นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔)
ดานการเมืองภายในประเทศ
๑. สง เสริม และพัฒ นาระบบการเมือง ระบบราชการ และผูรับ ผิดชอบใน ระบบ ใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความโปรง ใส ขจัด การใชอํานาจที่ไมเ ปนธรรม และเอื้ออํานวย
ประโยชนใหแกประชาชนอยางแทจริง
๒. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการขององคกร กลไก และกระบวนการ ทางการเมืองในทุกระดับ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต โปรงใส สามารถ ตรวจสอบไดจากทุกฝาย และสรางระบบใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการ ควบคุมการใชอํานาจทางการเมืองอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคูไป กับการ
เสริมสรางใหประชาชนเกิดความเขาใจ และความเชื่อมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
๓. สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง และการพัฒนาในทุกรูปแบบ ไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณ และผลประโยชนของ ประชาชนอยางแทจริง รวมทั้งเสริมสรางกระบวนการให
ประชาชนไดเขามามี สวนรวม มีโอกาสในการตัดสินใจแกไขปญหา และกําหนดทิศทางการปกครอง และการ
พัฒนาทองถิ่นของตน
๔. สงเสริมและสรางบรรยากาศของการปรึกษาหารือ และการแกไขปญหา ของทุกฝาย โดยสันติวิธี
ภายใตหลักการการประสานประโยชน การดําเนินการ ตามกฎเกณฑ กติกา และประเพณีทางการเมืองอันดี
งาม เพื่อใหการแกไขปญหา และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของทางการเมืองเปนไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน
ตอสวนรวม
ดานเศรษฐกิจ
๕. เรงรัดแกไขปญหาความยากจน การกระจายรายได และการถือครอง ปจจัยการผลิตใหมีผลเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม สําหรับทรัพยากรที่ดินจะตอง ดําเนินการใหมีการใชประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจอยาง
เหมาะสม โดยการวาง แผนการใชที่ดิน ควบคูไปกับการพัฒนาขอไดเปรียบทางเกษตรกรรม ดวยการ ปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการเชิงพาณิชยที่มีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนสาขาที่มีศักยภาพ และความไดเปรียบในเชิง แขงขันสูง ควบคูไปกับการ
ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งโดย การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น
๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ และลดตนทุนใน การประกอบการ โดยการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ ขาดประสิทธิภาพทั้งของกลไกราชการและการเมืองอยาง
จริงจัง

๘. รักษาระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด และดําเนิน นโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ดวย
ความระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ ผันผวนอยางฉับพลัน จนสูญเสียความเชื่อถือทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ และตองมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตามสถานการณตางๆ และ แจง
เตือนภัยและปญหาที่เกิดขึ้นลวงหนา รวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นใหกับ ประชาชน และใหระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศดําเนินไปอยางราบรื่น สามารถ เผชิญกับปญหา และการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยไมเกิดความ
เสียหายที่รุนแรง
๙. พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และเขารวม กลุมเศรษฐกิจการคาตางๆ
อยางเหมาะสม เพื่อสรางบทบาท อํานาจตอรอง และทางเลือกเศรษฐกิจระหวางประเทศ ควบคูไปกับการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และสัง คมในประเทศอยางระมัดระวัง ไมใหเ กิดปญหาหรือการตอตานในเรื่อง
มาตรฐานดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอม สังคม และการเมือง จนเกิดจุดออนหรือ ความเสียหายตอเศรษฐกิจ
การคา และการลงทุน
ดานสังคมจิตวิทยา
๑๐. เสริม สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม รวมทั้ง ความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน โดยการปรับปรุงการดําเนินงานและ กลไกของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีความ
โปรงใสและปรับบทบาททัศนคติ ใหถูกตอง เพื่อเอื้อประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
๑๑. พัฒนาและปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองและดีงามใหแกคนในชาติ ดวย การใหการศึกษาทุกรูปแบบ
การเผยแผ ห ลัก ธรรมทางศาสนา การประพฤติ ปฏิบัติเ ปนตัวอยางของผูนําในทุก ระดับ และทุก วงการ
โดยเฉพาะในเรื่องการยึด มั่นในคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม มีระเบียบวินัย การประหยัด การรูจักและ
เคารพสิทธิหนาที่ทั้งของตนเองและผูอื่น รวมทั้งการสงเสริมและ พัฒนาสถาบันครอบครัว
๑๒. สงเสริมการปฏิรูปการศึกษา และการเสริมสรางสภาพแวดลอม ของสังคมไทยในทุกทางใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู ประชาชนมีความตระหนัก รูเทาทันตอสถานการณรอบดาน มีเหตุมีผล มีความคิดที่เปน
วิทยาศาสตร และสามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใหทันกับขาวสารและกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลก
สามารถเปนพลังอํานาจของชาติที่แข็งแกรงเผชิญกับปญหาในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในโลก
สมัยใหมไดอยางเขมแข็ง
๑๓. เสริมสรางความรวมมือ เอกภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในชาติ ความมุงมั่น ความ
เสียสละ ความอดทน ความประหยัด การรูจักประนี ประนอมและประสานประโยชน จนเกิดเปนพลังที่เขมแข็ง
สําคัญในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการใชการประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ปรารถนาและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
