
รายการคนืความสุขให้คนในชาต ิวนัศุกร์ที ่12 กนัยายน 2557 

โดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

 

สวสัดีพ่อแม่พี่นอ้งประชาชนคนไทยท่ีเคารพ รักทุกท่านครับ พบกนัอีกคร้ัง คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 13 ผมอาจจะพบกบั

ท่านในหลายบทบาทดว้ยกนั ดว้ยวนัน้ีก็เป็นท่ีน่ายินดีว่า เมื่อช่วงเชา้วนัน้ี รัฐบาลไดแ้ถลงนโยบายให้กบัสภานิติบญัญติั

แห่งชาติไดรั้บทราบเป็นท่ีเรียบ ร้อยแลว้ ซ่ึงก็หมายความวา่ รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์ในเร่ืองของทั้งการสัง่การ การลงนามเอกสาร การขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั ผมใน

ฐานะนายกรัฐมนตรี ก็มีความสบายใจที่ไดป้ฏิบติังานตามกฎ ระเบียบ และจารีตประเพณี คือการแถลงนโยบายรัฐบาล 

ใหก้บัสภานิติบญัญติัแห่งชาติและประชาชนทราบ หมายความวา่จากน้ีพวกเราคณะรัฐมนตรีและประชาชนจะไดร่้วมมือกนั

ในการขบั เคลื่อนประเทศชาติไปดว้ยกนั เพือ่ความสุขของคนในชาติ ทาํให้ประชาชนอยูดี่กินดี ตลอดจนการสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัต่างประเทศไดใ้นทุกมิติ 

สาํหรับนโยบายรัฐบาลฉบบัน้ีร่างข้ึนมาโดยใช ้ เง่ือนไขสาํคญัคือการสานต่อการปฏิบติังานของ คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงไดด้าํเนินการมาในภาวะบา้นเมืองไม่ปกติ มีความเดือดร้อนของประชาชนมากมาย ซ่ึงมีทั้งไดแ้กไ้ข

แลว้และยงัไม่ไดแ้กไ้ข บางอยา่งแกไ้ขไดเ้ป็นการเฉพาะหนา้ ชัว่คราวยงัไม่เกิดความยัง่ยนื คงตอ้งอาศยัเวลาสกัระยะหน่ึง 

ช่วงต่อไปน้ีเป็นระยะท่ี 2 ของโรดแมป ซ่ึงมีความสาํคญัต่อประเทศชาติเป็นอยา่งยิง่ อนัจะทาํใหเ้กิดความมัน่คงและ

ยัง่ยนืตลอดไป 

รัฐบาลในวนัน้ีนั้น อยากจะเรียนอีกคร้ังหน่ึงวา่ต่างจากรัฐบาลในอดีต คือมีหนา้ท่ีถึง 3 ประการดว้ยกนั นอกจากการ

บริหารราชการแผน่ดินแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีในการปฏิรูป และการสร้างสภาวะความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดว้ยการสร้าง

ความปรองดอง สมานฉนัท ์ควบคู่ไปดว้ย 

เรารู้ดีว่าเป็นงานที่ยาก มีทั้ งวิกฤตและโอกาส แต่เราก็จะใชค้วามพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะถือเอาวิกฤต

เหล่านั้นหรือ ปัญหาทุกอย่างเหล่านั้นให้เป็นโอกาส ซ่ึงนับว่าเป็นความทา้ทายของพวกเราทุกคนที่ตอ้งทาํให้ไดด้ว้ย

ระยะเวลาท่ี จาํกดั 

เราจะไม่ไดเ้ป็นรัฐบาลท่ีอยูไ่ปวนัๆ เพื่อรอการปฏิรูปหรือรอการเลือกตั้ง เราจะพยายามทาํงานในลกัษณะท่ีทาํก่อน 

ทาํจริง ทาํทนัทีให้มีผลสัมฤทธ์ิ และเพือ่ให้เกิดความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต คาํวา่อนาคตนั้นไม่ไดห้มายความวา่แค่ปีต่อไป

หรือรัฐบาลต่อไป แต่ตอ้งเป็นการปูรากฐานของประเทศให้เขม้แข็งของการเป็นประชาธิปไตยอยา่งท่ี ไดก้ล่าวไว ้ช่วยกนั

เติม อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก จดัทาํโครงสร้างให้เขม้แข็ง ไม่ล่มสลายลงอีกโดยเด็ดขาด พวกเราทุกคน คนไทยทุกคนตอ้ง

ช่วยกนัเป็นสถาปนิก และก็มาช่วยก่อสร้างประเทศชาติกนัใหม่ใหถ้าวรและยัง่ยนืตลอดไป ทุกคนมีความสุข 

หากพวกเรา รัฐบาล หรือ คสช. ทาํฝ่ายเดียว ผมวา่ไม่มีทางสาํเร็จอยา่งแน่นอน อยากใหค้นไทยทุกคนคิดถึงเร่ืองน้ีให้

มาก แมก้ระทัง่ผูท่ี้เห็นต่างก็ตอ้งมาดูวา่เราจะอยูร่่วมกนัอยา่งไรต่อไป โดยไม่ขดัแยง้กนั ไม่ก่อความรุนแรง หรือจะเอาชนะ

กนัต่อไปอีก ดว้ยขอ้กฎหมาย ดว้ยช่องวา่งต่างๆ ท่ีมีอยู ่ใครจะผิดจะถูก ผมว่าให้กฎหมายกระบวนการยติุธรรมนั้นเขาทาํ

หนา้ท่ี และตอ้งเขม้แขง็ เป็นธรรม เจา้หนา้ท่ีก็ไม่เลือกปฏิบติั เรามีเวลานอ้ย ขณะน้ีก็มีข่าวในเร่ืองของการเร่ิมมีการต่อตา้น

กนัทั้งทางเปิดเผยบา้ง ลบับา้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข้ึนตามลาํดบั มีการกล่าวให้ร้ายกนัทางโซเชียลมีเดียกนั

มากพอสมควร ผมอยากจะขอร้องช่วยกนัลืมตาใหก้วา้ง ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ วา่เราแต่ละคนมีหนา้ท่ีอยา่งไร ตอ้งทาํอยา่งไร 

