01
ความเป็นมา

02
หลักการ

03
วัตถุประสงค์

04
กลไกการขับเคลื่อน

05
เป้าหมาย
การดาเนินงาน

› คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
› กรอบหลักในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 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 ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ
โดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
3) สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด/กทม.
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอาเภอ/เขต.
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล/ชุมชน และชุมชนใน กทม.

› เป้าหมาย : การมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาประเทศไทยสูค่ วามยัง่ ยืน
› พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อาเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจานวน 7,663 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 83,151 แห่ง แยกเป็น
- พื้นที่ตาบล 7,255 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 75,032 หมู่บ้าน
- พื้นที่ชุมชนเมือง 208 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 6,052 ชุมชน
- พื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร 200 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 2,067 ชุมชน

นายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เป็นกรอบแนวทางเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ใช้ใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จัดทาแผนงาน/โครงการและ
คาของบประมาณ

รอง นรม.

รอง นรม.

รอง นรม.

รอง นรม.

ป.ย.ป.
รอง นรม.
กากับ ติดตาม ขับเคลื่อน

20 กระทรวง
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

76 จังหวัด
878 อาเภอ
ประชาชน 66.188 ล้านคน

โครงการ/
กิจกรรม

คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

มท.

ทส. รง.

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

สตช. ดศ.

พง.

 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดและอยู่ในการกากับและอานวยการ
ของ ผวจ. เฉลี่ยจังหวัดละ 33 หน่วยงาน
 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดแต่ไม่อยู่ในการกากับและ
อานวยการของ ผวจ. เฉลี่ยจังหวัดละ
75 หน่วยงาน
 หน่วยงานที่ไม่มีส่วนราชการตั้งอยู่ใน
จังหวัด เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ.

นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ยธ. กค. กต. กก. กษ.

ผู้ว่าราชการ
76 จังหวัด
นายอาเภอ
878 อาเภอ

ประชาชน
66.188 ล้านคน

คค. พณ. วท.

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

อก.

คกก. ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศฯ
ระดับจังหวัด
ผวจ./นอ. ทาหน้าที่
กากับอานวยการ และ
บูรณาการงานของ
ทุกส่วนราชการ/
คกก. ขับเคลื่อนการ
หน่วยงานในพื้นที่
พัฒนาประเทศฯ
ระดับอาเภอ
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม
ระดับตาบล

วธ.

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ
รองนายกรัฐมนตรี

ปชส. สปน. พม.

สธ.

พศ.

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• มาตรา 54 “...ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคน
หนึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ นโยบายและค าสั่ ง จาก
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล
คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรมมา
ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งที่ แ ละ
ประชาชน...”
• มาตรา 65 (2) ให้นายอาเภอบริหารราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
มอบหมายหรื อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ..”

01 สัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเป็นหนึง่

02 คนไทยไม่ทงิ้ กัน

06 รู้กลไกการบริหารราชการ 07 รู้รกั ประชาธิปไตยไทยนิยม

03 ชุมชนอยูด่ มี ีสขุ
08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี

04 วิถีไทยวิถีพอเพียง

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย

09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 งานตามภารกิจ (Function)

คณะกรรมการอานวยการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/ กทม. /อาเภอ
ทีมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล จานวน 7,663 ทีม

7,663 ตาบล/เทศบาลและเขตใน กทม.
200 ทีมใน กทม.
7,255 ทีมตาบล 208 ทีมเทศบาล
หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนใน กทม. รวม 83,151 แห่ง
หมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน
ครั้งที่ 1 (21 ก.พ. – 20 มี.ค.61)
21 ก.พ. 61 Kick of พร้อมกันตาบลละ 1 หมู่บ้าน
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/
รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทาโครงการ
เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ชุมชนในเขตเทศบาล 6,052 ชุมชน

ครั้งที่ 2 (21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561)
สร้างการรับรู้และปฏิบัติตาม
สัญญาประชาคม

ชุมชนใน กทม. 2,067 ชุมชน
ครั้งที่ 3 (11 - 30 เม.ย. 2561)
สร้างการรับรู้ปรับ ความคิด
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (1)

ครั้งที่ 4 (1 – 20 พ.ค. 2561)
สร้างการรับรู้ปรับความคิด
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (2)

คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระดับจังหวัด/กทม.

