไมอยางน้ันจะมีแตอุปสรรคท้ังสิ้น รัฐบาลตัดสินใจไมได เพราะวา 

แตละกระทรวงก็ถือกฎหมายคนละฉบับ วันน้ีก็พยายามแกไข ทําใหมีอุปสรรคท้ังการคาการลงทุน 

จากตางประเทศดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558)  

 

3.2 การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกประชาชน 
 

• “ใหทุกสวนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับ 

การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยเนนการประชาสัมพันธเฉพาะเร่ืองท่ีดําเนินการมีผลสัมฤทธิ์

แลว และระมัดระวังการประชาสัมพันธเร่ืองท่ีอยูระหวางการดําเนินการและทิศทางการทํางานของรัฐบาล 

ท้ังน้ี ใหทุกสวนราชการโดยเฉพาะสวนราชการท่ีดูแลดานผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมักจะมีการชุมนุม

เรียกรองบอยคร้ัง จัดต้ังคณะทํางานประจํากระทรวง ประกอบดวย เจาหนาท่ีท่ีมีความรูเก่ียวกับประเด็น

ขอเรียกรองและมีทัศนคติท่ีพรอมใหความชวยเหลือประชาชน เพ่ือทําหนาท่ีเจรจาและตอบขอซักถามของ

ผูเรียกรองในกรณีตาง ๆ ดวย”  (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 16 กันยายน 2557) 

• “ให ทุกสวนราชการใหความสําคัญ กับการรับฟงความเห็นและทาทีของประชาชน  

ตอการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในขณะน้ี เชน การปรับโครงสรางพลังงาน การสรางโรงไฟฟา          

การกอสรางโรงกําจัดขยะ มาตรการดานภาษี โดยใหหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบายติดตาม
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สถานการณอยางใกลชิดโดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ียังมีความเห็นตาง และรวบรวมขอมูลความเห็น 

เพ่ือดําเนินการสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน ท้ังน้ี ผูทําหนาท่ีชี้แจงประชาสัมพันธจะตองมี

ความ รูความเข าใจอยางชั ดเจนในเร่ืองท่ีจะประชาสัมพันธตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี มติ  

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ท่ีใหทุกสวนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและระมัดระวังการประชาสัมพันธเร่ืองท่ีอยูระหวางการดําเนินการและทิศทาง 

การทํางานของรัฐบาล” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 23 กันยายน 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเรงดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกประชาชนถึง

ผลกระทบในแตละพ้ืนท่ีอันเน่ืองจากภัยแลงอยางตอเน่ือง เพ่ือมิใหพืชผลทางการเกษตรไดรับ 

ความเสียหาย รวมท้ังหามาตรการเตรียมความพรอมรองรับกรณีเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือ 

การอุปโภคบริโภคดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัดเก่ียวกับการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจ

แกประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเฉพาะเร่ืองท่ีดําเนินการมีผลสัมฤทธิ์แลว 

และประชาสัมพันธเร่ืองท่ีอยูระหวางการดําเนินการเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “ใหทุกสวนราชการสรางการรับรูเก่ียวกับการดําเนินการทุกอยางของรัฐบาล โดยใหรายงาน

ความคืบหนาการดําเนินการใหนายกรัฐมนตรีทราบ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ดังนี้” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 - การแกไขปญหาหน้ีสินและคาครองชีพของประชาชนท้ังระบบ ไดแก เกษตรกร                       

ผูมีรายไดนอย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - การจัดท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย 

 - การสรางความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคมกับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

 - การกอสรางเสนทางคมนาคมขนสงเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

ของประชาชนและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

 - การสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการใหสิทธิประโยชนการลงทุน        

ใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุนแตละประเภท”  

• “ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในการสรางการรับรูท่ีถูกตองแกประชาชน โดยใหกําชับ               

ให ทุกสวนราชการดําเนินการในเร่ืองน้ีมาอยางตอเน่ืองน้ัน ใหสํานักโฆษก (สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี) กรมประชาสัมพันธ และทุกสวนราชการ รวมกันสรางการรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนิน

มาตรการตาง ๆ ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล เชน การสงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะเร่ืองการใหสิทธิ

ประโยชนในภาพรวม นโยบายดานการเงินการคลังของประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองการเสียภาษี มาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับมาตรการปองกันการเกิดปญหาหน้ีสินครัวเรือน              

ท่ีเพ่ิมขึ้น ปญหาหน้ีสินท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) นโยบายการปรับลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู                 

การประมูลคลื่นความถ่ี (4G) รวมถึงความจําเปนซึ่งตองใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ       
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แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการแกไขปญหาสําคัญเรงดวน ท้ังน้ี ใหเนน      

ชองทางการสื่อสารท่ีประชาชนเขาถึงไดงาย เชน Social Media โดยนําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจงาย”                   

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 

3.3 การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
 

• “พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 เพ่ือขจัดความลาชา

ของการดําเนินการ เราลดท้ัง 2 อยางคือ ศูนย One- Stop Services ติดตอราชการใหเร็ว ใหไมตอง

เหน็ดเหนื่อย แลวก็มีหลักฐานมีระเบียบอะไรตาง ๆ ใหรับทราบ ไปติดตอท่ีนี่ แลวเขาจะไปเดินเร่ืองตอให

ถึงเวลาก็ตองมารับตามกําหนด หรือเขาจะแจงกลับไปวา อันนี้ยังไมครบ ยังตองเติมโนน เติมนี่ ก็จะไดงายขึ้น 

ใหงายตอการลงทุน วันนี้ก็มีหลายประเทศเขาทําอยางนี้ ผมก็ดีใจ ผมก็คิดเองวาจะทําอยางไร วันนี้ก็ตอง

ทําใหได แยกเปนกลุม ๆ ไดหรือไม อันไหนเร่ืองของการลงทุน อันไหนเปนเร่ืองของเศรษฐกิจ การคาอะไร

ก็แลวแต ถาเปนกลุม ๆ ได แลวรวมงานของทุกกระทรวงได ก็จะจบเร็วขึ้น คูกับศูนยดํารงธรรม ถาวันนี้

ยังไมรูอะไร ไมรูจะไปไหน ก็ศูนยดํารงธรรม เขาสงไปไดหมด เขาจะสงใหกระทรวงตนเร่ืองอะไรก็แลวแต 

วันนี้ใหม ๆ อาจจะยังไมคุน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๒๔ เมษายน 2558) 

• “วันนี้ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ก็ออกมาแลว 

การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือบูรณาการขอมูลภาครัฐ ไปสูการเปนดิจิทัลอะคาเดมี่ และการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ 

เพ่ือใหการบริการของหนวยงานภาครัฐบนมือถือ เชน แอพฯ WMSC ซึ่งรวบรวมขอมูลขาวสาร  

ในการบริหารจัดการน้ํา ปริมาณน้ําทา ขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ขอมูลอัตราการไหลของน้ําในแมน้ํา

ตาง ๆ ขอมูลปริมาณน้ําฝน พ้ืนท่ีเพาะปลูกของกรมชลประทาน หลายเร่ืองผมสั่งไปแลวก็กําลังดําเนินการ

อยูทุกกระทรวง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 12 มิถุนายน 2558)  

• “การดําเนินการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมเปนไปตามคูมือฯ ก็แสดงถึงการสอทุจริต หรือการไมมี

ประสิทธิภาพ พ่ีนองประชาชนก็สามารถรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม หรือศูนยรับเร่ืองราวรองเรียน 

(OSS) เพ่ือขอใหไดมีการสอบสวน หรือบังคับใชพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอํานวยความสะดวกได โดย

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) จะติดตามอํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิด 

ความเปนธรรมกับทุกฝาย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 17 กรกฎาคม 2558) 

• “การปฏิรูปการใหบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ําและสงเสริมความเขมแข็งใหเขาถึงบริการ

ภาครัฐ ให “เร็วขึ้น งายขึ้น แตถูกลง” ชวยขจัดการทุจริตไปพรอมกับการใหความสะดวกใหกับประชาชน 

ในการเขาถึงการบริการของรัฐ ท่ีไมยากจนเกินไป   ท้ังน้ี รัฐบาลก็ไดออกพระราชบัญญัติ การอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 ไปแลว จะมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 

หนวยงานภาครัฐจะตองจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ท่ีจะอธิบายรายละเอียดของการบริการ                 

อยางถูกตองและชัดเจน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 17 กรกฎาคม 2558) 
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• “ใหกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรางการรับรู 
ให ป ระชาชน เก่ียว กับสิ่ ง ท่ี รัฐบ าล ทํ า คื อ  How to do (ทํ าอย า งไร  เมื่ อ ไหร  ป ระกอบด วย  
กิจกรรมหลัก/ยอยทําอะไร) โดยรัฐบาลไดดําเนินโครงการตาง ๆ อาทิการชําระหน้ีใหกับชาวนา โดย
รัฐบาลไดออก พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง  
20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจคนเขาเมืองเพ่ืออํานวย       
ความสะดวกใหกับนักลงทุน ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะผูหลบหนีเขาเมือง 
และผูท่ีเตรียมเขามาเพ่ือกออาชญากรรม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ในชวงท่ีผานมา สัปดาห น้ีผมไดมีการพบปะกับภาคเอกชนท้ังไทยและตางประเทศ               
33 ประเทศ กวา 9 พันบริษัท ทุกคนมีความสุขท่ีอยูประเทศไทย และทุกคนก็อยากขยายกิจการบานเรา 
แตก็ตองแกไขในเร่ืองของการอํานวยความสะดวกเร่ืองกฎหมาย เร่ืองขอตกลงตาง ๆ ท่ีไมเปนสากล              
ไม เคยแก ไขไดในทุกรัฐบาลท่ีผานมา ผมจะพยายามแก ใหไดมากท่ีสุด เพ่ือผลประโยชนชาติ  
และประชาชน โดยรวมท้ังสิ้นนะครับ”  (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558) 
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3.4 การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยบริการสาธารณะครบวงจร 

 

• “วันนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่ง 

ท่ีผมเห็นวาเปนความจําเปน ผมไดสั่งการ

มานานแลว วันน้ีดีใจไดเปดตัวโครงการ 

“GovChannel ศูนยกลางบริการภาครัฐ

สําหรับประชาชน” วัตถุประสงคเพ่ือเปน

ศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลและบริการ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของหนวยงานตาง ๆ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การเขาถึง

บริการสาธารณะของประชาชนทุกคน 

ทุกกลุม ทุกทองถ่ิน อยางท่ัวถึง เทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ําเพ่ือจะเขาถึงบริการท่ีจําเปน การใชงาน

เหลาน้ีถูกออกแบบใหงายตอการใช มี ท้ังในโทรศัพทใชไหม ลองไปศึกษาดู ใชประโยชนใหได”        

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาจัดหาสถานท่ีเพ่ือจัดต้ังศูนยความรวมมือการคา       

และการลงทุนของไทยในต างประเทศ รวม ท้ัง จัดมุมป ระเทศไทย  (Thai Corner) เพ่ื อ เป น 

การประชาสัมพันธประเทศไทยใหตางชาติไดรูจัก” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 14 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางใหศูนยบริการประชาชน ทําเนียบรัฐบาล 

ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของกระทรวงตาง ๆ และศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด มีการทํางานท่ีเชื่อมโยง

กันอยางครบวงจร โดยเฉพาะใหมีการประสานงานกับกํานันหรือผูใหญบานในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบ

ขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับปญหาความเดือดรอนของประชาชนจําแนกตามกลุมประเภทตาง ๆ และใหกํานัน

หรือผูใหญบานเปนผูประสานงานทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ันใหทุกสวนราชการ 

จัดใหมีเจาหนาท่ีผูปฏิบั ติงานของแตละสวนราชการไปประจําในแตละศูนยดวย โดยเฉพาะใน 

ระดับภูมิภาค ใหกําชับเจาหนาท่ีใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการดําเนินการแกไขปญหา

ความ เดือดรอนของประชาชนอยางเต็มประสิทธิภาพด วย” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม .  

21 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเชื่อมโยงศูนยดํารงธรรมจังหวัดใหครอบคลุมท้ังในระดับ
อําเภอ ระดับตําบลและหมูบาน รวมถึงทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหดําเนินการอยางประหยัดและเหมาะสม แตใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยใหศูนยดํารงธรรมทุกระดับเปนกลไกในการประชาสัมพันธขอมูล /
คําแนะนําในเร่ืองตาง ๆ ใหแกประชาชน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และ
กาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กับการใหบริการประชาชนดานตาง ๆ เพ่ือจัดการรวมศูนยการใหบริการแกประชาชนใหเปนลักษณะ         
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยอาจกําหนดใหจัดต้ังไวท่ีศูนยดํารงธรรม” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 
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3.5 การใชมาตรา ๔๔ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือแกไขปญหาจําเปนเรงดวน   

 

• “ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแกไขปญหาท่ีมีความจําเปนเรงดวนและสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง เสนอแนวทางตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และรายงานความกาวหนา

ในการดําเนินงานใหนายกรัฐมนต รีทราบ ทุกสัปดาหด วย”  (ขอสั่ งการในการประชุม ครม .  

๓๑ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

พิจารณากําหนดมาตรการในการดําเนินการใหบุคคลท่ีไดรับพระราชทานอภัยโทษ มีอาชีพรองรับ              

และกําหนดมาตรการในการดูแลและติดตามพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกสังคม 

ใหพิจารณาดําเนินการเสนอมาตรการในเร่ืองนี้โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.           

๗ เมษายน 255๘) 

• “ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาเสนอการแกไขปญหาท่ีมีความจําเปนเรงดวนและสง 

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกวางซึ่งมีความจําเปนตองใชมาตรา ๔๔ อาทิ  ICAO, IUU 

Fishing การติดตามและสงเสริมใหผูท่ีพนโทษมีอาชีพ เสนอเร่ืองและประเด็นท่ีตองการแกไขปญหา     

พรอมท้ังแนวทางการแกไขใหหัวหนาฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ดําเนินการตอไป”    

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ เมษายน 255๘) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาความจําเปนในการนํามาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ           

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใชในการปรับปรุงมาตรฐานการบิน 

พลเรือนของไทยตามแนวทางขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ โดยใหกระทรวงคมนาคมเรงรัด

การพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนเพ่ือแกไขปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือน

ของไทย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๑ สิงหาคม 255๘) 

 

3.6 การเรงรัดผลักดันกฎหมายที่จําเปนตอประเทศชาติ 

 

• “ใหทุกสวนราชการเรงเสนอกฎหมายท่ีมีความจําเปนเรงดวนโดยเร็ว และใหเรงรัดจัด              

กลุมกฎหมาย โดยแบงออกเปนกฎหมายท่ีลาสมัย กฎหมายท่ีลดความเหลื่อมล้ําของสังคมหรือใหสังคมดีขึ้น 

และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคา การลงทุน หรืออนุมัติการตามหนังสือสัญญาระหวางประเทศ โดยจัดทําเปน

ตารางและกําหนดกรอบระยะเวลาแตละขั้นตอนใหชัดเจน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ แลวสง

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ กฎหมายเรงดวนหรือกฎหมาย
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ท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีตองใชเวลาในการพิจารณานาน เชน ภาษีมรดก ใหประกาศใชบังคับกอนไตรมาสท่ี ๓” 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 25๕๗) 

• “ใหฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหรัฐบาล

สามารถขับเคลื่อนการแกไขปญหาเรงดวนหรือนโยบายสําคัญตามแนวทางท่ีสอดคลองกับรางกฎหมาย 

ตาง ๆ ท่ีรัฐบาลเสนอและอยูในระหวางการพิจารณาในขั้นตอนทางนิติบัญญัติท่ีอาจตองใชเวลานาน               

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปญหาเรงดวนไดอยางรวดเร็ว เชน ปญหาขยะ การประมงชายฝง ปาไม  

หรือสิ่งแวดลอม เปนตน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 2557) 

• “ใหทุกสวนราชการเรงจัดลําดับความสําคัญรางกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบตาม        

แผนรางกฎหมายระยะ 1 ป และเสนอคณะรัฐมนตรี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 ธันวาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงกลาโหม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานดานความมั่นคง 

พิจารณาศึกษาผลกระทบของการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจน           

ใหพิจารณากําหนดแผนดําเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบ โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของกฎหมาย  

และการแกไขปญหาความขัดแยงในประเทศได” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓๑ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจัดทํากฎหมาย กําหนดมาตรการในการดูแลชวยเหลือ 

สงเสริม และสนับสนุนศิลปนแหงชาติ ซึ่งเปนปูชนียบุคคลผูซึ่งสรางสรรคผลงานอันทรงคุณคาของแผนดิน

ไทย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๖ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎหมายหรือกฎระเบียบในการกําหนดพ้ืนท่ีกอสราง

อาคารเพ่ือการวางผังเมืองท่ีเหมาะสม ไมใหมีสิ่ งกอสรางท่ีขวางทางนํ้าไหลหรือพ้ืนท่ีระบายนํ้า                 

ตามธรรมชาติ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๖ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณา               
ออกกฎหมายหรือระเบียบในการกําหนดสัดสวนและวัสดุประเภทไมจริงท่ีใชในการกอสรางอาคารตาง ๆ 
เพ่ือเปนการแกไขปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปาอีกทางหน่ึง” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.            
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  