เพื่อร่วมกนัทาํใหป้ระเทศชาติไทยของเราเดินหนา้ต่อไปใหไ้ด ้หากทุกคนจะรออยา่งเดียววา่เม่ือไรเราจะยกเลิกกฎอยัการศึก 

ยกเลิกกฎหมายพิเศษ เพื่อจะไดมี้การเคล่ือนไหวต่อไป ผมคิดวา่เราปฏิรูปไม่ไดแ้น่นอน เป็นหนา้ท่ีของผม ของคณะรัฐบาลท่ี

จะพิจารณากนัอีกคร้ังหน่ึง เราเขา้ใจดีถึงปัญหาในเร่ืองน้ี เราก็พยายามจะทาํให้ดีท่ีสุด ถา้ท่านคิดวา่อยากให้เราดาํเนินการ

ต่อไปไดด้ว้ยดี ท่านก็ตอ้งหยดุการเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีเป็นการต่อตา้น หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะท่ีสร้าง

ความขดัแยง้ ถา้ท่านติเพ่ือก่อ หรือวา่ติดตามดูแลกาํกบัเสนอขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็นท่ีสาํคญั ผมรับไดทุ้กเร่ือง แต่อยา่ทาํใหเ้กิด

ข้อขัดแยง้หรือนําปัญหาเก่าๆ มาพูดกันใหม่อีก เร่ืองเดิมๆ ก็ต้องแก้กันไปด้วยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมไป 

เพราะฉะนั้นถา้เรานาํเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ หรือเร่ืองเก่าทั้งหมดมาจบัผิดจบัถูกกนัในวนัน้ี ยงัมาพูดให้ร้ายซ่ึงกนัและกนั โดยไม่



ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายเขาทาํไปแลว้ เราทาํงานไม่ไดห้รอกครับ หรือทาํไดก้็ไม่มีประสิทธิภาพ ทุกคนก็จะ

ออกมาต่อสูก้นัอีก มีความขดัแยง้กนัอีกแลว้ประเทศชาติเราจะสงบสุขไดอ้ยา่งไร 

สถานการณ์ในปัจจุบนัตั้งแต่ 22 พฤษภาคม เป็นตน้มา วนัน้ีบา้นเมืองก็ดูมีความสุขดี เราจะกลบัไปถึงเวลานั้นอีก

หรืออยา่งไร ผมยกตวัอยา่งง่ายๆ กรณีผมเองก็มีการถูกบิดเบือนในโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีปลอมเอกสารหัว – ทา้ย มีลายเซ็นผม

เอง ขอ้ความภายในท่านก็คิดแลว้กนัวา่จริงหรือไม่จริงวนัน้ีธนาคารก็มาช้ีแจงแลว้ วา่ผมไม่เคยมีบญัชีเงินฝากเหล่านั้น มีการ

บอกผมใหส้ัง่การใหป้กปิดเงินผม นอ้งชายผม สองหม่ืนกวา่ลา้น ผมคงไม่มีใครบา้ไปเป็นอยา่งนั้น ทาํอยา่งนั้นคงไม่ใช่ ถา้

เรามีเงินขนาดนั้นจริง ก็ดีผมจะไดน้าํเงินมาใชห้น้ีใหพ้อ่แม่พ่ีนอ้ง หรือสร้างอะไรใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นประวติัศาสตร์ใหก้บั

แผน่ดินน้ีบา้ง ใหส้มกบัท่ีเราเกิดมาบนแผน่ดินน้ี ใครรวยก็ตอ้งทาํแบบนั้น เผอิญผมยงัไม่รวยขนาดนั้น ธนาคารเองก็ทราบดี 

ตอนน้ีก็ทราบวา่ธนาคารก็ออกมาช้ีแจงแลว้ ช่วยกนัดูดว้ยวา่เร่ืองต่างๆ พูดจริงบา้ง เท็จบา้งอะไรต่างๆ ผมคิดวา่ผมเกรงว่า

บางคนก็จะเช่ือ ถา้ผมไม่พดูเลยก็เป็นอยา่งน้ีไปตลอด 

ในเร่ืองของการทาํงานนั้น เราเป็นทหาร เราเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงในกองทพั เราก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็น

ตวัอยา่ง ใหท้าํอยา่งไรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเคารพนบัถือ ไม่เช่นนั้นปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีถืออาวธุเป็นจาํนวนมากไม่ได้

จนถึง วนัน้ี เพราะฉะนั้นผมเคยบอกแลว้วา่ เราจะตอ้งเอาชนะความชัว่ดว้ยความดี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิยอ่มคุม้ครอง ยอ่มเป็นบุคคล

อนัเป็นท่ีรักของทุกๆ คนในกองทพั 

อีกเร่ืองหน่ึง เร่ืองการเขียนขอ้ความเท็จ โจมตี คสช. โจมตีผมหรือเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ก็ตาม วนัก่อนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

จบักมุมาได ้ก็สอบถามวา่ทาํไมถึงโพสตข์อ้ความอยา่งนั้น ใหร้้ายคน สร้างความรุนแรง และหยาบคายบา้งอะไรบา้ง เขาตอบ

วา่ สนุกดี ทาํแลว้สนุก ผมก็สงสัยวา่ทาํไมประเทศเราถึงมีคนเหล่าน้ีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีมากพอสมควร เขียนแลว้ก็โพสต์

ขอ้ความอะไรออกมาแลว้รู้สึกวา่เป็นพระเอก เป็นฮีโร่ ผมเขา้ใจวา่อาจจะป่วยทางจิตคนเหล่าน้ี เขียนให้คนทะเลาะเบาะแวง้

กนั เขียนโดยไม่มีขอ้เทจ็จริง เขียนโดยท่ีจบัตน้ชนปลายมาแลว้นาํมาต่อกนั ทาํนองน้ีบา้นเมืองก็ไม่น่าจะดี เพราะฉะนั้นก็อยา่

ไปช่วยกนัโพสตต์่อไปเลย ท่านอ่านดูท่านก็น่าจะรู้นะ วา่ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นไปไดห้รือ เช่ือไดห้รือเปล่า ถา้สงสัยอะไรก็

