
ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการแถลงประกาศ
ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
    
   ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก/
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศต้ังแตวันท่ี ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาิกา เปนตนไป ท้ังน้ี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ   
ฉบับท่ี ๑ / ๒๕๕๗ เร่ืองการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เร่ือง ใหอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี
เปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมท้ังประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เร่ือง การส้ินสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ัน เพ่ือใหทานผูอานไดรับทราบถึงขาวสารเก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับวงงานนิติบัญญัติ
   คอลัมน “สรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ” จึงขอนําเสนอเร่ือง 
“สรุปผลการแถลงประกาศของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ” ท้ังน้ี เพ่ือใหทานผูอาน
ไดรับทราบถึงแนวทางในการบริหารราชการแผนดินของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังน้ี

   หลักการและเหตุผลในการควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ
   ตามสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพ้ืนท่ีตาง ๆ
ของประเทศในหลายพ้ืนท่ี เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธ์ิเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินอยางตอเน่ือง และเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณรายแรงท่ีสงผล
กระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม น้ัน เพ่ือให
สถานการณดังกลาวกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีเชนเดียวกับ
หวงท่ีผานมา ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิด
ความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย กองทัพบก 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีความจําเปน
ตองเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ต้ังแตวันท่ี ๒๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗           
เวลา ๑๖.๓๐ นาิกา เปนตนไป ๑ 

   ๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เร่ือง การควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ ลงวันท่ี ๒๒
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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เจตนารมณ/นโยบาย หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๒ 
   ๑. เจตนารมณ : เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฟนฟูความเช่ือม่ัน
ภายใตระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เปนการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ผานกระบวนการดังกลาวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติไดใชอํานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูเหนือ
ความขดัแยงท้ังปวง ตลอดจนสรางความเชื่อม่ันใหกบัตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ ในเวทนีานาชาต ิ
บนพื้นฐานของการรกัษาผลประโยชนชาต ิและสรางความมั่นใจในการลงทนุ การประกอบกิจการตาง ๆ  
ของชาวตางประเทศในประเทศไทย สรางเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางสมบูรณและยั่งยืน โดยไดรับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝาย
ประสานแนวคดิ แสวงจดุรวมของผูท่ีมีความเห็นแตกตาง โดยมุงผลประโยชนของชาติเปนหลกั ยกระดบั
การศึกษา สรางมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อยางยั่งยืนตลอดไป 
   ๒. นโยบายในการบริหารราชการ 
    ๒.๑ ยึดระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ กฎหมาย 
             ในการบริหารราชการแผนดินในระบบปกติใหมากท่ีสุด โดยใหขาราชการทุกฝาย
รวมในการขับเคล่ือนเดินหนา ดวยการติดตาม กํากับดูแล ประเมินผล รวมกันกับคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ซ่ึงไดจัดหัวหนาฝายในแตละกลุมงานลงไปติดตามในนามของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ สูพ่ีนองประชาชนคนไทย
ทุกภาคสวน โดยขาราชการประจําทุกคนตองยึดเปนหนาท่ี ความรับผิดชอบ และใหความรวมมืออยางเต็มท่ี 
    ๒.๒ ดานเศรษฐกิจและการใชจายงบประมาณ 
            ดาํเนินการไมเกนิกรอบงบประมาณป ๒๕๕๗ ท่ีไดผานความเหน็ชอบและจัดสรรไวแลว
ของรัฐบาลทีผ่านมา ทั้งนี้ มีความจําเปนตองทบทวนในบางโครงการที่เปนปญหา เพื่อใหทุกภาคสวน
เกิดความเขาใจทีชั่ดเจน และใหเรงรัดจัดทาํงบประมาณป ๒๕๕๘ ใหมใหทนัการใชจายตาม
ปงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางดานการเงินการคลังทีก่ําหนดไว
และไมเปนการสรางหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใชคืนหนี้ การใชจาย
