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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
จะได้แถลงต่อ ภานิติบัญญัติแ ่งชาติ ( นช.) ใน ัน ุกร์ที ่12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้านการ ึก าได้กํา นด
ไ ้ใน ข้อที ่4. การ ึก าและเรียนรู้ การทะนุบํารุง า นา ิลปะและ ฒันธรรม และนโยบายด้าน จัิย ข้อที่ 
8 การพัฒนาและ ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จาก ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี การ ิจัยและพัฒนา และน ัตกรรม 
 
        คําแถลงนโยบายดังกล่า  มีเน้ือ าโดย รุป ่า การเข้าบริ ารราชการแผ่นดินในครั้งน้ี แม้จะเป็นการใช้อํานาจ
และทํา น้าที่ตามกฎ มายดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเง่ือนไขและเง่ือนเ ลาบางประการ อันทําใ ้
รัฐบาลน้ีแตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ อยู่บ้าง ในด้านเง่ือนไข รัฐบาลน้ีเข้ามา ืบทอดงานและ านต่อภารกิจจากการที่
คณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ (ค ช.) ได้เคยกํา นดแน ทางการแก้ปัญ าของประเท ไ ้ก่อนแล้ เป็น 3 ระยะ 
ต้ังแต่เมื่อเข้าค บคุมอํานาจการปกครองประเท เมื่อ ันที่ 22 พฤ ภาคม 2557 
โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับย้ังค ามแตกแยก ยุติการใช้กําลังและอา ุธ งครามก่อค ามรุนแรง แก้ไขผลกระทบ
จากการที่รัฐบาลและรัฐ ภาก่อน น้าน้ันอยู่ใน ภาพที่ไม่อาจปฏิบัติ น้าที่ได้ตามปกตินานก ่า 6 เดือน ตลอดจนได้
เร่งแก้ไขปัญ าค ามเดือดร้อนเฉพาะ น้าของประชาชน และมุ่งนําค าม งบ ุข ค าม งบ กลับคืน ู่ประเท  
จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้า ู่ ระยะที่ อง ด้ ยการประกา ใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ั ครา  การจัดต้ัง ภานิติบัญญัติ
แ ่งชาติ ( นช.) การเ นอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ. .2558 และการจัดต้ัง
คณะรัฐมนตรีชุดน้ี ลังจากน้ัน ค ช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึก าและทํางานร่ มกับคณะรัฐมนตรีในการ
พิจาณา รือแก้ไขปัญ าเกี่ย กับค าม งบเรียบร้อย รือค ามม่ันคงของชาติ ่ นที่จะตามมาในเร็ ันคือ การจัดต้ัง
ภาปฏิรูปแ ่งชาติ และคณะธรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบ างรากฐานทางการเมือง เ ร ฐกิจ และ
ังคมอันมั่นคงใ ้แก่ประเท ก่อนจะ ่งผ่านไป ู่ ระยะที่ าม คือ การประกา ใช้รัฐธรรมนูญฉบับถา ร และการ

จัดการเลือกต้ังทั่ ไป เง่ือนไขดังกล่า ถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป 
 
โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กํา นด น้าที่ของรัฐบาลไ ้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ 1) การ
บริ ารราชการแผ่นดิน 2) การดําเนินการใ ้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การ ่งเ ริมค าม ามัคคีและค าม
มานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกํา นดนโยบายใ ้ อดคล้องกับ น้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่า ด้ ย 

ในด้านการบริ ารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นํายุทธ า ตร์การพัฒนาประเท ่าด้ ยการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแน พระราชดําริของพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ั  มาเป็น ลัก ําคัญ ใช้ปรัชญาของ
เ ร ฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นค ามพอดีพอ มพอค รแก่ฐานะ ค ามมีเ ตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแน คิด ใช้
แผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติฉบับที่ 11 แน ทางของ ค ช. และค ามต้องการของประชาชน เป็นแน ทาง
ในการกํา นดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการ ร้างค ามเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ต้ังแต่ท้องถิ่น
ถึงประเท  ต้องการเ นอยุทธ า ตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนและต้องการใ ้ประชาชนเกิดค ามชัดเจน รู้ล่ ง น้า ่า
ประเท จะก้า ทางไ น เพ่ือเตรียมตั ได้ถูกต้อง 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องเชิดชู ถาบันพระม าก ัตริย์ 2) การรัก าค ามม่ันคงของประเท  
3) การลดค ามเ ล่ือมล้ําของ ังคมและการ ร้างโอกา การเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การ ึก าและเรียนรู้ การ
ทะนุบํารุง า นา ิลปะและ ัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้าน าธารณ ุข และ ุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิม ักยภาพทางเ ร ฐกิจของประเท  7) การ ่งเ ริมบทบาทและใช้โอกา ในประชาคมอาเซียน 8) การ
พัฒนาและ ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จาก ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี การ ิจัยและพัฒนา และน ัตกรรม 9) การ
รัก าค ามมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ ร้าง มดุลระ ่างการอนุรัก ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 10) การ
่งเ ริมการบริ ารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎ มายและกระบ นการยุติธรรม 
 