สอบถามมาไดท่ี้ คสช. หรือท่ีรัฐบาล แมก้ระทัง่ท่ีผมเอง ก็ส่งขอ้ความอะไรถามมาก็ได ้พอจบัได ้พอถูกเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา

ดาํเนินการทางกฎหมายก็อา้งวา่ถูกทาํร้าย อยา่งบา้งคนก็ไปเคล่ือนไหวท่ีต่างประเทศ ไปร้องเรียนท่ีนัน่ท่ีน่ี ถา้หากท่านคิดวา่

ท่านถูก ท่านไม่ไดผ้ดิอะไร ท่านกลบัมาสิครับ แลว้ท่านจะให้ผมส่งไปให้เจา้หนา้ท่ีอะไรท่ีท่านไวว้างใจไปดูแลท่าน แลว้ก็

ต่อสูก้นัในศาล ดว้ยกระบวนการยติุธรรมตดัสิน น่าจะดีกวา่ถา้ท่านไม่ไวว้างใจเรา ไม่ไวใ้จทหาร ผมให้โอกาสทุกท่านเลย 

อยา่ไปพดูกนัในทางลบั ในต่างประเทศ หรือประชุมสร้างความวุน่วายต่างๆ เหล่าน้ี ผมเห็นวา่ยงัมีการเคล่ือนไหวอะไรพวก

น้ีอยู ่ เพราะฉะนั้นท่านตอ้งเขา้ใจ เห็นใจพวกเราดว้ยในการท่ีจะปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้นอยา่ทาํอะไรให้ประเทศชาติ

เสียหาย อยา่นาํอะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ดี ไม่จริง ไปเล่าใหช้าวต่างประเทศเขาฟัง น่าอบัอายเขา วนัน้ีเราไม่ไดท้าํอะไรอยา่งนั้น

เลย อยากใหค้นไทยทั้งประเทศอยา่ไปร่วมมือ และก็ร่วมกนัต่อตา้นเขาดว้ย อนัท่ีจริงแลว้ก็อยากจะให้ไม่สนใจดีกวา่ อยา่ไป

สนใจคนเหล่าน้ีเลย ถา้เราสนใจถา้เราโพสตก์นัต่อ ก็เป็นเร่ืองเป็นราว ส่ือก็จาํเป็นตอ้งมาแพร่กนัอีก พอแพร่กนัไปแพร่กนัมา

ก็ทะเลาะกนัไปอีก เพราะฉะนั้นแทนท่ีประเทศชาติจะสงบ ประชาชนจะมีความสุข เศรษฐกิจเดินไปขา้งหนา้ได ้ก็จะกลบัไป

อยา่งเดิมอีก และเราจะไดน้าํพาการปฏิรูปไปสู่การเลือกตั้งใหไ้ดโ้ดยเร็ว ถา้เรายงัเป็นอยา่งน้ีกนัอยู ่ไม่ร่วมมือกนั แลว้เราจะ

กา้วไปสู่จุดนั้นกนัไดอ้ยา่งไร 

สาํหรับขอ้มูลหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ใชอ้าวธุสงคราม พฤติกรรมทั้งการยิงเอ็ม79 การยิงเอ็ม 16 ขวา้ง

ระเบิดทั้งในปี 2553 และ ปี 2556 และ 2557 นั้น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไดมี้การจบักุมไดห้ลายคน จากการสืบสวน

สอบสวน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจกาํลงัสอบสวน มีความกา้วหนา้ไปมากมาย ถา้ผมกล่าววา่มีใครบา้งท่ีสนบัสนุนทั้งอาวธุ เงินทอง 

ทุกท่านอาจจะตกใจ ก็ได ้วนัน้ีผมยงัไม่พูดให้เป็นเร่ืองท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และกระบวนการ

ยติุธรรม สอบสวนสืบสวนใหช้ดัเจน ใหค้วามชอบธรรมให้ความเป็นธรรม เราคงไม่ไปยดัขอ้หาให ้หรือไปสร้างพยานเท็จ

พยานเทียม เพราะฉะนั้นหลายคนเก่ียวขอ้งก็หนีไปต่างประเทศหมด ท่ีมีรายช่ือต่างๆ เพราะฉะนั้นถา้ท่านคิดวา่ท่านไม่ได้

เก่ียวขอ้ง ท่านก็กลบัมา เพราะจะมีการโยงใยไปถึงหลายๆ ส่วนดว้ยกนั ทั้งบุคคล ทั้งกลุ่ม ทั้งผูใ้หก้ารสนบัสนุน เตรียมตวัไว ้

ถา้ใครคิดวา่ไม่ผิด ถา้ใครคิดวา่ ไม่ผิดแลว้เม่ือมีพยานหลกัฐานพร้อมนั้น ท่านสู้คดีไม่ได ้ท่านตอ้งถูกดาํเนินคดีแน่นอนนะ

ครับ มอบตวัเถอะครับ เผือ่จะไดค้วามกรุณาจากศาลบา้ง 



ในเร่ืองของนโยบายรัฐบาล หลกัการสาํคญัก็คือ เราไดใ้ชย้ทุธศาสตร์พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เขา้ใจทั้งคน 

เขา้ใจทั้งพ้ืนท่ี เขา้ใจถึงปัญหาถึงจะหาวธีิการแกไ้ขปัญหาได ้และอีกอนัคือใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว เป็นแนวทาง โดยนาํส่ิงที่เป็นปัญหาทั้งหมด ความลา้สมยั ไม่เป็นสากล หรือการทาํให้ประชาชนมีความ

ยากลาํบาก ไม่เท่าเทียม เหล่ือมลํ้ามาเป็นเวลานานนั้น มาพิจารณาดาํเนินการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ โดยอะไรท่ีเร่งด่วนมากๆ เรา

ก็ทาํทนัที อะไรท่ีตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขเก่ียวขอ้งมากก็ปานกลาง 1 ปี ยัง่ยืนก็เป็นเร่ืองของรัฐบาลต่อๆ ไปท่ีจะตอ้งทาํงานอยา่ง

ย ัง่ยนื ทั้งหมดนั้นเราพยายามจะทาํใหมี้การต่อเน่ือง หลายคนก็เป็นห่วงวา่ทาํจบหรือไม่ เร่ืองเป็นร้อยๆ เร่ือง ก็ทาํอยา่งน้ีแบ่ง