งบประมาณในหวงนี้ ใหใชจายดวยความระมัดระวัง ไมใหมีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม
หรือโครงการลงทุนขนาดใหญทีข่าดความพรอม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เปนการใช
งบประมาณประจําปเปนหลักในการเร่ิมตนโครงการ และบรรจุโครงการเหลาน้ันลงในระบบงบประมาณ
ประจําปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการฟนฟูเศรษฐกิจ และสรางรายไดแกประชาชน  
       - สงเสริมระบบการคาเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินคาอุปโภค บริโภค 
อยางเปนธรรม เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

   ๒ สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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จุลนิติ

       -  เรงการแกไข ระเบยีบ ขอบงัคบั และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบตัริาชการ
และขับเคลือ่นระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรีใหเปนสากล เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ในปลายป ๒๕๕๘       
      -  เรงดาํเนนิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยมุงเนนประโยชนแกประชาชนเปนหลกั ทัง้นี ้
การขับเคล่ือนตองอยู ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑทีม่ีความโปรงใส ไมทุจริตคอรรัปชั ่น                                 
ไมผกูขาดและมีความเปนธรรมกับทกุฝาย ทัง้ผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
       - สงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมระหวางภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการ
นํามาใชในการลงทุนดานระบบสาธารณูปโภค แหลงนํา และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการรวมลงทุนกับรัฐบาล และเปนการลดภาระคาใชจายงบประมาณ
ของรัฐบาล/เงินกูลง 
      - สงเสริมใหมีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน
ทีไ่มเปนธรรม โดยประชาชนมีสวนรวมในตลาดกลางเหลาน้ัน โดยใชแนวทางเชนเดียวกันกับ
ระบบสหกรณ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคประชาชนไปพรอม ๆ กัน ทัง้ในระดับหมูบาน ทองถิ ่น และประเทศชาติอยางยัง่ยืน 
    ๒.๓ ดานความมั่นคง 
      -  สรางความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง
อันยิ่งใหญของอาเซียนใหสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศใหไดโดยเร็ว โดยประชาชนตองมีสวนรวม
ในการเฝาระวัง ดูแลความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่ดานความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อปองกันไมใหเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของทุกคนโดยรวม 
       - สรางทัศนคติและความเขาใจถึงความสําคัญกับงานดานความมั่นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม การเผื่อแผ แบงปน
ความรกัความสามัคค ีเพื่อเปนพลังอํานาจในการดูแลความสงบสขุและความปลอดภัยใหแกประเทศชาติ
และประชาชนอยางยั่งยืน 
    ๒.๔ ดานการตางประเทศ 
      - ประชาสัมพันธ สงเสริมความรูความเขาใจ เตรียมการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป ๒๕๕๘ ใหชาวตางชาติมีความเชื่อมัน่ในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมของประเทศไทย ทีเ่ปนมาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับในสังคมโลก 
      -   พจิารณาสรางเสรมิความสมัพนัธระหวางประเทศ สงเสรมิการลงทนุจากตางประเทศ 
พรอมไปกบัการสรางความเขมแขง็ภายในประเทศในทกุมิต ิท้ังในดานเทคโนโลยกีารประกอบการอื่น ๆ  
การเขามาลงทุนตองมีการถายทอดเทคโนโลยี และใชส่ิงอุปกรณสวนประกอบท่ีผลิตภายในประเทศไทย
ทีไ่ดมาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาและเปนประโยชนตอประเทศไทยและคนไทย
อยางแทจริง 
      -   แกไขปญหาขอขดัของตาง ๆ  ในทุกประเดน็ เพื่อใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ สงเสริมกิจการการลงทุน แหลงทนุจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ
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เพื ่อมิใหเปนการเอื ้อประโยชนตอผู ใด โดยใหมีการแขงขันอยางเสรี และจะตองดูแลสนับสนุน
ผูประกอบการที่เปนคนไทยเปนพิเศษ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับคนไทย ใหสามารถแขงขันกับ
นักลงทุนตางประเทศได ทั้งนี้ ตองมีขอระมัดระวังไมใหเกิดการผูกขาดในสวนทีเ่ปนโครงสรางพื้นฐาน
ทีส่าํคัญตอความมั ่นคงของประเทศ เชน ระบบสาธารณูปโภค การสือ่สาร พลังงาน เปนตน  
   ๒.๕ ดานสังคมจิตวิทยา 
      -  สรางความเขมแขง็ ปลกูฝงทัศนคตคิวามเปนไทย ซึ่งมีจารตีประเพณ ีประวตัศิาสตร
อันงดงาม นาภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อใหสังคมไทยมีความเขมแข็ง เสียสละ เผื่อแผ แบงปน 
อยูรวมกันอยางสมานฉันท สามัคคี สํานึกในความเปนคนไทยดวยกัน ถึงแมจะมีความคิดเห็นแตกตาง 
ตองคลี่คลายดวยสันติวิธี 
      -  เคารพกฎหมาย รกัษาระเบยีบวนิยัเหมอืนกบัประเทศที่พฒันาแลวซึ่งเจาหนาที่ไมมี