• “ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงกฎหมาย       
ดานความมั่นคงใหทันสมัยและสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การบูรณาการกฎหมาย 
ใหเปนกฎหมายฉบับเดียว กฎหมายเฉพาะพ้ืนท่ี เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนอยางเปนเอกภาพ เปนตน”  
(ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  ๘ ตุลาคม 2558) 
 

3.7 การเพ่ิมประสิทธภิาพหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 

 

• “ใหสํานักงานศาลยุติธรรมแจงขอมูลเก่ียวกับแผนการจัดต้ังศาลแขวงและศาลจังหวัด        

ในภาพรวมท่ัวประเทศในระยะ ๕ ป ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี               

ท้ังน้ี เพ่ือใหฝายบริหารมีขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดต้ังศาลแขวง   
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และศาลจังหวัดในภาพรวมท้ังหมด อันจะเปนประโยชนตอการอํานวยความสะดวกและใหบริการ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 255๗) 

• “ใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอํานาจหนาท่ีและความเชือ่มโยงของระบบศาลกับองคกรอ่ืน                 

ท่ีเก่ียวของกับงานดานกระบวนการยุติธรรมและพิจารณากําหนดแนวทางการประสานงานระหวาง

พนักงานอัยการซึ่งเปนผูใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดําเนินคดีแทนรัฐบาลกับหนวยงานของรัฐ             

ท่ีถูกฟองคดี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๔ ตุลาคม 255๗) 

• “รัฐบาลไดจัดลําดับความเรงดวน ความสําคัญในการเรงนํากฎหมายเขาสูการพิจารณา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีเราจะตองมีตามพันธสัญญาท่ีทําไวกับตางประเทศ กฎหมายท่ีจะอํานวย

ความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชน กฎหมายท่ีลาสมัย กฎหมายท่ีจะลดความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมาย

มรดก กฎหมายท่ีเปนสัญลักษณ กําลังอยูในวาระ 2 ของคณะกรรมาธิการซึ่งกําลังพิจารณาอยู” (รายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” 1๖ มกราคม 2558)  

• “การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ต้ังแตตนทาง จนถึงปลายทาง อันไดแก ตํารวจ อัยการ 

ศาล องคกรอิสระ โดยระยะท่ี 1 จะมีการแกไข เพ่ิมเติมกฎหมาย ปจจุบันน้ันรวมแลวประมาณกวา               

300 ฉบับ ใหมีความทันสมัยในทุก ๆ ดาน รวมท้ังกฎกระทรวง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบ

สํานักงบประมาณ อีกเปนจํานวนมาก ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความไววางใจ ในการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ัง

รณรงคใหประชาชนทุกภาคสวน ไดมีการปฏิบัติตนภายใตกฎหมายอยางเครงครัด ลดความขัดแยงกับ

เจาหนาท่ี ท่ีจะตองปรับปรุงตนเอง ใหทํางานเพ่ือประชาชน อยางโปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 

อยางแทจริง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 1๖ มกราคม 2558)  

• “ใหกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาดูแลความเหมาะสมของสถานท่ี

ใชควบคุมผูตองขังสตรี เด็ก และเยาวชนใหเหมาะสมกับมาตรฐานขั้นตํ่าของสหประชาชาติ (ขอสั่งการ 

ในการประชุม ครม. 3 มีนาคม 2558) 

• “กลุมงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรม ปรับทุกอยางท้ังระยะสั้น 

ระยะยาวก็เตรียมแผนการปฏิรูปไวให สรางบรรทัดฐานไวให แสวงหาความรวมมือกับทุกประเทศรอบบาน 

สรางเครือขายในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ใหมีความใกลเคียงกัน เราจะได

ขจัดไดท้ังระบบเร่ืองการทุจริตผิดกฎหมาย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 22 พฤษภาคม 2558) 

• “นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยอยางจริงจัง โดยการบังคับใช

กฎหมายท่ีเขมงวด ปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปน และเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ  

นําผูกระทําผิดมาลงโทษ ชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย รวมท้ังจัดการปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยง

ตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 5 มิถุนายน 2558)  

• “ในระยะท่ี 2 นับจากกันยายน 2558 – กรกฎาคม 2560 หรือนอยกวานั้น ก็จะมีโครงสราง

ในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานการปฏิรูป ดานการปรองดอง 

ในระยะแรก โดยมี คสช. ซึ่งจะเนนภารกิจดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอยเปนหลัก ดูแล

พ่ีนองยากจน รายไดนอย มาตรการชวยเหลือใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส ท่ัวถึง และจะเปนเคร่ืองมือ 
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เปนกลไกพิเศษ ชวยคลี่คลายปญหาในการทํางานของรัฐบาล ให เปนไปอยางทันตอเหตุการณ 

และมีประสิทธิภาพ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 18 กันยายน 2558) 

• “การเดินหนาประเทศไทยตาม Roadmap ของรัฐบาล ในระยะท่ี 1 ต้ังแตการเขามายุติ 

ความขัดแยงในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เปนการทําเพ่ือแกปญหาเรงดวนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีสงผลกระทบ

ตอปากทองและชีวิตประจําวันของพ่ีนองประชาชนโดยตรง รวมท้ังในเร่ืองของการลดความเหลื่อมล้ํา 

และสรางความเปนธรรมในสังคมระยะท่ี 1 ปจจุบันเรากําลังเขามาอยูในระยะท่ี 2 ซึ่งมีความสําคัญมาก

ตอการวางกฎ กติกาทางสังคม โดยไดมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญท่ีจะตองมีความเปนสากล และสอดรับ

กับความเปนไทย เพ่ือจะแกปญหาขจัดความยุงยาก ความขัดแยง หรือติดกับดักทางการเมือง ติดกับดัก

ประชาธิปไตยท่ีสะสมมายาวนานใหได” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 ตุลาคม 2558) 

• “ในสวนของกฎหมายระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมก็จะมีการกําหนดมาตรการ              

ท่ีชัดเจนขึ้น ใหความเปนธรรม ดูแลประชาชนผูมีรายไดนอยในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

แล ว ก็การป องกัน  ปราบปรามการทุจริตอย างยั่ งยื น” (รายการ “คืนความสุ ขให คนในชาติ” 

2๗ พฤศจิกายน 2558) 

 

3.8 การบังคับใชกฎหมาย 

 

•  “ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมกับกระทรวงยุติธรรมเรงนําตัวผูกระทําผิดกฎหมาย 

โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญมาดําเนินคดีโดยเร็ว” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

27 มกราคม 2558)  

• “การกระทําทุจริตผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาญา อาชญากรรมรายแรงตาง ๆ ทุกเร่ือง รัฐบาล

ก็จะพยายามเรงรัดคดีท่ีมีผลเสียหายรายแรง ตองเขาใจวาอะไรท่ีจะมีผลเสียหายรายแรงตอประเทศชาติ 

กระทบตอชื่อเสียง ก็ตองใหชัดเจนขึ้น ใหเกิดความสงบสุขของประชาชน และมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินอยางโปรงใส เปนธรรมตามกระบวนการยุติธรรม คดีความอ่ืน ๆ ระยะตอไปคงจะถูกนําเขาสู

กระบวนการมากขึ้น” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 30 มกราคม 2558)  

• “ใหกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยรวมดําเนินการเรงรัดนําตัวผูกระทําผิด 

ในคดีอุกฉกรรจ การกอวินาศกรรม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดมาดําเนินคดีโดยเร็ว”                    

(ขอสั่งการในการประชุม ครม.  3 กุมภาพันธ 2558)  

• “ในเร่ืองคดีความจะทําอยางไร ตํารวจทองท่ี ตํารวจสวนกลางทําอยางไร เอาทุกอยาง 

มาคลี่ออกมาทีละอัน ๆ แลวสวนหน่ึงก็ทําไปคูขนานกัน อีกสวนก็ตองปฏิบั ติราชการตอไป”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  29 พฤษภาคม 2558) 

• “ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเครงครัด” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม.  ๒ มิถุนายน 2558) 
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• “ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาการคามนุษย เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการคามนุษยและท่ีแกไขเพ่ิมเติมอยางเครงครัด หากพบวามีการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยในพ้ืนท่ีใดใหยายเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของออกจากพ้ืนท่ีและดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง”              

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ กันยายน 2558) 

• “กรณีคดีความตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความเสียหาย เกิดความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง         

การทุจริตคอรรัปชัน ขอใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดนําไปสูกระบวนการยุติธรรมและใหมีการตอสูตาม

กระบวนการของศาลอยางเปนธรรม ประเด็นสําคัญก็คือผู ถูกกลาวหาจะตองปฏิบัติตัวเชนเดียวกับ 

ผูถูกกลาวหาคดีอ่ืน ๆ ท่ีเปนประชาชนโดยท่ัวไปท่ีตองตอสูตามกระบวนการยุติธรรม โดยผูถูกกลาวหาใน

คดีความรายแรง จะตองเขาใจไมบิดเบือนหรือกลาวอางใหกระบวนการยุติธรรมเสียหาย เพราะทุกอยาง

ตองใหเปนไปตามกฎหมายท่ีมีการบังคับใชอยูแลว ทุกกรณีตองดําเนินตามขั้นตอน ขอกฎหมายท่ีกําหนด

ไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ คสช. และรัฐบาล ไมไดทําเพ่ือกลั่นแกลง และไมใหความเปนธรรมแตอยางใด ขอรองสื่อตาง  ๆ        

ไมอยากใหมีการขยายความขัดแยง ใหชวยกันศึกษาดูขอกฎหมาย และก็สรางความเขาใจใหสังคม         

ใหรวมมือกันในการปฏิบั ติตามกฎหมาย ไมใชปลอยให เปนไปตามกระแส อยางเชนในปจจุบัน” 

 (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  16 ตุลาคม 2558) 

 

3.9 การติดตามการพิจารณาคดี 
 

• “ใหทุกกระทรวงดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน โดยเฉพาะคดี 

ท่ีเกิดขึ้นหลังวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 2557” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๑๒ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามผลการพิจารณาคดีพิพาทท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูฟองคดี

และผูถูกฟองคดี คดีพิพาทระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 

คดีพิพาทระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ

คดีพิพาทระหวางผูประกอบการทีวีดิจิทัลกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) โดยใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

๒๕ สิงหาคม 2558) 

• “ใหหนวยงานของรัฐผูถูกฟองคดีติดตามความคืบหนาในการดําเนินคดีขอพิพาทท่ีหนวยงาน

ของรัฐเปนผู ถูกฟองคดีในตางประเทศอยางใกลชิด โดยใหหนวยงานของรัฐผู ถูกฟองคดีสรุปผล 

การดําเนินการและประเมินคาใชจายในการดําเนินการตอสูคดีเพ่ือเตรียมการและใหกระบวนการพิจารณา

คดีเปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                     

๖ ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง และกระทรวงพาณิชย 

เรงรัดกระบวนการพิจารณากรณีทุจริตโครงการจํานําขาวใหสามารถนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
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ภายในสิ้นป ๒๕๕๘ ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาดําเนินการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลใหออกสู

ตลาดโดยเร็ว โดยตองยึดหลักสุจริตและโปรงใส” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ กันยายน 2558) 

 

3.10  การอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 

• “ดานการจัดระเบียบสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเปนธรรมกับใหผูท่ีปฏิบัติ

ตามกฎหมาย สิ่งท่ี คสช. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการ ไดแก การจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง 

รถตูสาธารณะ รถแท็กซี่ หาบเรแผงลอย รวมท้ังการจัดระเบียบแมน้ําลําคลอง โดยคํานึงถึงผลประโยชน 

และความตองการของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 3 เมษายน 2558) 

 

3.11 การปราบปรามการทจุริตคอรรัปชัน  
 

• “ใหสรางเครือขายตอตานการทุจริตในการปองปราบและปองกันการทุจริตโดยใหมี            
การเชื่อมโยงและครอบคลุมการปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน 
ป.ป.ท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองและไมใหทับซอนกับหนวยงานเดิม 
ท่ีปฏิบัติงานอยูแลว รวมท้ังทํารายละเอียดการจัดต้ังศูนยการบริหารงาน งบประมาณ และการเขารวม 
เปนสมาชิกองคกรใหชัดเจน และนําเสนอ คตช. ตอไป” (ขอสั่งการ นรม. คกก. ตอตานการทุจริตแหงชาติ         
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ๒๗ กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐประสานกับกระทรวง
ยุติธรรม  กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณามาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสรางองคความรูการปองกันการทุจริต  และการปลูกจิตสํานึกของ
ขาราชการ ท้ังน้ี ให คสช. ประชาสัมพันธมาตรการดังกลาวโดยใหเผยแพรท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน รวมท้ังใหมีความครอบคลุมในทุกสื่อ” (ขอสั่งการ นรม. คกก. ตอตานการทุจริตแหงชาติ  
ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๘  ๑๑ กันยายน 2558) 

•  “หากทําใหเยาวชนไทยรูเทาทันเร่ืองการทุจริตท้ังระบบ โดยเฉพาะเร่ืองของระเบียบราชการ

และกระบวนการเปนวาอยางไรก็จะทําใหสามารถชั่งนํ้าหนักไดถูกตองวาควรจะแกปญหาอยางไร” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “การกระทําการทุจริตผิดกฎหมายและการคอรรัปชันน้ัน ทําใหประเทศสูญเสียในหลายเร่ือง 

ท้ังการสูญเสียเวลา สูญเสียการเปนประชาธิปไตย ซึ่งเกิดจากความไมเทาเทียม โดยคนสวนใหญ         

ไมไดประโยชน จึงขอใหทุกคน ๆ ไดทําความเขาใจกันใหครบถวน เพราะเร่ืองตาง ๆ มีการเชื่อมโยงกัน     

ซึ่ งหากทุกคนทําใหครอบครัวมีความเขมแข็งก็จะทําใหสังคมมีความเขมแข็งก็จะทําใหสังคมม ี

ความเขมแข็งเชนเดียวกัน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “สิ่งท่ีจะทําใหเกิดการทุจริตไดมากท่ีสุด คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งจะทําอยางไรจะลดเร่ือง

ดังกลาวได โดยลูกตองไมไปรบกวนพอแมจนเกินไป และมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
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มาปรับใชในการดํารงชีวิต โดยมีการปรับการใชชีวิตใหเหมาะสมสอดคลองกับรายรับ รายจายและอัตภาพ

ของตนเอง” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “วันนี้ตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกดาน รวมถึงการดูแลเร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ผานทางสื่อโซเชียลมีเดียท่ีมีเน้ือหาท่ีบิดเบือนท้ังอาจเจตนาและไมเจตนา ซึ่งจะตองดําเนินการโดยการ

ปองกันดวยการปลูกจิตสํานึกท่ีดี ท้ังนี้หากทุกคนรวมมือกันและหาทางออกในเร่ืองดังกลาวไดอยางยั่งยืน

เชนกัน สอดคลองกับวิสัยทัศนของประเทศในการท่ีจะทําใหประเทศไทยมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “การแกปญหาทุจริตตองเร่ิมท่ีตัวบุคคล การปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจ ซึ่งขอ 

ฝากความหวังไวท่ีเด็กเยาวชนซึ่งเปนความหวังของชาติ ท่ีทุกคนจะตองชวยกันประคับประคองให 

เด็กเยาวชนเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558) 

• “ในการดําเนินการกับบุคคลท่ีทําผิดกฎหมายยืนยนัวาเปนการดําเนินการตามกฎหมาย รัฐบาล
ไมไดเลือกขาง แตการดําเนินการกับแตละกลุมอยางเทาเทียม โดยจะนําผู ท่ีไมยอมรับกฎหมาย 
เขาสูกระบวนการยุติธรรม และขอใหทุกคนไดติดตามดูแลเอาใจใสพฤติกรรมการกระทําท่ีทุจริต”  
(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 พฤศจิกายน 2558)  
 

3.12 การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
 

•  “ปญหาความขัดแยงของคนในชาติ โดยการสรางความปรองดองและสมานฉันท ท่ีผานมานั้น

ไดเชิญผูนําและตัวแทนกลุมบุคคล ซึ่งประกอบดวย พรรคการเมือง กลุมเห็นตาง กลุมเรียกรอง

ผลประโยชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน มารวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ แลวก็การปฏิรูป

ประเทศท่ีสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยดําเนินการเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีผานมา 

แลวก็มีผูนําและตัวแทนกลุมบุคคลเขารวมกิจกรรมประมาณ 40 คน การจัดกิจกรรมดังกลาวน้ี ก็ถือวา

ไดผลเปนท่ีนายินดี ไดผลเปนสิ่งท่ีดีอยางยิ่ง เน่ืองจากทําใหเราไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง

สําหรับการดําเนินงานในหวงตอไป โดยเฉพาะความคิดเห็นจากการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งทางทาน

หัวหนา คสช. ไดกรุณาสั่งการใหศูนยปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปน้ัน จัดการประชุมในลักษณะน้ี

อยางตอเน่ือง ก็เพ่ือเปนการเปดโอกาส และก็เปนชองทางใหทุกภาคสวนไดเขามาชวยในการสราง 

ความสงบ สรางความสุขใหกับบานเมือง แลวก็ทําใหกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรม” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 15 พฤษภาคม 2558)  

