รายการคืนความสุ ขให้ คนในชาติ วันศุกร์ ท่ี 12 กันยายน 2557
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้ งประชาชนคนไทยที่เคารพ รักทุกท่านครับ พบกันอีกครั้ง ครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 13 ผมอาจจะพบกับ
ท่านในหลายบทบาทด้วยกัน ด้วยวันนี้ ก็เป็ นที่ น่ายินดีว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ รัฐบาลได้แถลงนโยบายให้กบั สภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้รับทราบเป็ นที่เรี ยบ ร้อยแล้ว ซึ่ งก็หมายความว่า รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สามารถเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ได้สมบูรณ์ในเรื่ องของทั้งการสัง่ การ การลงนามเอกสาร การขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ผมใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี ก็มีความสบายใจที่ได้ปฏิ บตั ิงานตามกฎ ระเบียบ และจารี ตประเพณี คือการแถลงนโยบายรัฐบาล
ให้กบั สภานิติบญั ญัติแห่งชาติและประชาชนทราบ หมายความว่าจากนี้พวกเราคณะรัฐมนตรี และประชาชนจะได้ร่วมมือกัน
ในการขับ เคลื่อนประเทศชาติไปด้วยกัน เพือ่ ความสุ ขของคนในชาติ ทําให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี ตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ต่างประเทศได้ในทุกมิติ
สําหรับนโยบายรัฐบาลฉบับนี้ ร่างขึ้นมาโดยใช้ เงื่อนไขสําคัญคือการสานต่อการปฏิ บตั ิงานของ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ดาํ เนินการมาในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ มีความเดือดร้อนของประชาชนมากมาย ซึ่ งมีท้ งั ได้แก้ไข
แล้วและยังไม่ได้แก้ไข บางอย่างแก้ไขได้เป็ นการเฉพาะหน้า ชัว่ คราวยังไม่เกิดความยัง่ ยืน คงต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่ง
ช่วงต่อไปนี้เป็ นระยะที่ 2 ของโรดแมป ซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศชาติเป็ นอย่างยิง่ อันจะทําให้เกิดความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนตลอดไป
รัฐบาลในวันนี้น้ นั อยากจะเรี ยนอีกครั้งหนึ่งว่าต่างจากรัฐบาลในอดีต คือมีหน้าที่ถึง 3 ประการด้วยกัน นอกจากการ
บริ หารราชการแผ่นดินแล้ว ยังมีหน้าที่ในการปฏิรูป และการสร้างสภาวะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ ควบคู่ไปด้วย
เรารู ้ดีว่าเป็ นงานที่ยาก มีท้ งั วิกฤตและโอกาส แต่เราก็จ ะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จ ะถือเอาวิกฤต
เหล่านั้นหรื อ ปั ญหาทุกอย่างเหล่านั้นให้เป็ นโอกาส ซึ่ งนับว่าเป็ นความท้าทายของพวกเราทุ กคนที่ตอ้ งทําให้ได้ดว้ ย
ระยะเวลาที่ จํากัด
เราจะไม่ได้เป็ นรัฐบาลที่อยูไ่ ปวันๆ เพื่อรอการปฏิรูปหรื อรอการเลือกตั้ง เราจะพยายามทํางานในลักษณะที่ทาํ ก่อน
ทําจริ ง ทําทันทีให้มีผลสัมฤทธิ์ และเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต คําว่าอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่ปีต่อไป
หรื อรัฐบาลต่อไป แต่ตอ้ งเป็ นการปูรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งของการเป็ นประชาธิ ปไตยอย่างที่ ได้กล่าวไว้ ช่วยกัน
เติม อิฐ หิ น ปูน ทราย เหล็ก จัดทําโครงสร้างให้เข้มแข็ง ไม่ล่มสลายลงอีกโดยเด็ดขาด พวกเราทุกคน คนไทยทุกคนต้อง
ช่วยกันเป็ นสถาปนิก และก็มาช่วยก่อสร้างประเทศชาติกนั ใหม่ให้ถาวรและยัง่ ยืนตลอดไป ทุกคนมีความสุข
หากพวกเรา รัฐบาล หรื อ คสช. ทําฝ่ ายเดียว ผมว่าไม่มีทางสําเร็ จอย่างแน่นอน อยากให้คนไทยทุกคนคิดถึงเรื่ องนี้ให้
มาก แม้กระทัง่ ผูท้ ี่เห็นต่างก็ตอ้ งมาดูวา่ เราจะอยูร่ ่ วมกันอย่างไรต่อไป โดยไม่ขดั แย้งกัน ไม่ก่อความรุ นแรง หรื อจะเอาชนะ
กันต่อไปอีก ด้วยข้อกฎหมาย ด้วยช่องว่างต่างๆ ที่มีอยู่ ใครจะผิดจะถูก ผมว่าให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั้นเขาทํา
หน้าที่ และต้องเข้มแข็ง เป็ นธรรม เจ้าหน้าที่ก็ไม่เลือกปฏิบตั ิ เรามีเวลาน้อย ขณะนี้ ก็มีข่าวในเรื่ องของการเริ่ มมีการต่อต้าน
กันทั้งทางเปิ ดเผยบ้าง ลับบ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นตามลําดับ มีการกล่าวให้ร้ายกันทางโซเชียลมีเดียกัน
มากพอสมควร ผมอยากจะขอร้องช่วยกันลืมตาให้กว้าง ไตร่ ตรอง ใคร่ ครวญ ว่าเราแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร ต้องทําอย่างไร