ทุกกลุ่มปัญหามาเป็นระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว ย ัง่ยืน เพราะฉะนั้น แผนต่างๆ นั้น ท่ีเรานาํมาใชด้ว้ย ในการ

จดัทาํนโยบายคร้ังน้ีก็ประกอบไปดว้ย แผนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา อ่ืนๆ ของท่ีมีมาแลว้ เราไดมี้การ เร่ืองของ

การทาํนโยบายทั้งหมด 11 ดา้น ครอบคลุมทั้งความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ต่างประเทศ กฎหมาย กระบวนการ

ยติุธรรม และอ่ืน ๆ อีก 

ปัญหาท่ีผา่นมานั้น ผมเรียนวา่ นโยบายรัฐบาลมกัจะเป็นนามธรรมมากกวา่รูปธรรม คือ อ่านดูแลว้เพลิดเพลินเขา้ใจ 

แลว้ถึงเวลาปฏิบติันาํไปปฏิบติัไม่ได ้นาํไปขบัเคล่ือนไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่ชดัเจนและก็ไม่ถูกนาํมาใช ้ทาํใหเ้กิดความ

ไม่เป็นประสิทธิภาพ ไม่มีผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร พอมีอยูบ่า้งนะครับ ส่ิงท่ีผมดูวา่เป็นปัญหาหลกัก็คือขาดความมีเอกภาพของ

หน่วยงาน การประสานงาน และการบูรณาการ 2 อนัน้ีคนละคาํกนั ทาํให้ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิในระยะยาว ไม่ต่อเน่ืองและเรา

ไม่รู้อนาคตของเราของประชาชนของประเทศชาติ ไม่รู้อนาคตนะครับ 

วนัน้ีเราไดพ้ยายามกาํหนดนโยบาย และแบ่งมอบงานให้ทุกกระทรวงขบัเคลื่อนชดัเจน อะไรท่ีเป็นงบฟังก์ชัน่ งบ

บูรณาการ งบลงทุน งบบุคลากร งบบริหารจดัการ ใครจะรับผดิชอบ หลกั รอง หรือเสริม ในงานกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงน่าจะทาํให้

การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปอยา่งคุม้ค่า มีมาตรฐาน มีมาตรการตรวจสอบความโปร่งใส ทั้งในระดบันโยบาย ระดบันาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติั และผูป้ฏิบติั ตอ้งสอดคลอ้งกันทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมุ่งเน้นให้

ประชาชนทราบไดว้า่ใน 5 ปี หรือ 10 ปี ขา้งหนา้ของเรานั้น ทอ้งถ่ินของเรา บา้นเมืองของเรานั้น จะเกิดอะไรข้ึนมาบา้ง จะ

พฒันากนัไปอย่างไร ทั้ งน้ี เพื่อลดความขดัแยง้ ลดการต่อตา้น ลดความเหลื่อมลํ้ า ประชาชนทุกคนตอ้งรู้อนาคตของ

บา้นเมือง สนใจเอาใจใส่อยา่มองเฉพาะเร่ืองครอบครัวตวัเองอยา่งเดียว ตอ้งมองวา่บา้นเมืองเราจะไปอยา่งไรและก็เราจะได้

ปฏิบติัตวัไดถู้ก บางคนอาจจะตอ้งเสียสละบา้ง บางคนอาจจะตอ้งได ้คนไดก็้คือคนท่ียากจนก่อน คนท่ีเสียสละคือคนรวย 

อาจตอ้งเสียสละผลประโยชนบ์า้ง เพื่อใหป้ระเทศชาติเดินหนา้ไปได ้ลดความเหล่ือมลํ้า 

การบริหารราชการจะเป็นไปตามนโยบายน้ีเป็น หลกั ผมไดก้าํหนดให้ทุกภาคส่วน ทุกส่วนราชการ รายงานผลการ

ดาํเนินงานดา้นงบประมาณในทุกไตรมาส ทั้งน้ี จะตอ้งมีผลเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้งานใดทาํก่อน ทาํเลย ตอ้งจดัลาํดบั

ความเร่งด่วน ดว้ยการวางแผนท่ีดี ประชาชนไดรั้บประโยชนเ์ร็ว ไม่ตอ้งรอใกลส้ิ้นปีงบประมาณถึงจะมาเร่งกนัทาํ 

วนัน้ี รัฐบาลเราไม่ไดม้าจากพรรคการเมือง ไม่ตอ้งหาเสียง ไม่ตอ้งมีเสียงขา้งมาก ไม่ตอ้งรักษาฐานเสียง ไม่ตอ้งการ

คะแนนนิยม เพียงแต่ตอ้งการแกปั้ญหาและปฏิรูปอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไม่ใช่ของง่าย เราไม่ใช่พรรคการเมือง เพราะฉะนั้น เราก็คง

ไม่ตอ้งไปทาํโครงการประชานิยมหรือทาํในเร่ืองของทาํอยา่งไร ให้คนรักเรามากๆ ไม่ใช่ เราจะแกปั้ญหาให้เขา ปัญหาเกิด

มามากกวา่ 10 ปี ไม่ไดเ้กิดมาหลงัการควบคุมอาํนาจ 22 พฤษภาคม ดงันั้น ตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมมือ ช่วยกนัทาํ แมก้ระทัง่ใคร

ขดัแยง้กนัมาตลอดก็ตอ้งช่วยกนั ถา้ไม่ช่วยผมถือวา่ ท่านก็ไม่ไดรั้กคนไทยจริงๆ ถา้รักคนไทยจริงๆ ตอ้งช่วยเราตอนน้ีนะ

ครับ เร่ืองอ่ืนๆ ท่านก็ไปต่อสูก้นัทางกระบวนการยติุธรรมก็แลว้กนั 

ผมเห็นใจ คนมีรายไดน้้อยจริงๆ ก็มีลกัษณะการถูกเอารัดเอาเปรียบ ทาํจนท่านก็เครียด รายไดไ้ม่พอเล้ียงลูกเมีย 

ครอบครัวทนไม่ได ้พอมีคนมายแุหย ่ปลุกป่ันท่านก็หยดุตวัเองไม่ไดก็้คลอ้ยตามเขาไป แลว้ก็ทาํให้เกิดปัญหา ท่านตอ้งตั้ง