• “ขอใหทุกคนทุกสวนไดมีการบูรณาการ ประสานงานในการทํางานทุมเท เสียสละ ซื่อสัตย

สุจริต แลวดําเนินการตาง ๆ ในเชิงรุก เพราะเรามีปญหาอยู มีวิกฤติอยู เพราะฉะน้ัน ถาจะเดินหนา

ประเทศดวยวิธีการปกติอยางเดียวไมได ทํางานเชิงรับไมได ทานตองเชิงรุกไปดวย แลวก็พรอมกับ 

การสรางความเขาใจสรางความปรองดองแลวก็พัฒนาโดยใหประชาชนเปนศูนยกลาง เลิกนึกถึงประโยชน

ของกลุมใดกลุมหน่ึง หรือของคนใดคนหน่ึงไดแลว ชวงน้ีขอใหเขมแข็งกอน แลวทุกอยางก็จะกลับมา 

สูประชาชนทุกคนอยางท่ัวถึง ภายใตกฎหมาย และการสรางสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมมันตองใชเวลา 
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ไมไดสรางงาย ๆ ภายใน 1 วัน ภายในป 2 ป เหลาน้ีตองใชเวลาสรางอยางตอเน่ืองเปน 10 ๆ ปตอไป 

ท้ั งนี้ เพ่ื อจ ะส ร า งความ ส งบ สุ ข อย า งยั่ งยื น ข องป ระ เท ศ ให ได ” (รายก าร  “คื น ความสุ ข 

ใหคนในชาติ” 3 กรกฎาคม 2558) 
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4. ดานสาธารณสุข 
 

 

 รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข็มแข็งใหแกการใหบริการดานสาธารณสุข 

และสุขภาพของประชาชนโดยเนนความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในระบบหลักประกัน

สุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต

ละระบบ เนนการปองกันโรคมากกวารอใหเจ็บปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับ

เขต    แทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร

สาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน เสริมความเข็มแข็งระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและ

โรคอุบัติซ้ํา การปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต                 

โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการสั่งการในดานสาธารณสุขและการสั่งการท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย              

การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ การสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี การเฝาระวังและปองกัน 

การระบาดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และการเตรียมการแกไขปญหาทรัพยสินทางปญญาของการคุมครอง

ขอมูลยา รวม 21 คร้ัง ดังน้ี

 

4.1 การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ  
 

• “การสนับสนุนอุปกรณการรักษารากฟนเทียมในกลุมของผูมีรายไดนอย ใหกระทรวง
สาธารณสุข ไปพิจารณาดําเนินการสนับสนุนใหมีการจัดทําโดยคํานึงถึงคุณภาพ และราคาดวย” 
(ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒ เมษายน 2558) 

• “ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแหลงเงินทุน

อ่ืน ๆ ท่ีจะมาสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลเพ่ือไมใหเปนภาระทาง

งบประมาณภาครัฐในอนาคต และใหพิจารณาแนวทางการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

คาใชจายในการรับผิดชอบคาใชจายในการรับบริการสาธารณสุข โดยใหประชาชนท่ีสมัครใจให 

มีทางเลือกในการจายเงินเพ่ิมเติมเพ่ือรับการบริการท่ีดีขึ้น เพ่ือนําเงินดังกลาวมาสนับสนุนการใหบริการ

ประชาชนผูมีรายไดนอย โดยใหเรงพิจารณาแนวทางดังกลาวและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยดวน

ตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๖ พฤษภาคม 255๘)  

• “ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงใหระบบ

บริการสุขภาพท้ัง๓ ระบบ ไดแก กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และการเบิก                 

คารักษาพยาบาลของขาราชการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ําของการใชสิทธิผานทาง                 

๓ ระบบดังกลาว ใหกระทรวงสาธารณสุขประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน กระทรวงแรงงาน  

และกระทรวงการคลัง เรงรัดการดําเนินการตามมติ ครม. ดังกลาวและรายงานความคืบหนาให

คณะรัฐมนตรี ทราบตอไป” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 9 มิถุนายน 25๕๘) 
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• “ในการใชสิทธิในการรักษาพยาบาล ใหแยกสัญชาติใหชัดเจนเพ่ือการตรวจสอบวา ในแตละป
รัฐตองมีจํานวนงบประมาณในการรักษาชาวตางชาติเทาใดและสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทยกับ
ชาวตางชาติ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงสาธารณสุข กําหนดแนวทางการจัดระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือใหการดูแล
แรงงานตางดาว และประชาชนบริเวณชายขอบ โดยคํานึงถึงภาระดานงบประมาณดวย” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ระบบประกันสุขภาพอยากใหทุกคนมีสวนรวมมากขึ้น เพ่ือจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณ สุขให ครอบคลุมป ระชาชนทุกกลุม เป าหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ งผู มี ราย ไดน อย”  
(รายการ “คืนความสขุใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558)  
 

4.2 การสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  
 

• “ให กระทรวงสาธารณ สุข  (องค การเภสัชกรรม ) สนั บสนุน /ส ง เส ริม/ให ความ รู                 
พรอมดําเนินการแจกจายสารฟลูออไรดผสมนํ้าด่ืมใหกับประชาชน เพ่ือลดปญหาฟนผุในเด็กและ
เยาวชน” (ขอสั่งการ นรม. อ.แมออน จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปดําเนินการรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน                      

ท่ีเก่ียวของในการจัดหาฟลูออไรดใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพฟนของเด็ก

และเยาวชนใหแข็งแรง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ เมษายน 25๕๘) 

 

4.3 การเฝาระวังและปองกันการระบาดโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า  
 

•  “วันหนาขยะกองกันมาก ๆ ก็ติดเปนเชื้อโรค เปนโรคระบาด ไมระวัง ใหหนวยงาน                    

ท่ีรับผิดชอบไปดูวาสิงคโปร มาเลเซีย พมา ลาว เวียดนาม ทําอยางไร ทางยุโรป ตะวันตก เขาทําอยางไร

กัน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 6 มีนาคม 2558) 

• “โรคท่ีมากับอากาศรอน เชน โรคทองรวง ลมแดด โรคกลัวน้ําหรือพิษสุนัขบา ไดใหหนวยงาน

ดานสาธารณสุข ลงพ้ืนท่ี ใหความรู รณรงคปองกันภัยแตเน่ินๆ เร่ืองสุนัขก็เหมือนกันตองระวัง ทุกคน               

ก็วันน้ีนิยมเลี้ยงสุ นัขกันมากขึ้น ไปฉีดยากันใหเรียบรอย ระมัดระวังสังเกตอาการของสุนัขดวย”  

(รายการ  “คืนความสุขใหคนในชาติ” 24 เมษายน 2558)  

•  “สําหรับประชาชนท่ีมีขอสงสัยวา โรคน้ีเปนอะไร อยางไร ก็มีอยูแลว มีอาการอยางไรบาง 

หากตองการแจงการระบาดของโรค เมอรส  ห รือสงสัยและทุก  ๆ โรค ท านจะป รึกษา ได ท่ี  

สายดวน 1422” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑2 มิถุนายน 2558)  

• “วันน้ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก็ไดมีมาตรการในการเฝาระวัง ท้ังในเร่ืองของ 

การปองกัน การใหคําแนะนํากลุมเสี่ยง สถานท่ี ๆ จะตองเขาไปแจง ไปพิสูจนวาเปน หรือไมเปนอะไรเหลาน้ี 

ก็มีโรงพยาบาล 69 แหงท่ีผมจําได โดยเฉพาะอยางยิ่งก็ตองดูแลนักทองเท่ียว และแรงงานท่ีมีความเสี่ยง 
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กลับมาจากประเทศเหลาน้ัน ไดมีการดูแลในเบื้องตน ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๑2 มิถุนายน 2558)  

• “ปจจุบันก็มีเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ 2012 (MERS “เมอรส”) กําลังระบาดในประเทศ

เกาหลี ใต  ซาอุดิอาระเบีย  และประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง ท้ังน้ีก็ยังไมปรากฏการระบาดใน

ประเทศไทย ผมก็ไดสั่งการใน ครม. ไปแลว ให

กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญในเร่ืองน้ี 

เหมือนกับท่ีเราเคยดูแลเร่ืองซาร เร่ืองไขหวัดนก  

อีโบลาดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

๑2 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
เฝาระวังและปองกันโรคติดตอตามแนวชายแดน 
อ า ทิ  โ รค ม า ล า เ รี ย  โ ร ค ไข ร า ก ส า ด ให ญ  
โรคไขเลือดออก อหิวาตกโรค โรคไขกาฬหลังแอน 
วัณโรค โรคหัด ฯลฯ รวมถึงการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีติดตอระหวาง
ประเทศไทย-ประเทศเมียนมา” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘)  

• “ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ดําเนินการกําหนดแผนบริหารจัดการชายแดน 
ดานความมั่นคงเก่ียวกับโรคระบาดท่ีมากับคนและสัตว โดยเฉพาะโรคระบาดตามแนวชายแดน” 
(ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  ๘ ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับแนวทางการจัดการ 

โรคเอดสของไทย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 25 พฤศจิกายน 25๕๘)  

• “ใหกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณติดตามสถานการณการแพรระบาด

ของโรคไขหวัดนกอยางใกลชิด” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 25 พฤศจิกายน 25๕๘)    

• “ใหโรงพยาบาลทุกแหง เขมงวดการตรวจรักษาโรคไขเลือดออก วิเคราะห วินิจฉัยโรคใหถูก 
ใชยาใหถูกตอง เพราะบางทีมาแลวอาการหนัก เพราะวาไดรับการรักษาขั้นตนไมตรงกับโรคท่ีเปนมา” 
(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558)  

• “ชวงน้ีมีการระบาดของไขเลือดออก ผมก็ไดสั่งการใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชวยกันสํารวจ รณรงค ใหประชาชนชวยกันทําลายแหลงลูกนํ้ายุงลายทุก 7 วัน              

ท้ังท่ีบาน ท่ีทํางาน โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก หรือในท่ีสาธารณะท่ัวไป” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558) 
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4.๔ การเตรียมการแกไขปญหาทรัพยสินทางปญญาของการคุมครองขอมูลยา  
 

•  “ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) สงเสริมการลงทุนในเร่ืองยาและสมุนไพร
โดยเฉพาะยาท่ีมีการใชในประเทศเปนจํานวนมาก และยาท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ” (ขอสั่งการ นรม. 
คกก. สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๒๙ พฤษภาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงสาธารณสุข (องคการเภสัชกรรม) เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอประเทศไทยและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยสินทางปญญาของการคุมครองขอมูลยา การนําเขายาจากตางประเทศ และการลงทุนจากบริษัทยา
ภายนอก ซึ่งทําใหประเทศไทยตองซื้อยาในราคาท่ีแพงขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้น ภายใตความตก
ลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans – Pacific Partnership : TPP) รวมท้ังความตกลง
ระหวางประเทศอ่ืน ๆ ดวย โดยใหมีการดําเนินการท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมภายในป ๒๕๕๙” (ขอสั่งการ 
ในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
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๕. ดานความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้าํ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

และเรื่องที่เปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ 
 

 

           ในดานความม่ันคงรัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมือง 

และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล 

การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสราง

ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาท 

ตาง ๆ รวมท้ังเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ของกองทัพและระบบปองกันประเทศ

ใหทันสมัย และเสริมสรางความสัมพันธ

อันดี กับนานาประเทศบนหลักการ

น โ ย บ า ย ก า ร ต า ง ป ร ะ เท ศ เป น

สวนประกอบสํ า คัญของนโยบาย 

อ งค ร ว ม ท้ั งห ม ด ใน ก า รบ ริห า ร 

ราชการแผนดิน  อยางไรก็ตาม รัฐบาล

ไดตระหนักดีวา ความเหลื่อมล้ําของ

สั งคม เป นส าเห ตุห น่ึงของปญ หา 

ความขัดแยงและความ เดือดรอน

ท้ังหลายของประชาชน นายกรัฐมนตรี

จึงเนนย้ําใหคณะรัฐมนตรี และสวน

ราชการ ดํ า เนินการเพ่ื อลดความ

เหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคมโดยเร็ว โดยรัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการสรางอาชีพ 

โอกาส และการมีรายไดท่ีมั่นคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาส การชวยเหลือ

เกษตรกร การกําหนดมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยทุกกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน กวาดลาง 

ผูมีอิทธิพล  จัดระเบียบสังคม และการจัดการแรงงานขามชาติใหถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพ

แรงงาน ท้ังน้ี  ในชวง ๑ ปของการบริหาราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาเรงดวนท่ีสะสมค่ังคางมาจากรัฐบาลท่ีผานมาจนสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ของประเทศ และเปนเหตุใหเกิดการกีดกันทางการคา อาทิ การคามนุษยรวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

การแกไขปญหากรณีประมงผิดกฎหมาย (Illegal Uneported and Unregulated Fishing : IUU 

Fishing) และการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organition : ICAO)  การแกไขปญหาการคางาชางท่ี

ผิดกฎหมาย และการจัดการขยะมูลฝอย การแกไขปญหาภัยแลง เปนตน 
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โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการสั่ งการในดานความมั่นคง ลดความเหลื่ อมล้ํ า  การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเร่ืองท่ีเปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหาการดําเนินการ 

ตามพันธกรณีระหวางประเทศ รวมท้ังการสั่งการท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย การแกไขปญหากรณีประมง 

ผิดกฎหมาย  (Illegal Uneported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และการปรับปรุง

มาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 

(International Civil Aviation Organition : ICAO) การจัดระเบียบแรงงานตางดาวและคนขอทาน 

การดําเนินการเก่ียวกับผูลี้ภัย/ชนกลุมนอย การแกไขปญหาและพัฒนาในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

การดําเนินการเก่ียวกับปญหายาเสพติด การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลภาครัฐ การลดความเหลือ่ม

ล้ําและสรางความเปนธรรม การจัดระเบียบสังคม การจัดระเบียบพ้ืนท่ีคาขาย การจัดระเบียบท่ีอยูอาศัย

ใหแกผูมีรายไดนอย การจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายหาดและริมแมนํ้า การจัดระเบียบการขายสลากกินแบง

รัฐบาลการดูแลและรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชน การแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา การจัดท่ีดิน

ทํากินแนวใหม การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การเตรียมการและใหความชวยเหลือประชาชนจากปญหา

ภัยแลง และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมท้ังสิ้น 1๓๕ คร้ัง ดังน้ี 

 

5.๑ การแกไขปญหากรณีประมงผิดกฎหมาย (Illegal Uneported and Unregulated 

Fishing : IUU Fishing) และการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทาง

ขององค ก ารการบิ นพล เรื อน ระหว างป ระ เทศ  (International Civil Aviation 

Organition : ICAO) 
 

• “การคามนุษย หรือการแกไขปญหาการประมง ท่ีมีเร่ืองเก่ียวกับกฎหมายของตางชาติ 

เร่ือง TIER เร่ือง IUU คณะอนุกรรมการดานสตรี ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดกําหนด

มาตรการเร งด วนในการแก ไขปญ หาเพ่ิ ม เติม อีก  3 แนวทาง ซึ่ งรวม ถึงงานปองกัน  ได แก  

การทบทวน MOU ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็กและสตรี ความเขมงวดในการตรวจสถานบริการท่ีเปนจุด

เสี่ยงกวา 30 จังหวัด และการสกัดก้ันตามแนวชายแดน การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยจะมีการ

เอาผิดตอท้ังผูประกอบการและผูใชบริการ รวมท้ังเจาหนาท่ีดวย โดยจะเพ่ิมเจาหนาท่ีสอบสวนสตรีอีก 

70 คน เพ่ิมลามแปลภาษาเพ่ือชวยในการสอบสวนและคัดกรองอีก 110 คน ตลอดจนการเยียวยา

ผูเสียหาย ท้ังน้ี ไดเตรียมพ้ืนท่ีรองรับหลังการคัดกรองแลว เพ่ือจะใชในการควบคุมท้ัง 8 แหงและ

ฝกอบรมเจาหนาท่ีดูแลใหไดตามมาตรฐาน ลาสุด ดีเอสไอ สามารถจับกุมผูตองหาคดีคามนุษยได 2 คน  

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการหลอกลวงคนไทยท้ังผูใหญและเด็กตํ่ากวา 18 ป ไปทํางานในเรือประมงนานน้ํา

อินโดนีเซีย และไดออกหมายจับเพ่ิมเติม ในจํานวนน้ี 4 คดี สําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย ก็ไดทําเอกสารชี้แจงไปยังองคกรระหวางประเทศเร่ืองความกาวหนา 

ในการแกปญหาภายในเดือนมกราคมนี้” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

• “เร่ือง IUU รัฐบาลไดดําเนินการจัดต้ัง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิด

กฎหมาย” หรือ ศปมผ. ซึ่งเปนศูนยเฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เมื่อตนเดือนท่ีผานมาน้ัน 
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หนวยงานตาง ๆ ของรัฐไดเรงดําเนินการในการแกไขปญหา ไดกําหนดใหศูนยอํานวยการการปฏิบัติ 

