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ความเปน็มา

› คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

หลักการ

เป้าหมาย           
การด าเนนิงาน

› กรอบหลักในการด าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง 
(1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  (2) คนไทยไม่ทิ้งกัน   (3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข    (4) วิถีไทยวิถีพอเพียง (5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย               
(6) รู้กลไกการบริหารราชการ (7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม (8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี (9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
(10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)   

1) บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีเป้าหมายลงพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ            
โดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์

2) พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง
3) สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

04
กลไกการขับเคลื่อน

1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด/กทม.
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอ าเภอ/เขต.
4) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล/ชุมชน และชุมชนใน กทม. 

› เป้าหมาย : การมีสว่นรว่มเพือ่พัฒนาประเทศไทยสูค่วามยัง่ยนื
› พื้นที่ด าเนนิการ : ด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อ าเภอ และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจ านวน 7,663 ทีม พ้ืนที่ด าเนินการ 83,151 แห่ง แยกเป็น
- พ้ืนที่ต าบล  7,255 ทีม พ้ืนที่ด าเนินการ 75,032 หมู่บ้าน
- พ้ืนที่ชุมชนเมือง 208 ทีม พ้ืนที่ด าเนินการ 6,052 ชุมชน
- พ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร 200 ทีม พ้ืนที่ด าเนินการ 2,067 ชุมชน



โครงการ/
กิจกรรม

นายกรฐัมนตรี

รอง นรม. รอง นรม. รอง นรม. รอง นรม. รอง นรม.

76 จังหวัด                 
878 อ าเภอ

ประชาชน 66.188 ล้านคน

ป.ย.ป.

ก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อน

20 กระทรวง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

เป็นกรอบแนวทางเพื่อให้              
ส่วนราชการ หน่วยงาน ใช้ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน                 
จัดท าแผนงาน/โครงการและ                       

ค าของบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม



ทส. รง. สตช. ดศ. พง. ศธ. ยธ.

คณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

พลอากาศเอก ประจนิ จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์
รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณ ุ เครอืงาม
รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลัยะ
รองนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการ 
76 จังหวดั

ประชาชน              
66.188 ล้านคน

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• มาตรา 54 “...ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคน

หนึ่ ง เป็นผู้ รับนโยบายและค าสั่ งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมมา
ปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่ และ
ประชาชน...”

• มาตรา 65 (2) ให้นายอ าเภอบริหารราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามที่ นายกรั ฐมนตรี               
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ..” 

กค. กต. กก. กษ. คค. พณ. วท. อก. วธ. ปชส. สปน.

นายอ าเภอ  
878 อ าเภอ

 หน่วยงานที่ไม่มีส่วนราชการตั้งอยู่ใน
จังหวัด เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดและอยู่ในการก ากับและอ านวยการ
ของ ผวจ. เฉลี่ยจงัหวดัละ 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดแต่ไม่อยู่ในการก ากับและ
อ านวยการของ ผวจ. เฉลี่ยจงัหวดัละ               
75 หน่วยงาน

คกก. ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศฯ  

ระดบัจงัหวดั

คกก. ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศฯ 

ระดบัอ าเภอ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา  
ประเทศตามโครงการไทยนิยม 

ระดบัต าบล

มท. พศ.พม. สธ.

ผวจ./นอ. ท าหน้าที่
ก ากับอ านวยการ และ

บูรณาการงานของ             
ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในพ้ืนท่ี



สร้างการรับรู้และปฏิบัติตาม
สัญญาประชาคม

สร้างการรับรู้ปรบั ความคิด 
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม           
ในการพัฒนา (1)

คณะกรรมการอ านวยการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน ระดับจงัหวดั/ กทม. /อ าเภอ

สร้างการรับรู้ปรบัความคิด 
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม            
ในการพัฒนา (2)

7,663 ต าบล/เทศบาลและเขตใน กทม.

ทีมขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการ                            
ไทยนยิม ยั่งยืน ระดบัต าบล จ านวน 7,663 ทีม  

การขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน

ครั้งที ่1 (21 ก.พ. – 20 มี.ค.61) ครั้งที ่2 (21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561) ครั้งที ่3 (11 - 30 เม.ย. 2561) ครั้งที ่4 (1 – 20 พ.ค. 2561)

หมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล 6,052 ชุมชน ชุมชนใน กทม. 2,067 ชุมชน

7,255 ทีมต าบล 208 ทีมเทศบาล 200 ทีมใน กทม.

หมู่บ้าน/ชมุชน และชุมชนใน กทม. รวม 83,151 แห่ง

21 ก.พ. 61 Kick of พร้อมกนัต าบลละ 1 หมู่บา้น
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยีย่มเยียนราย
ครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมูบ่้าน/ชมุชน เพื่อ
จัดท าโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชวีติและ
ความเป็นอยู่

02 คนไทยไมท่ิง้กัน 03   ชุมชนอยูด่มีีสขุ 04 วิถีไทยวถิีพอเพยีง01  สัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเปน็หนึง่

06 รู้กลไกการบรหิารราชการ 07 รู้รกัประชาธปิไตยไทยนยิม 08 รู้เท่าทนัเทคโนโลยี 09 ร่วมแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

05 รู้สิทธ ิรู้หน้าที่                    
รู้กฎหมาย

10 งานตามภารกิจ (Function)

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโดย            
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์             
อย่างต่อเนื่อง

การด าเนนิงานตอ่ไป  
โดยใชก้ลไกในพืน้ที่



คณะกรรมการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยนื

(1) ประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏบิตังิานแก่ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ และระดับต าบล
(2) อ านวยการ ก ากับ และตดิตามการพัฒนาแกไ้ขปัญหาในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัด
(3) อ านวยการ ก ากับ และตดิตามการสร้างความตระหนกัรู้ถงึบทบาทหนา้ที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ              

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(4) สนับสนุนการปฏบิตังิานทุกระดบั
(5) แต่งตั้งคณะท างานในการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผวจ./ปลดั กทม.

รองผู้วา่ราชการจงัหวดัทุกคน

รอง ผอ.รมน.จว. หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด             
ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

กรรมการและเลขานุการร่วม
• ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด

ระดับจงัหวัด/กทม.

ผวจ./ปลดั กทม.

ให้ ผวจ.ทุกจังหวัด/ปลัด กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน ระดับจงัหวดั/กทม.

หน้าที่



คณะกรรมการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยนื

นายอ าเภอ/ผอ.เขต

หน.ส่วนราชการระดับอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

กรรมการและเลขานุการร่วม
• หน.กง.บริหารงานปกครอง/พัฒนาการอ าเภอ

ระดับอ าเภอ/เขต

ให้นายอ าเภอทุกอ าเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน 
ระดับอ าเภอ/เขต

นายอ าเภอ/ผอ.เขต

1. บูรณาการและจัดท าแผนการลงพื้นท่ีของทีมฯ ระดับต าบล
2. ขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นท่ีอ าเภอ
3. ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

หน้าที่



ทีมขับเคลือ่นการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนยิม ยั่งยนื ระดับต าบล/ชมุชน

ให้นายอ าเภอทุกอ าเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนยิมยัง่ยนื 
ระดับต าบล/ชมุชน จ านวน 7 - 12 คน

นายอ าเภอ/ผอ.เขต

ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในพื้นท่ี

หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นท่ี

ปราชญ์ชาวบ้าน

จิตอาสาในพื้นท่ี

หน้าที่
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน

1. เป็นชุดปฏบิตังิานในพื้นที่ในการแกไ้ขปญัหาในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง                  
ในพื้นท่ีหมู่บ้าน

2. เป็นชุดปฏบิตังิานในพื้นที่ในการสร้างความตระหนกัรู้ถงึบทบาทหนา้ที่ของประชาชน             
ในการมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย



ทีมขับเคลือ่นฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับต าบล

ทีมหมอประชารฐั            
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

• องค์ประกอบ ได้แก่ นายอ าเภอ/ ผู้แทนคณะบริหาร               
การคลังประจ าจังหวัด/ผู้แทนส านักงานจัดหางาน
จังหวัด/หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนท่ี/หัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทน ธ.ก.ส.หรือ ธ.ออมสิน 

• ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดรายต าบล (10 คน) 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ/ก านันท้องท่ี/ปลัดเทศบาลเมือง/
เทศบาลนคร/ จนท.อปท. /ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ เจ้าหน้าท่ี ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน

• หน้าที่ ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 
11,469,184 คน 

ชุดปฏิบตักิาร
ประจ าต าบล

• องค์ประกอบ ได้แก่ ปลัดอ าเภอ
ผู้รับผิดชอบประจ าต าบล/เกษตร
ต าบล/ พัฒนากร/ ผอ.รพ.สต./         
ครู กศน./ ต ารวจ/ ทหารในพื้นที่ / 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• หน้าที่ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

ครู กศน.                 
วิทยากรแกนน า
โครงการเนต็
ประชารฐั

• องค์ประกอบ ครู กศน. วิทยากรแกนน า 1 คน  รับผิดชอบ 25 หมู่บ้าน 
• หน้าที่ สอนผู้น าชุมชนเรื่องเน็ตประชารัฐอย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน

ชุดปฏิบตักิารขบัเคลื่อน             
สร้างความปรองดองฯ + 

ทีมวทิยาการ  
กอ.รมนฯ

• หน้าที่ สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจสัญญาประชาคมเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง 
พื้นทีเ่ปา้หมาย 877 อ าเภอ 

• องค์ประกอบ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ประจ าต าบล โดยผ่านกลไก คกก.หมู่บ้าน 
(5 คน) ได้แก่ ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบ
ประจ าต าบล/ผู้แทนหน่วยงานทหารใน
พื้นที่/ก านันในต าบลเป้าหมาย/ผู้แทนส่วน
ราชการอื่น (2 คน) ร่วมกับชุดวิทยากร
ของ กอ.รมน. 100 ชุด

คณะกรรมการ
กองทนุหมูบ่า้น• องค์ประกอบ (9 – 15 คน)

คัดเลือกจากเวทีการ
ประชุมในหมู่บ้านโดยยึด
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ

• หน้าที่ บริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน หน่วยงานตาม

Function

• องค์ประกอบ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
• หน้าที่ น าโครงการ/กิจกรรมที่ลงพ้ืนท่ี

แจ้งให้ประชาชนทราบ

ทีมของทุกส่วนราชการ หน่วยงาน                  
ขับเคลื่อนภารกจิไปดว้ยกัน

ชุดปฏิบตักิาร     
ของเกษตร

• องค์ประกอบ ได้แก่  เกษตรอ าเภอ
ผู้แทนนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับ
อ าเภอหรือเทียบเท่าในสังกัด กษ. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.หรือผู้แทน และ
เกษตรต าบล
• หน้าที่ : ปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ 
ตลอดจนควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการเกษตร
ในพื้นท่ี (Area Based)

• องค์ประกอบ (7 – 12 คน) ได้แก่ ข้าราชการ                  
หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐในพื้นที่/หนว่ยงานความ
มั่นคงในพื้นที่/ปราชญ์ชาวบา้น/จิตอาสาในพื้นที่

• หน้าที่ ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนภายใต้กรอบ 10 เรื่อง



1. ทีมขับเคลื่อนฯ                               
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน                 
ระดับต าบลเป็นแกนน าในการ                 

จัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/
การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้                 
ปรับความคิด (mindset) เพื่อ               

การมีส่วนร่วมในการ                       
พัฒนาประเทศ 

2. ทีมหน่วยงานตามภารกิจ                
(Function) น าปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน 
ไปแก้ไขปัญหารายบุคคล          