สติใหม่นะครับ หารือ พดูคุย อดทน ถา้ใครเขามาบอกอะไรก็เช่ือหรือไม่เช่ือ ท่านหาขอ้มูลก่อน อยา่ไปเช่ือใครคนใดคนหน่ึง

พดู แลว้เสร็จแลว้ก็วุน่วาย ท่านก็รวมกลุ่มข้ึนมา ท่านก็มาเดินขบวนท่านก็มาต่อตา้น ท่านก็มาอะไรต่างๆ ซ่ึงผมวา่มีสาเหตุ

ทั้งส้ินและตอบได ้โดยเฉพาะช่วงน้ีเราตอบท่านไดทุ้กเร่ือง แต่ขอให้ท่านพยายามอดทนฟังขอ้เท็จจริงก่อนแต่ท่านจะให้เรา

ช่วยอะไรก็ว่ามา อีกที ถา้ท่านไม่ฟังท่านจะเอาแต่ที่ท่านเรียกร้อง ก็ยากที่เราจะสามารถทาํตามใจให้ท่านได ้เพราะว่า 

งบประมาณเราก็มีจาํกดั อยา่งท่ีเคยเรียนไปหลายคร้ังแลว้ เพราะฉะนั้น ผมไม่อยากให้พวกเราตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายกบัท่าน

ตลอดเวลา เราก็เขา้ใจดีถึงสิทธิมนุษยชน เขา้ใจถึงโลกสากล เห็นใจเราบา้งเถอะครับ หนา้ท่ีเราจะตอ้งเป็นรัฐบาลและก็



ทาํงานเพือ่จะขบัเคลื่อนประเทศ เพราะฉะนั้น ถา้มีการทะเลาะเบาะแวง้กนั มีการต่อตา้น มีการท่ีไม่ถูกตอ้ง ผมใชค้าํวา่ไม่

ถูกตอ้งดีกวา่ ท่านคิดวา่ท่านถูกแต่ไม่ถูกในทาํนองคลองธรรม ไม่ถูกในกฎหมาย ระเบียบของสังคม อยา่ทาํลายพวกเราเลย

นะครับ อยา่ทาํลายความตั้งใจของพวกเราเลย เราไม่ไดต้อ้งการอาํนาจ ไม่ตอ้งการผลประโยชน์ ท่านก็ทราบดีวา่ การทาํงาน

นั้นมีหลายระดบั หลายหน่วยงาน โอกาสท่ีคนเลวๆ ก็ยงัมีอยู ่ท่ีแอบซ่อนปิดบงั ก็ตอ้งใชเ้วลา และร่วมกนัตรวจสอบดว้ย

กฎหมาย พร้อมกบัการเดินหนา้ประเทศไปดว้ย อยา่ใหป้ระเทศตอ้งหยดุเลย 

ถา้เราต่อสูก้นัเพ่ือใครคนใดคนหน่ึง ประเทศหยดุไปดว้ย ทุกอยา่งก็เดือดร้อนไปหมด ประชาชนเดือดร้อน บา้นเมือง

เสียหาย เพราะฉะนั้น ถา้เราไปดาํเนินการเพ่ือใคร คนใดคนหน่ึงหรือไม่ก่ีคนน้ี จะทาํใหเ้กิดปัญหากบัประเทศชาติ อยา่งท่ีเคย

เกิดมาแลว้จะผิดจะถูกไปวา่กนัมาอีกที ส่วนใหญ่มกัจะอา้งวา่ไม่ชอบทาํให้เวลาเขาทาํงาน ฝ่ายกฎหมายเขาตอ้งทาํงาน เขา

ตอ้งรัดกมุ มีหลกัฐานอะไรต่างๆ ใหเ้รียบร้อย ทั้งเอกสาร ทั้งพยาน ทั้งการตรวจสอบหลายคณะ ถา้ทาํชดัเจนแลว้ก็จะบิดพล้ิว

กนัไม่ได ้เพราะฉะนั้นอยา่เพ่ิงตาํหนิกนัไปมาเลย ใหเ้วลา ใหก้าํลงัใจกนั ท่านจะรู้เองวา่ ถา้ท่านตอ้งมาทาํตรงน้ีท่านจะรู้วา่ไม่

ง่ายนกัหรอกนะครับท่ีจะทาํใหถู้กอกถูก ใจคนทุกคน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายกฎหมาย ทาํนองน้ีไม่สามารถจะทาํให้ถูกใจทุกคน

ได ้โดยเฉพาะ อยา่งยิ่ง กฎหมายน้ี มีไวส้าํหรับตดัสินคนถูกผิด เพราะฉะนั้นให้เวลาเขาในการทาํงานให้เกิดความยติุธรรม 

ไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไปในอนาคต ถา้ใครผิดก็ตอ้งผิดอยูดี่ ถา้พยานครบ หลกัฐานครบ ก็ตอ้งผิด หนีไปไหนก็ไม่ไดไ้ม่มี

ความสุข ตอ้งถูกดาํเนินคดีและหาความสุขไม่ไดห้รอกนะครับ ร้อนรน และเราทาํไมจะตอ้งไปเจ็บร้อนแทนคนอื่นเขาดว้ย 

ถา้เขาไม่ผิดก็ดีใจกบัเขา ถา้เขาผดิก็ตอ้งถูกลงโทษใหก้ระบวนการยติุธรรม กฎหมายดาํเนินการใหร้อบคอบจะดีกวา่ อยา่เพ่ิง

เคล่ือนไหวกนัเวลาน้ีเลย ผมคิดวา่วนัน้ีน่าจะมีคนท่ีกลา้ทาํผดินอ้ยลง เขาคงไม่เส่ียง เพราะเราไดป้ระกาศนโยบายของรัฐบาล 

ของ คสช. ไปแลว้ เราจะไม่ช่วยเหลือคนผิด เพราะฉะนั้น หากประชาชนไม่กดดนั ก็จะไม่เกิดปัญหาในการทาํงาน อยา่เร่ง

