
 
 

สรุปนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก 12  ด้าน 
ที ่ นโยบาย แนวนโยบาย 
1 การปกปูองและเชิดชู

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1)  สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ 
2) ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
3) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์  

2 การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย
ของประเทศ และความ
สงบสุข 
ของประเทศ 

1) รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
2) ปลูกจิตส านึก เกียรติภูม ิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิต
สาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ 
3) พัฒนาและเสริม สร้างการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล 
4) สร้างความ สงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 

3 การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1)  ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู     
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
3) ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โด 
4)  ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
5)  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

4 การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 

1) สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
4) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน 

5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 

1) เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
2) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
3) พัฒนาภาคเกษตร 
4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5) พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการ
ลงทุนในภูมิภาค 
6) พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 



 
 

8) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
9) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

6 การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค 

1) ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
2) ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นไป
ที่การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7 การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 

1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

8 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 

1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2)  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
      (1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของ
คนทกุช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
      (2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม ๔.๐โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
4) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มี
ความสามารถสูง 
5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
      (1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและ
ความยากจน 
      (2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
      (3) สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณา
การระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
     (1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
      (2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน 
      (3) ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณ าการการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
       (4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนา



 
 

ทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
        (5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและ
อุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระ
วิชาและในทุกกิจกรรมจัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลัก 

9 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2) ส่งเสริมการปูองกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย 
3) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
4) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงาน
ท า ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 

10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

1) ปกปูอง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
2) ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
6) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
7) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

11  การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1) พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อ
การประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
3) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
4) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
6) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ
การตรวจสอบภาครัฐ 
7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวนั 
8) กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการ
ให้บริการ 



 
 

12 การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

1) แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 

 
นโยบายเร่งด่วน 12  เรื่อง 

ที ่ นโยบาย แนวนโยบาย 
1 การแก้ไขปัญหาในการ

ด ารงชีวิตของประชาชน 
๑) การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๓) ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถ
มีที่อยู่อาศัย  
๔) ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้  
๕) จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกรที่เหมาะสม  
๖) ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง  
๗) รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 

2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน 
อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ 
เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และ
เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไป
สถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือ
รองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม 
มาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อ
เพ่ิมช่องทางการส่งออก 
ให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า 
ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง 
ตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับ
ประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม 
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง 
และการท่องเที่ยวชุมชน 



 
 

4 การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 

โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ าและ
คุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเปูาหมายรายได้เกษตรกรให้
สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้า
เกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัย
สินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริม
เกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้า
เกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร 

5 การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 

ยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้
กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงาน
พัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

6 การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 

โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเปูาหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสือ่สารไร้
สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศ
และตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ และการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 

7 การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 

1) สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร ์โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
2) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา 
3) การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล  
4) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ  
5) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
6) สร้างนักวจิัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ  



 
 

7) สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ 
และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง  
8) การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 

8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝุายการเมือง 
และฝุายราชการประจ า 

โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการ
ทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเฝูาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบ
ผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความสงบสุขใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 

โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ 
ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้ง
บริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และ
การยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความ
สงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ จากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของ
ประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล 

10 การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบ
จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและ
อนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติ
บุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็นลดข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของ
ประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ



 
 

การพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้ 
มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อน
การให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

11 การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

ตั้งแต่การปูองกันก่อนเกิดภัยการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย 
และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่องและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา 
การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน และการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 