เพื่อร่ วมกันทําให้ประเทศชาติไทยของเราเดินหน้าต่อไปให้ได้ หากทุกคนจะรออย่างเดียวว่าเมื่อไรเราจะยกเลิกกฎอัยการศึก
ยกเลิกกฎหมายพิเศษ เพื่อจะได้มีการเคลื่อนไหวต่อไป ผมคิดว่าเราปฏิรูปไม่ได้แน่นอน เป็ นหน้าที่ของผม ของคณะรัฐบาลที่
จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ ง เราเข้าใจดีถึงปั ญหาในเรื่ องนี้ เราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุด ถ้าท่านคิดว่าอยากให้เราดําเนิ นการ
ต่อไปได้ดว้ ยดี ท่านก็ตอ้ งหยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็ นการต่อต้าน หรื อเป็ นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้าง
ความขัดแย้ง ถ้าท่านติเพือ่ ก่อ หรื อว่าติดตามดูแลกํากับเสนอข้อเสนอแนะที่จาํ เป็ นที่สาํ คัญ ผมรับได้ทุกเรื่ อง แต่อย่าทําให้เกิด
ข้อ ขั ดแย้ง หรื อ นํา ปั ญ หาเก่ า ๆ มาพูด กัน ใหม่ อี ก เรื ่ อ งเดิ ม ๆ ก็ ต ้ องแก้กัน ไปด้ว ยกฎหมาย กระบวนการยุติ ธรรมไป
เพราะฉะนั้นถ้าเรานําเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ หรื อเรื่ องเก่าทั้งหมดมาจับผิดจับถูกกันในวันนี้ ยังมาพูดให้ร้ายซึ่ งกันและกัน โดยไม่

ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเขาทําไปแล้ว เราทํางานไม่ได้หรอกครับ หรื อทําได้ก็ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทุกคนก็จะ
ออกมาต่อสูก้ นั อีก มีความขัดแย้งกันอีกแล้วประเทศชาติเราจะสงบสุขได้อย่างไร
สถานการณ์ในปั จจุบนั ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม เป็ นต้นมา วันนี้ บา้ นเมืองก็ดูมีความสุ ขดี เราจะกลับไปถึงเวลานั้นอีก
หรื ออย่างไร ผมยกตัวอย่างง่ายๆ กรณี ผมเองก็มีการถูกบิดเบือนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีปลอมเอกสารหัว – ท้าย มีลายเซ็นผม
เอง ข้อความภายในท่านก็คิดแล้วกันว่าจริ งหรื อไม่จริ งวันนี้ธนาคารก็มาชี้แจงแล้ว ว่าผมไม่เคยมีบญ
ั ชีเงินฝากเหล่านั้น มีการ
บอกผมให้สงั่ การให้ปกปิ ดเงินผม น้องชายผม สองหมื่นกว่าล้าน ผมคงไม่มีใครบ้าไปเป็ นอย่างนั้น ทําอย่างนั้นคงไม่ใช่ ถ้า
เรามีเงินขนาดนั้นจริ ง ก็ดีผมจะได้นาํ เงินมาใช้หนี้ให้พอ่ แม่พน่ี อ้ ง หรื อสร้างอะไรให้เป็ นประโยชน์ เป็ นประวัติศาสตร์ให้กบั
แผ่นดินนี้บา้ ง ให้สมกับที่เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้ ใครรวยก็ตอ้ งทําแบบนั้น เผอิญผมยังไม่รวยขนาดนั้น ธนาคารเองก็ทราบดี
ตอนนี้ ก็ทราบว่าธนาคารก็ออกมาชี้แจงแล้ว ช่วยกันดูดว้ ยว่าเรื่ องต่างๆ พูดจริ งบ้าง เท็จบ้างอะไรต่างๆ ผมคิดว่าผมเกรงว่า
บางคนก็จะเชื่อ ถ้าผมไม่พดู เลยก็เป็ นอย่างนี้ไปตลอด
ในเรื่ องของการทํางานนั้น เราเป็ นทหาร เราเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งในกองทัพ เราก็ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
ตัวอย่าง ให้ทาํ อย่างไรให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเคารพนับถือ ไม่เช่นนั้นปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ถืออาวุธเป็ นจํานวนมากไม่ได้
จนถึง วันนี้ เพราะฉะนั้นผมเคยบอกแล้วว่า เราจะต้องเอาชนะความชัว่ ด้วยความดี สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ย่อมคุม้ ครอง ย่อมเป็ นบุคคล
อันเป็ นที่รักของทุกๆ คนในกองทัพ
อีกเรื่ องหนึ่ ง เรื่ องการเขียนข้อความเท็จ โจมตี คสช. โจมตีผมหรื อเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม วันก่อนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
จับกุมมาได้ ก็สอบถามว่าทําไมถึงโพสต์ขอ้ ความอย่างนั้น ให้ร้ายคน สร้างความรุ นแรง และหยาบคายบ้างอะไรบ้าง เขาตอบ
ว่า สนุกดี ทําแล้วสนุก ผมก็สงสัยว่าทําไมประเทศเราถึงมีคนเหล่านี้ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีมากพอสมควร เขียนแล้วก็โพสต์
ข้อความอะไรออกมาแล้วรู ้สึกว่าเป็ นพระเอก เป็ นฮีโร่ ผมเข้าใจว่าอาจจะป่ วยทางจิตคนเหล่านี้ เขียนให้คนทะเลาะเบาะแว้ง
กัน เขียนโดยไม่มีขอ้ เท็จจริ ง เขียนโดยที่จบั ต้นชนปลายมาแล้วนํามาต่อกัน ทํานองนี้บา้ นเมืองก็ไม่น่าจะดี เพราะฉะนั้นก็อย่า
ไปช่วยกันโพสต์ต่อไปเลย ท่านอ่านดูท่านก็น่าจะรู ้นะ ว่าข้อความเหล่านี้ เป็ นไปได้หรื อ เชื่อได้หรื อเปล่า ถ้าสงสัยอะไรก็