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กระทรวงแรงงาน กรมประมง และกรมเจาทา ในการจัดทําแผนการตรวจตราการประมงระดับชาติ 

(National Inspection Plan) สําหรับการดําเนินงานวางระบบในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ประมงภายในประเทศ ปจจุบันมีการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประมง พ.ศ. 2558 ท่ีจะมีผล

บังคับใชในวันท่ี 10 มิถุนายนน้ี ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ IUU ท่ีเขามาเพ่ือมาดู 

การปฏิบัติของเราในชวงเร็ว ๆ นี้” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 29 พฤษภาคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (โดยกรมประมง) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ี เก่ียวของกับการทําประมง โดยไมผิดระเบียบของ Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing (IUU) ท้ังน้ี จะตองไมสงผลกระทบกับการทําประมงพ้ืนบาน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. 
รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘  ๘ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม และหนวยงาน 
ท่ี เก่ียวข อง เรงดํา เนินการแก ไขปญหาการทําประมงผิ ดกฎหมาย (Illegal Uneported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing) และการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทาง
ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organition : ICAO)               
ใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด และรายงานรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลและนายกรัฐมนตรีตอไป” 
(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
 

5.๒ การจัดระเบียบแรงงานตางดาวและคนขอทาน 

 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงกลาโหม เปนตน) เรงรัดติดตามดําเนินการจายคาเบี้ยประกันภัยแรงงานท่ียัง 
ไมไดรับในระยะเวลา ๖ เดือน ท้ังนี้ การแกปญหาแรงงานตางดาวตองรวมมือบูรณาการการขับเคลื่อนไป
พรอมกันทุกหนวยงาน” (ขอสั่ งการในการเดินทางไปราชการ ณ จั งหวัดขอนแกน และกาฬสิน ธุ  
19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จขยายการดําเนินการออกใบอนุญาต

ทํางานชั่วคราวใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามดวย” (25 พฤศจิกายน 2557) 

• “เราก็เรงรัดในการประชุม ในการดําเนินการแลวก็ใหความสําคัญใหตอเน่ืองแลวก็เปนเร่ือง

ของการดูแล คุมครองบุคคลตามสิทธิมนุษยชนใหสามารถมีชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยและสมศักด์ิศรี 

แรงงาน ลูกจาง ไมวาจะเปนแรงงานตางดาว หรือแรงงานภายในประเทศก็ตาม ตองสามารถ 

ดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยและสมศักด์ิศรีของความเปนมนุษย เราใหความสําคัญในเร่ืองน้ี”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราว

ใหแกแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามโดยเร็ว และเรงพิจารณาแนวทางการแกไขปญหากระบวนการ

ตรวจสัญชาติท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 20 มกราคม 2558) 
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• “แกปญหาเร่ืองแรงงานตางดาวอยางยั่งยืนในอนาคตก็คือ การเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย  

เรากําลังปรับระเบียบใหเกิดความสะดวก งาย รวดเร็ว และถูก ประหยัด จนเราเชื่อไดวา เมื่อการเขามา

ถูกกฎหมายน้ัน เสียเงินทองก็นอยและสะดวกรวดเร็ว เทากับหรือนอยกวาการเขามาแบบผิดกฎหมาย 

ฉะนั้นการทําผิดกฎหมายนาจะลดนอยลงเปนไปตามลาํดับ อันนี้ก็เรียนฝากไววาสําหรับทานผูประกอบการ

ท้ังหลายท่ีตองการจํานวนแรงงานมาก ๆ ผมก็จะตอบวานโยบายรัฐบาลน้ัน เรามองจํานวนแรงงาน

อยางไร เราคงจัดหาแรงงานใหมากเพียงพอเทาท่ีภาคธุรกิจตองการ แตในจํานวนนี้ตองเปนจํานวนท่ีฝาย

ความมั่นคงสามารถดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอยได ในขณะเดียวกันจํานวนแรงงานเหลานี้ เมื่อเขามา

ทํ า งาน ใน ป ระ เท ศ ไท ย ต อ งอ ยู ด ว ย ค ว าม ส ม ดุ ล กั บ ค น ไท ย ” (ร าย ก า ร  “คื น ความ สุ ข ให 

คนในชาติ” 15 พฤษภาคม 2558) 

• “ท่ีผานมาผมไดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เขาไปดูแล 
วันน้ีขอทานก็เร่ิมลดลงตามลําดับ แตปญหาอยูท่ีวาจะนําเขาไปไหน จะนําเขากลับคืนไปท่ีไหนก็ไมได  
บางคนญาติพ่ีนองก็ไมมีอยูแลว เพราะฉะน้ันก็ตองไปหาพ้ืนท่ีใหเขาอยู คร้ังน้ีก็เปนคร้ังแรกท่ีรัฐบาลจะ
แกปญหาท้ังระบบ ก็คือใชแบบ ธัญบุรีโมเดล ซึ่งก็เปนสถานท่ี ๆ ใหบรรดาขอทานตาง ๆ ท่ีเรารับมา  
ไมไดไปควบคุม ไมไดไปจับกุมไปนํามาอยูในพ้ืนท่ี ท่ีฝกอาชีพ เพ่ือใหมีรายไดแลวก็กลับคืนสูสังคมใหไดใน
อนาคต ตองใชเวลาสักระยะหน่ึง ในชวงน้ีก็คงตองดูแลเขาไปกอนเพราะวาเขาอยูในสภาพน้ันมาเปน
เวลานาน ทุกอยางเปลี่ยนแปลงทีเดียวไมได สลับซับซอนหลายอยางดวยกัน ท้ังคามนุษย ขอทาน” 
(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 15 พฤษภาคม 2558)  

• “ใหกระทรวงยุติธรรมดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษยและการลักลอบหนีเขาเมือง  
และกําหนดมาตรการใหมีการตัดสินคดีท่ีเก่ียวของไดเร็วขึ้น เพราะการตัดสินคดีท่ีลาชาทําใหสิ้นเปลือง
งบประมาณและเปนการเพ่ิมภาระ รวมท้ังกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา กรณีคดีการหลบหนีเขาเมือง
ของชาวมุสลิม พรอมท้ังพิจารณาเก่ียวกับรายละเอียดการดูแลเร่ืองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทย              
ขององคกรสิทธิมนุษยชนของไทย” (ขอสั่งการ นรม. คกก. ตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘                
๑๕ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงแรงงานจัดการดานแรงงาน ดังนี้ 
       1) ใหจัดหาแรงงานใหเพียงพอกับอุตสาหกรรมท้ัง ๑๓ สาขา โดยใหสํารวจจํานวนแรงงาน

และความตองการแรงงาน และจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานดานแรงงานกับความตองการของตลาด 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท้ัง ๑๓ สาขา 

       2) เรงผลิตแรงงาน โดยจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
สงเสริมอาชีวศึกษาโดยการคัดเลือกและจัดไปฝกอบรมรวมถึงจัดหางานใหเหมาะสม  
                3) กําหนดมาตรการจัดการแรงงาน ท่ี เข ามาทํางานในลักษณ ะไป เช า -เย็ นกลับ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขปญหาแรงงานตางดาวหนีกลับบาน 
                4) กําหนดมาตรการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวและครอบครัวโดยไมให
เปนภาระดานงบประมาณมากเกินไป และเปนแนวทางในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบาน และสรางสันติสุขตามแนวชายแดน” (ขอสั่งการ นรม. จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงแรงงานประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เตรียมความพรอมและทบทวน
กระบวนการท้ังหมดเก่ียวกับการดําเนินการดานแรงงาน อาทิ การงดเวนวีซาของแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การจัดการโรคระบาดท้ังท่ีมีผลตอคนและสัตว การประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว



นโยบายการบริหารประเทศ ๑ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

91

และครอบครัว เปนตน” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘              
๘ ตุลาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงแรงงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดมาตรการสงเสริมการต้ังโรงงาน 
ตามแนวชายแดนรวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชายแดน รวมท้ังกําหนดมาตรการดูแล
แรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ๘ ตุลาคม 2558) 
 

5.๓ การดําเนินการเกี่ยวกับผูลี้ภัย/ชนกลุมนอย 

 

• “ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) เรงดําเนินการตามมติ คสช.       

(๒๒ กรกฎาคม 25๕๗ และ ๑๙ สิงหาคม 2557) ในการดูแลผูลี้ภัยและเรงดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ควบคุมผูลี้ภัยท้ังหมดใหมีสภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการพํานักในชวงระหวางการรอสงกลับประเทศ             

ตนทาง ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณายายพ้ืนท่ีควบคุมไปยังศูนยพักพิงตาง ๆ  

แล ะ เร งก ารดํ า เนิ นการเพ่ื อผ ลั ก ดั นผู ลี้ ภั ย กลั บ ป ระ เท ศ”  (ข อ สั่ งก ารในก ารป ระ ชุม  ค รม .  

๑๖ กันยายน 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) 

ตรวจสอบกรณีการจดทะเบียนสมาคมของชาวโรฮิงญาและหามาตรการดูแล” (18 กุมภาพันธ 25.58) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดกลไกการคัดเลือกและตรวจสอบชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ

ท่ีมีศักยภาพ ในการยื่นขอแปลงสัญชาติเปนไทย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลัก ในการหาพ้ืนท่ี

ควบคุมผูอพยพแหงใหม โดยรวมดําเนินการกับกระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย)  

และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และให เสนอผลความคืบหนาตอ

คณะรัฐมนตรี” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 17 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรงรัดการดําเนินการวางแผนและมาตรการรองรับปญหา

ผูลักลอบเขาเมืองผิดกฏหมาย ท้ังระบบ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมท้ังจัดหาพ้ืนท่ีควบคุมใหเพียงพอ

และเหมาะสมตอการพํานักในระหวางรอการสงกลับประเทศตนทางดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 

12 พฤษภาคม 2558) 
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5.๔ การแกไขปญหาและพัฒนาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

•  “ใหกระทรวงกลาโหมสํารวจพื ้นที ่ที ่ม ีความปลอดภัยบริเวณใกลพื ้น ที ่ที ่ทหารดูแล 
สรางความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยใหนักลงทุนเขามาลงทุนในพ้ืนท่ี รวมท้ังใหประสานรวมกับ กค. 
ในการจัดหาท่ีราชพัสดุท่ีมีความปลอดภัยเพ่ิมอีกทางหนึ่ง โดยในระยะแรกใหเร่ิมในพ้ืนท่ีขนาดเล็กกอน”  
(ขอสั่งการ นรม. คกก. สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ๑๐ กรกฎาคม 2558) 

•  “เร่ืองภาคใต ก็เชนกัน ขณะน้ีก็มีความกาวหนาตามลําดับ ในเมื่ออีกฝายตองการใหม ี
การเจรจา มีการพูดคุยเพ่ือสันติสุข ก็ตองแสดงใหเห็นศักยภาพกอนวาทําอยางไร จะสามารถควบคุมความ
รุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นไดหรือไม ถายังควบคุมไมได ผมก็รับรองใหไมได เพราะเราเปนรัฐบาลตองเขาใจผมบาง 
ในเมื่อทานทําสิ่งท่ีไมถูกตอง แลวผมไมยอมรับในสิ่งท่ีถูกตองท่ีทานทํา กระบวนการของทานไมได ทาน 
ทําใหเกิดความเปนธรรม แลวผมจะไดนํามาสูในเร่ืองของการแกปญหาทางกฎหมาย ทางกระบวนการ
ยุติธรรม ผมรับวา ผมจะพยายามทําใหดีท่ีสุด ใหความเปนธรรมมากท่ีสุด แตถึงอยางไรตองเปนไปตาม
กฎหมายของไทยและกฎหมายระหวางประเทศดวย” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ๔ กันยายน ๒๕๕๘)  

 

5.๕ การดําเนินการเกี่ยวปญหายาเสพติด 
 

• “เร่ืองปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาสําคัญในประเทศไทย ในเวลาน้ี รัฐบาลไดดําเนินการ

เลี่ยงพรอม ๆ กัน ท้ังการปองกันและปราบปรามเครือขายภายในประเทศ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ชุมชนเสี่ยง

เขตเมือง โรงเรียน เรือนจํา และการสกัดก้ันการลักลอบมาจากภายนอกประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน 

ชายแดน แหลงผลิตตาง ๆ เหลาน้ี เปนตน ในสองสัปดาหท่ีผานมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอนุมัติ

งบประมาณ 30 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการรวมกับเมียนมา – ลาว - กัมพูชา – เวียดนาม  

ในเร่ืองน้ีดวย และในขณะน้ีทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ก็กําลังเดินทางไปประชุมความรวมมือกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเร่ืองของการแกไขปญหายาเสพติอยางยั่งยืน และไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

แมนํ้าโขงปลอดภัยทําอยางไรใหปลอดภัยในเร่ืองของการสัญจรไป-มา คาขาย” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

• “การจับกุมยาเสพติดของหนวยงานดานความมั่นคงมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ใหหนวยงานของรัฐ

ท้ังหมดกํากับดูแล และตรวจสอบเจาหนาท่ีในสังกัดมิใหเขาไปเก่ียวของหรือมีสวนรวมในกระบวนการ 

คายาเสพติด หากฝาฝน ใหดําเนินการลงโทษทางวินัยอยางเครงครัด” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                   

28 เมษายน 2558) 

• ใหกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุ ติธรรม สํานักงาน ปปส. สํานักงานตํารวจแหงชาติ               
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 
2558 ตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562”  (ขอสั่งการใน
การประชุม ครม. 12 พฤษภาคม 2558)  

• “ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกวดขันปญหายาเสพติดในโรงเรียนอยางจริงจัง หาก
โรงเรียนใดตรวจพบวามีการซื้อขายยาเสพติดภายในโรงเรียน ตองดําเนินการปดโรงเรียนภายใน ๑ เดือน
ทันที” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๓๐ ตุลาคม 2558) 
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5.๖ การบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลภาครัฐ 
 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับทุกหนวยงานใน 

การบูรณาการการใชประโยชนรวมกันจากฐานขอมูลท่ีมีอยู  โดยปรับป รุงฐานขอมูล ท่ีอยู ใน 

ความรับผิดชอบใหทันสมัยและพรอมใชงานทุกเวลา โดยเฉพาะฐานขอมูลท่ีใชรองรับการใหบริการ

ประชาชน เมื่อดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงศูนย

ดํารงธรรมทราบ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 

ตอไป (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 1 ตุลาคม 2557) 

• “วันน้ีเราก็จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลสภาพอากาศ นํ้า ดิน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ใหใชใน 

การวิเคราะหของสวนราชการในการประเมินสถานการณ จัดทําแผนปองกัน ซักซอม กําหนดงาน

รับผิดชอบ เรงใหการชวยเหลือโดยทันที วันน้ีเราก็ไดสั่งการใหมีการมีการสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า 44 เคร่ือง 

ใน 7 จังหวัด รถบรรทุกนํ้า 48 คัน ใน 11 จังหวัด รวมปริมาณนํ้า ประมาณ 2 แสนลูกบาศกเมตร” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 30 มกราคม 2558)  

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําฐานขอมูล

ประชาชนแตละกลุม โดยเฉพาะเกษตรกรและผูมีรายไดนอยเพ่ือใชในการกําหนดแนวทางการดูแล                    

ความเปนอยูและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยเชื่อมโยงกับขอมูลทะเบียนราษฎร 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓๑ มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

จัดทําฐานขอมูลของประชาชนแตละกลุม ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๒๐ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนใหชัดเจนวา การจัดทําฐานขอมูล

เพ่ือใหรัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายและมาตรการชวยเหลือประชาชนไดตรงตามกลุมเปาหมาย 

และสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละกลุม โดยไมเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีแตอยางใด” 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๘ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบวา ปจจุบันสามารถหาขอมูลดานการเกษตร การปลูกตนไม  
จาก Application” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “ ให ก ระ ท รว งท รัพ ยาก รธ ร รม ช า ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล อ ม ป ระส าน กั บ ภ าค เอ ก ช น 
ในการพัฒนา Application ใหไดแมนยํา และใหความรูประชาชน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ           
จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานรวมกับกรมประชาสัมพันธใน 
การประชาสัมพันธในลักษณะตัวว่ิงทางสถานีโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับทราบเก่ียวกับชองทางการสื่อสารขอมูลทาง Application ขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ
ท รัพ ยากร นํ้ าบ าดาล”  (ข อสั่ งก าร ในก าร เดินท างไป ราชก าร จ .ฉะ เชิ ง เท รา และ  จ .ระยอ ง  
10 มิถุนายน 2558) 
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• “ให กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี โดยสํ านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (GITSDA) ประสานกับ กษ. และ ทส. ในการใชแผนท่ีเพ่ือการขุดเจาะน้ําบาดาล จาก
โครงการระบบดาวเที ยมสํ ารวจเพ่ื อการพั ฒนา” (ข อสั่ งการในการเดิ นทางไปราชการ จ.เชี ยงใหม  
29 – 30 มิถุนายน 2558)  

• “การพัฒนาระบบฐานขอมูลทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกปญหา IUU การตรวจตาม 

ทา การตรวจเรือประมง เขา-ออกทาท้ังในประเทศและตางประเทศ  ดําเนินการอยูท้ังสิ้น ก็พยายามจะทํา