ความจําเปนตองบังคับใชกฎหมายมากนัก เจาหนาทีจ่ะตองไมใชกฎหมายมาสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิด
ความขัดแยงมากกวาสรางความเปนธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ชวยกัน
ดูแลเฝาระวังในขั้นตน ลดความขัดแยง จะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาทีต่อประชาชน
เปนไปอยางเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
      -  ใหมีการปลูกฝงและสรางจติสาํนกึตอตานการทจุรติ คอรรปัชั่นตอหนาท่ี การทาํผดิ
กฎหมาย โดยชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการกระทําดังกลาว ซึ่งถือเปนพฤติกรรมทีน่ารังเกียจ สังคมตอง
ชวยกันปกปองผลโยชนโดยรวม 
   ๒.๖ ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
      - ใหกระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการไดโดยไดรับความเช่ือถือ
จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
      -  ไมใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสรางความขัดแยงซึ่งกันและกัน 
      - ปรับปรุงแกไขสวนงานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมใหเขมแข็ง เทีย่งตรง 
เปนธรรม และตรวจสอบได เปนตน 
   ๒.๗ ดานการศึกษา 
      - การศึกษาเปนพื้นฐานในการนําพาประเทศไทยกาวหนาอยางยัง่ยืน จึงจําเปน
ทีจ่ะตองสงเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกชวงวัย ใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง
ไมแยกงานดานการศึกษาจนทําใหไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
      - การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสูความทันสมัย
โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเปนศูนยกลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา 
ตองตอบโจทยใหไดวา การกระทํานัน้ ๆ เด็กหรือผูเขารับการศึกษาในทุกระดับ จะไดรับประโยชน
อะไร 
       - สรางสรรควิธีการ ทําใหเยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ ผลประโยชน
ของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เรียนรูภูมิใจในประวัติศาสตร ความเปนมาของบรรพบุรุษไทย
และประเทศไทยในอดีต มีความสํานึกในการตอบแทนคุณของแผนดิน ไมใชกาวไปขางหนาแลวทิ้ง
สิ่งดี ๆ ที่ผานมาไปอยางสิ้นเชิง 
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      - ใหฝายความมั่นคงมีโอกาสใหความรวมมือในทุกสถาบันการศึกษาเพื่อสราง
ความมีระเบียบวินัย เขมแข็ง แข็งแรง ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และอื่น ๆ เพื่อเปนพลังอํานาจของชาติ
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
    ๒.๘ การพัฒนาระบบราชการ 
      -  ใหขาราชการทกุคนมคีวามพงึพอใจ มีเกียรติยศ ศกัด์ิศร ีมีรายไดท่ีเพยีงพอตอการ
ดาํรงเกยีรติ เพื่อท่ีจะไดปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดใีนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั อุทิศตวัเพื่อทาํหนาท่ี 
บําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอยางแทจริง 
      - สงเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 
โดยปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ใหทันสมัยและใหมีระบบปองกันการคัดสรร
แตงตั้งในระบบอุปถัมภทีไ่มเปนธรรม โดยไมใหฝายหนึ่งฝายใดหรือผูใดเขามาครอบงําขาราชการหรือ
ระบบราชการอีกตอไป 
      - ใหขาราชการการเมือง บริหารราชการโดยไมกาวกายหรือมีอิทธิพลกับขาราชการ
ประจําอีกตอไป ยกเวนในเรื่องทีเ่กี ่ยวของกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกตอง 
ชอบธรรม 
    ๒.๙ การพัฒนาอาชีพและรายได 
      - ใหมีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุม มีเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล ภาคเอกชน
ธุรกิจทัง้ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองไดรับการดูแลอยางทั่วถึง เพื่อใหมีการกระจาย
รายไดในทุกระดับ และลดความเหลื่อมลําของสังคม 
      - ใหสถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตชางฝมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเขาสู ตลาดแรงงาน หางานไดทันที ลดอัตราการวางงาน โดยมีสัดสวน
ที่เพียงพอกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ 
    ๒.๑๐ การวิจัยและพัฒนา 
      - จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ และเนนการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
โดยพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่ตองซื้อจากตางประเทศเปนหลัก เพื่อใหเกิดงานในประเทศ มีสินคาสงออก 
โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคา รายไดตอเกษตรกร เชน ปาลม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ 
นอกเหนือจากการปลูกขาว หรือผลิตผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมีมูลคาลดลง มีการแขงขันสูง 