สอบถามมาได้ท่ี คสช. หรื อที่รัฐบาล แม้กระทัง่ ที่ผมเอง ก็ส่งข้อความอะไรถามมาก็ได้ พอจับได้ พอถูกเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเขา
ดําเนินการทางกฎหมายก็อา้ งว่าถูกทําร้าย อย่างบ้างคนก็ไปเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศ ไปร้องเรี ยนที่นนั่ ที่นี่ ถ้าหากท่านคิดว่า
ท่านถูก ท่านไม่ได้ผดิ อะไร ท่านกลับมาสิ ครับ แล้วท่านจะให้ผมส่ งไปให้เจ้าหน้าที่อะไรที่ท่านไว้วางใจไปดูแลท่าน แล้วก็
ต่อสูก้ นั ในศาล ด้วยกระบวนการยุติธรรมตัดสิ น น่าจะดีกว่าถ้าท่านไม่ไว้วางใจเรา ไม่ไว้ใจทหาร ผมให้โอกาสทุกท่านเลย
อย่าไปพูดกันในทางลับ ในต่างประเทศ หรื อประชุมสร้างความวุน่ วายต่างๆ เหล่านี้ ผมเห็นว่ายังมีการเคลื่อนไหวอะไรพวก
นี้ อยู่ เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจ เห็นใจพวกเราด้วยในการที่จะปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรให้ประเทศชาติ
เสี ยหาย อย่านําอะไรที่ไม่ถกู ต้อง ไม่ดี ไม่จริ ง ไปเล่าให้ชาวต่างประเทศเขาฟัง น่าอับอายเขา วันนี้ เราไม่ได้ทาํ อะไรอย่างนั้น
เลย อยากให้คนไทยทั้งประเทศอย่าไปร่ วมมือ และก็ร่วมกันต่อต้านเขาด้วย อันที่จริ งแล้วก็อยากจะให้ไม่สนใจดีกว่า อย่าไป
สนใจคนเหล่านี้เลย ถ้าเราสนใจถ้าเราโพสต์กนั ต่อ ก็เป็ นเรื่ องเป็ นราว สื่ อก็จาํ เป็ นต้องมาแพร่ กนั อีก พอแพร่ กนั ไปแพร่ กนั มา
ก็ทะเลาะกันไปอีก เพราะฉะนั้นแทนที่ประเทศชาติจะสงบ ประชาชนจะมีความสุข เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้ ก็จะกลับไป
อย่างเดิมอีก และเราจะได้นาํ พาการปฏิรูปไปสู่การเลือกตั้งให้ได้โดยเร็ ว ถ้าเรายังเป็ นอย่างนี้ กนั อยู่ ไม่ร่วมมือกัน แล้วเราจะ
ก้าวไปสู่จุดนั้นกันได้อย่างไร
สําหรับข้อมูลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้อาวุธสงคราม พฤติกรรมทั้งการยิงเอ็ม79 การยิงเอ็ม 16 ขว้าง
ระเบิดทั้งในปี 2553 และ ปี 2556 และ 2557 นั้น สํานักงานตํารวจแห่ งชาติได้มีการจับกุมได้หลายคน จากการสื บสวน
สอบสวน เจ้าหน้าที่ตาํ รวจกําลังสอบสวน มีความก้าวหน้าไปมากมาย ถ้าผมกล่าวว่ามีใครบ้างที่สนับสนุนทั้งอาวุธ เงินทอง
ทุกท่านอาจจะตกใจ ก็ได้ วันนี้ ผมยังไม่พูดให้เป็ นเรื่ องที่ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการ
ยุติธรรม สอบสวนสื บสวนให้ชดั เจน ให้ความชอบธรรมให้ความเป็ นธรรม เราคงไม่ไปยัดข้อหาให้ หรื อไปสร้างพยานเท็จ
พยานเทียม เพราะฉะนั้นหลายคนเกี่ยวข้องก็หนี ไปต่างประเทศหมด ที่มีรายชื่อต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้
เกี่ยวข้อง ท่านก็กลับมา เพราะจะมีการโยงใยไปถึงหลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งบุคคล ทั้งกลุ่ม ทั้งผูใ้ ห้การสนับสนุน เตรี ยมตัวไว้
ถ้าใครคิดว่าไม่ผิด ถ้าใครคิดว่า ไม่ผิดแล้วเมื่อมีพยานหลักฐานพร้อมนั้น ท่านสู ้คดีไม่ได้ ท่านต้องถูกดําเนิ นคดีแน่นอนนะ
ครับ มอบตัวเถอะครับ เผือ่ จะได้ความกรุ ณาจากศาลบ้าง

ในเรื่ องของนโยบายรัฐบาล หลักการสําคัญก็คือ เราได้ใช้ยทุ ธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจทั้งคน
เข้าใจทั้งพื้นที่ เข้าใจถึงปั ญหาถึงจะหาวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ และอีกอันคือใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว เป็ นแนวทาง โดยนําสิ่ งที่เป็ นปั ญหาทั้งหมด ความล้าสมัย ไม่เป็ นสากล หรื อการทําให้ประชาชนมีความ
ยากลําบาก ไม่เท่าเทียม เหลื่อมลํ้ามาเป็ นเวลานานนั้น มาพิจารณาดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยอะไรที่เร่ งด่วนมากๆ เรา
ก็ทาํ ทันที อะไรที่ตอ้ งใช้เวลาแก้ไขเกี่ยวข้องมากก็ปานกลาง 1 ปี ยัง่ ยืนก็เป็ นเรื่ องของรัฐบาลต่อๆ ไปที่จะต้องทํางานอย่าง
ยัง่ ยืน ทั้งหมดนั้นเราพยายามจะทําให้มีการต่อเนื่อง หลายคนก็เป็ นห่วงว่าทําจบหรื อไม่ เรื่ องเป็ นร้อยๆ เรื่ อง ก็ทาํ อย่างนี้ แบ่ง
ทุกกลุ่มปั ญหามาเป็ นระยะเร่ งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว ยัง่ ยืน เพราะฉะนั้น แผนต่างๆ นั้น ที่เรานํามาใช้ดว้ ย ในการ
จัดทํานโยบายครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วย แผนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา อื่นๆ ของที่มีมาแล้ว เราได้มีการ เรื่ องของ