ใหกระบวนการจดทะเบียนแรงงานตางดาวในภาคประมง สามารถทําใหถูกกฎหมายไดงายขึ้นก็ทุกคนก็

ต อ งร วมมื อ กัน ห ม ด  เพ ราะงั้ น ผม ก็ เชื่ อ ว า  เราจะ เห็ น พั ฒ น าการ ท่ี ดี ขึ้ น ได อย า งชั ด เจ น  

ภายในระยะ 3 - 6 เดือนขางหนานี้” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 6 พฤศจิกายน 2558) 

 

5.๗ การลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม  
  

• “ใหทุกสวนราชการพิจารณาดูแลใหความชวยเหลือบุตรธิดาของเจาหนาท่ีเสียชีวิตจาก 

การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถศึกษาตอจนจบหลักสูตรการศึกษาและมีโอกาส

ในการทํางานท่ีดีดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 2557) 

• “เนื่องจากขณะนี้ไดเขาสูฤดูหนาว ใหจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว ประสานกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ เตรียมการรองรับและใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาวใหครอบคลุมและท่ัวถึง”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการกอสรางและซอมแซมท่ีพักอาศัยใหแกผูยากจน”  (ขอสั่งการในการเดินทาง
ไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ชี้แจงทําความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับ 

ความแตกตางของการใหความคุมครองผูประกันตนตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม                  

พ.ศ. 2533 และการออมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะสิทธ ิ

การออมตามอายุและสิทธิประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีแทจริง” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. 30 ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ให กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของม นุษย  กระทรวงมหาดไทย  

และกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําโครงการท่ีเปนการใหความชวยเหลือหรือใหการอุดหนุนแกประชาชน

เฉพาะกลุมใหมีความสอดคลองกับความตองการ โดยใหระบุวัตถุประสงค ผลประโยชนท่ีประชาชนจะ

ไดรับ ท้ังน้ี ใหเนนการชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส เด็ก และผูสูงอายุกอน” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. 27 มกราคม ๒๕๕๘) 

•  “ในการเดินหนาประเทศไทยตาม Roadmap ของรัฐบาล ในระยะท่ี 1 ต้ังแตการเขามา 

ยุติความขัดแยงในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เปนการทําเพ่ือแกปญหาเรงดวนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีสงผล
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กระทบตอปากทองและชีวิตประจําวันของพ่ีนองประชาชนโดยตรง รวมท้ังในเร่ืองของการลดความเหลื่อมล้ํา

และสรางความเปนธรรมในสังคม” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 16 ตุลาคม 2558 

• “รัฐบาลตองพยายามสรางความเขาใจกับเอกชน ประชาสังคม ประชาชน ซึ่งอาจจะเคยชิน 

กับการแกปญหาโดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาจจะเปนการรักษาคะแนนนิยม หรือแกปญหาเฉพาะหนา

ไปเร่ือย ๆ สวนผลสัมฤทธิ์ท่ียั่งยืนน้ัน เปนรูปธรรมไดนอยมาก ตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย                   

เพ่ือจะลดความเหลื่ อมล้ํ า สรางความเปนธรรมให ได  เห็นใจพ่ีนองประชาชนผูมี รายไดนอย”  

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 ตุลาคม 2558) 

 

5.๘ การจัดระเบียบสังคม 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล 

ในเร่ืองตาง ๆ เชน การจัดระเบียบรถตูและรถจักรยานยนตโดยสารสาธารณะใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

โดยใชกลไกเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  

1 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหดาไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

ยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรงรัดดําเนินการในการจัดระเบียบสังคมในเร่ืองตาง ๆ เชน  

การแกไขปญหา  ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การพนัน การคาประเวณี เด็กแวน โดยใหหาแนวทางการแกไข

ปญหาอยางยั่ งยืน นอกเหนือจากการจับกุมและบังคับใชกฎหมาย” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

12 พฤศจิกายน 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (โดยผูวาราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ) ประสานกับเจาของกิจการ
โรงแรม Centara ใหมารวมกันปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณทางลงชายหาดในเขตบริเวณร้ัวของโรงแรมฯ 
พรอมท้ังปรับปรุงทางลงชายหาดใหสวยงามดวย”  (ขอสั่งการ นรม. จ.ประจวบคีรีขันธ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “เร่ืองการจัดระเบียบสังคม ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพและตางจังหวัด ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียว             

ปาเขา ชายหาด การจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง คิวรถตู การคาขายบนทางเทา หาบเร แผงลอย 

ทหารไดจัดไปแลวในชวงท่ีผานมา บางพ้ืนท่ีก็ยังเรียบรอยอยู ประชาชนมีความสุขอยูบางสําหรับคนท่ีเคย

กระทําความผิดอยูในบริเวณนั้นทําไมได” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 30 ตุลาคม 2558) 

 

5.๙ การจัดระเบียบพ้ืนที่คาขาย 

 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณา               

หาแนวทางการจัดพ้ืนท่ีทํากินหรือใชประกอบอาชีพใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม            

ในเร่ืองจัดระเบียบทางเทา/ชายหาด/พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีบุกรุกปาสงวน และติดตามเรงรัดใหเกิดผล

โดยเร็ว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 7 ตุลาคม และ 21 ตุลาคม 2557)  
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• “ใหกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) พิจารณากําหนดแนวทางการจัดระเบียบพ้ืนท่ี

คาขายบริเวณบนทางเทา เชน คลองถม ตลาดมหานาค เปนตน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. รวม คสช. 

16 ธันวาคม 2557) 

• “เปนชองทางใหพอคาแมคาท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดระเบียบพ้ืนท่ีการจราจรไดเขามา

คาขายลักษณะเชนน้ี อาจจะไมใชพ้ืนท่ีน้ีท้ังหมด ก็พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดวยก็ได ลาสุดทราบจากคณะทํางานท่ี

สั่งงานไปแลววาจะเร่ิมเปดไดในวันท่ี 2 กุมภาพันธท่ีจะถึงนี้ ควบคูไปกับตลาดกลวยไมไปดวย ก็ทดลองดู 

อยากใหพ่ีนองประชาชนไดใหการสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้  และนําไปสูการปฏิบั ติในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ              

อันนี้เปนความคิดท่ีผมคิดนํารองเทานั้นเอง ก็ไปเร่ิมตนในท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเดียวคงไมพอ” (รายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

 

5.1๐ การจัดระเบียบที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดดําเนินการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแกไขปญหา 

ชุมชนแออัดโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการจัดผังเมือง โดยพิจารณาจัดแบงพ้ืนท่ีเปนสวนท่ีอยูอาศัย

และสวนท่ีเปนศูนยกลางการประกอบอาชีพและการพาณิชย รวมท้ังคํานึงถึงการขยายของเมืองท่ี

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือใหการจัดผังเมืองเปนไปอยางมีระบบในระยะยาวตอไป”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดมาตรการจัดระเบียบ 

และแกไขปญหาชุมชนแออัดและการสรางท่ีอยูอาศัย  รุกล้ําแนวลําคลองและทางระบายน้ํา โดยใหนํารอง

ในคลองลาดพราว ใหแตงต้ังคณะทํางานเจรจากับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ใน 3 เดือน (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 3 มีนาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศึกษาแนวทางการปรับปรุง             

ท่ีอยูอาศัยท่ียังจําหนายไมหมดของบริษัทเอกชน เพ่ือดําเนินการกับท่ีอยูอาศัยในโครงการของรัฐ            

เชน โครงการเอ้ืออาทร เปนตน ท่ียังจําหนายไมหมด โดยปรับปรุงเพ่ือจําหนายใหแกผูมีรายไดนอย               

ในราคาตํ่า” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับกระทรวงมหาดไทย              

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณาโครงการท่ีอยูอาศัยของบริษัทเอกชนท่ีประสบปญหาทางการเงิน                  

แตมีความเหมาะสมเพ่ือนํามาปรับปรุงเปนท่ีอยูอาศัยใหแกคนยากจน และผูมีรายไดนอยในราคาถูก  

โดยใหครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีของรัฐชั้นผูนอย ท้ังขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และครูดวย และ

จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยแลวนํามาจําหนาย

ใหแกคนยากจนและผูมีรายไดนอยในราคาถูก ท้ังน้ี ในการดําเนินการรวมกับบริษัทเอกชนใหดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายและพิจารณาเร่ืองผลประโยชนตอบแทนท่ีเทาเทียมและเปนธรรม

ดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 2 มิถุนายน 2558 และ 8 กันยายน 2558) 
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5.1๑ การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายหาดและริมแมนํ้า 
 

•  “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) กรุงเทพมหานคร และหนวยงาน              

ท่ีเก่ียวของพิจารณาความเปนไปไดในการจัดพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนสาธารณะริมแมน้ําเจาพระยา เชน 

บริเวณธนาคารแหงประเทศไทยและสะพานพระราม ๘ ในลักษณะของโครงการอเนกประสงค (mixed 

use) โดยการสรางเขื่อนตลอดแนวพ้ืนท่ี โดยเหนือแนวเขื่อนจัดเปนพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือใหประชาชน 

ใชประโยชนในการพักผอน ออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมตาง ๆ และใตแนวเขื่อนกอสรางทอระบายน้ํา

เพ่ือนํานํ้าออกสูทะเลและปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต ท้ังน้ี ควรศึกษาแนวทางการดําเนินการจาก

ประเทศท่ีไดมีการสรางพ้ืนท่ีใชประโยชนในลักษณะนี้แลว เชน สาธารณรัฐเกาหลี เปนตน” (ขอสั่งการใน

การประชุม ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “ขณะน้ีไดมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีชายหาดท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด และภูเก็ต เพ่ือคืนพ้ืนท่ี

ชายหาดใหกับประชาชนและนักทองเท่ียว ทําใหมีคนเดินทางไปพักผอนบริเวณชายทะเลเหลาน้ีเพ่ิม 

มากขึ้น ไดรับคําชมเชย ก็จะเปนการเพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจในพ้ืนท่ีโดยรอบ และท่ีสําคัญก็ทําใหการดูแล

รักษาความสะอาด และความปลอดภัยทําไดสะดวกมากขึ้น ดูแลผูประกอบการคาใหเหมาะสมดวย วา 

ทําอยางไรเขาจะไม เดือดรอน หรือลดความเดือดรอนไดบาง ก็เห็นใจ” (รายการ  “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

 

5.1๒ การจัดระเบียบการขายสลากกินแบงรัฐบาล 
 

• “รัฐบาลก็คํานึงถึงประชาชนผูท่ีดอยโอกาส ผูพิการ ผูมีรายไดนอย ท่ีอยูในระบบการคาขาย

สลากจะตองไมเดือดรอน รัฐไมตองการท่ีจะใชเงินเหลาน้ีมาเปนรายไดหลัก แตเปนการประกอบการ 

ของประชาชนจํานวนมากท่ีมีอาชีพเหลาน้ี ประการแรก สวนประการท่ีสองคือ เปนสิ่งท่ีประชาชนยัง

ตองการอยู เพราะฉะนั้นในกรณีท่ีมีการเรียกรองอะไรตาง ๆ น้ัน ก็ขอเวลาใหเราสักเลก็นอย กําลังทําอยู 

ใชเวลาเหมือนกัน” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 9 มกราคม 2558)  

• “ใหรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาเสนอมาตรการเพ่ือใหสามารถ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดในราคา ๘๐ บาทท่ัวประเทศ” (ขอสั่ งการในการประชุม ครม.  

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 

•  “เร่ืองสลากกินแบง ผมเห็นเปนความเดือดรอนมานานแลว บางคนก็บอกวาเปนเร่ือง 

เล็ก ๆ นอย ๆ รัฐบาลน้ีไมเห็นนาจะตองมายุงวุนวาย แลวก็ทําไมได ผมจะทําใหได มีหลายมาตรการ 

เพราะวา สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือเราตองเปนไปตามกฎหมาย คือตัวลอตเตอร่ี เขียนไว 80 บาท ก็ตอง 

80 บาท ถาจะขาย 90 ก็ตองพิมพ 90 วันนี้พิมพ 80 ก็ตองขาย 80 เพราะฉะนั้นวันนี้เราตองมาเคลียร

ใหม ต้ังแต ตนทาง ปลายทาง ตนทางก็คือท่ีกองสลาก โควตาตาง ๆ ก็ตองมาเกลี่ยดูใหม อันไหนหมดอายุ

ไปแลวก็มาปรับ เพ่ิมโควตาตรงโนนตรงนี้ เพ่ิมเติมใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้น ตอไปนี้ในเดือนมิถุนายน 
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รับสลากได 2 ท่ี คือ สวนกลางรับท่ีกองสลาก  จังหวัดตาง ๆ  ไปรับท่ีจังหวัด” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 8 พฤษภาคม 2558) 

• “เพราะฉะน้ันการแกปญหาการขายสลากน้ัน ไมใชเร่ืองงาย ผมใหเวลามา 8 เดือนเต็ม ๆ               

ในการแกปญหาดวยกฎหมายปกติ ดวยระเบียบ ขอบังคบปกติ ก็แกไมได วันน้ีผมใชมาตา 44 ในการ 

ต้ังกรรมการใหม แลวก็เพ่ือจะทํางานใหไดโดยใชมาตร 44” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

8 พฤษภาคม 2558) 

 

5.1๓ การดูแลและรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชน 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เตรียมความพรอม 

เพ่ือปองกันและลดอุบั ติเหตุ และดูแลอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในเทศกาลป ใหม”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 23 ธันวาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําขอมูลและสถิติการเกิดอุบั ติ เหตุและการสูญ เสียชี วิต 

และทรัพยสิน และตรวจสอบเสนทางท่ีเกิดอุบัติเหตุและจัดทําขอมูลสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 6 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงคมนาคมเรงรัดการแกไขปญหาดวยการติดต้ังเคร่ืองก้ัน ปายหยุด ปายเตือนเนิน

ชะลอความเร็ว  ไฟสัญญาณเตือนตาง ๆ ตามจุดตัดทางรถไฟท่ีสํารวจพบท้ัง 1,359 แหง  และพิจารณา

แนวทางการสรา งอุ โมงค รถ ไฟลอดผ านถนน 

ตามแยกต าง ๆ เช น  สี่ แยกยมราช  เป นตน”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม 3 มีนาคม 2558) 

 

 

 

 

 

5.1๔ การแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปา 

 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  

และหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขและอพยพผูบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ปากันชน ท่ีราชพัสดุ และพ้ืนท่ีของทหาร  

ใหออกจากพ้ืนท่ี โดยใหจํากัดเฉพาะรุนพอ-แม หากถึงรุนลูก/หลานตองออกจากพ้ืนท่ี และหามบุกรุกเพ่ิมเติม  

พรอมท้ังจัดทําขอมูลของคนท่ีไดขึ้นทะเบียนขอรับท่ีดินทํากินและผูท่ีบุกรุก ท้ังน้ี ใหเก็บและสํารองท่ีดินท่ี

จัดสรรไวสวนหนึ่งสําหรับกรณีจําเปนตองรองรับการแกไขปญหาท่ีดินเปนกรณีเรงดวน  รวมท้ังจัดหาพ้ืนท่ีท่ี

เสื่อมโทรมใหกับผูท่ีถูกอพยพจากปา ต้ังแตวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนลําดับแรก เพ่ือเขาทํากินใน
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ลักษณะปาชุมชน แตท่ีดินยังเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ” (ขอสั่ งการ นรม. คกก. นโยบายที่ ดินแหงชาติ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ๗ พฤศจิกายน 255๗) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดกาฬสินธุ) ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับประชาชน 
กรณีท่ีดินท่ีเกิดความขัดแยง เชน การบุกรุกท่ีปาสงวน ซึ่งถือเปนความผิดกฎหมาย และแจงใหประชาชน
ไปลงทะเบียน เพ่ือจัดสรรท่ีดินทํากินรวมกัน ตลอดจนเร่ืองการลักลอบปลูกยางพารา ฯลฯ ตองนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติพิจารณาอีกดวย” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ขอนแกน 
และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือปองกันแกไขปญหาไฟและหมอกควัน บุกรุกปาและเผาไรนา ซึ่งจะตองแกไขจากสาเหตุของปญหา”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาการถือครองท่ีดิน รวมถึงใหพิจารณาบทบัญญัติ

กฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันวามีอุปสรรคอยางไร” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงดําเนินการปลูกปาทดแทนในพ้ืนท่ีปา 

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงจัดหาท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกร และสงเสริมการเกษตร

ตามแนวพระราชดําริ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 18 กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

• “การบุ กรุกทรัพยากรธรรมชาติ ป าไม  และการจั ดสรรท่ี ดิ นทํ ากินก็มี ความก าวหน า

ตามลําดับ ประชาชนผูมีรายไดนอย ผมใหความเรงดวน ติดกฎหมายหลายฉบับ ใชเวลา ถาใชหลาย ๆ 

กระทรวง งานเดียวบางที 3-5 กระทรวง อาจจะตองใชเวลาเปนป แกกฎหมาย กวาจะบูรณาการได  

อะไรได ไมได วันนี้เราบูรณาการให กฎหมายติด อาจจะใช ม. 44 เรียกวาสรางสรรค ไมอยางนั้นทําไมได