และชุมชน



การดูแลผู้มีรายได้น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

การพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ 
และรายได้ให้แก่ประชาชน
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร

ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ     
ด าเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัย            
การออมในทุกกลุ่มช่วงวัย

ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ และ             
การเป็นพลเมืองที่ดี

สัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเปน็หนึ่ง

01 คนไทยไมท่ิง้กัน02 ชุมชนอยูด่มีีสขุ03 วิถีไทยวถิพีอเพียง04 รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย

05

การสร้างสามัคคีปรองดอง
จัดให้มีการท าสัญญาประชาคมหรือ
เรียกอย่างอื่นใหเ้ป็นทีย่อมรับของทุก
ฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน

หนว่ยงานรบัผดิชอบ
- กระทรวงกลาโหม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์
- ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชมุชน)
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา
- กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมอืง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

หนว่ยงานรบัผดิชอบ
- กระทรวงมหาดไทย 

(กรมการพัฒนาชุมชน)
- ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

หนว่ยงานรบัผดิชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

การให้ความรู้แก่ประชาชน เร่ือง
กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ละระดับ
การบริหารงบประมาณที่มุ่ง
ประโยชน์แก่ประชาชน

การให้ความรู้แก่ประชาชนใน
หลักธรรมาภิบาล

การให้ความรู้ประชาชนเกีย่วกับ
เทคโนโลยีให้ความส าคัญต่อการเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการส าคัญ เช่น 
อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

บูรณาการการด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

รู้กลไกการบริหาร
ราชการ06 รู้รักประชาธปิไตย

ไทยนยิม07 รู้เท่าทันเทคโนโลยี08 ร่วมแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ09

โครงการ/กิจกรรมของส่วน
ราชการและหน่วยงาน            
ที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

งานตามภารกจิของทกุ
หน่วยงาน (Function)10

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- ทุกกระทรวง กรม หน่วยงานรบัผิดชอบ

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงสาธารณสุข
- ป.ป.ส.
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้อง



01 สัญญาประชาคมผกูใจไทยเปน็หนึ่ง

06

05

07

08

09

รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

รู้กลไกการบริหารราชการ

รู้รักประชาธปิไตยไทยนิยม

รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ร่วมแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

คนไทยไมท่ิ้งกนั

ชุมชนอยูด่มีสีขุ

วิถีไทยวิถพีอเพียง04

03

02

งานตามภารกจิของทุกหน่วยงาน 
(Function)

10



1 – 20 พ.ค. 2561

ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหา
สร้างการรับรู้ปรับ ความคิด (mindset) 
เพ่ือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา              
รู้เท่าทนัเทคโนโลย ีร่วมแก้ไขปญัหา           
ยาเสพตดิ

Road Map แผนการปฏบิัติงาน

9 ก.พ. 2561 ประชุม              
มอบนโยบายและแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอ าเภอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 – 20 ก.พ. 2561 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
ระดับจังหวัด/กทม./
อ าเภอ/เขต ถ่ายทอด
แนวทางและชดุความรูใ้ห้
ทีมขับเคลือ่นฯ ระดับ
ต าบล/ชุมชน และทีม                
ใน กทม. ทั้ง 7,663 ทีม

11 - 30 เม.ย. 2561

ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/
แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้ปรับความคิด 
(mindset) เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา “วิถีไทยวถิีพอเพียง”

21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561

ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม  
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
รู้รักประชาธิปไตย
รู้กลไกการบริหาร

21 ก.พ. – 20 ม.ีค. 2561

21 ก.พ. 61 Kick of พร้อมกันต าบลละ               
1 หมู่บ้าน
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนราย
ครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือจัดท าโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

การด าเนนิงานต่อไป        
โดยใช้กลไกในพืน้ที่

ขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานโดย          

มุ่งใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์              
อย่างตอ่เนือ่ง