การทํานโยบายทั้งหมด 11 ด้าน ครอบคลุมทั้งความมัน่ คง เศรษฐกิ จ สังคมจิตวิทยา ต่างประเทศ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และอื่น ๆ อีก
ปั ญหาที่ผา่ นมานั้น ผมเรี ยนว่า นโยบายรัฐบาลมักจะเป็ นนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม คือ อ่านดูแล้วเพลิดเพลินเข้าใจ
แล้วถึงเวลาปฏิบตั ินาํ ไปปฏิบตั ิไม่ได้ นําไปขับเคลื่อนไม่ได้ เพราะอะไร เพราะไม่ชดั เจนและก็ไม่ถกู นํามาใช้ ทําให้เกิดความ
ไม่เป็ นประสิ ทธิภาพ ไม่มีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร พอมีอยูบ่ า้ งนะครับ สิ่ งที่ผมดูวา่ เป็ นปั ญหาหลักก็คือขาดความมีเอกภาพของ
หน่วยงาน การประสานงาน และการบูรณาการ 2 อันนี้ คนละคํากัน ทําให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระยะยาว ไม่ต่อเนื่ องและเรา
ไม่รู้อนาคตของเราของประชาชนของประเทศชาติ ไม่รู้อนาคตนะครับ
วันนี้ เราได้พยายามกําหนดนโยบาย และแบ่งมอบงานให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อนชัดเจน อะไรที่เป็ นงบฟังก์ชนั่ งบ
บูรณาการ งบลงทุน งบบุคลากร งบบริ หารจัดการ ใครจะรับผิดชอบ หลัก รอง หรื อเสริ ม ในงานกลุ่มเดียวกัน ซึ่งน่าจะทําให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า มีมาตรฐาน มีมาตรการตรวจสอบความโปร่ งใส ทั้งในระดับนโยบาย ระดับนํา
นโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ และผูป้ ฏิ บตั ิ ต้องสอดคล้องกันทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นให้
ประชาชนทราบได้วา่ ใน 5 ปี หรื อ 10 ปี ข้างหน้าของเรานั้น ท้องถิ่นของเรา บ้านเมืองของเรานั้น จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง จะ
พัฒนากันไปอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้ง ลดการต่อต้าน ลดความเหลื่อมลํ้า ประชาชนทุกคนต้องรู ้อนาคตของ
บ้านเมือง สนใจเอาใจใส่อย่ามองเฉพาะเรื่ องครอบครัวตัวเองอย่างเดียว ต้องมองว่าบ้านเมืองเราจะไปอย่างไรและก็เราจะได้
ปฏิบตั ิตวั ได้ถูก บางคนอาจจะต้องเสี ยสละบ้าง บางคนอาจจะต้องได้ คนได้ก็คือคนที่ยากจนก่อน คนที่เสี ยสละคือคนรวย
อาจต้องเสี ยสละผลประโยชน์บา้ ง เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ลดความเหลื่อมลํ้า
การบริ หารราชการจะเป็ นไปตามนโยบายนี้เป็ น หลัก ผมได้กาํ หนดให้ทุกภาคส่ วน ทุกส่ วนราชการ รายงานผลการ
ดําเนิ นงานด้านงบประมาณในทุกไตรมาส ทั้งนี้ จะต้องมีผลเป็ นรู ปธรรม จับต้องได้ งานใดทําก่อน ทําเลย ต้องจัดลําดับ
ความเร่ งด่วน ด้วยการวางแผนที่ดี ประชาชนได้รับประโยชน์เร็ ว ไม่ตอ้ งรอใกล้สิ้นปี งบประมาณถึงจะมาเร่ งกันทํา
วันนี้ รัฐบาลเราไม่ได้มาจากพรรคการเมือง ไม่ตอ้ งหาเสี ยง ไม่ตอ้ งมีเสี ยงข้างมาก ไม่ตอ้ งรักษาฐานเสี ยง ไม่ตอ้ งการ
คะแนนนิยม เพียงแต่ตอ้ งการแก้ปัญหาและปฏิรูปอย่างยัง่ ยืน ซึ่งไม่ใช่ของง่าย เราไม่ใช่พรรคการเมือง เพราะฉะนั้น เราก็คง
ไม่ตอ้ งไปทําโครงการประชานิยมหรื อทําในเรื่ องของทําอย่างไร ให้คนรักเรามากๆ ไม่ใช่ เราจะแก้ปัญหาให้เขา ปั ญหาเกิด
มามากกว่า 10 ปี ไม่ได้เกิดมาหลังการควบคุมอํานาจ 22 พฤษภาคม ดังนั้น ต้องร่ วมกันคิด ร่ วมมือ ช่วยกันทํา แม้กระทัง่ ใคร
ขัดแย้งกันมาตลอดก็ตอ้ งช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยผมถือว่า ท่านก็ไม่ได้รักคนไทยจริ งๆ ถ้ารักคนไทยจริ งๆ ต้องช่วยเราตอนนี้ นะ
ครับ เรื่ องอื่นๆ ท่านก็ไปต่อสูก้ นั ทางกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกัน
ผมเห็ นใจ คนมีรายได้น้อยจริ งๆ ก็มีลกั ษณะการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ทําจนท่านก็เครี ยด รายได้ไม่พอเลี้ยงลูกเมีย
ครอบครัวทนไม่ได้ พอมีคนมายุแหย่ ปลุกปั่ นท่านก็หยุดตัวเองไม่ได้ก็คล้อยตามเขาไป แล้วก็ทาํ ให้เกิดปั ญหา ท่านต้องตั้ง
สติใหม่นะครับ หารื อ พูดคุย อดทน ถ้าใครเขามาบอกอะไรก็เชื่อหรื อไม่เชื่อ ท่านหาข้อมูลก่อน อย่าไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่ง
พูด แล้วเสร็ จแล้วก็วนุ่ วาย ท่านก็รวมกลุ่มขึ้นมา ท่านก็มาเดินขบวนท่านก็มาต่อต้าน ท่านก็มาอะไรต่างๆ ซึ่ งผมว่ามีสาเหตุ
ทั้งสิ้นและตอบได้ โดยเฉพาะช่วงนี้เราตอบท่านได้ทุกเรื่ อง แต่ขอให้ท่านพยายามอดทนฟังข้อเท็จจริ งก่อนแต่ท่านจะให้เรา
