บทความ
เรื่อง รัฐบาล มุ่งมั่น ตั้งใจ ดําเนินการตามแผนโรดแมปและเตรียมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับ
รายการ........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง
ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) นับตั้งแต่คณะรัฐบาลภายใต้การนําของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหาร
ประเทศ ก็ ไ ด้ ป ระกาศกํ า หนดโรดแมปเป็ น กรอบแนวทางในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เป็ น แผนปฏิ รู ป
ประเทศและได้ดําเนินการบริหารพัฒนาประเทศตามโรดแมปที่ประกาศจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ผลงานเด่นๆ ที่ประชาชนคนไทยสามารถรับรู้ได้ เช่น เรื่องแรก เรื่องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ไม่มีการชุมนุม ไม่มีการเดินขบวน ไม่มีวิทยุ ทีวี สื่อมวลชนที่ออกมายุยงปลุกปั่นให้คนทะเลาะ
กัน ไม่มีการแตกแยกแบ่งสีแบ่งจังหวัด ทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุขกับเรื่องนี้มาก ซึ่ง
ถือเป็นจุดแข็งของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเลยล่ะ (ครับ/ค่ะ)
เรื่องที่สอง เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจับกุม ดําเนินคดี ปลดออก
ไล่ออก ทําให้ทั้งข้าราชการและฝ่ายการเมืองหยุดการทุจริต ยับยั้งความเสียหายให้กับประเทศได้เป็น
จํานวนมาก เรื่องที่สาม เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ยับยั้งการตัดไม้ทําลายป่าและเรียกคืนผืนป่า
กลั บ คื น ให้ กั บ แผ่ น ดิ น เป็ น จํ า นวนมาก นี่ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ผลงานที่ เ ด่ น ชั ด อี ก อย่ า งหนึ่ ง เรื่ อ งที่ สี่ การจั ด
ระเบียบสังคม ปราบปรามมาเฟีย มือปืน เจ้าพ่อ การรุกล้ําที่สาธารณะ ทําการรื้อถอนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เรื่องที่ห้า จัดการวางระเบียบและการเข้าถึงการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนต่างๆ เรื่องที่หก การดําเนินการ
จั ด การปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ จ นสามารถได้ รั บ การยอมรั บ จากองค์ ก รระหว่ า งประเทศ เรื่ อ งที่ เ จ็ ด
เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ปราศจากการทุจริตทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก เตรียมขจัด
คนชั่วคนเลวให้ออกไปจากเวทีทางการเมือง ปราบโกง และเตรียมจัดการให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริต
เที่ยงธรรม ซึ่งจะทําให้ได้นักการเมืองที่ดีมาบริหารประเทศ เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โรดแมปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศนั้นอย่างที่เราได้ทราบกันมี ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ คือ
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้ประเทศกลับสู่ความสงบ
เรียบร้อย จนถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและการจัดตั้งรัฐบาล ระยะที่ ๒ คือ การจัดตั้งรัฐบาล
ตั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างรัฐธรรมนูญ และดําเนินการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ระยะที่ ๓ คือมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้ง และมีการจัดตั้งรัฐบาล(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ณ ปัจจุบันนี้ โรดแมปยังคงดําเนินการตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดไว้
ซึ่งกรอบเวลาที่กําหนดไว้ ขั้นตอนมีดังนี้ ขั้นที่ ๑ นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วทูลเกล้าฯ

-๒ถวายภายใน ๓๐ วัน เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย ขั้นที่ ๒ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก ๑๐ ฉบับ ซึ่ง
อาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ฉบับที่ ๑ - ๔ เป็น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ถ้าไม่มีกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนี้ ก็ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนฉบับที่ ๕ – ๑๐ เป็นกฎหมายที่จะกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบอํานาจรัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดํารงตํา แหน่งทางการเมือง, พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยผู้ ตรวจการแผ่นดิน ,
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และสุ ด ท้ า ยคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ การจั ด ทํ า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๑๐ ฉบับ ต้องให้เสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้
เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ขั้นที่ ๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะใช้เวลาในการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วัน ขั้นที่ ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ดําเนินการ
จัดการเลือกตั้ง ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งกระบวนการทุก
อย่างก็ได้ดําเนินการไปตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ก็คือ การจัดทํากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ หรือ การ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ภายใน ๑๒๐ วัน หรือ ๔ เดือน และให้เริ่มดําเนินการตามแผนภายใน ๑ ปี
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับกรอบการปฏิรูปนั้น ร่างรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้กว้าง ๆ
หลายประเด็น เช่ น ด้า นการเมื อ ง ส่ง เสริมให้ ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้า ใจที่ถู ก ต้อ งเกี่ย วกั บการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กิจกรรมของพรรคการเมือง
เปิด เผยและตรวจสอบได้ ให้มี กลไกแก้ไขปั ญหาความขัด แย้งโดยสั นติวิ ธี ด้า นการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ให้ นํ า เทคโนโลยี ม าประยุก ต์ ใ ช้ ให้ ป รั บปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของรั ฐ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ให้ปฏิรูปการสอนกฎหมายให้มีจริยธรรม ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้กําหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน สร้างวัฒนธรรมให้บริการประชาชนสะดวก
รวดเร็ว ปรับปรุงภาระหน้าที่ของตํารวจ ด้านการศึกษา ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ให้ครูมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย ปรับปรุงระบบภาษีให้เป็นธรรม เสริมสร้างระบบสหกรณ์ ด้านอื่น ๆ เช่น ให้มีระบบจัดการน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ ให้กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ให้มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ ฟัง (ครั บ/ค่ะ ) เมื่อ วั นที่ ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา พลเอกประยุท ธ์ จั นทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มี
คณะกรรมการย่อย ๔
คณะ คือ คณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์,
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการ
เตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งจริงๆ แล้ว คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการปฏิรูป ปรองดองและ
-๓ยุทธศาสตร์ช าติทั้งหมด จะมีผลเมื่อรั ฐธรรมนูญมี ผลบังคับใช้ แต่เพื่อให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้ น
สามารถขับเคลื่อนไปตามนโยบายได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัย มาตรา ๔๔ เพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง ในระหว่างรอรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เพื่อเตรียมการไปสู่การ
กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวอันจะทําให้ประชาชนทราบถึงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็จะมอบให้รัฐบาลรับ
ไปดําเนินการในระยะต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความ
ตั้งใจในการบริหารประเทศและยังคงยึดมั่นในกรอบของโรดแมปอย่างเต็มที่ตามที่ท่าน พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศไว้ แสดงให้เราได้รับรู้
และเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคําว่า “โรดแมป” บนพื้นฐานของความจริง ไม่ผ่านการบิดเบือน
หรือนําเสนอเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างกระแสโจมตีเพื่อมุ่งหวังผลจากความ
ไม่เข้าใจ นําไปสู่ประเด็นของความขัดแย้ง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผู้จัดอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเชื่อมั่น ให้กําลังใจ และร่วมมือ
กันสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้นําพา
ประเทศของเรา ไปสู่การปฏิรูปและก่อเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดี
(ครับ/ค่ะ)
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