นโยบายรัฐบาลด้าน 4. การ ึก าและเรียนรู้ การทะนุบํารุง า นา ิลปะและ ัฒนธรรม 

รัฐบาลจะนําการ ึก า า นา ิลป ัฒนธรรม ค ามภาคภูมิใจในประ ติั า ตร์ และค ามเป็นไทย มาใช้ ร้าง ังคม
ใ ้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมค บคู่กัน ดังน้ี 

4.1 จัดใ ้มีการปฏิรูปการ ึก าและการเรียนรู้ โดยใ ้ค าม ําคัญทั้งการ ึก าในระบบ และการ ึก า
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือ ร้างคุณภาพของคนไทยใ ้ ามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม ักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชี ิตได้โดยมีค ามใฝ่รู้และทัก ะท่ีเ มาะ ม เป็นคนดีมีคุณธรรม ร้างเ ริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพ่ือ ร้าง ัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดค ามเ ลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใ ้เป็นที่ต้องการเ มาะ มกับพ้ืนที่ ทั้ง
ในด้านการเก ตร อุต า กรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะ น้า จะปรับเปลี่ยนการจัด รรงบประมาณ นับ นุนการ ึก าใ ้ อดคล้องกับ
ค ามจําเป็นของผู้เรียนและลัก ณะพื้นที่ของ ถาน ึก า และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การ ึก าใ ้มีประ ิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกา แก่ผู้ยากจน รือด้อยโอกา  จัดระบบการ นับ นุนใ ้เยา ชนและ
ประชาชนท่ั ไปมี ิทธิเลือกรับบริการการ ึก าทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใ ้มีคูปอง
การ ึก าเป็นแน ทาง น่ึง 

4.3 ใ ้องค์กรภาคประชา ังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ่ นท้องถ่ิน และประชาชนทั่ ไป มีโอกา
ร่ มจัดการการ ึก าท่ีมีคุณภาพและทั่ ถึง และร่ มในการปฏิรูปการ ึก าและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการ
บริ ารจัดการ ึก า ู่ ถาน ึก า เขตพ้ืนที่การ ึก า และองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นตาม ักยภาพและค ามพร้อม 
โดยใ ้ ถาน ึก า ามารถเป็นนิติบุคคลและบริ ารจัดการได้อย่างอิ ระและคล่องตั ขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่ ง ัยโดย ่งเ ริมการเรียนรู้ตลอดชี ิต เพ่ือใ ้ ามารถมีค ามรู้และทัก ะใ ม่ที่
ามารถประกอบอาชีพได้ ลาก ลายตามแน โน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบ นการเรียนรู้และ ลัก ูตรใ ้

เช่ือมโยงกับภูมิ ังคม โดยบูรณาการค ามรู้และคุณธรรมเข้าด้ ยกันเพ่ือใ ้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านค ามรู้ 
ทัก ะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญ า การรับฟังค ามเ ็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค ามเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นค ามร่ มมือระ ่างผู้เก่ีย ข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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4.5 ่งเ ริมอาชี ึก าและการ ึก าระดับ ิทยาลัยชุมชน เพ่ือ ร้างแรงงานที่มีทัก ะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีค ามต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ ึก าใ ้เช่ือมโยงกับมาตรฐาน ิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต ิญญาณของค ามเป็นครู เน้นครูผู้ อนใ ้
มี ุฒิตรงตาม ิชาที่ อน นําเทคโนโลยี าร นเท และเครื่องมือที่เ มาะ มมาใช้ในการเรียนการ อน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่ ยครู รือเพ่ือการเรียนรู้ด้ ยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิก ์ เป็นต้น 
ร มทั้งปรับระบบการประเมิน มรรถนะที่ ะท้อนประ ิทธิภาพการจัดการเรียนการ อนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็น ําคัญ 

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธ า นาและ า นาอื่นๆ นับ นุนใ ้องค์กรทาง า นามีบทบาท
ําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชี ิต ร้าง ันติ ุขและค ามปรองดอง มานฉันท์ใน
ังคมไทยอย่างย่ังยืน และมี ่ นร่ มในการพัฒนา ังคมตามค ามพร้อม 