ช่วยอะไรก็ว่ามา อี กที ถ้าท่านไม่ฟังท่านจะเอาแต่ที่ท่านเรี ยกร้อง ก็ยากที่เราจะสามารถทําตามใจให้ท่านได้ เพราะว่า
งบประมาณเราก็มีจาํ กัด อย่างที่เคยเรี ยนไปหลายครั้งแล้ว เพราะฉะนั้น ผมไม่อยากให้พวกเราต้องบังคับใช้กฎหมายกับท่าน
ตลอดเวลา เราก็เข้าใจดี ถึงสิ ทธิ มนุ ษยชน เข้าใจถึงโลกสากล เห็นใจเราบ้างเถอะครับ หน้าที่เราจะต้องเป็ นรัฐบาลและก็

ทํางานเพือ่ จะขับเคลื่อนประเทศ เพราะฉะนั้น ถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการต่อต้าน มีการที่ไม่ถูกต้อง ผมใช้คาํ ว่าไม่
ถูกต้องดีกว่า ท่านคิดว่าท่านถูกแต่ไม่ถูกในทํานองคลองธรรม ไม่ถูกในกฎหมาย ระเบียบของสังคม อย่าทําลายพวกเราเลย
นะครับ อย่าทําลายความตั้งใจของพวกเราเลย เราไม่ได้ตอ้ งการอํานาจ ไม่ตอ้ งการผลประโยชน์ ท่านก็ทราบดีวา่ การทํางาน
นั้นมีหลายระดับ หลายหน่วยงาน โอกาสที่คนเลวๆ ก็ยงั มีอยู่ ที่แอบซ่อนปิ ดบัง ก็ตอ้ งใช้เวลา และร่ วมกันตรวจสอบด้วย
กฎหมาย พร้อมกับการเดินหน้าประเทศไปด้วย อย่าให้ประเทศต้องหยุดเลย
ถ้าเราต่อสูก้ นั เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ประเทศหยุดไปด้วย ทุกอย่างก็เดือดร้อนไปหมด ประชาชนเดือดร้อน บ้านเมือง
เสี ยหาย เพราะฉะนั้น ถ้าเราไปดําเนินการเพือ่ ใคร คนใดคนหนึ่งหรื อไม่กี่คนนี้ จะทําให้เกิดปั ญหากับประเทศชาติ อย่างที่เคย
เกิดมาแล้วจะผิดจะถูกไปว่ากันมาอีกที ส่ วนใหญ่มกั จะอ้างว่าไม่ชอบทําให้เวลาเขาทํางาน ฝ่ ายกฎหมายเขาต้องทํางาน เขา
ต้องรัดกุม มีหลักฐานอะไรต่างๆ ให้เรี ยบร้อย ทั้งเอกสาร ทั้งพยาน ทั้งการตรวจสอบหลายคณะ ถ้าทําชัดเจนแล้วก็จะบิดพลิ้ว
กันไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าเพิง่ ตําหนิกนั ไปมาเลย ให้เวลา ให้กาํ ลังใจกัน ท่านจะรู ้เองว่า ถ้าท่านต้องมาทําตรงนี้ท่านจะรู ้วา่ ไม่
ง่ายนักหรอกนะครับที่จะทําให้ถกู อกถูก ใจคนทุกคน ทั้งฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายกฎหมาย ทํานองนี้ ไม่สามารถจะทําให้ถูกใจทุกคน
ได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง กฎหมายนี้ มีไว้สาํ หรับตัดสิ นคนถูกผิด เพราะฉะนั้นให้เวลาเขาในการทํางานให้เกิดความยุติธรรม
ไม่ให้เกิดปั ญหาอีกต่อไปในอนาคต ถ้าใครผิดก็ตอ้ งผิดอยูด่ ี ถ้าพยานครบ หลักฐานครบ ก็ตอ้ งผิด หนี ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มี
ความสุข ต้องถูกดําเนินคดีและหาความสุ ขไม่ได้หรอกนะครับ ร้อนรน และเราทําไมจะต้องไปเจ็บร้อนแทนคนอื่นเขาด้วย
ถ้าเขาไม่ผิดก็ดีใจกับเขา ถ้าเขาผิดก็ตอ้ งถูกลงโทษให้กระบวนการยุติธรรม กฎหมายดําเนินการให้รอบคอบจะดีกว่า อย่าเพิ่ง
เคลื่อนไหวกันเวลานี้เลย ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีคนที่กล้าทําผิดน้อยลง เขาคงไม่เสี่ ยง เพราะเราได้ประกาศนโยบายของรัฐบาล
ของ คสช. ไปแล้ว เราจะไม่ช่วยเหลือคนผิด เพราะฉะนั้น หากประชาชนไม่กดดัน ก็จะไม่เกิดปั ญหาในการทํางาน อย่าเร่ ง
รี บจนเกินไป เพราะฉะนั้น ประชาชนส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นเหยื่อ ส่ วนใหญ่ก็จะถูกดําเนิ นคดีเห็นมีคดีมากมาย บางทีก็วา่ เป็ น
คดีการเมือง บางอย่างก็เป็ นคดีอาญา เพราะฉะนั้น คนจนเท่านั้นที่จะไม่มีกาํ ลังสติปัญญาพอที่จะไปต่อสู ้กบั กฎหมายได้
เพราะฉะนั้นอย่าเป็ นเครื่ องมือคนอื่นเขาเลย เราจะดูแลให้ดีที่สุด ไม่มีคดีก็ดีกนั อยูแ่ ล้ว หาเงินหาทองก็ยงั ไม่พอใช้อยูแ่ ล้ว
วันนี้ ทุกคนก็หาเงิ นตัวเป็ นเกลียวและถ้าหาก มีคดี ข้ ึนมา ถูกจับกุมมา ผิดกฎอัยการศึ กบ้าง อะไรบ้าง ลูกเมียก็
เดือดร้อนแล้วจะทําอย่างไร ใครจะไปเลี้ยงดูเขา คิดถึงเขาบ้าง อย่าคิดว่าทําอย่างนี้แล้วถูกต้องใช่แล้ว ไม่ใช่ท้ งั นั้น บางอย่างก็
ใช่ บางอย่างก็ไม่ใช่ บางอย่างก็มีการปลุกระดมทํานองนี้ เพราะฉะนั้น ผมอยากให้ทุกคนคิด มีสติให้กบั ครอบครัวที่เป็ นที่รัก
ของทุกท่านทุกคน วันนี้ ประเทศเรานั้น ข้าราชการ พลเรื อน ตํารวจ ทหาร เข้มแข็งขึ้ นมากแล้วครับ มี ผลงานมากมาย
ไม่อย่างนั้นเราคงขับเคลื่อนประเทศมาไม่ได้ถึง 4 เดือน ทั้งข้าราชการ พลเรื อน ตํารวจ ทหาร ขอไปทบทวนดูวา่ เกิดอะไร
ขึ้นมาบ้างใน 4 เดือน
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปร่ วมงานขององค์กร เอกชนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ซึ่ งถือเป็ น