ให้ ผวจ.ทุกจังหวัด/ปลัด กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/กทม.

ผวจ./ปลัด กทม.

ผวจ./ปลัด กทม.
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกคน

รอง ผอ.รมน.จว.
หน้าที่

หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการร่วม
• ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

(1) ประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบตั งิ านแก่ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
(2) อานวยการ กากับ และติดตามการพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
(3) อานวยการ กากับ และติดตามการสร้างความตระหนักรู้ถงึ บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(4) สนับสนุนการปฏิบตั งิ านทุกระดับ
(5) แต่งตั้งคณะทางานในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายอาเภอ/ผอ.เขต

ระดับอาเภอ/เขต

ให้นายอาเภอทุกอาเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับอาเภอ/เขต
นายอาเภอ/ผอ.เขต
กรรมการและเลขานุการร่วม
• หน.กง.บริหารงานปกครอง/พัฒนาการอาเภอ

หน.ส่วนราชการระดับอาเภอทีเ่ กี่ยวข้อง

หน้าที่

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

1. บูรณาการและจัดทาแผนการลงพื้นที่ของทีมฯ ระดับตาบล
2. ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อาเภอ
3. ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทีมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระดับตาบล/ชุมชน

ให้นายอาเภอทุกอาเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน
ระดับตาบล/ชุมชน จานวน 7 - 12 คน
นายอาเภอ/ผอ.เขต
ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่

หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่

หน้าที่
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน

ปราชญ์ชาวบ้าน

จิตอาสาในพื้นที่

1. เป็นชุดปฏิบตั งิ านในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่หมู่บ้าน
2. เป็นชุดปฏิบตั งิ านในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถงึ บทบาทหน้าที่ของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

• องค์ประกอบ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประจาตาบล โดยผ่านกลไก คกก.หมู่บ้าน
(5 คน) ได้แก่ ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบ
ประจาตาบล/ผู้แทนหน่วยงานทหารใน
พื้นที่/กานันในตาบลเป้าหมาย/ผู้แทนส่วน
ราชการอื่น (2 คน) ร่วมกับชุดวิทยากร
ของ กอ.รมน. 100 ชุด
• หน้าที่ สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจสัญญาประชาคมเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง
พื้นทีเ่ ป้าหมาย 877 อาเภอ

• องค์ประกอบ (9 – 15 คน)
คัดเลือกจากเวทีการ
ประชุมในหมู่บ้านโดยยึด
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ
• หน้าที่ บริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน

ทีมของทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
ขับเคลื่อนภารกิจไปด้วยกัน
ชุดปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อน
สร้างความปรองดองฯ +
ทีมวิทยาการ
กอ.รมนฯ

ทีมขับเคลือ่ นฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตาบล
• องค์ประกอบ (7 – 12 คน) ได้แก่ ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในพื้นที่/หน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่/ปราชญ์ชาวบ้าน/จิตอาสาในพื้นที่
• หน้าที่ ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนภายใต้กรอบ 10 เรื่อง

คณะกรรมการ
กองทุนหมูบ่ า้ น

• องค์ประกอบ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
• หน้าที่ นาโครงการ/กิจกรรมที่ลงพื้นที่
แจ้งให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานตาม
Function

ครู กศน.
วิทยากรแกนนา
โครงการเน็ต
ประชารัฐ

• องค์ประกอบ ได้แก่ นายอาเภอ/ ผู้แทนคณะบริหาร
การคลังประจาจังหวัด/ผู้แทนสานักงานจัดหางาน
จังหวัด/หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่/หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน ธ.ก.ส.หรือ ธ.ออมสิน
• ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดรายตาบล (10 คน)
ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ/กานันท้องที่/ปลัดเทศบาลเมือง/
ทีมหมอประชารัฐ
เทศบาลนคร/ จนท.อปท. /ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)
หมู่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน
• หน้าที่ ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน
11,469,184 คน

