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๑. เจตนารมณ์ :  เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น  
ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ  เป็นการใช้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่าน
กระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้น  โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความ
ขัดแย้งทั้งปวง  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ  
บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ  และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ 
ของชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

 สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ  ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    
เพื่อเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วม
ของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง  โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐาน
ของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างยั่งยืนตลอดไป 

๒. นโยบายในการบริหารราชการ 
 ๒.๑  ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย   
  ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากที่สุด  โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมใน

การขับเคล่ือนเดินหน้า ด้วยการติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ซึ่งได้จัดหัวหน้าฝ่ายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์  สู่พี่น้องประชาชนคนไทย        
ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจ าทุกคนต้องยึดเป็นหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ 

 ๒.๒ ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ   
  ด าเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้ว

ของรัฐบาลที่ผ่านมา  ทั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดท างบประมาณปี ๒๕๕๘ ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังที่ก าหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้
สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้  การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้
จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่ขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน  เป็นการใช้งบประมาณประจ าปีเป็นหลักในการ
เริ่มต้นโครงการ  และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจ าปีต่อ ๆ ไป  เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน 

  - ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค       
อย่างเป็นธรรม  เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

  - เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ 
และขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปลายปี ๒๕๕๘ 
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  - เร่งด าเนินการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ 
การขับเคล่ือนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด 
และมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

  - ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการน ามาใช้
ในการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/
เงินกู้ลง 

  - ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร  เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน      
ที่ไม่เป็นธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกั นกับระบบ
สหกรณ์ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ    
ภาคประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 ๒.๓ ด้านความมั่นคง 
  - สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง      

อันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม    
ในการเฝ้าระวัง  ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม 

  - สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความส าคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ  
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม  การเผ่ือแผ่  แบ่งปัน
ความรักความสามัคคี  เพื่อเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน 

 ๒.๔ ด้านการต่างประเทศ 
  - ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี ๒๕๕๘ ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ     
ภาคประชาสังคมของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก 

  - พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ  
การเข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้ส่ิงอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่
ได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทย     
อย่างแท้จริง 

  - แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก  โดยมีการตรวจสอบ  
เพื่อมิให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับ        
นักลงทุนต่างประเทศได้  ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน    
ที่ส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การส่ือสาร พลังงาน เป็นต้น 
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 ๒.๕ ด้านสังคมจิตวิทยา 
  - สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์

อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม  เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผ่ือแผ่ แบ่งปัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน  ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่าง 
ต้องคล่ีคลายด้วยสันติวิธ ี

  - เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก  เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเง่ือนไขที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งมากกว่าสร้างความเป็นธรรม  ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกัน
ดูแลเฝ้าระวังในขั้นต้น  ลดความขัดแย้ง  จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน
เป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

  - ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การท าผิด
กฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระท าดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้อง
ช่วยกันปกป้องผลโยชน์โดยรวม 

 ๒.๖ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  - ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถด าเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือ

จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  - ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
  - ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ เป็นต้น 
 ๒.๗ ด้านการศึกษา 
  - การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย  ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงาน
ด้านการศึกษาจนท าให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

  - การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมี
เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์
ให้ได้ว่า การกระท านั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร 

  - สร้างสรรค์วิธีการ ท าให้เยาวชนไทยมีจิตส านึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและ
ประเทศไทยในอดีต มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน  ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งส่ิงดี ๆ ที่
ผ่านมาไปอย่างส้ินเชิง 

  - ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัย  เข้มแข็ง แข็งแรง  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่น ๆ เพื่อเป็นพลังอ านาจของชาติ             
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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 ๒.๘ การพัฒนาระบบราชการ 
  - ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการ

ด ารงเกียรติ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุ ทิศตัวเพื่อ        
ท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

  - ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดย
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ัง ค าชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้ง
ในระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม  โดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบง าข้าราชการหรือระบบ
ราชการอีกต่อไป 

  - ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการ
ประจ าอีกต่อไป ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้อง       
ชอบธรรม 

 ๒.๙ การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
  - ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม  มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน  

ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง   เพื่อให้มีการกระจาย
รายได้ในทุกระดับ และลดความเหล่ือมล้ าของสังคม 

  - ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ 

 ๒.๑๐  การวิจัยและพัฒนา 
    - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา

ต่อยอดจากส่ิงที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ 
นอกเหนือจากการปลูกข้าว หรือผลิตผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง 

   - ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิต
และจ าหน่าย เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า           
ทุกประเภทที่มีความจ าเป็น ทั้งในด้านการด ารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

 ๒.๑๑ การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
   - ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก     

อันได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม  ทุกส่วนราชการ    
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ      
เป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

   - ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ    
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น 
การก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
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   - การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ  หากเง่ือนไขของ
ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  
จะต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จะต้องมีการหารือและเห็นพ้องต้องกัน  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

  - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความส าคัญกับการรักษาพื้นที่ป่า โดยเฉพาะ
ตามแนวชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 

 ๒.๑๒ ความปรองดองสมานฉันท์ 
   - สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง    

โดยไม่จ าเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง ความเท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

   - ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ        
ที่ชัดเจนในการด าเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด ารงเป้าหมายในการลดความเหล่ือมล้ า 
และสร้างความเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน 

 ๒.๑๓ การปฏิรูป 
   ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอ านาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ 

ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์
จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะด าเนินการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ๒.๑๔ การเลือกต้ัง 
   การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม  สะท้อนถึงความต้องการ   

ที่แท้จริงของประชาชน  โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรร
ผู้สมัคร กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ  ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ      
การเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป 

 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ เจตนารมณ์และนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น และต้องด าเนินการ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาอันส้ัน  แต่ก็เป็น
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการเปล่ียนผ่าน
ที่ส าคัญนี้  ขอเวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น  ขอให้อดทน  ขอก าลังใจจากทุกภาคส่วน และจาก
ประชาชนคนไทยทุกคน  ในการที่จะร่วมกันปฏิรูปเพื่อเปล่ียนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตย   
ที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน 

 
************************* 