วาระแห่งชาติ หลายคนบอกว่าจะเป็ นได้ไหม ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็เป็ นอย่างนี้ อย่างนั้น ผมว่าถ้าเราช่วยกันต้องได้ น่าชื่นใจ
ในการตื่นตัวของประชาชน ที่ผ่านมาการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกคนทราบดีว่าเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิ ดความ
วุน่ วายในบ้านเมือง เกิดความแตกแยกของคนในชาติ ทําให้ขาดความเชื่อมัน่ ของต่างประเทศ รัฐบาลจึงถือเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ ง
แก้ไขให้เป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว ทั้งเร่ งด่วนระยะสั้น ระยะกลาง ยัง่ ยืน แต่ท้ งั นี้ก็ตอ้ งใช้ความระมัดระวัง ในการสอบตรวจต้องมี
การใช้กฎหมายที่ถกู ต้อง ให้ความเป็ นธรรม เสมอภาค อย่าใช้อารมณ์ หรื อความเกลียดชังมาเป็ นตัวตัดสิ นไว้ก่อน ถ้าท่านใช้
อารมณ์ ใช้ความเกลียดชังมาตัดสิ นไว้ก่อน กฎหมายเดินตามไม่ได้ เดินตามมาต้องเข้าทางนี้ ใครผิดใครถูกก็เข้าอีกข้างหนึ่ ง
ลําบากนะครับให้กฎหมายเขาว่าดีกว่า อะไรที่ไม่ใช่เรื่ องเราก็นาํ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เสร็ จแล้วก็จบก็คอยดูวา่ เขาจะทํา
อะไรต่อไป ก็ตรวจสอบเขาได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทําเรื่ องกฎหมายให้ทวั่ ถึง ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ าย ต้องเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมให้ได้ ทุกระบบ เรื่ องใดเกิดแล้ว ก็สอบสวนให้รอบคอบ เรื่ องใดยังไม่เกิด ก็ตอ้ งป้ องปราม ป้ องกันไว้ก่อน อย่าไป
ตัดสิ นกันเอง ถ้าอย่างนั้นไม่ตอ้ งมีกฎหมาย กลับไปสู่ อดีตหลายร้อยปี มาแล้ว ใช้อาวุธ ตั้งกลุ่ม ตั้งแก๊งกัน ต่อสู ้ฆ่าฟันกันมา
เพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยของเรา ต่างชาติมีตวั อย่างให้เห็นอยูแ่ ล้วทุก ท่านกรุ ณาไปดู
ข่าวต่างชาติ ท่านจะเห็นว่าบ้านเมืองหลายๆ ประเทศที่เคยเจริ ญสวยงาม ก้าวหน้า ต้องพังทลายเพราะการต่อสู ข้ องประชาชน
คนในชาติ เราอย่าไปทําเลย เราไม่มีอะไรที่มนั ถึงขนาดนั้น ฉะนั้นจําคําผมไว้ให้ดี อย่าตําหนิ ติเตียนกันมากนักเลย การกดดัน

มากๆ นั้น ทําให้คนทํางานไม่เป็ นอิสระ ภายใต้ความกดดันนี้ ผมเองก็ยงั กดดันตัวเองเลย เพราะจะทําให้การตัดสิ นใจ
ผิดพลาด เราต้องพยายามตั้งสติ อดทน อดกลั้น ถ้าต่างฝ่ ายต่างช่วยกันไม่ดีกว่าหรื อครับ
ในเรื่ องของภาพรวมทางเศรษฐกิจ ปั ญหารายได้ ปั ญหาปากท้องประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาในช่วง คสช. ด้วย ได้มีการแก้ปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมาตามลําดับ วันพุธที่ผ่านมานั้น ได้เชิญ
หน่ วยงานทางด้านเศรษฐกิ จ ประกอบไปด้วย สภาพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานัก
งบประมาณ กระทรวงพาณิ ชย์ ผูแ้ ทนกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ นักวิชาการ มาร่ วมกันหารื อ
เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิ จไทยในปั จจุบนั และแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิ จไทยในอนาคต ซึ่ งเป็ นการหารื อลงลึกใน
รายละเอียดของตัวเลขต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ก็ยงั พบว่า ภาพรวมของความเชื่อมัน่ นักลงทุนและผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน
แต่การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจของไทย ยังคงมีความอ่อนไหวต่อปั จจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สถานการณ์การสูร้ บของต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เป็ นต้น
การพัฒนาระบบเศรษฐกิ จไทยเพื่อให้แข่งขันได้ นั้น ได้แก่ การส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การผลิตสิ นค้าที่เป็ นความต้องการของตลาด การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ ง การปรับปรุ ง
มาตรการอํานวยความสะดวกผูป้ ระกอบการและนักลงทุน การปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ วิธีการขั้นตอนให้เอื้อต่อการค้า
การลงทุน การบริ หารจัดการการเกษตรที่ทนั สมัย ทั้งหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาในการดําเนิ นการทั้งสิ้ น อีก