หรอก ใช เวลาเปนป ๆ แลวไมทัน ไมทันตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น อยางท่ีเกิดขึ้นมาแลว ถาไมมี

มาตรา 44 ใชไมไดทําไมได แลวรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็กําหนดใหทํา เพ่ืออยางน้ีเทาน้ัน” (รายการ        

“คืนความสุขใหคนในชาติ” 3 เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (โดยกรมปาไม) รวมกับกระทรวงมหาดไทย 
และองคการปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนการปลูกพืชท่ีมีประโยชนในปาชุมชน เชน ตนไผ เพ่ือนํามาใช
ในการผลิตถาน หรือนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนปลกูตนไมคนละ ๑ ตน
ในฤดูฝนหนา โดยใหชวยกันปลูกทุกป และระบุชื่อคนปลูก โดยอาจกําหนดหลักเกณฑเมื่อปลูกตนไมครบ 
๕ ตน สามารถนําไปลดภาษีได” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 
  

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดพ้ืนท่ี ปาเศรษฐกิจ/ปาชุมชน/ 
ปาหมูบาน ใหชัดเจน และรณรงคใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหสรางความเขาใจกับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและลดความขัดแยง” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ว ม กั บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ก ระท รวง เก ษ ต รและส ห กรณ แ ล ะห น วย งาน 
ท่ี เก่ี ยวข อง ชี้ แจงทําความเข าใจ กับประชาชน 
เพ่ื อขอความรวมมื อไม ให มี การเผาป า  ท่ีส งผล 
ทําใหเกิดความเดือนรอน เชน เคร่ืองบินไมสามารถ 
ลงจอดท่ีสนามบินได และอากาศมีมลพิษ ฯลฯ รวมท้ัง
กําหนดมาตรการสรางความเขาใจกับประชาชน 
ในพ้ืน ท่ี ลดความขัดแย ง ลดการเผาปาในพ้ืน ท่ี 
เพ่ือลดปญหาหมอกควัน พรอมท้ังรณรงคและชี้แจง 
ใหเกษตรกรใชวิธีไถกลบตอซังขาวแทนการเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 

• “การเพ่ิมพ้ืนท่ีปา รอยละ ๔๐ ดังนี้  
       1) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางการรับรูใหกับประชาชนวามีพ้ืนท่ี

ถูกบุกรุกเทาไร หยุดการบุกรุก และใหเขาใจแนวทางและรวมมือการทําปาเศรษฐกิจ/ปาชุมชนท่ีเชื่อมตอ
กับปาอนุรักษ ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่ีประชาชนสามารถนําไปใชได 

       2) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางรายไดใหกับประชาชน โดย
ประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันดูแลการปลูกตนไมดวยตนเองเพ่ือใหมีรายได และใหขาราชการลดการ 
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหงบประมาณกลับสูประชาชน 

       3) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนดพ้ืนท่ีปลูกปาใหตรงกับความตองการของพ้ืนท่ี ใหมีการปลูกพืชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี รวมท้ังแกไข
ปญหาเร่ืองน้ํา ท้ังปญหาน้ําแลงซ้ําซากและอุทกภัยโดยใหขุดลอกแหลงน้ําใหลึกและใหไดมาตรฐาน 

       4) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมอบแนวทางการปลูกปาใหกับ
ประชาชน โดยใหปลูกไมตนเล็ก ใกลไมตนใหญ เพ่ือใหตนไมดูแลกันเอง เหมือนพอจูงลูก พ่ีจูงนอง  
โดยประชาชนดูแลตนไมในพ้ืนท่ี และรวมรับผิดชอบในการพลิกฟนผืนปาแนวใหม” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “การแกไขปญหา โดยยดึหลักการ เขาใจ เขาถึง พัฒนา  
       1) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทย  

โดยขาราชการนําหลักการดังกลาวมาแกไขปญหาในทุกมิติ และใหตรงกับความตองการของชุมชน รวมท้ัง
ตองปรับเปลี่ยนแนวการทํางานตามสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี เขาถึงใจของคนในพ้ืนท่ี ใหประชาชน 
มีสวนรวม และในอนาคตจะใชประโยชนจากปาไดอยางไร 

       2) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางความรูความเขาใจใหประชาชน
เห็นความสําคัญของการปลูกปาและใชแนวคิดการผสมผสานการอนุรักษ ดิน น้ํา และการฟนฟูทรัพยากร
ปาไม ควบคูกับความตองการดานเศรษฐกิจ 

 3) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการใหชุมชนรวมกันฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสํานึกการรักปาและดูแลผืนปาในชุมชน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ 
จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก 
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ท่ีเสนอโครงการปาครอบครัวเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และความมั่นคงทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินไปกําหนดวิสัยทัศนในระยะ ๑-๓ ป โดยใหชี้แจงผลการดําเนินงานท่ีได
ดําเนินการแลวเพ่ือทําใหตรงกับพันธกิจ โครงการท่ีแสดงตองเผยแพรใหประชาชนรับรูและนําไปปฏิบัติให
เกิดเปนรูปธรรม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “การรักษาทรัพยากรปาไม การจัดท่ีดินทํากิน และการปองกันไฟปา ดังนี้  
       1) จากการเยี่ยมชมรานท่ีจัดโดย กอ.รมน. และกองพันทหารราบท่ี ๕  กรมทหารราบท่ี ๗ 

ซึ่งนําสินคาของชาวไทยภูเขาในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง 
จังหวัดเชียงใหม มาจัดจําหนาย จึงใหดูแลทรัพยากรปาไมใหประชาชนในพ้ืนท่ีสูงไดดําเนินชีวิตรวมกับ
ธรรมชาติ โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงกลาโหม กอ.รมน.        
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดูแลพ้ืนท่ีปาไมรวมกับทุกภาคสวน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความม ี
สวนรวมในการรักษาปาไม /คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันไฟปา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในการเปนศูนยกลางการเรียนรู 
                 3) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูแลเร่ืองการปองกันไมใหตัด/โคน      
ตนยางนาหรือตนขี้เหล็ก ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสารภีและอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” (ขอสั่งการในการเดินทาง
ไปราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มถุินายน 2558)  

• “ใหสรางความเขาใจกับประชาชนท่ียังอาศัยอยูในปา โดยใหดําเนินการอพยพ/ยายไปอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีภาครัฐจัดไวให รวมท้ังสรางการรับรูในเร่ืองกฎหมายปาไมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ” (ขอสั่งการใน
การเดินทางไปราชการ จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการนําพ้ืนท่ีปากลับคืนจากนายทุน
เพ่ือใหประชาชนไดเชาอาศัย(แตไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน) และสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกฎหมาย
การจัดการท่ีดิน รวมท้ังราง พ.ร.บ. การเชาท่ีเพ่ือเกษตรกรรมซึ่งรัฐบาลอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือให
เกิดความเปนธรรม”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับทุกภาคสวนสนับสนุนการทํา CSR  
เพ่ิ ม  โดยให ทํ าเปน รูปธรรม เชน  ส นับสนุนใหมี การปลู กป า  เพ่ือให เกิดป าตน นํ้ า เปนตน”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมสงเส ริมการอนุ รักษการปลูกป า 
โครงการธนาคารตนไม จัดกิจกรรมปลูกปาใหเปนกิจกรรมในครอบครัว และใหกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  สงเสริมการปลูกตนไมตามแนวคันนา” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก  
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

• “ความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ํา ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ เราตองแกปญหา

เรงดวน โดยขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม การจัดสรรท่ีอาศัย ท่ีทํากิน มีปญหามากเพราะมีกฎหมาย 

ถืออยูทุกหนวยงาน ก็คือในเร่ืองของการบุกรุกทําลายปา จัดเปนท่ีทํากิน วันนี้ก็ตองมีการจัดระเบียบ มีการ

ขอคืนพ้ืนท่ี ในเร่ืองของการหาท่ีทํากินให”  (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558) 
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5.1๕ การจัดที่ดินทํากินแนวใหม 
  

• “ใหจัดสรรท่ีดินใหแกประชาชน
ท้ังประเทศในรูปแบบใหม (รูปแบบเดิม เชน 
การให เอกสารสิทธิ์ และ สปก. เปนตน)  
โดยให กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
ท รัพ ยากรธรรมชา ติ แล ะสิ่ งแวดล อม  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหดูแลประชาชน
ท่ี ไ ร ท่ี ดิ น ทํ า กิ น เพ่ื อ ให มี ท่ี ดิ น ทํ า กิ น  
โดยเปนการเขาทําประโยชนเปนกลุมหรือ 
ในลักษณะสหกรณ แตไมมอบเอกสารสิทธิ์
ให ถื อค รอ ง  ท้ั งนี้  ต อ งส อ ด ค ล อ ง กั บ 
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดนและสอดคลอง
กับ โซน น่ิง/การปลูกพืชดวย” (ขอสั่ งการ  นรม. คกก. นโยบายที่ ดินแห งชาติ  ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๗   
๗ พฤศจิกายน 255๗)  

• “เร่ืองการจัดท่ีดินทํากิน เราจะจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ก็ไดกําหนด

เปาหมายในการจัดท่ีดินทํากินในป 2558 ใหกับราษฎร จํานวน 63,000 ราย และกําหนดเปาหมาย 

การตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปท่ีดินในดานสิทธิและการทําประโยชนในท่ีดินของเกษตรกรท่ีไดรับ

สิทธิจํานวน 12.33 ลานไร 1,024,044 แปลง  ในปท่ีผานไดเห็นชอบใหดําเนินการจัดสรรท่ีดินจํานวน 

58,000 ไร ใหกับราษฎร จํานวน 9,000 ราย ใน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม มุกดาหาร ชุมพร 

นครพนม” (รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 23 มกราคม 2558) 

• “เร่ืองของการจัดท่ีดินทํากินเพ่ือปองกันการบุกรุกปา ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติน้ัน 

ปจจุบันไดดําเนินการไปแลว 2.71 ลานรายครอบคลุมพ้ืนท่ี 35.34 ลานไร ซ่ึงในลําดับตอไปน้ัน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็จะรวมกับกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินหนาจัดพ้ืนท่ีปาสงวนอีก จํานวน 

53,872 ไร รวมไปถึงการจัดท่ี ดินในเขตสํานักงานการปฏิ รูป ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

อี ก  4,683 ไร  เ ร่ือ ง น้ี รั ฐบ าลต อ งข อ ความ ร วม มื อ จากป ระช าชน ท่ีอ าจจะได รับ ผลกระท บ 

จากการจัดท่ีดินทํากินน้ีบาง ก็ขอใหทุกคนเขาใจวาพ้ืนท่ีปาน้ันเปนพ้ืนท่ีสงวนท่ีจําเปนตองมีการปกปองดูแล

เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน ภัยพิบัติทางธรรมชาติท้ังหลายไมวาจะเปนภัยแลง หรืออุทกภัยท้ังหมดน้ัน 

เ กิ ด จ าก ก า ร ตั ด ไม ทํ า ล า ย ป า ท้ั งสิ้ น  เพ รา ะบ าน เร า เป น ป า ฝ น ” (ร า ยก า ร  “คื น ค ว า ม สุ ข 

ใหคนในชาติ”  6 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดชุมชนเมืองใหแยกจากท่ีทําการเกษตรใหชัดเจน                 
เพ่ือใหงายตอการจัดการในเร่ืองสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให ท่ัวถึง” (ขอสั่ งการ นรม. จ.นครราชสีมา                  
2 กุมภาพันธ ๒๕58) 

• “ใหกระทรวงวิทยาศาสตร โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GITSDA) 

ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  ในการใชแผนท่ี
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เพ่ือการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล จากโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา”  (ขอสั่งการในการเดินทาง

ไปราชการ จ.เชียงใหม ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

•  “การจัดทําผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน
พ้ืนท่ี และเร่ิมมีปญหาการตอตานการจัดทําผังเมือง ใหกระทรวงมหาดไทยสรางความเขาใจใหตรงกันเพ่ือให
บรรลุเปาหมายในการจัดทําผังเมือง” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  ๘ สิงหาคม 
2558) 

• “การจัดการดานท่ีดิน ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการรวมกับ 
สวนราชการท่ีเก่ียวของในการใชมาตราสวนท่ีดินในอัตราสวนเดียวกัน และบูรณาการและหามาตรการ 
จัดระเบียบ วางผังเมือง เพ่ือสรางชุมชนเมืองในจังหวัดตาง ๆ” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ตาก  
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

5.1๖ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรนํ้า) ประสานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กรมชลประทาน) ดําเนินการการสรางอางเก็บน้ํา แบบพวง หรือ อางพวง (ท่ีมีอางหลายอาง
เชื่ อมโยงกัน) เพ่ือเปนการเชื่ อมโยงแหลง นํ้าตาง ๆ รวมท้ังวางแผนในการสงและระบายนํ้า 
ให ความเหมาะสมตามหวงเวลาฤดูการเพาะปลูกของแตละพ้ืนท่ี” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ         
จ.ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรนํ้า) ประสานหนวยงาน      
ท่ี เก่ียวของ เรง รัดติดตามการดําเนินงานโครงการขุดลอกหนองนํ้าในโครงการอนุ รักษฟ น ฟู 
แหลงน้ําหนองใหญ  เพ่ือใหสามารถจุน้ําไดอยางเต็มศักยภาพ และใหบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการ
ใชอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังรองรับการบริหารจัดการนํานํ้าดิบไปผลิตนํ้าประปาของ
ภูมิภาค  ท้ังน้ี ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เรงดําเนินการตาม 

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (ป พ.ศ. 2558 - 2569) โดยในการคัดเลือกเอกชน

ผูเขารวมโครงการจะตองกํากับใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได” (ขอสั่งการในการ

ประชุม ครม. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  แกปญหาการขาดแคลนนํ้าในกระบวนการผลิต                
ซึ่งอําเภอพิมายไดจัดใหมีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ ๒ โครงการ คือ การพัฒนาลําน้ําเค็ม 
และลําน้ํากระแทกท่ีจะเปนตนแบบในการพัฒนาบริหารจัดการโครงการแหลงน้ําอ่ืน ๆ ตอไป” (ขอสั่งการ
ในการเดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา 2 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มท. และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ําใหมีผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการขยายระบบ

ประปาหมูบาน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (โดยกรมชลประทาน) ดําเนินการพิจารณาจัดทําโครงการ
สรางฝายตามความเหมาะสม และวางแผนโครงการจัดทําแหลงน้ําในป ๒๕๕๙ รวมท้ังสนับสนุน สงเสริม 
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และใหความรูแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํานอย” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  ๕ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    
(โดยกรมทรัพยากรน้ํา) เรงดําเนินการสรางอางเก็บน้ําแมเลาะ ในวงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ซึ่งปจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลแมทา อําเภอแมออน ยังไมมีอางเก็บนํ้า) รวมท้ังขอใหเรงดําเนินการแหลงนํ้า
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม เพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าใหแกประชาชน 
ในพ้ืนท่ี” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม ๕ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตรวจสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพอางเก็บน้ําท้ังในดานปริมาณ
การเก็บกักนํ้า และเรงรัดดําเนินงานในสวนท่ียังไมแลวเสร็จใหรองรับการเก็บกักนํ้า” (ขอสั่งการในการ
เดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ วางแผนการวางระบบสํารองน้ําโดยวิธีผันน้ําจากฝงตะวันตก
ผันไปยังอางเก็บน้ําฝงตะวันออกเพ่ือเปนแผนการสํารองน้ําในอนาคต” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ 
จ.ฉะเชิงเทราและ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “การบริหารจัดการน้ํา ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 

       ๑) การบริหารจัดการนํ้าเปนปญหา
ท่ีสําคัญท่ีตองแกไขปญหาใหได ดังนี้ (๑) วางแผน 
การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ โดยนําแนว
ทางการบ ริหารจัดการ นํ้ าระดับสากลมาใช  
(๒) การพัฒนาแหลงน้ําใหสะอาด โดยเฉพาะแหลง
นํ้ า  นอกเขตชลประทาน  (๓ ) ป รับ เป ลี่ ย น
พฤติกรรมการเพาะปลูกและเปลี่ยนผูปลูกเปนผูคา
แทน (๔) ทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการ
บริหารจัดการน้ําของรัฐบาล 

       ๒) ใหบูรณาการปรับปรุงแผนบริหาร
จัดการน้ําท่ีไมชัดเจนและไมสอดคลองกันใหอยูในกรอบ   ท่ีเปนไปไดตามยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร (๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๙)” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ             จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “การจัดสรรทรัพยากรนํ้าเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําการใชนํ้า ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 