รีบจนเกินไป เพราะฉะนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะเป็นเหยื่อ ส่วนใหญ่ก็จะถูกดาํเนินคดีเห็นมีคดีมากมาย บางทีก็วา่เป็น

คดีการเมือง บางอยา่งก็เป็นคดีอาญา เพราะฉะนั้น คนจนเท่านั้นท่ีจะไม่มีกาํลงัสติปัญญาพอท่ีจะไปต่อสู้กบักฎหมายได ้

เพราะฉะนั้นอยา่เป็นเคร่ืองมือคนอ่ืนเขาเลย เราจะดูแลใหดี้ท่ีสุด ไม่มีคดีก็ดีกนัอยูแ่ลว้ หาเงินหาทองก็ยงัไม่พอใชอ้ยูแ่ลว้ 

วนัน้ีทุกคนก็หาเงินตวัเป็นเกลียวและถา้หาก มีคดีข้ึนมา ถูกจับกุมมา ผิดกฎอยัการศึกบ้าง อะไรบ้าง ลูกเมียก็

เดือดร้อนแลว้จะทาํอยา่งไร ใครจะไปเล้ียงดูเขา คิดถึงเขาบา้ง อยา่คิดวา่ทาํอยา่งน้ีแลว้ถูกตอ้งใช่แลว้ ไม่ใช่ทั้งนั้น บางอยา่งก็

ใช่ บางอยา่งก็ไม่ใช่ บางอยา่งก็มีการปลุกระดมทาํนองน้ี เพราะฉะนั้น ผมอยากใหทุ้กคนคิด มีสติใหก้บัครอบครัวท่ีเป็นท่ีรัก

ของทุกท่านทุกคน วนัน้ีประเทศเรานั้น ขา้ราชการ พลเรือน ตาํรวจ ทหาร เขม้แข็งข้ึนมากแลว้ครับ มีผลงานมากมาย

ไม่อยา่งนั้นเราคงขบัเคลื่อนประเทศมาไม่ไดถึ้ง 4 เดือน ทั้งขา้ราชการ พลเรือน ตาํรวจ ทหาร ขอไปทบทวนดูวา่เกิดอะไร

ข้ึนมาบา้งใน 4 เดือน 

สัปดาห์ท่ีผ่านมาไดไ้ปร่วมงานขององคก์ร เอกชนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็น

วาระแห่งชาติ หลายคนบอกวา่จะเป็นไดไ้หม ท่ีผ่านมาทุกรัฐบาลก็เป็นอยา่งน้ีอยา่งนั้น ผมวา่ถา้เราช่วยกนัตอ้งได ้น่าช่ืนใจ

ในการตื่นตวัของประชาชน ที่ผ่านมาการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทุกคนทราบดีว่าเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความ

วุน่วายในบา้นเมือง เกิดความแตกแยกของคนในชาติ ทาํใหข้าดความเช่ือมัน่ของต่างประเทศ รัฐบาลจึงถือเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้ง

แกไ้ขใหเ้ป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งเร่งด่วนระยะสั้น ระยะกลาง ย ัง่ยนื แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั ในการสอบตรวจตอ้งมี

การใชก้ฎหมายท่ีถูกตอ้ง ใหค้วามเป็นธรรม เสมอภาค อยา่ใชอ้ารมณ์ หรือความเกลียดชงัมาเป็นตวัตดัสินไวก่้อน ถา้ท่านใช้

อารมณ์ ใชค้วามเกลียดชงัมาตดัสินไวก่้อน กฎหมายเดินตามไม่ได ้เดินตามมาตอ้งเขา้ทางน้ี ใครผิดใครถูกก็เขา้อีกขา้งหน่ึง 

ลาํบากนะครับใหก้ฎหมายเขาวา่ดีกวา่ อะไรท่ีไม่ใช่เร่ืองเราก็นาํเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม เสร็จแลว้ก็จบก็คอยดูวา่เขาจะทาํ

อะไรต่อไป ก็ตรวจสอบเขาได ้ เพราะฉะนั้นเราตอ้งทาํเร่ืองกฎหมายให้ทัว่ถึง ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ตอ้งเขา้ถึงกระบวนการ

ยติุธรรมใหไ้ด ้ทุกระบบ เร่ืองใดเกิดแลว้ ก็สอบสวนให้รอบคอบ เร่ืองใดยงัไม่เกิด ก็ตอ้งป้องปราม ป้องกนัไวก่้อน อยา่ไป

ตดัสินกนัเอง ถา้อยา่งนั้นไม่ตอ้งมีกฎหมาย กลบัไปสู่อดีตหลายร้อยปีมาแลว้ ใชอ้าวธุ ตั้งกลุ่ม ตั้งแก๊งกนั ต่อสู้ฆ่าฟันกนัมา 

เพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่าน้ีอยา่ใหเ้กิดข้ึนอีกในประเทศไทยของเรา ต่างชาติมีตวัอยา่งให้เห็นอยูแ่ลว้ทุก ท่านกรุณาไปดู

ข่าวต่างชาติ ท่านจะเห็นวา่บา้นเมืองหลายๆ ประเทศท่ีเคยเจริญสวยงาม กา้วหนา้ ตอ้งพงัทลายเพราะการต่อสูข้องประชาชน 

คนในชาติ เราอยา่ไปทาํเลย เราไม่มีอะไรท่ีมนัถึงขนาดนั้น ฉะนั้นจาํคาํผมไวใ้หดี้ อยา่ตาํหนิ ติเตียนกนัมากนกัเลย การกดดนั



มากๆ นั้น ทาํให้คนทาํงานไม่เป็นอิสระ ภายใตค้วามกดดนัน้ี ผมเองก็ยงักดดนัตวัเองเลย เพราะจะทาํให้การตดัสินใจ

ผดิพลาด เราตอ้งพยายามตั้งสติ อดทน อดกลั้น ถา้ต่างฝ่ายต่างช่วยกนัไม่ดีกวา่หรือครับ 

ในเร่ืองของภาพรวมทางเศรษฐกิจ ปัญหารายได ้ ปัญหาปากทอ้งประชาชน รัฐบาลไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาในช่วง คสช. ดว้ย ไดมี้การแกปั้ญหามากมายในช่วงท่ีผ่านมาตามลาํดบั วนัพุธท่ีผ่านมานั้น ไดเ้ชิญ