4.8 อนุรัก ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทาง ัฒนธรรม ภา าไทยและภา าถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ร มท้ังค าม ลาก ลายของ ิลป ัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ ร้างค ามภาคภูมิใจในประ ัติ า ตร์และค าม
เป็นไทย นําไป ู่การ ร้างค าม ัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเ ร ฐกิจใ ้แก่ประเท  

4.9 นับ นุนการเรียนรู้ภา าต่างประเท  ัฒนธรรมของประเท เพื่อนบ้านและ ัฒนธรรม ากล 
และการ ร้าง รรค์งาน ิลปะและ ัฒนธรรมที่เป็น ากล เพ่ือเตรียมเข้า ู่เ า ลัก ัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเป็น ่ น น่ึงของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิต ํานึกที่ดี ร มทั้ง นับ นุนการผลิต ื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ าธารณะใ ้
เยา ชนและประชาชนได้มีโอกา แ ดงออกอย่าง ร้าง รรค์ 
 
นโยบายรัฐบาลด้าน 8) การพัฒนาและ ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จาก ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี การ ิจัยและ
พัฒนา และน ัตกรรม 
รัฐบาลใ ค้ าม ้าคัญต่อการ ิจัย การพัฒนาต่อยอด และการ ร้างน ัตกรรมเพ่ือนําไป ู่การผลิตและบริการที่
ทัน มัยดังน้ี 

8.1 นับ นุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ ิจัยและพัฒนาของประเท เพื่อมุ่งไป ู่เป้า มายใ ้ไม่ตํ่าก ่าร้อย
ละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมี ัด ่ นรัฐต่อเอกชน 30 : 70  ตามแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ ทั้งน้ี
เพ่ือใ ้ประเท มีค าม ามารถในการแข่งขันและมีค ามก้า น้าทัดเทียมกับประเท อ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริ ารงาน ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี ิจัย และน ัตกรรมใ ้มีเอกภาพและประ ิทธิภาพ 
โดยใ ้มีค ามเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 

8.2 เร่งเ ริม ร้าง ังคมน ัตกรรม โดย ่งเ ริมระบบการเรียนการ อนที่เชื่อมโยงระ ่าง ิทยา า ตร์ 
เทคโนโลยี ิ กรรม า ตร์และคณิต า ตร์ การผลิตกําลังคนใน าขาที่ขาดแคลน การเช่ือมโยงระ ่างการ
เรียนรู้กับการท้างาน การใ ้บุคลากรด้านการ ิจัยของภาครัฐ ามารถไปท้างานในภาคเอกชน และการใ ้
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อุต า กรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยค ามร่ มมือจาก น่ ยงานและ ถาน ึก า
ภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบการใ ้ ิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎ มายที่เป็นอุป รรคต่อการนํางาน ิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอด รือใช้ประโยชน์ ร มท้ัง ่งเ ริมการจัดท้าแผนพัฒนาการ ิจัยและพัฒนาในระดับภาค รือกลุ่มจัง ัด เพ่ือใ ้
ตรงกับค ามต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงาน ิจัย และพัฒนาไป ู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ่งเ ริมค าม
ร่ มมือระ ่างม า ิทยาลัย น่ ยงาน ิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

8.4 ่งเ ริมใ ้โครงการลงทุนขนาดใ ญ่ของประเท  เช่น ด้านพลังงาน ะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการนํ้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการ ึก า ิจัย และพัฒนา และน ัตกรรมของไทยตามค าม
เ มาะ ม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเท ่งเ ริมการใช้เครื่องมือ ั ดุ และ ินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจาก
การ ิจัยและพัฒนาภายในประเท ใน งก ้าง โดยจัดใ ้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออําน ย เพ่ือ ร้าง
โอกา การพัฒนาเทคโนโลยีของประเท  ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อ ั ดุอุปกรณ์ รือเทคโนโลยีจากต่างประเท  

จะใ ้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใ ้ ามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้ ย 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใ ้มีโครง ร้างพื้นฐานด้าน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ด้านการ ิจัยและ
พัฒนา และด้านน ัตกรรมซึ่งเป็นโครง ร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ ้าคัญในการต่อยอด ู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุต า กรรมใ ้มีค ามพร้อม ทัน มัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี าร นเท  
การต้ัง ูนย์ ิเคราะ ์ ้องปฏิบัติการ ถาบัน และ ูนย์ ิจัย เป็นต้น 
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