• องค์ประกอบ ได้แก่ ปลัดอาเภอ
ผู้รับผิดชอบประจาตาบล/เกษตร
ชุดปฏิบตั กิ าร
ตาบล/ พัฒนากร/ ผอ.รพ.สต./
ประจาตาบล
ครู กศน./ ตารวจ/ ทหารในพื้นที่ /
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หน้าที่ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
ชุดปฏิบตั กิ าร
• องค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรอาเภอ
ของเกษตร
ผู้แทนนายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับ

• องค์ประกอบ ครู กศน. วิทยากรแกนนา 1 คน รับผิดชอบ 25 หมู่บ้าน
• หน้าที่ สอนผู้นาชุมชนเรื่องเน็ตประชารัฐอย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน

อาเภอหรือเทียบเท่าในสังกัด กษ. กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.หรือผู้แทน และ
เกษตรตาบล
• หน้าที่ : ปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ
ตลอดจนควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการเกษตร
ในพื้นที่ (Area Based)

1. ทีมขับเคลื่อนฯ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตาบลเป็นแกนนาในการ
จัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/
การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้
ปรับความคิด (mindset) เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

2. ทีมหน่วยงานตามภารกิจ
(Function) นาปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
ไปแก้ไขปัญหารายบุคคล
และชุมชน

01 สัญญาประชาคม

ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

การสร้างสามัคคีปรองดอง
จัดให้มีการทาสัญญาประชาคมหรือ
เรียกอย่างอื่นให้เป็นทีย่ อมรับของทุก
ฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน

02 คนไทยไม่ทงิ้ กัน
การดูแลผู้มีรายได้น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

03 ชุมชนอยูด่ มี ีสขุ
การพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชาชน
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงกลาโหม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

หาร
06 รู้กลไกการบริ
ราชการ

รู้รักประชาธิปไตย
07 ไทยนิ
08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ยม

การให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง
กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ละระดับ
การบริหารงบประมาณที่มุ่ง
ประโยชน์แก่ประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การให้ความรู้แก่ประชาชนใน
หลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การให้ความรู้ประชาชนเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีให้ความสาคัญต่อการเข้าถึง
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องผ่านโครงการสาคัญ เช่น
อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

04 วิถีไทยวิถพี อเพียง

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย

ส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัย
การออมในทุกกลุ่มช่วงวัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
(กรมการพัฒนาชุมชน)
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ และ
การเป็นพลเมืองที่ดี
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ไขปัญหา
09 ร่วมแก้
10
ยาเสพติด
บูรณาการการดาเนินงานของทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงสาธารณสุข
- ป.ป.ส.
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

งานตามภารกิจของทุก
หน่วยงาน (Function)
โครงการ/กิจกรรมของส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ทุกกระทรวง กรม

01 สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

02 คนไทยไม่ทิ้งกัน

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

03 ชุมชนอยูด่ มี สี ขุ

06 รู้กลไกการบริหารราชการ

ี อเพียง
04 วิถีไทยวิถพ

07 รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี
09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

(Function)

9 ก.พ. 2561 ประชุม
มอบนโยบายและแนวทาง
การขับเคลื่อนประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอาเภอและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
12 – 20 ก.พ. 2561
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ระดับจังหวัด/กทม./อาเภอ/
เขต ถ่ายทอดแนวทางและชุด
ความรู้ให้ทมี ขับเคลือ่ นฯ
ระดับตาบล/ชุมชน และทีม
ใน กทม. ทั้ง 7,663 ทีม

21 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561
21 ก.พ. 61 Kick of พร้อมกันตาบลละ
1 หมู่บ้าน
สอบถามชีวิตความเป็นอยู/่ การประกอบอาชีพ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนราย
ครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อจัดทาโครงการ เสนอตามกรอบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561
ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
รู้รักประชาธิปไตย
รู้กลไกการบริหาร

11 - 30 เม.ย. 2561
ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหา
สร้างการรับรูป้ รับความคิด (mindset)
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
“วิถีไทยวิถพี อเพียง”
7,663 ทีม
พื้นที่ 83,151 แห่ง

1 – 20 พ.ค. 2561
ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้ปรับ ความคิด (mindset)
เพื่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