ทั้งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะช่วงต้นนี้ อาจส่งผลดีต่อประชาชน ผูป้ ระกอบการเพียงบางกลุ่ม ยังมีประชาชนที่มีรายได้
น้อยอีกจํานวนมากในท้องถิ่น ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศที่ยงั มีปัญหาอยู่ ที่ทาํ ให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจนั้น ยังไม่ส่งผล
ต่อเขาเหล่านั้นมากนัก ผมจึงมีความห่ วงใยต่อประชาชนกลุ่มดังกล่าว ทุกคนต้องช่วยกันหามาตรการเร่ งรัด ให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพือ่ ให้เม็ดเงินได้มีการกระจายเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชน
โดยเร็ ว ที ่สุดแล้ว ก็ได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชี กลาง ได้
ช่วยกันจัดทํามาตรการ ในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น ในภูมิภาคเหล่านั้น โดยให้พิจารณานําเงินงบประมาณที่ตกค้าง
ต่างๆ เช่น งบเหลื่อมปี งบของ อปท. งบโครงการไทยเข้มแข็ง มาจัดทําโครงการกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชน เพือ่ ให้เกิดการจ้าง
งาน การสร้างรายได้ ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนทุกกลุ่มทุกภูมิภาคอย่างเท่า เทียมและทัว่ ถึง
โดยเร็ วที่สุด
สําหรับการดําเนิ นงานของศูนย์ดาํ รงธรรม และกองกําลังรักษาความสงบเรี ยบร้อย ซึ่ งร่ วมกันทํามาโดยตลอดนั้น
ขอขอบคุณและชื่นชม ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรื อน ตํารวจ ทหาร ภาคเอกชน
ประชาชนเป็ นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกันจนผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาได้อาํ นวยความ สะดวก บริ การประชาชนมีผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็ นรู ปธรรมในหลายพื้นที่ ทั้งการรวบรวมปั ญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน รับเรื่ องร้องเรี ยน แก้ไข
ปั ญหา ช่วยเหลือ ลดขั้นตอน ให้ความรู ้ ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกร อําเภอบางปลาม้า ยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าว 70 ล้าน
บาท ก็ได้ประสาน เชิญเอกชน ผูป้ ระกอบการมาหารื อแนวทางในการแก้ไข ซึ่ งผลการดําเนิ นการ เกษตรกรได้รับเงินเป็ นที่
เรี ยบร้อย กรณี ประชาชน ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี มีความเดือดร้อน ไฟฟ้ าไม่เพียงพอยัง
ไม่ได้ติดตั้งก็ได้เร่ งประสานการไฟฟ้ าอําเภอดอนเจดียผ์ ล การดําเนิ นการ การไฟฟ้ าจัดสรรงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้ า
เรี ยบร้อย คาดจะแล้วเสร็ จปลายเดือนกันยายนนี้ กรณี ปัญหาแย่งชิงนํ้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตําบลห้วยชัย อําเภออินทร์ บุรี
การเปิ ด - ปิ ดประตูน้ าํ ไม่เป็ นเวลา มีกลุ่มนายทุนครอบครองกุญแจ ผลการดําเนิ นการหน่วยงานราชการได้เข้าไกล่เกลี่ย
ตัดสิ น จัดสรรแหล่งนํ้าให้เท่าเทียมกันเป็ นที่เรี ยบร้อย ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ กรณี การก่อสร้างสะพานอุตมานุ
สรณ์ หรื อสะพานมอญ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความล่าช้า ผลการดําเนิ นการข้าราชการและประชาชน
รวมทั้งทหารช่างได้เข้าแก้ไขแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายนนี้
4 เดือนที่ ผ่านมา กองกําลังรักษาความสงบเรี ยบร้อย ได้รับทราบปั ญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนทั้งประเทศ 8,880 ปั ญหา นี่คนละส่ วนกันกับที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวบรวมมา ได้แก้ไขในพื้นที่
ไปแล้ว 7,420 ปั ญหา แล้วส่ งต่อให้ศูนย์ดาํ รงธรรม 1,460 ปั ญหา ก็ถือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ไม่ตอ้ ง
เดินทางเข้ามาร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ที่ทาํ เนี ยบรัฐบาล หรื อที่ อ่ืนๆ ที่ไม่เป็ นประโยชน์ ผมทราบว่าในบางอําเภอ บางจังหวัด
เอกชนได้ให้การสนับสนุ น ได้ให้ความอนุ เคราะห์ พ้ืนที่ในศู นย์การค้าจัดตั้งศูนย์ดาํ รงธรรม เช่ น ห้างโลตัส จังหวัด

กาญจนบุรี ขอขอบคุณ หากเป็ นไปได้ พื้นที่หรื ออาคารของศูนย์ดาํ รงธรรม ศูนย์อะไรต่างๆ ที่อาํ นวยความสะดวกเหล่านี้
ควรตั้งอยูใ่ นที่ท่ีมีความสะดวกสบายต่อประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