       ๑) ลดความเหลื่อมล้ําเร่ืองการใชน้ํา ใหสรางอางเก็บน้ํา ทําแกมลิงเก็บกักน้ํา และเติมน้ําใน
อางเก็บน้ําตาง ๆ เพ่ือเก็บไวใชในไรนา โดยใหมีอางเก็บน้ําหมูบาน และงดทํานาปรัง  
                 ๒) ใหมีการจัดสรรทรัพยากรนํ้าสําหรับรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และใหเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภคของประชาชนใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรม 
                 ๓ ) ให ศึ กษาโครงการ ทํ าท อลอดคลองแม นํ้ าบ างปะกงเข าสู พ้ื น ท่ี การเกษตร  
ต. สาวชะโงก ต.เสม็ดเหนือ ต.เสม็ดใต อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือแกปญหาขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ี”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มถุินายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีราชพัสดุหรือท่ีดินของ 
ทส. รวมถึงท่ีดินของประชาชนท่ีเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมซ้ําซาก เพ่ือนํามาทําเปนทะเลสาบขนาดใหญแหงใหม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําแหงใหม ลักษณะแบบทะเลสาบน้ําจืด เชน บึงบอระเพ็ด กวานพะเยา เปนตน สําหรับไว
กักเก็บนํ้าและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว รวมท้ังใหสํารวจความเหมาะสมในการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล 
ของประชาชน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง 10 มิถุนายน 2558) 

• “การดําเนินงานโครงการขุดอุโมงคผันน้ําเขื่อนแมแตง–แมงัด-แมกวง- โครงการขุดอุโมงคผันน้ํา
เขื่อนแมแตง-แมงัด-แมกวง เปนโครงการระยะยาว ๖ ป แตในระหวางน้ีตองปรับแผนการดําเนินการใหสามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนาเร่ืองการบริหารจัดการนํ้าของประชาชนในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยให กษ. สงเสริม         
ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ อาทิ จัดทําแหลงนํ้าขนาดเล็กควบคูกับโครงการขุดบอปลา ฯลฯ      
ทําอยางครบวงจร” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม 29 – 30 มถุินายน 2558) 
 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณบริหารจัดการน้ํา ดังนี้ 
       1) ใหเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําในป ๒๕๖๙ เพ่ิมพ้ืนท่ี ๑๐ ลานไร รวมเปน ๔๐ ลานไร  เนื่องจากพ้ืนท่ี

ปาไมลดนอยลงสงผลตอปริมาณน้ําตนทุนทําใหกระทบการสงออกสินคาทางการเกษตรลดลงตามปญหาภัยแลง 
ท้ังนี้ ตองวางแผนการใชน้ําเพ่ือรองรับในอนาคต 

         2) ใหดําเนินการตามแผนงานโครงการตามงบประมาณปกติและสงเสริมการขุดแองนํ้าในคลอง  
ใหลึกเปนชวง ๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการกักเก็บนํ้าซึ่งมีลักษณะคลายทองงู” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ      
จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษรตรและสหกรณสนับสนุนการสรางแหลงเก็บน้ําท่ีมีลักษณะคลายเตาขนมครก  
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น และขุดคลองใหลึกขึน้ในจุดท่ีสามารถทําไดเพ่ือเปนการสรางพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําธรรมชาติเพ่ิมขึ้น” 
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558) 

• “พ้ืนท่ีแลงซ้ําซาก ขอใหพิจารณาทําอยางอ่ืน เปลี่ยนจากการทํานา ทําไร ไปทําพืชสมุนไพร 
เชน เลี้ยงหมามุ ยอินเดีย เพ่ือทํายา (สรางความเขาใจในเชิ งทองถ่ิน : ประชาชนระดับลาง) 
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น งบประมาณ ขอไมใหซ้ําซอนกับโครงการพระราชดําริ เนนสรางความเขมแข็ง
ใหกับประชาชน โดยใหมีการปรับเปลี่ยน การทําการเกษตร เชน ปลูกพืชโดยใชน้ํานอย จึงขอใหพิจารณา
ทบทวนในรายละเอียด เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกัน โดยนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมารวมพิจารณาดวย ใหประชาชนได เรียนรูวาจะอยู กันอยางไร การพัฒนาลุมน้ํา                 
การพัฒนาการเกษตร ใหพิจารณาวาอยูในเขตหรือนอกเขตชลประทาน โดยพิจารณาจากของเดิมหรือ
ของใหม ซึ่งตองใชงบประมาณของทองถ่ิน จึงขอใหพิจารณางบประมาณใหดวย การจัดกลุมใชน้ํา ขอใหมี
ความชัดเจนในเร่ืองการจัด Zoning  วาใครไดประโยชน ขอใหหาวิธีการบริหารจัดการนํ้าใหได”               
(ขอสั่งการ นรม. คกก. ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๒๒ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแนวทางสรางทะเลสาบเพ่ือกักเก็บนํ้าและขุดบอขนมครก  
โดยใหพิจารณาความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี และใหเพียงพอตามความตองการ เน่ืองจากในป ๒๕๕๘ 
ปริมาณฝนเฉลี่ยนอยกวาปท่ีผานมาทําใหปริมาณน้ําตนทุนมีปริมาณจํากัด” (ขอสั่งการในการเดินทาง 
ไปราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) รวมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) 
สรางความเขาใจและดําเนินการแกไขปญหากรณีประชาชนได รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล  
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เชน การดูแลประชาชนตนนํ้า ทายนํ้า และชาวประมงท่ีไดรับผลกระทบกรณีระดับนํ้าสูงขึ้น เปนตน”  
(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

• “การบริหารจัดการนํ้าให เพียงพอตอการทําการเกษตรในป น้ี นับวาเปนเร่ืองท่ียาก 

ในสถานการณปจจุบัน ทุกคนทราบดี สถานการณน้ําเปนอยางไร น้ําในเขื่อน น้ํานอกเขื่อน น้ําฝน น้ําทา 

นอยกวาปท่ีแลวมาก วันน้ีตองมองใหครบวงจร ทุกมิติในเวลาเดียวกัน เชน วันน้ีรัฐบาลตองคํานึงถึง 

นํ้าอุปโภค บริโภค และสําหรับการรักษาระบบนิเวศนทางธรรมชาติอีกดวย ขอรองกัน ขอใหพ่ีนอง

เกษตรกรไดเชื่อฟงในคําแนะนําของเจาหนาท่ี หรือภาครัฐ  อันจะทําใหเปนประโยชนตอตัวทานเองและก็

รักษาสมดุลในภาพรวมดวย ผมไมไดมุงหวังจะทําเพ่ือใครเปนการเฉพาะ” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 27 พฤศจิกายน 2558)  

 

 

5.1๗ การเตรียมการและใหความชวยเหลือประชาชนจากปญหาภัยแลง 
 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)ติดตามการรายงานและการ

พยากรณเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศและระดับนํ้าอยางใกลชิดเพ่ือเตรียมการประสานงานกับหนวยงาน               

ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงกลาโหม เปนตน ในการปองกันภัยและประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ี                

เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

๒๕๕๘ ท่ีคาดวาจะเกิดภาวะภัยแลง โดยใหดําเนินการวิเคราะหผลกระทบจากภัยแลงท่ีมีตอประชาชน 

โดยเฉพาะดานการเกษตร” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยติดตามการรายงานและพยากรณเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศและระดับน้าํ

อยางใกลชิด ใหดําเนินการวิเคราะหขอมูลวาภัยแลงจะสงผลกระทบตอประชาชนในแตละพ้ืนท่ีอยางไร 

โดยเฉพาะดานการเกษตร ให มท. เรงดําเนินการตามมติ และใหสวนราชการติดตามสภาพอากาศ 

และระดับน้ําอยางตอเนื่อง รวมท้ังให กษ. ดําเนินการปฏิบัติการฝนหลวงใหแกเกษตรกรและประชาชนใน

พ้ืนท่ีตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดภัยแลง เพ่ือเก็บกักนํ้ารองรับไวใชเพ่ือเกษตรกรรม รวมท้ังปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๔ ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเรงประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับประชาชนถึงผลกระทบ 

และเตรียมความพรอมรองรับการเกิดปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคดวย” (ขอสั่งการ 

ในการประชุม  ครม. 21 ตุลาคม 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรงรัด

การดําเนินการ โดยกําหนดมาตรการเตรียมความพรอมรองรับปญหาภัยแลงท่ีอาจสรางความเสียหาย 

กับพืชผลทางการเกษตรและปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยเร็ว และรายงาน 

ใหคณะรัฐมนตรีทราบ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 12 พฤศจิกายน 2557) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานเชื่อมโยงขอมูลกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน, กรมสงเสริม
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การเกษตร) มท. (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง โดยใหใช “ศูนยดํารงธรรม” เปนกลไกในการประชาสัมพันธขอมูล 
ในประเด็นตาง ๆ ไดแก (๑) ใหประชาสัมพันธเนนย้ําการกําหนดพ้ืนท่ีใหเวนทําการเพาะปลูกขาวนาปรัง
ในฤดูแลง รวมท้ังการปรับลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวปรัง (๒) ใหคําแนะนําในการปลูกพืชฤดูแลงท่ีใชน้ํานอย/
ปลูกพืชระยะสั้น (๓) ขอมูลอ่ืน ๆ เชน การใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว, แผนการบริหารจัดการ
น้ําในพ้ืนท่ี, การกําหนดผังเมืองในอนาคต เปนตน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัด
ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประสานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมจัดทํา
แผนงานรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังดานเกษตร (เพาะปลูก/
ประมง ฯลฯ) ปญหาภัยแลง อุทกภัย ภัยหนาว เปนตน”  (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัด
ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประสานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณในการแบงเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในแตละพ้ืนท่ีใหมีความชัดเจน รวมท้ังใหจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
จากมากไปหานอยตามลําดับความสําคัญเพ่ือประโยชนในการจัดสรรงบประมาณ” (ขอสั่งการ 
ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ พิจารณากําหนดแนวทางใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสรางแหลงเก็บกักนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 13 มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เรงรัดการดําเนินการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ประสบภัยแลง” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 20 มกราคม 2558) 

• “ให กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ                

และกระทรวงมหาดไทย สํารวจพ้ืนท่ีซึ่งประชาชนมีความตองการใชนํ้าบาดาลและพิจารณากําหนด 

แนวทางการใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว เชน การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใหสามารถขุด

เจาะบอบาดาลเพ่ือนําน้ําขึ้นมาใชประโยชนตอไปได” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 3 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ติดตามสถานการณภัยแลง

อยางใกลชิด และใหพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เชน 

การขุดบอนํ้าบาดาล การดูแลรักษาแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เปนตน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                  

18 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทยเรงชี้แจงทําความเขาใจกับ

ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรใหชะลอการเพาะปลูก” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 16 มิถุนายน 

2558) 

• “ใหกระทรวงกลาโหมสํารวจพ้ืน ท่ีทางการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว ซึ่ ง 

ไดรับผลกระทบจากกปญหาภัยแลง แลวจัดลําดับความเรงดวนของแตละพ้ืนท่ีเสนอนายกรัฐมนตรี”                   

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. 16 มิถุนายน 2558) 
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• “ใหคณะกรรมการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ 

ภัยแลง โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงสํารวจและขุดแหลงนํ้าบาดาลเพ่ิมเติม 

รวมท้ังจัดทําแหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กทุกหมูบาน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. 16 มิถุนายน ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรงผลักดันและสงเสริมการทํานาโดยใชน้ํานอย การปลูกพืช
เสริมบริเวณคันนา การปลูกพืชหนาแลง พืชสวน การสรางบอกักเก็บนํ้าสวนตัว รวมถึงการขุดรองนํ้าให
ลึกมากยิ่งขึ้น” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายและบริหารจัดการขาว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ๑ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหมีการจางงานพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ซึ่งไดมีการรวบรวบขอมูลไวแลว ท้ังการทํานา ทําไร
และทําสวน โดยใชแนวทางการดําเนินการกลไกของ 3 ภาคสวน ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และคสช. มีการศึกษาพ้ืนท่ีเปาหมายโดยการใชงบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
แตละจังหวัดในวงเงิน จังหวัดละ 10 ลานบาท  และให กระทรวงมหาดไทยจัดทําขอตกลงกับ
กระทรวงการคลัง เพ่ือจัดจัดทําแผนงานการสรางงานในพ้ืนท่ี” (ขอสั่งการ นรม. คกก. ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๒๒ กรกฎาคม 2558) 

• “ใหการประปานครหลวงศึกษาเพ่ิมเติม เร่ืองการใชน้ํ าจากกลุมน้ํ าแมกลอง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพน้ําท่ีมาจากแมน้ําแมกลอง ใหกรมชลประทานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในอนาคตวา หากจะเปดใช 
นํ้ากนอางของเขื่อนสิริกิต์ิและเขื่อนภูมิพล ท่ีมีประมาณ 7,000 ลานลบ.ม. จะเกิดปญหาหรือไม ใหขาราชการ 
ลดการใชน้ํา 10 % และรายงานผลทุกเดือน  หากสวนราชการใดทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะพิจารณา
รางวัลเปนการตอบแทน”  (ขอสั่งการ นรม. คกก. ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๒๒ กรกฎาคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด)  
สรางการรับรู สรางความเขาใจ การประหยัดและการกักเก็บนํ้าไวใชโดยการขุดบอบาดาลเพ่ือลดภาระภาครัฐ
ในการใหความชวยเหลือเพ่ือการแกไขปญหาภัยแลง” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

•  “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดท่ีประสบภัยแลง) ประสานขอความรวมมือจากกองทัพบก 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมใหความชวยเหลือเร่ืองน้ําอุปโภค/บริโภค 
แกพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาภัยแลงอยางเรงดวน เพียงพอ และท่ัวถึง โดยจะตองไมเกิดปญหาการขาดแคลน 
น้ํ า อุ ป โภคบริ โภคอีก”  (ข อสั่ งการในการเดิ นทางไปราชการ ณ  จั งห วัดขอนแก น และกาฬสิ น ธุ  
19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน 
การติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําจากแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยแลงไดตามความจําเปน 
และความเหมาะสม”  (ข อสั่ งการในการเดิ นทางไปราชการ ณ  จั งห วัดขอนแก น และกาฬสิ น ธุ  
19 พฤศจิกายน ๒๕57) 
 

5.๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 

• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงแกไขปญหาการปลอยนํ้าเสีย 

ของสถานประกอบการ ลงสูลําคลองของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

ของแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี” (ขอสั่งการในการประชุม 

ครม. 21 ตุลาคม 2557) 
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• “ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมกันกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน กรณีการควบคุมการจัดต้ังโรงงานผลิตไฟฟา               
จากขยะในนิคมอุตสาหกรรม โดยตองแยกประเภทขยะใหชัดเจนและไมปะปนกันระหวางขยะชุมชนกับ
ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งระหวางทางนําขยะอุตสาหกรรมไปเขาโรงงานกําจัดและผลิตกระแสไฟฟา                  
ตองไมใหขยะอุตสาหกรรมร่ัวไหลหรือหลุดรอดระหวางทาง” (ขอสั่งการ นรม. คกก. นโยบายพลังงาน
แหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑๖ กุมภาพันธ 2558) 

• “เร่ืองขยะมูลฝอยและของเสยีอันตราย รัฐบาลประกาศไปแลววา “การจัดการขยะมูลฝอยตอง

เปนวาระแหงชาติ” เพราะขยะปหน่ึงหลายลานตัน คางอยูก็หลายแสนท่ีเก็บไมได เก็บไดอะไรเหลานี้ 

เพราะฉะน้ันไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปจัดทํา Roadmap แลว 

วาจะจัดการอยางไร ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะทําอยางไร ขับเคลื่อนใหทุกคนไดรวมกัน” 

(รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 20 กุมภาพันธ 2558) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก บูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการสรางความเขาใจเร่ืองประโยชนและกระบวนการบริหารจัดการ
ผลิตพลังงานท่ีมีเทคโนโลยี มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานในการจัดการเร่ืองสิ่งแวดลอม โดยใหมีการจัด
โครงการศึกษาดูงานของผูนําและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา พรอมท้ังจัดใหมีการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานโรงงานตนแบบท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือลดการตอตานการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ 
รวมท้ังใหเรงดําเนินการจัดทํากฎหมายเพ่ิมเติมในเร่ืองการขนยายขยะ การแยกขยะ ฯลฯ” (ขอสั่งการ 
นรม. คกก. สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ๒๙ พฤษภาคม 2558) 

•  “ในสวนของกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนของชาติ เชน ตาวิเศษ 

การสรางวินัยในโรงเรียน การจัดการขยะอยางยั่งยืน การประกวดโรงเรียน ชุมชนปลอดขยะ เปนตน ท้ังนี้ 

ผมอยากให ทํากันอยางตอเน่ือง ไมใช ทําแบบไฟไหมฟาง ทําเปน วัน ๆ ไป ทําเปนชวง ๆ ไป  

และก็หายเงียบไปอีก ตองทําจนเปนนิสัยใหได เพราะวาวันนี้ก็บนกันวาอากาศรอนเหลือเกิน ฝนตกผิดฤดู

บาง ฝนไมตกบาง ทอตัน น้ําทวม น้ําแลง ขยะเยอะแยะไปหมด เปนผลกระทบจากสิ่งแวดลอมท่ีถูกทําลาย

ท้ังสิ้น” (รายการ “คืนความสขุใหคนในชาติ” 5 มิถุนายน 2558)  

• “รัฐบาลปจจุบัน ไดประกาศให “ขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ” ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

วันน้ีไดมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทํา Roadmap การจัดการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แลวขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนเขามารวมดําเนินการอยางบูรณาการ ใน

