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ท่ำนประธำนรัฐสภำที่เคำรพ 

ตามท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ นั้น 
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดมั่นในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข และ ครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยเสร็จสิ้นแล้ว และขอน าเรียน
ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน 
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วันนี้ประเทศไทย ยังไม่พ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศยังต้องได้รับการ
บริหารที่ทุ่มเท เป็นพิเศษ จะปล่อยให้การบริหารด าเนินไปเหมือนภาวะปกตินั้น
ไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจของประเทศ อาจถล าลึกลงอีกจนยากท่ีจะเยียวยา 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกมิติ ด้วยแนวคิดของ
นโยบายใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาที่เข้าใจใน
รากเหง้าแห่งปัญหา และทันโลก ทันเหตุการณ์ 



ปัจจุบัน ประชาชนทุกระดับได้รับความเดือดร้อน อันเกิดมาจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับ รายจ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ก าลังซื้อของคน
ในประเทศตก รัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายที่จะด าเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน และ
น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ลด ค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย น าไปสู่การพอมีพอกิน และเหลือจากนั้น จึงน าไปสู่การ
สร้างชีวิตใหม่ โดยใช้กลไกทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาส ให้ประชาชนใช้ทุน
การปัญญา ศักยภาพส่วนตัว และสินทรัพย์ที่มีอยู่ท างานอย่างเต็มท่ี เมื่อประชาชนมี
รายได้ก็จะท าให้ครอบครัวมีรายได้ และประเทศชาติมีรายได้ ซึ่งจะกลายเป็นฐาน
ภาษีใหม่ให้รัฐมี รายได้มากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การลดภาระหนี้สินของประเทศในโอกาส
ต่อไป 
ในสถานการณ์นี้ รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนทางสังคม ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้เงินโดยไร้
เป้าหมาย เพราะการใช้จ่ายเงินเพียงอย่างเดียว มักจะก่อให้เกิดการสูญเปล่า ไม่
ได้ผล นโยบายของรัฐบาล อาทิ กองทุนหมู่บ้าน การจัดตั้งธนาคารประชาชน จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ใหม่ให้กับ ประชาชนและให้กับรัฐในที่สุด 
รัฐบาลตระหนักดีว่าประชาชนก าลังล าบาก เพราะฉะนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับ
โครงสร้างหนี้ ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์เบื้องต้นก่อน
น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ 
ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนและส าคัญยิ่งของรัฐบาล คือ การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การบริหาร สังคมและการเมือง 
โดยจะต้องด าเนินการไป พร้อม ๆ กัน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ์ โดย
ปัญหา มี ๒ ส่วน คือ 

๑. หยุดการหดตัวของเศรษฐกิจ ที่ก าลังก่อปัญหาทางสังคมให้กับประเทศ  
๒. การแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และ
สังคม ไปสู่ความ มีเสถียรภาพ และความมั่นคงอันยั่งยืนของประเทศชาติ 

ทั้งหมดนี้ จะไม่เป็นเพียงหยุดการทรุดตัวของเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะเป็นการ
กระจาย โอกาสให้กับชีวิตประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงการกระจายเงิน นอกจากนี้ยัง
เป็นการใช้สินทรัพย์ที่ส าคัญ คือ ภูมิปัญญา เพ่ือก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐานของการหารายได้ 
รัฐบาลตระหนักว่า ประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ นอกจากนั้น คนไทยยังมีทักษะ ฝีมือ ความมานะ และความขยันหมั่นเพียร 
ซึ่งถ้าได้รับการส่งเสริม และให้โอกาสจะเกิดการใช้พลังในแผ่นดิน ซึ่งเป็นพลังทั้ง
จากมันสมองของประชาชน และพลังจาก การบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินไทย จะ
สร้างให้ประเทศไทยกลับขึ้นมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ให้คนไทย ทุกคนกลับมายืนบนล า



แข้งตัวเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย อีกครั้ง
หนึ่ง 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน สามารถบรรลุถึงภารกิจ และด าเนินไปด้วย
แนวทาง ที่กล่าวมา รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินไว้ดังนี้ 

 
๑. นโยบายเร่งด่วน  
๒. นโยบายเศรษฐกิจ  
๓. นโยบายการสร้างรายได้  
๔. นโยบายการพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
๕. นโยบายด้านการคมนาคม  
๖. นโยบายการพัฒนาแรงงาน  
๗. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙ . นโยบายการพลังงาน  
๑๐ . นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง  
๑๑. นโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๑๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
๑๓. นโยบายด้านการต่างประเทศ  
๑๔. นโยบายความปลอดภัยของประชาชน  
๑๕. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  
๑๖. นโยบายพัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  
ผนวก 1  
ผนวก 2 
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การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามที่กล่าวมา ได้วางอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน และเพ่ือให้รัฐบาลสามารถด าเนินนโยบายจนบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ รัฐบาลจะต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการประเทศใหม่ และต้องเสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้การ
ด าเนินนโยบายส าคัญเร่งด่วนสามารถบรรลุผลทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-1.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-2.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-3.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-4.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-5.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-6.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-7.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-8.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-9.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-10.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-11.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-12.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-13.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-14.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-15.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/pt-16.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/mark_thak1.htm
http://www.eppo.go.th/doc/Gov-Policy/mark_thak2.htm


ในการนี้ รัฐบาลขอระบุกฎหมายที่รัฐบาลเห็นว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามมาตรา ๑๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในภาคผนวกแนบ
ท้ายค าแถลงนโยบายนี้และขอชี้แจงในภาคผนวกดังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะ
ด าเนินการอย่างใดเพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัติหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยถือว่า 
ภาคผนวกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค าแถลงนโยบายนี้ 
ขอขอบคุณ 

  

  

 