      - สงเสริมใหมีการรวมลงทุนจากตางประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเปนหลัก ในลักษณะการรวมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวิจัยพัฒนาสูกระบวนการ
ผลิตและจําหนาย เปนสินคาสงออกของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในสินคา
ทุกประเภท ที่มีความจําเปน ทั้งในดานการดํารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสงู 
    ๒.๑๑ การเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ 
      - ใหมีการบูรณาการการเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก 
อันไดแก ดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม ทุกสวนราชการ 
ทีเ่กี่ยวของจะตองมีการประสานงานการดําเนินการใหสอดคลองกัน มุงเนนผลประโยชนของชาติ 
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เปนหลัก และความรวมมือตามกรอบขอตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลว 
      - ใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือทีค่รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
ในการแกไขปญหาเกีย่วกับความมัน่คงของประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ เชน 
การกอการราย ปญหายาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน 
      - การเจรจาในขอตกลงทางการคา การลงทุนระหวางประเทศ หากเงื ่อนไข
ของขอตกลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
จะตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จะตองมีการหารือและเห็นพองตองกัน ผูทีไ่ดรับผลกระทบจะไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสม 
      - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน รวมท้ังการสงเสริมอัตลักษณของรัฐสมาชิก ใหความสําคัญกับการรักษาพ้ืนท่ีปาโดยเฉพาะ
ตามแนวชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
    ๒.๑๒ ความปรองดองสมานฉันท 
       - สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อใหสังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
โดยไมจําเปนตองแตกแยก แบงฝาย ยึดหลักนิติรัฐควบคูกับหลักรัฐศาสตร ในการบริหารจัดการ
ความขัดแยง ความเทาเทียมและเปนธรรม จะตองไมมีการละเลยการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
อยางเหมาะสม 
      - ใชหลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแยง มีองคกรหรือกระบวนการ
ท่ีชดัเจนในการดาํเนินการ ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดาํรงเปาหมายในการลดความเหลื่อมลํ้า 
และสรางความเปนธรรม เพื่อใหสังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน 
    ๒.๑๓ การปฏิรูป 
      ปฏิรูปโครงสรางเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ
ทัง้ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับทองถิ่น โดยมีความมุงหมายเพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศ
ทีม่ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการปฏิรูปอยางแทจริง การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนธรรม ไมมีการทุจริต คอรรัปช่ัน มีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน
ทั้งนี้ จะดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
    ๒.๑๔ การเลือกตั้ง  
      การปรับปรุงระบบการเลือกต้ัง ใหมีความสุจริต เท่ียงธรรม สะทอนถึงความตองการ
ทีแ่ทจริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรคการเมืองกระบวนการคัดสรร
ผูสมัคร กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคสวนจะมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้ง ทั้งนี้เปนไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะไดประกาศใหทราบตอไป
      กรณีท่ีไดกลาวมาขางตน คือ เจตนารมณและนโยบายในดานตาง ๆ ท่ีมีความจําเปน 
และตองดําเนินการในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงอาจจะกลาววาไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันส้ัน 
แตก็เปนเจตนารมณอันแนวแนท่ีจะสรางสรรค ดูแลประโยชนใหกับคนไทยและประเทศไทยในชวง
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๒๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

การเปล่ียนผานท่ีสําคัญน้ี ขอเวลาและโอกาสใหเราไดเร่ิมตน ขอใหอดทน ขอกําลังใจจากทุกภาคสวนและ
จากประชาชนคนไทยทุกคน ในการท่ีจะรวมกันปฏิรูปเพ่ือเปล่ียนผานประเทศไทยสูระบอบประชาธิปไตย
ท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางย่ังยืน
   อนึ่ง สําหรับทานผูสนใจสามารถติดตามแถลงการณตาง ๆ รวมทั้งประกาศและคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดที ่ Facebook ของกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
หรือเว็บไซดของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th ซึ่งไดดําเนินการรวบรวมประกาศ
และคําส่ังของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการสืบคนเพ่ือศึกษาตอไป
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