โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญ ของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์สู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝันซึ่งอาจดูยิ่งใหญ่ หากแต่ความฝันจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่ที่การ
กระทํา ทําเพื่อให้ความฝันเป็นจริงและเราทุกคนจะเดินหน้าร่วมกันเพื่อลูกหลานในภายภาคหน้า
“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย
งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ เป้าหมายสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและเป็นภาระของประชาชนใน
พื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจาก “แนวคิดประชา
รัฐ” และการมีส่วนร่วมเกิดเป็น 3 ประสาน “ราษฎร์ รัฐ และ เอกชน” เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาได้
ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานรัฐบาล ได้อนุมัติงบประมาณ
และบุคลากรลงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกระบบราชการเป็นแม่งานหลัก ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ ผ่านทีมขับเคลื่อนระดับตําบลหรือที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศไทยตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตําบล” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้ นที่ ภายใต้สโลแกน “เราทํา
ความดี ด้ วยหั วใจ” ประกอบด้ วย ข้าราชการหรือ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐในพื้ นที่ หน่ ว ยงานความมั่ นคงในพื้ น ที่
รวมถึงปราชญ์ ชาวบ้ าน จิตและอาสาในพื้ นที่ ซึ่ งมีความรู้ค วามเข้าใจในพื้ นที่ เป็ นอย่างดีจํานวน 7-12 คน
จํานวน 7,663 ทีม ลงไปในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศจํานวน 83,151 หมู่บ้าน หรือชุมชนใน 76 จังหวัด 878
อําเภอ และกรุงเทพมหานคร
โดยจะดําเนินการลงพื้ นที่ หมู่ บ้านละ 4 ครั้ง เพื่อการสร้างการรับรู้ความเข้ าใจให้ กับประชาชนใน
9 เรื่องสําคัญ ดังนี้
1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้
4. วิถีไทยพอเพียง ด้วยการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้หลักธรรมาภิบาล
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0
9. บูรณาการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวยังเพื่อทําความเข้าใจถึงการทํางานของรัฐบาล และส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน
เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก การพัฒนาในเชิงพื้นที่ และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สําหรับแผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวที
ไทยนิยมยั่งยืนจํานวน 4 ครั้ง มีดังนี้
ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบความทุกข์ยากและปัญหา
รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชน
ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันใน
สังคม สร้างความสามัคคีปรองดอง ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ครั้ งที่ 3 ปรั บ เปลี่ ยนความคิ ด ด้ ว ยการน้ อ มนํ าหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าใจและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง
ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การดําเนินการตามโครงการไทยนิยม กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักในการระดม
วิทยากรให้ ข้อมูลแก่ประชาชน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด(ที่ได้รับมอบหมาย) ปลัด
จังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําจังหวัด นายอําเภอ ทุกอําเภอ และ
วิทยากรที่ดําเนินการถ่ายทอดนโยบายในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยกําหนดวันเริ่มต้นโครงการใน 21 ก.พ.61
สําหรับหน้าที่ของวิทยากร ต้องศึกษาคู่มือให้เกิดความเข้าใจและทดลองพูดคุย ตั้งคําถาม ศึกษาข้อมูล
หมู่บ้านและชุมชนที่จะจัดเวที และสํารวจจํานวนครัวเรือนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70% ของคนใน
หมู่บ้าน ในการจัดเวทีมุ่งเน้นการระดมความคิดเห็นและแบ่งกลุ่ม โดยเน้นความเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญา
ประชาคมกับกรอบการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 9 ข้อข้างต้นเพื่อสร้างการรับรู้
โดยสรุปไทยนิยม คือ ค่านิ ยมของคนไทยที่ ศรัทธาในความดี งาม ไม่ใช่ประชานิ ยม หากเป็ นความ
ต้องการให้ ทุกส่วนราชการ ที่ มีแผนงานโครงการ และงบประมาณลงทํางานร่วมกัน ลดความซ้ําซ้อน โดย
ขับเคลื่ อนประเทศภายใต้ กรอบยุท ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ และนโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ โดยทุ ก ส่ ว นทํ างานให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น รู ป ธรรมจั บ ต้ อ งได้
ประชาชนได้ ป ระโยชน์ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวทางพระราชดํ าริ ศ าสตร์ พ ระราชาของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตรงตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างแท้จริง
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2