หน่วยงานทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบไปดว้ย สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานัก

งบประมาณ กระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ นักวิชาการ มาร่วมกนัหารือ

เก่ียวกบัสถานะของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั และแนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซ่ึงเป็นการหารือลงลึกใน

รายละเอียดของตวัเลขต่างๆ ทางดา้นเศรษฐกิจ ก็ยงัพบวา่ ภาพรวมของความเช่ือมัน่นกัลงทุนและผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

แต่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของไทย ยงัคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ขีดความสามารถใน

การแข่งขนั สถานการณ์การสูร้บของต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นตน้ 

การพฒันาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขนัได ้ นั้น ไดแ้ก่ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั การผลิตสินคา้ที่เป็นความตอ้งการของตลาด การพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง การปรับปรุง

มาตรการอาํนวยความสะดวกผูป้ระกอบการและนกัลงทุน การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการขั้นตอนให้เอ้ือต่อการคา้

การลงทุน การบริหารจดัการการเกษตรท่ีทนัสมยั ทั้งหมดนั้น ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการทั้งส้ิน อีก

ทั้งการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในระยะช่วงตน้น้ี อาจส่งผลดีต่อประชาชน ผูป้ระกอบการเพียงบางกลุ่ม ยงัมีประชาชนท่ีมีรายได้

นอ้ยอีกจาํนวนมากในทอ้งถ่ิน ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศท่ียงัมีปัญหาอยู ่ท่ีทาํให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจนั้น ยงัไม่ส่งผล

ต่อเขาเหล่านั้นมากนกั ผมจึงมีความห่วงใยต่อประชาชนกลุ่มดงักล่าว ทุกคนตอ้งช่วยกนัหามาตรการเร่งรัด ให้มีการใชจ่้าย

งบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพือ่ให้เม็ดเงินไดมี้การกระจายเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชน

โดยเร็ว ที่สุดแลว้ ก็ไดม้อบหมายให้ กระทรวงการคลงั สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และกรมบญัชีกลาง ได้

ช่วยกนัจดัทาํมาตรการ ในการดูแลประชาชนในทอ้งถ่ิน ในภูมิภาคเหล่านั้น โดยให้พิจารณานาํเงินงบประมาณท่ีตกคา้ง

ต่างๆ เช่น งบเหล่ือมปี งบของ อปท. งบโครงการไทยเขม้แข็ง มาจดัทาํโครงการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน เพือ่ให้เกิดการจา้ง

งาน การสร้างรายได ้ ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของประชาชนทุกกลุ่มทุกภูมิภาคอยา่งเท่า เทียมและทัว่ถึง

โดยเร็วท่ีสุด 

สาํหรับการดาํเนินงานของศูนยด์าํรงธรรม และกองกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อย ซ่ึงร่วมกนัทาํมาโดยตลอดนั้น 

ขอขอบคุณและช่ืนชม ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ผูว้า่ราชการจงัหวดั ขา้ราชการพลเรือน ตาํรวจ ทหาร ภาคเอกชน 

ประชาชนเป็นอยา่งมากท่ีไดร่้วมมือกนัจนผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาไดอ้าํนวยความ สะดวก บริการประชาชนมีผลสัมฤทธ์ิ

อยา่งเป็นรูปธรรมในหลายพ้ืนท่ี ทั้งการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน ความตอ้งการของประชาชน รับเร่ืองร้องเรียน แกไ้ข

ปัญหา ช่วยเหลือ ลดขั้นตอน ใหค้วามรู้ ยกตวัอยา่งเช่น เกษตรกร อาํเภอบางปลามา้ ยงัไม่ไดรั้บเงินจากการขายขา้ว 70 ลา้น

บาท ก็ไดป้ระสาน เชิญเอกชน ผูป้ระกอบการมาหารือแนวทางในการแกไ้ข ซ่ึงผลการดาํเนินการ เกษตรกรไดรั้บเงินเป็นท่ี

เรียบร้อย กรณีประชาชน ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความเดือดร้อน ไฟฟ้าไม่เพียงพอยงั

ไม่ไดติ้ดตั้งก็ไดเ้ร่งประสานการไฟฟ้าอาํเภอดอนเจดียผ์ล การดาํเนินการ การไฟฟ้าจดัสรรงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้า

เรียบร้อย คาดจะแลว้เสร็จปลายเดือนกนัยายนน้ี กรณีปัญหาแยง่ชิงนํ้ าทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ตาํบลห้วยชยั อาํเภออินทร์บุรี 

การเปิด - ปิดประตูนํ้ าไม่เป็นเวลา มีกลุ่มนายทุนครอบครองกุญแจ ผลการดาํเนินการหน่วยงานราชการไดเ้ขา้ไกล่เกลี่ย 

ตดัสิน จดัสรรแหล่งนํ้ าให้เท่าเทียมกนัเป็นท่ีเรียบร้อย ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจ กรณีการก่อสร้างสะพานอุตมานุ

สรณ์ หรือสะพานมอญ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ที่มีความล่าชา้ ผลการดาํเนินการขา้ราชการและประชาชน 

รวมทั้งทหารช่างไดเ้ขา้แกไ้ขแลว้ คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายนน้ี 

4 เดือนท่ีผ่านมา กองกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อย ไดรั้บทราบปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการของ

ประชาชนทั้งประเทศ 8,880 ปัญหา น่ีคนละส่วนกนักบัท่ีสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีรวบรวมมา ไดแ้กไ้ขในพ้ืนท่ี

ไปแลว้ 7,420 ปัญหา แลว้ส่งต่อให้ศูนยด์าํรงธรรม 1,460 ปัญหา ก็ถือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชน ไม่ตอ้ง

เดินทางเขา้มาร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีทาํเนียบรัฐบาล หรือท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ ผมทราบว่าในบางอาํเภอ บางจงัหวดั 

เอกชนได้ให้การสนับสนุน ได้ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ในศูนยก์ารคา้จัดตั้ งศูนยด์าํรงธรรม เช่น ห้างโลตสั จังหวดั



กาญจนบุรี ขอขอบคุณ หากเป็นไปได ้ พ้ืนท่ีหรืออาคารของศูนยด์าํรงธรรม ศูนยอ์ะไรต่างๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ี 

ควรตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมีความสะดวกสบายต่อประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย 

เร่ืองการแกไ้ขปัญหา จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ วนัน้ีล่าสุดไดใ้ห้ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เดินทางไป

ประเทศมาเลเซีย ไปเขา้หารือกบั เลขาฯ สมช. ของมาเลเซีย เพื่อยืนยนัเป็นทางการว่า ไทยจะเดินหน้าพูดคุยเพือ่สันติสุข

ต่อไป โดยให้มาเลเซียเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกเช่นเดิม รัฐบาลกบั คสช. ให้ความสาํคญัในเร่ืองน้ี แต่คงตอ้งดว้ยความ

ระมดัระวงั 

สาํหรับการช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ จากอุทกภยัในช่วงน้ี ดว้ยความห่วงใย ผมไดส้ัง่การ ใหแ้ม่ทพัภาค

ต่างๆ ประสานงานร่วมกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝ่ายพลเรือน และเจา้หนา้ท่ีส่วนงานต่างๆ ช่วยกนัลงพ้ืนท่ี

ช่วยเหลือประชาชนใหท้นัต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมการรับมือสถานการณ์นํ้ าท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตเป็นระยะๆ 

อยา่งไรก็ตามในส้ินเดือนกนัยายนน้ี คณะกรรมการบริหารจดัการนํ้ า ก็กาํลงัท่ีจะเสนอแผน และงานโครงการ งบประมาณท่ี

จะดาํเนินการในระยะท่ี 1 ใหไ้ดโ้ดยเร็ว ทั้งการแกไ้ขปัญหาดว้ยระบบต่างๆ ท่ีมีปัญหาอยูใ่ห้ไดอ้ยา่งเป็นระบบตั้งแต่ตน้เหตุ

จนถึงปลายเหต ุเพ่ือจะมีการบูรณาการ บริหารจดัการนํ้ าท่ีดี ซ่ึงต่อไปจะสามารถแกปั้ญหานํ้ าท่วมนํ้ าแลง้ไดมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน เพ่ือจะลดความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

เร่ืองการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สรุปยอดรวมคือ 7,362 คน โดยขณะน้ีกรุงเทพมหานครเสนอช่ือมาก

ท่ีสุด 133 คน สาํหรับการปฏิรูปดา้นต่าง ๆ มีสมคัรดา้นการปฏิรูปการศึกษามากท่ีสุด 777 คน นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นส่ือมวลชน 

194 คน หลงัจากน้ีจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบติั แลว้ก็อยูใ่นขั้นตอนการคดัสรร ขอให้รอฟังการคดัสรรอีกคร้ัง

หน่ึง ท่ีเหลือก็ช่วยกนัเป็นกลุ่มเป็นพวก ในการท่ีจะใหข้อ้มูลต่างๆ เพ่ิมเติม ผมคิดวา่ทุกคนนั้นเป็นประโยชน์กบัประเทศชาติ

มาก ขอบคุณทุกคนท่ีมาสมคัรทั้งหมด ทั้ง 7,000 – 8,000 คน อยา่งไรก็ตาม เราจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมให้มากท่ีสุด 

ดว้ยความรอบคอบ ใหไ้ดผู้ท่ี้มีความชาํนาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น และผูอ่ื้นๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบดว้ย ท่ีเป็นผูท่ี้มี

ส่วนไดส่้วนเสีย ในแต่ละกลุ่ม แลว้ก็ทุกภาคพยายามจะใหค้รบ ใหก้ารปฏิรูปเดินหนา้ต่อไปได ้และเกิดประโยชน์ ไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งแทจ้ริง 

สุดทา้ยพวกเราทุกคน ก็คงตอ้งกล่าวคาํวา่คิดถึง และห่วงใย ประชาชนทุกคนเหมือนเดิม เพราะปัญหาทุกอยา่งยงั

แกไ้ขไม่ไดท้ั้งหมด บางอย่างแค่ทุเลา บางอย่างอยูใ่นขั้นตอน ผมคิดวา่ ในสัปดาห์หน้าเป็นตน้ไป บรรดารัฐมนตรีทุกคน 

คณะรัฐมนตรีก็จะเร่ิมทาํงานอยา่งเต็มรูปแบบ ก็จะนาํแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีเร่ิมตน้ไวแ้ลว้ อะไรท่ีดีของ คสช. ก็จะทาํ

ต่อเน่ือง อะไรที่จะตอ้งปรับปรุงก็มาปรับปรุงหารือกนัใน ครม. และหาทางจดัสรรปรับเปลี่ยนงบประมาณต่างๆ ให้

เหมาะสม เป็นการคิดร่วมกนัของรัฐมนตรี ของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด แต่ทั้งหมดนั้น ผมเรียนวา่นาํมาจากพ่ีนอ้งทั้งส้ิน นาํมา

จากปัญหา นาํมาจากส่ิงท่ีทาํใหป้ระชาชนนั้น ยงัมีความเดือดร้อน ยงัไม่มีความสุข ยงัมีช่องวา่งของคุณภาพชีวิตอยูม่ากมาย 

เราจะพยายามค่อยๆ ทาํให้ได ้ อย่าคิดว่าเรามาแลว้ไม่ทาํอะไร หรือทาํอะไรไม่ได ้ทุกอย่างที่ผ่านมาในห้วง 4 เดือนนั้น 

บริหารราชการปกติมาตลอด โดย คสช. ทาํงานโดยขา้ราชการ ตาํรวจ ทหาร ฟังความคิดเห็นจากประชาชน บางอยา่งก็เป็น

คาํแนะนาํมาจากท่ีปรึกษา มาจากภายใน ภายนอก ฟังทุกวนัถึงทาํงานมาไดถึ้งวนัน้ี เราจะส่งท่ีทาํวนันั้น ส่งให้คณะรัฐมนตรี

ดาํเนินการต่อไป ขอให้ทุกคนได้ร่วมกับพวกเราในการคาดหวงัที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคต อย่างย ัง่ยืน 

ขอบพระคุณนะครับ ขอเวลาใหพ้วกเราหน่อย ขอบคุณ สวสัดี 
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