เร่ืองนี้ผมไดจัดระเบียบใหมเล็กนอย คือใหกระทรวงมหาดไทยเปนหลัก เพราะเปนผูท่ีอยูใกลชิดประชาชน

มากท่ีสุด และเปนผูท่ีดูแลพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี เพราะฉะน้ันเปนการทํางานรวมกัน” (รายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” 5 มิถุนายน 2558)  

• “การแกไขปญหาเหมืองแรอัครา ใหตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีประชาชนรองเรียนกรณีปญหา
ไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแรทองคําและประกอบโลหกรรมของบริษัทอัคราไมนิ่งฯ ในพ้ืนท่ีรอยตอ 
๓ จังห วัด ไดแก  จังห วัดพิษณุ โลก จังห วัดเพชรบู รณ  และจังหวัดพิจิตร  ท้ั งน้ี  ใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสานหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ พิจารณาดําเนินการและให 
ความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอนจากกรณีดังกลาว” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ            
จ.พิษณุโลก 30 มิถุนายน 2558) 
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• “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทย และหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขยะลนเมือง โดยหาวิธีการสรางมูลคาของขยะหรือเปลี่ยนแปลงขยะ 
ใหเปนพลังงาน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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6. ดานการทองเที่ยว วฒันธรรม และการกีฬา 
 

 

 การทองเท่ียว  วัฒนธรรม  และกีฬา  เปนสิ่งท่ีเปนท่ีเชิดหนาชูตาของประเทศไทย  รัฐบาลได

สงเสริมศักยภาพดานการทองเท่ียวของไทย โดยการผนวกผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน การรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม การเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกนักทองเท่ียว รวมถึงได 

ใหความสําคัญกับการกีฬา เพ่ือใหคนในชาติเห็นความสําคัญของกีฬา ในการสรางงานสรางรายได                  

สรางสุขภาพท่ีแข็งแรง  สรางชื่อเสียงภาพลักษณใหแกประเทศ  และสรางรายไดใหแกการทองเท่ียว  

 โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการสั่งการในดานการทองเท่ียว วัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ังการสั่งการ

ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย มาตรการสงเสริมการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางคุณคา 

และมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาดานการกีฬา รวมท้ังสิ้น ๔๒ คร้ัง ดังน้ี 

 

๖.๑ มาตรการสงเสริมการทองเที่ยว 
 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาพิจารณากําหนดถอยคําเพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ 

(branding) ของประเทศไทยท่ีเปนประเทศพัฒนา มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และกาวไปสูความเปนสากล 

โดยไมละท้ิงความเปนไทย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ประสานองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ดําเนินการพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีทองเท่ียวสําคัญท่ีสมควรจัดใหมีมาตรการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนการเรงดวน และรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงกําหนดมาตรการ

ดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวอยางเรงดวน รวมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพ่ือสราง 

ความมั่นใจใหแกนักทองเท่ียว” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พิจารณากําหนดยุทธศาสตรการทองเท่ียวของ 

ประเทศไทย พรอมท้ังกําหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคม 

และใหกําหนดตัวชี้วัดกิจกรรม และกรอบระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือเสนอ ครม. ตอไป”  

 (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

• “เน่ืองจากในระยะน้ีมีเหตุการณท่ีแสดงถึงความไมปลอดภัยจากการทองเท่ียวในประเทศไทย

หลายกรณี เชน การประทุษรายนักทองเท่ียวจนถึงแกชีวิต อุบัติเหตุทางเรือ จึงใหกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงกําหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 

อยางเรงดวน รวมท้ังกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําความผิดอยางเหมาะสม เพ่ือใหผูประกอบการเก่ียวกับ 

การท องเท่ียวเพ่ิ มความระมั ดระ วังในการใหบ ริการยิ่ งขึ้น”  (ขอสั่ งก ารในการประชุม ครม .  

21 ตุลาคม 2557) 
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• “การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดังนี้ 
                ๑) จังหวัดกาฬสินธุไดสนับสนุนใหมีการเลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลําปาว  นรม. จึงไดสั่งการ
ใหกระทรวงมหาดไทยประสานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศใหพ้ืนท่ีเหนือเขื่อนลําปางเปน
พ้ืนท่ีเลี้ยงปลาอยางถูกตองและชัดเจน รวมท้ังสนับสนุนใหมีการเลี้ยงปลาในกระชังเพ่ิมขึ้น พรอมให
พิจารณาจัดหาตลาดไวรองรับดวย  
                ๒) ให กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมพัฒนาเขื่อนลําปาวใหเปนแหลงทองเท่ียว ใหจัดกิจกรรมและกีฬาทางนํ้า 
เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ท้ังน้ี จะไดอนุมัติงบประมาณเพ่ือสรางท่ีพักนักทองเท่ียว โดยคํานึงถึงความคุมคา 
ในการลงทุน และให เนนการประชาสัมพันธเปนหลัก (สําหรับการจัดทําหาดทรายเทียมอยูระหวางการ 
ประกวดราคา)” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน ๒๕57) 

• “ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) จัดระเบียบของเมือง/จังหวัด ใหมีความปลอดภัย  
อํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมและรองรับการทองเท่ียว” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัด
ขอนแกน และกาฬสินธุ 19 พฤศจิกายน 2557) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาประชาสัมพันธสถานการณการทองเท่ียวของไทยซึ่งมี

รายไดเพ่ิมสูงขึ้น” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

• “เร่ืองของความมั่นคง วันน้ีทุกคนทราบดีอยูแลว สถานการณโลกมีความออนไหวในทุกมิติ 

เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีเราจะตองเตรียมการใหพรอมคือการเฝาระวังจะรวมมือกับเจาหนาท่ี อยาต่ืนตระหนก 

เปนเจาภาพท่ีดี เปนเจาบานท่ีดีในการตอนรับการทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง High Season นี้ 

และกิจการท่ีสําคัญ ๆ ตาง ๆ ทําอยางไรเราจะขจัดคนไมดี คนท่ีมุงรายตาง ๆ ท่ียังคงมีอยูบางในปจจุบัน 

ใหหมดไปจากประเทศไทยใหไดโดยเร็ว” (รายการ “คืนความสุข” 27 พฤศจิกายน 2558) 

• “ให กระทรวงการท องเท่ียวและกีฬา ประสานงาน กับกระทรวงการต างประเทศ  

เพ่ือประชาสัมพันธใหนทท.ชาวตางชาติไดทราบเก่ียวกับการประกันภัยใหแกนักทองเท่ียวดวย” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

•  “ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

หาแนวทางสรางทาเทียบเรือยอรช และทาเทียบเรือสําราญระหวางประเทศขนาดใหญ  โดยใหดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในป 2558” 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เรงรัดการกําหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียว และติดตามปญหาท่ีเกิดขึ้นดวย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุน และสงเสริม
ใหมีตลาดน้ํา เชน ตลาดน้ําวัดไทร เพ่ือเปนการสงเสริมธุรกิจชุมชน โดยการขายสินคา และอาหารบนเรือ 
ซึ่งเปนวิถีชีวิตตามริมคลอง รวมท้ังใหชุมชนดูแลและรักษาความสะอาดใหกับแมน้ําลําคลอง”  (ขอสั่งการ 
นรม. คกก. อํานวยการปทองเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๒๑ มกราคม 2558) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อํานวยความสะดวก และให
ความเปนธรรมกับประชาชน และชุมชน รวมท้ังรานคาตางๆ ท่ีอยูโดยรอบสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนลักษณะ 
Cluster โดยใหความสําคัญ และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม”  (ขอสั่งการ นรม. คกก. อํานวยการ
ปทองเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๒๑ มกราคม 2558) 
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• “ให กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของชี้แจง และทําความเขาใจ
กับประชาชนทุกชุมชน ในการใหความรวมมือสงเสริมความสงบเรียบรอย ลดความขัดแยง เพ่ือใหประเทศ
สามารถเดินหนาไปได รวมท้ังสงเสริมการเปนเจาบานท่ีดีในการตอนรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศ” 
(ขอสั่งการ นรม. คกก. อํานวยการปทองเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ๒๑ มกราคม 2558) 

•  “ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พิจารณากําหนด

อัตรากําลังตํารวจทองเท่ียวและงบประมาณใหมีความเพียงพอตอการดูแลนักทองเท่ียว โดยใหเสนอ

คณะรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) 

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา แกไขปญหากรณีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเกิดความแออัด 

และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองสุขาไม เพียงพอหรือชํารุด” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.                

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูแลแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะ อุทยาน ให อยู ในสภาพ ท่ีสะอาดและปลอดภัย”  (ขอสั่ งก ารในการป ระชุม  ครม .  

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดทําแผนท่ีแหลงทองเท่ียวแบงตามกลุมและแจกจาย

ตามสถานท่ีตาง ๆ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทําหนังสือเผยแพรขอมูล

เก่ียวกับประเทศไทยสําหรับชาวตางชาติ และหาชองทางจําหนายหนังสือดังกลาวในตางประเทศ”              

(ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม รวมกับผูประกอบการกําหนด

แนวทางการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัฒนธรรมไทยและการผลักดันเพ่ือเผยแพรผลิตภัณฑดานวัฒนธรรม”                

(ขอสั่งการในการประชุม ครม.  ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประชาสัมพันธใหตางประเทศมาลงทุนผลิตถายทํา
ภาพยนตรในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการสนับสนุนการทองเท่ียว” (ขอสั่งการ นรม. คกก. 
สงเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒ เมษายน 2558) 

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาประสานกับบริษัททองเท่ียวในเร่ืองการจัดทําบัตร 
สงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม”(ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  
๕ เมษายน 2558)   

• “ใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหมีการเปดเท่ียวบินตรง (Direct Flight)     

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  

•  “ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดการประชุม อบรม 

สัมมนาในตางจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น โดยใหใชบริการโรงแรมท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย” (ขอสั่งการใน

การประชุม ครม. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงคมนาคมรายงานความกาวหนาในการดําเนินการสรางทาเทียบเรือยอรชและ 

เรือสําราญตอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 สัปดาห” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
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• “ใหกระทรวงคมนาคมพัฒนาเสนทางขับขี่จักรยานในเขตการทองเท่ียวเชียงใหมท่ีเหมาะสม” 
( ข อ สั่ งก ารในก าร เดิ นท างไป ราชก าร          
จ.เชียงใหม  29 – 30 มิถุนายน 2558)   

• “ ให ก ร ะ ท รว ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ประสานรวมกับกระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
สงเสริมตอยอดสินคาตามโครงการสงเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรม 
( Cultural Product of Thailand- 
CPOT)  รวมท้ัง สงเสริมโครงการพัฒนา
ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามเสนทางถนนสายวัฒนธรรม “เสนทางสลา”  (ขอสั่งการในการเดินทาง
ไปราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มถุินายน 2558)   

• “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการกระตุน 

การทองเท่ียวภายในประเทศ เชน ในพ้ืนท่ีอุทยาน หรือขอความรวมมือจากผูประกอบการภาคเอกชน 

ใหจัดรายการสงเสริมการขาย” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ดําเนินการตรวจสอบมัคคุเทศก และธุรกิจนําเท่ียว 
ท่ีนํานักทองเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม เชน มัคคุเทศกเถ่ือน ฯลฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียว  
และสงเสริมภาพลักษณอันดีของประเทศ” (ขอสั่งการ นรม. คกก. รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา 
ทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๘ กรกฎาคม 2558) 

•  “ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเนนในเร่ืองโฮมสเตยใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว และคิดอัตราคาเชาพัก 
ท่ีไมแพงและเปนธรรม รวมท้ังตองศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียว และสงเสริม 
การทองเท่ียวเชิ งนิเวศเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม เชน การนําเรือพลังงานแสงอาทิตยมาใช ใน 
การชมห่ิงหอย และ ECO car รถไฟฟาในการนําชมสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน” (ขอสั่งการในการเดินทาง
ไปราชการ จ.ระยอง 20 กรกฎาคม 2558)  

• “ ให ก ร ะท รว งก า รท อ ง เ ท่ี ย ว 
และกีฬาสงเส ริมการท องเท่ียวเชิ งนิ เวศ  
แ ล ะ ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ให แ ก
นักทองเท่ียว” (ขอสั่งการในการเดินทางไป
ราชการ จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ) 

• “ ให ก ร ะท รว งก า รท อ ง เ ท่ี ย ว 
แ ล ะ กี ฬ า ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ต้ั ง ค ลั ส เต อ ร 
ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว  แ บ ง ป ร ะ เภ ท กิ จ ก ร ร ม  
จัดการท องเท่ี ยวแบบแพ็กเกจ ส ง เส ริม 
การทองเท่ียวตลอดท้ังป จัดเตรียมมัคคุเทศก
และสรา งความ เชื่ อม โยงการท องเท่ี ย ว
อาเซียน” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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6.2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
 

• “ใหกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกรมประชาสัมพันธสรางการรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของ 

ชนชาติไทยใหแกประชาชนมีความภาคภูมิใจ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑๗ มีนาคม 255๘) 

• “วันนี้ มีท้ังชาวตางชาติเขามาประเทศของเรา คนไทยมาเท่ียวกันเอง ถาตางชาติเขาตองการ

สัมผั ส ธรรมชาติ อันบ ริสุ ท ธิ์ งด งามชองชาติ  เพราะฉะ น้ั นการต อน รับขับ สู  ด วยยิ้ มส ยาม  

และความมีน้ําใจของคนไทยแลว และใหรับทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันงดงาม 

ซึ่งอาจจะเปนหนึ่งเดียวในโลก และจะเปนสิ่งดึงดูดใหชาวโลกเดินทางมาพักผอน มาศึกษาความเปนไทย 

วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ซึ่งอาจจะหาดูท่ีไหนไมไดอีกแลว” (รายการ “คืนความสุข” 17 เมษายน 2558)  

• “ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนําภูมิปญญาชาวบานหมอไมคลายเสนไปแสดงใน 
ตลาดแสดงสินคาเกษตรขางทําเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ          
จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง (10 มิถุนายน 2558)  

• “ใหกระทรวงวัฒนธรรม ประสานรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงาน                

ท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริมตอยอดสินคาตามโครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรม 

(Cultural Product of Thailand-CPOT) รวมท้ังสงเสริมโครงการพัฒนาชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ตามเสนทางถนนสายวัฒนธรรม “เสนทางสลา” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  

๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

• “ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมเติมเน้ือหาใหครอบคลุมประวัติ 
แหลงทองเท่ียวในโครงการ Ancient Lanna Tablet Tour Guide เพ่ือการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาใหครอบคลุมประวัติศาสตรของแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ใหมีความนาสนใจ” (ขอสั่งการใน
การเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม  29 – 30 มิถุนายน 2558) 

• “ดานศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียว ไดแก การแลกเปลี่ยนทางภาษา วัฒนธรรม                   

และการกีฬา รวมท้ังความรวมมือในการสงเสริมการทองเท่ียว เชน ใหมีการทองเท่ียวในลักษณะ

เปน “เพ็กเก็จ” เชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในภูมิภาค กับเพ่ือนเรารอบ ๆ บาน ถาโยงกันได ไปกันได                  

ก็จะดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในภูมิภาคของเราดวย แลวแตละประเทศก็จะมีรายได เราตองไมทอดท้ิงกัน                 

ถาเรามีความเห็นชอบท่ีรวมกัน เราก็ตองกําหนดในการต้ังเปาหมายวิธีการ” (รายการ “คืนความสุข”               

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

• “ใหกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการรณรงคสรางจิตสํานึกความเปนไทยใหเกิดขึ้นในสังคม และให 

นําเอกลักษณไทยไปเผยแพรในโอกาสตาง ๆ รวมท้ังกําหนดรูปแบบเคร่ืองแตงกายสําหรับรัฐมนตรี 

และคูสมรสเพ่ือใชในโอกาสงานพิธีการรับรองแขกตางประเทศและการเยือนตางประเทศ เพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณของประเทศ” (ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๑ กันยายน 255๘) 



นโยบายการบริหารประเทศ ๑ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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• “ใหกระทรวงวัฒนธรรมสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในเร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองแกเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหซึมซับและสืบทอดมรดกของทองถ่ินตอไป” (ขอสั่งการในการเดินทางไปราชการ 
จ.ตาก ๒ กันยายน ๒๕๕๘) 

•  “ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพ่ือสราง

เป นประวัติศาสตร ไทยให แก ชน รุนหลัง  รวมท้ั งให เผยแพรแก ชาวตางประเทศด วย น้ัน  ให 

กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความสําคัญในการนําเสนอ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เชน การโขน อาหารไทย ในรูปแบบท่ี

ดึงดูดและเขาใจงาย ผานชองทางการสื่อสารท่ีประชาชน

เข า ถึ งได ง าย  เช น  Social Media ห รือสื่ อ โทร ทัศน”  

(ขอสั่งการในการประชุม ครม. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 

๖.๓ การพัฒนาดานการกีฬา 

 

• “ ให ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ กี ฬ า 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล คาตอบแทน หรือการยกยองเชิดชูเกียรติใหแก

นักกีฬาและผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอยางตอเนื่องตอไป” (ขอสั่งการ

ในการประชุม ครม. 23 ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 
 

------------------------------------------------ 
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