บทความ
เรื่อง ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๒
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ
........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตาม
รับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ครั้งนี้ผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติต่อจากครั้งที่แล้ว ที่ได้นําเสนอไปแล้ว ๒ เรื่องคือ ธงแดง ICAO กับการแก้ปัญหาการ
บินพลเรือนของไทย และ การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย สําหรับในครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไร มี
ความก้าวหน้าในการทํางานมากแค่ไหน เรามาติดตามพร้อมกันเลยนะ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลความก้าวหน้าในการทํางานครบรอบ ๓ ปีของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องที่สาม มีชื่อเรื่องว่า “บ้านเมืองสงบสุขเป็นระเบียบ ประเทศชาติพัฒนา”
โดยนับตั้งแต่วันแรกที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศเรื่องแรกที่ได้ดําเนินการ
คือ การยุติสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างสภาพสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนสามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุขและหลังจากประเทศชาติเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปรกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็
ได้ดําเนินการจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหา
สังคมที่สะสมมาอย่างยาวนานในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยการจัดตั้งกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ฝ่ายประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตํารวจ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย ๓ ฝ่ายได้ดําเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างวิถี
ชาวบ้านกับการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
โดยการตัดวงจรการผูกขาดโควต้าการขายของบุคคลบางกลุ่มและกําหนดมาตรการกํากับดูแลเพื่อให้ราคาขาย
ปลีกเป็นไปตามที่กําหนด
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้มี
แรงงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและสามารถควบคุมได้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ
ในการควบคุมแรงงาน การจัดระเบียบสถานประกอบการและสถานบันเทิง โดยห้ามมิให้เปิดเกินเวลาที่
กําหนด การห้ามจําหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่เยาวชนและในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนและ
สถานศึกษาต่างๆ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการทวง
คืนผืนป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกและครอบครอง โดยได้สํารวจและยึดคืนพื้นที่ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ําและป่าสงวน การแก้ปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะหรือ
ปัญหาเด็กแว้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับกุมร้านขายอะไหล่และตกแต่งรถจักรยานยนต์ในทุกพื้นที่

ทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองเพิ่มความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกระทําความผิด
ของบุตรหลาน การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน กรณีรถตู้โดยสาร ได้กําหนดให้ทุกเส้นทาง
ต้องออกจากสถานีขนส่ง บขส. ของทุกจังหวัดเท่านั้น รวมทั้งกําหนดมาตรการตรวจสอบรถตู้ที่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องตามประเภท การติดตั้งระบบ GPS การตรวจสอบสภาพรถและคนขับให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างปลอดภัย กรณีรถแท็กซี่ได้มีการจัด- ระเบี
๒ - ยบและควบคุมรถแท็กซี่ให้ถูกต้องด้วยการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนสหกรณ์รถแท็กซี่และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น กรณีรถจักรยานยนต์รับจ้างได้
ควบคุ ม และจั ด ระเบี ย บวิ น การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละฐานข้ อ มู ล ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งและการกํ า หนด
มาตรฐานค่าบริการที่ชัดเจน ซึ่งทําให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยและเป็นธรรมเมื่อใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ทั้งนี้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะยังได้ครอบคลุมไปถึงรถรับส่งนักเรียนอีกด้วย
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ฝ่ายยังได้ดําเนินการ การจัด
ระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย ทําให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย สําหรับบางสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนนเยาวราชและถนน
ข้าวสาร ได้มีการกําหนดเวลาและพื้นที่ขายสินค้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมาเที่ยว
ชม การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและ
ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการ ในพื้นที่สําคัญได้แก่ แหลมบาลีฮายชายหาดพัฒนาใต้ ชายหาด
ชะอํา หัวหิน ชายหาดภูเก็ต เกาะสมุย พื้นที่ริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนม วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
วิหารมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากการดําเนินการได้สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ในการสร้างมาตรฐานการให้บริการและการเคารพกฎหมาย ตลอดจนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมถึง การแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ไม่ถูกต้อง ในพื้นที่ภูทับเบิกและพื้นที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านพัก รี
สอร์ทผิดกฎหมายเป็นจํานวนมาก (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้สนับสนุน งานจัดระเบียบ
สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความเข้าใจและอํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยจากการสร้างเขื่อนคลอง
ลาดพร้าวและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตลอดจนได้จัดระเบียบและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยโครงการบ้านมั่นคง บ้านเอื้ออาธร โครงการบ้านประชารัฐเป็นต้น(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสังคมคือ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถกวาดล้างอาวุธสงคราม
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ยาเสพติด อุปกรณ์การพนัน และยึดอายัดทรัพย์สินได้เป็นจํานวนมาก นับตั้งแต่
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้ ตระหนักและยึดหลัก คุ้มครอง สิท ธิ

เสรีภาพของประชาชนผู้ดํารงชีวิตอย่างสุจริต เคารพ ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐ โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเน้นการ
สร้างความสามัคคีปรองดองของกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลการทํางานเรื่องที่สี่มีชื่อเรื่องว่า “เศรษฐกิจ ปัญหาที่ใช้
ปัญญาแก้ไขได้” สืบเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุมาจากทั้ง
สถานการณ์ภาพรวมของโลก และสถานการณ์ภายในประเทศของเราเองในห้วงที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกคือช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดําเนินการวางแผน กําหนดมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และได้มี
- กษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
การแต่งตั้ง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองหัวหน้- ๓าคณะรั
และมีส่วนราชการในความรับผิดชอบสนับสนุนการทํางานรวม ๗ หน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กําหนดนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนไว้ว่า ดําเนินการส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้า
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เร่งแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ระบบการค้าเสรีให้เป็น
สากล เร่งดําเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การ
ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ผูกขาดและมีความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็น
ธรรมโดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในตลาดกลางเหล่ า นั้ น ใช้ แ นวทางเช่ น เดี ย วกั บ ระบบสหกรณ์ ต ามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในการเสริมสร้างความแข็งแรง
ของภาคประชาชนไปพร้อมๆกันทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากความตั้งใจในการทํางานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําให้
ปัญ หาเศรษฐกิจ เริ่ ม ได้รั บการคลี่ค ลายเป็นลําดับ จากการทํ างานที่ เ ป็นขั้ นตอน เริ่ม จากการแก้ไขปัญ หา
โครงการรับจํานําข้าวของชาวนาทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนั้นเป็นอย่างมาก ให้สามารถได้รับ
เงินจากโครงการเป็นจํานวนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลาเพียง ๒๖ วัน นับตั้งแต่แต่งตั้งฝ่ายเศรษฐกิจ
ขึ้นมา และได้มีการประชุมวางแผน จัดทําแผนงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปีให้ทันตามกําหนดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน มีการรับฟังปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
จากกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางสู่การปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว
ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้นําทางการค้าของต่างประเทศ เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน เชิญชวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้น การชี้แนะโอกาสในการลงทุนที่สามารถกระทํา

ได้ให้กับบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนภายใต้กฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้มีการขับเคลื่อน
โครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยรักษาความเป็น
ศูนย์กลางทางด้านคมนาคมในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงาน ทั้งพลังงาน
เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ทุ่มเทแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มกําลัง การทํางานทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถสําเร็จได้หากขาดความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ผู้จัด
อยากขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้การสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ในโอกาสหน้าผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่สอง นั้นคือช่วงที่มี
การแต่งตั้งรัฐบาลว่ามีความก้าวหน้าในการทํางานมากยิ่งขึ้นเพียงใด และผลการดําเนินงานด้านอื่นๆของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้แถลงให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบ เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สวัสดี(ครับ/ค่ะ)
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