๑๔. พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเรงดวน รวมทั้ง สงเสริมการวิจัย การพัฒนา
และการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคลองกับโครงสรางของประเทศทุกดาน เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนา ประเทศไดอยางสมดุล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในประเทศ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๑๕. สงเสริมการพัฒนาและใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการทดแทน หรือเสริมพลังอํานาจทุก
ดาน เพื่อปองกันภัยคุกคามจากทุกรูปแบบ และใหสามารถ ระดมมาใชในสถานการณที่จําเปนในทุกพื้นที่ไดทุก
เวลา
๑๖. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และสนับสนุนให ประชาชนในทุกพื้นที่และทุก
กลุมอาชีพสามารถเขาถึง และใชประโยชนจาก เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งมีมาตรการ
ในการปองกันผล กระทบทางลบ ใหมีความรูเทาทัน และการรูจักเลือกรับและใชประโยชนไดอยาง เหมาะสม
๑๗. ปองกันและคุมครองผลประโยชนดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน โดยการเสริมสราง
พลังอํานาจดานการทหาร การเมืองระหวางประเทศ และการทูต รวมทั้ง พัฒนาระบบการจัดหาและสํารอง
พลังงาน ใหสามารถตอบสนองความจําเปน กรณีฉุกเฉินและเพื่อความมั่นคงของชาติในอนาคต
๑๘. สงเสริมและสนับสนุนกลุมองคกรตางๆ ในสังคม ใหมีสวนรวม อยางกวางขวางในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ คุมครองผูบริโภคในทุกระดับของสังคมและทุกมิติของปญหา
๑๙. ประสานแนวความคิดและการดําเนินการของทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน เพื่อใหเกิดการ
รวมมือในการจัดการ การปองกัน และการแกไขปญหา ขอขัดแยงเกี่ยวกับการใช การอนุรักษ และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึก และมีสวน รวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยใหสอดคลองกับ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ของทองถิ่น
๒๐. กําหนดแผนระดับชาติในการใชทรัพยากรที่ดินของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ใหเกิด
ความสมดุลและเกิดประโยชนสูดสุด ในการถือครอง ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การใชเปนปจจัยการผลิต ทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี “การ จัดการ
ใหม” รวมกันระหวางรัฐและเอกชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ กําหนดแนวทาง และวิธีการใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางจริงจัง
๒๑. รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน องคกรระหวางประเทศ และองคกร พัฒนาเอกชน (NGOs) ในการ
อนุรักษ การใช และการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมี
ผลประโยชน รวมกัน

ดานการปองกันประเทศ
๒๒. พัฒนาและเสริมสรางกําลังปองกันประเทศใหมีโครงสรางกําลัง กองทัพที่เหมาะสม มีความพรอม
รบ มีขีดความสามารถที่จะทําการรบไดอยาง ตอเนื่อง และมีความทันสมัย
๒๓. ใชระบบการผนึก กําลัง ในการปองกันประเทศ การรัก ษาความสงบ เรียบรอยภายใน และ
คุมครองผลประโยชนของชาติ
๒๔. สงเสริมใหกองทัพมีบทบาทในการชวยพัฒนาประเทศ และเสริมสราง ความสามัคคีของคนใน
ชาติ รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุน ภารกิจของกองทัพในการรักษาความมั่นคงของ
ชาติ
๒๕. พัฒนาความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ และเสริมสรางความ สัมพันธทางทหารกับประเทศ
เพื่อนบานอยางใกลชิดในทุกระดับ บนพื้นฐานของ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยรวมกัน รวมทั้งปองกันมิให
กลุมตอตานรัฐบาล ประเทศเพื่อนบาน ใชประโยชนจากดินแดนไทยในการตอตานรัฐบาลของตน
๒๖. สนับสนุนและใหความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ ในการ ปฏิบัติภารกิจดานกองกําลัง
รักษาสันติภาพ และสนับสนุนใหความรวมมือกับ หนวยงานและองคกรระหวางประเทศ ในการแกไขปญหา
การกอการรายสากล
ดานตางประเทศ
๒๗. ดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศ อยางมีเอกภาพดวยการ ประสานงานระหวางสวนราชการ
อยางใกลชิด บนพื้นฐานของการดํารงรักษาผล ประโยชนรวมกัน ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศโดยให
กระทบตอผล ประโยชนชาตินอยที่สุด สนับสนุนและใหความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ
๒๘. ขจัดสาเหตุของความหวาดระแวงกับประเทศเพื่อนบาน เสริมสราง ความไววางใจระหวางกัน
ดวยการพัฒนาความสัมพันธทุกดาน โดยเนนการ สรางความสัมพันธทางวัฒ นธรรม และความสัมพันธระดับ
ประชาชนกับประชาชน แกไขปญหาที่คั่งคาง และปญหาขัดแยงที่อาจจะมีขึ้น ดวยการใชกลไกรวมใน ระดับ
ตางๆ รวมทั้งสนับสนุนความปรองดองในประเทศเพื่อนบาน
๒๙. เสริมสรางความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนใหมีเอกภาพ มีความ ผูกพันใกลชิดบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนรวมกันและทัดเทียมกัน เพื่อแกไข ปญหารวมที่เปนปญหาขามชาติ และใหเปนอํานาจตอรอง
ที่เขมแข็งในการรักษา ผลประโยชนของประเทศสมาชิก ในองคการระหวางประเทศและในเวทีการเมือง และ
เศรษฐกิจโลก
๓๐. ดําเนินความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ และประเทศ กําลังพัฒนา อยางมีเอกภาพและมี
เปาหมายที่ชัดเจน พรอมกับเพิ่มบทบาทของ ไทยในเวทีพหุภาคีทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ
๓๑. พัฒนาและสงเสริมความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
และญี่ปุน และกลุมประเทศที่มีพลังอํานาจแหงชาติสูง ในเชิงสรางสรรคทั้งในรูปทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อ
เอื้ออํานวยตอเสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาทั้งของไทยและภูมิภาค