เรื่ องการแก้ไขปั ญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ ล่าสุ ดได้ให้ เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ เดิ นทางไป
ประเทศมาเลเซี ย ไปเข้าหารื อกับ เลขาฯ สมช. ของมาเลเซี ย เพื่อยืนยันเป็ นทางการว่า ไทยจะเดินหน้าพูดคุยเพือ่ สันติสุข
ต่อไป โดยให้มาเลเซี ยเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกเช่นเดิ ม รัฐบาลกับ คสช. ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ แต่คงต้องด้วยความ
ระมัดระวัง
สําหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยในช่วงนี้ ด้วยความห่วงใย ผมได้สงั่ การ ให้แม่ทพั ภาค
ต่างๆ ประสานงานร่ วมกับกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ ายพลเรื อน และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ช่วยกันลงพื้นที่
ช่วยเหลือประชาชนให้ทนั ต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเตรี ยมการรับมือสถานการณ์น้ าํ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็ นระยะๆ
อย่างไรก็ตามในสิ้นเดือนกันยายนนี้ คณะกรรมการบริ หารจัดการนํ้า ก็กาํ ลังที่จะเสนอแผน และงานโครงการ งบประมาณที่
จะดําเนินการในระยะที่ 1 ให้ได้โดยเร็ ว ทั้งการแก้ไขปั ญหาด้วยระบบต่างๆ ที่มีปัญหาอยูใ่ ห้ได้อย่างเป็ นระบบตั้งแต่ตน้ เหตุ
จนถึงปลายเหตุ เพือ่ จะมีการบูรณาการ บริ หารจัดการนํ้าที่ดี ซึ่ งต่อไปจะสามารถแก้ปัญหานํ้าท่วมนํ้าแล้งได้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น เพือ่ จะลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างยัง่ ยืน
เรื่ องการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติ สรุ ปยอดรวมคือ 7,362 คน โดยขณะนี้ กรุ งเทพมหานครเสนอชื่อมาก
ที่สุด 133 คน สําหรับการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มีสมัครด้านการปฏิรูปการศึกษามากที่สุด 777 คน น้อยที่สุดคือ ด้านสื่ อมวลชน
194 คน หลังจากนี้ จะเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วก็อยูใ่ นขั้นตอนการคัดสรร ขอให้รอฟังการคัดสรรอีกครั้ง
หนึ่ง ที่เหลือก็ช่วยกันเป็ นกลุ่มเป็ นพวก ในการที่จะให้ขอ้ มูลต่างๆ เพิม่ เติม ผมคิดว่าทุกคนนั้นเป็ นประโยชน์กบั ประเทศชาติ
มาก ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครทั้งหมด ทั้ง 7,000 – 8,000 คน อย่างไรก็ตาม เราจะดูแลให้เกิดความเป็ นธรรมให้มากที่สุด
ด้วยความรอบคอบ ให้ได้ผทู ้ ่ีมีความชํานาญ มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน และผูอ้ ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วย ที่เป็ นผูท้ ่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ในแต่ละกลุ่ม แล้วก็ทุกภาคพยายามจะให้ครบ ให้การปฏิรูปเดินหน้าต่อไปได้ และเกิดประโยชน์ ได้รับการ
ยอมรับอย่างแท้จริ ง
สุ ดท้ายพวกเราทุกคน ก็คงต้องกล่าวคําว่าคิดถึง และห่ วงใย ประชาชนทุกคนเหมือนเดิม เพราะปั ญหาทุกอย่างยัง
แก้ไขไม่ได้ท้ งั หมด บางอย่างแค่ทุเลา บางอย่างอยูใ่ นขั้นตอน ผมคิดว่า ในสัปดาห์หน้าเป็ นต้นไป บรรดารัฐมนตรี ทุกคน
คณะรัฐมนตรี ก็จะเริ่ มทํางานอย่างเต็มรู ปแบบ ก็จะนําแผนงานโครงการต่างๆ ที่เริ่ มต้นไว้แล้ว อะไรที่ดีของ คสช. ก็จะทํา
ต่อเนื่ อง อะไรที่จะต้องปรับปรุ งก็มาปรับปรุ งหารื อกันใน ครม. และหาทางจัดสรรปรับเปลี่ยนงบประมาณต่างๆ ให้
เหมาะสม เป็ นการคิดร่ วมกันของรัฐมนตรี ของคณะรัฐมนตรี ท้ งั หมด แต่ท้ งั หมดนั้น ผมเรี ยนว่านํามาจากพีน่ อ้ งทั้งสิ้ น นํามา
จากปั ญหา นํามาจากสิ่ งที่ทาํ ให้ประชาชนนั้น ยังมีความเดือดร้อน ยังไม่มีความสุ ข ยังมีช่องว่างของคุณภาพชีวิตอยูม่ ากมาย
เราจะพยายามค่อยๆ ทําให้ได้ อย่าคิดว่าเรามาแล้วไม่ทาํ อะไร หรื อทําอะไรไม่ได้ ทุกอย่างที่ผ่านมาในห้วง 4 เดื อนนั้น
บริ หารราชการปกติมาตลอด โดย คสช. ทํางานโดยข้าราชการ ตํารวจ ทหาร ฟังความคิดเห็นจากประชาชน บางอย่างก็เป็ น
คําแนะนํามาจากที่ปรึ กษา มาจากภายใน ภายนอก ฟังทุกวันถึงทํางานมาได้ถึงวันนี้ เราจะส่ งที่ทาํ วันนั้น ส่ งให้คณะรัฐมนตรี
ดําเนิ นการต่อไป ขอให้ทุกคนได้ร่วมกับพวกเราในการคาดหวังที่จ ะเดิ นหน้าประเทศไทยไปสู่ อนาคต อย่างยัง่ ยืน
ขอบพระคุณนะครับ ขอเวลาให้พวกเราหน่อย ขอบคุณ สวัสดี
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