
พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์
เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน.



กลไกการขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน. สนับสนุนโครงการ
“ไทยนิยม  ยั่งยืน”
ชุดความรู้เรื่องสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

หัวข้อการชี้แจง



        สัญญาประชาคม
        ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
• ร่วมรับรู้
• ร่วมปฏิบัติตามสัญญาประชาคม

01          คนไทยไม่ทิ้งกัน

• ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

02           ชุมชนอยู่ดีมีสุข

• พัฒนาความเป็นอยู่
• พัฒนาอาชีพและรายได้

03          วิถีไทยวิถีพอเพียง

• หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• เสริมสร้างวินัยการออก

04       รู้สิทธิ รู้หน้าที่

• สิทธิ หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี

05

         รู้กลไกการบริหารราชการ

• การบริการราชการในระดับต่าง ๆ 
• การบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

06
       
         รู้รักประชาธิปไตย
         ไทยนิยม
07       รู้เท่าทันเทคโนโลยี

• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
• อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

08
ร่วมแก้ไข
ยาเสพติด

09
งานตามภารกิจ
(Function)

10

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



การประชุมเตรียมความพร้อมฯ



คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล

กลไกของ กอ.รมน.ฯ

รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.)
ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่



คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล

กลไกของ กอ.รมน.ฯ

ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่
สัสดอี าเภอ



คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล

กลไกของ กอ.รมน.ฯ

เจ้าหน้าที่ทหารในพ้ืนที่
     หรือพื้นที่ใกล้เคยีง

ต ารวจ



คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล

ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่
สัสดอี าเภอ

เจ้าหน้าที่ทหารในพ้ืนที่
     หรือพื้นที่ใกล้เคยีง

ต ารวจ

รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.)
ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่

กลไกของ กอ.รมน.ฯ



“สัญญาประชาคม  ไม่ใช่กฎหมาย
แต่คือ สัญญาใจ ของไทยทั้งชาติ”

สัญญาประชาคมคืออะไร ?



สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



ความสามัคคี
ปรองดองและ

ระบอบ
ประชาธิปไตย

ความสามัคคีปรองดอง

ประชาธิปไตยไทยนิยม

ยึดกรอบของกฎหมาย

การเมืองภาคประชาชน

ความแตกต่างทางความคิด

สถาบันการเมือง

เคารพผลการเลือกตั้ง

การถ่วงดุลอ านาจรัฐ

ระบบรัฐสภา

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



ศาสตร์พระราชา

ความสุจริต พึ่งพาตนเองได้

คุณธรรม จริยธรรม

เสริมสรา้งอาชีพของท้องถิ่น

ระบบสาธารณูปโภค

การยกระดับรายได้

การสร้างโอกาส

เศรษฐกิจและ
ศาสตร์พระราชา

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



คุณธรรม 
จริยธรรม 
ศีลธรรม

คุณธรรม จริยธรรม และศลีธรรม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การตรวจสอบ

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณคา่

การยอมรับและเชื่อมัน่กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ

การมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



คุณภาพชีวิต
การสาธารณสุข

การศึกษา

ส่งเสรมิการดแูล คุณภาพชีวิต 
การสาธารณสุข และการศึกษาที่มีคุณภาพ

ด ารงตนในสงัคมอยา่งมีความสุข

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



กฎหมาย
กระบวนการ

ยุติธรรม

เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย

ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



การรับรู้ข่าวสาร
การแสดง

ความคิดเห็น

รอบคอบในการแสดงความคิดเห็น
และรับรู้ขา่วสารจากสื่อ

ดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูล
และเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จ

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



กติการะหว่าง
ประเทศ

ส่งเสรมิให้สงัคมมีมาตรฐานสากลตาม
กติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เช่น 

- ICAO
- IUU Fishing
- ILO

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



สัญญาประชาคม จ านวน 10 ข้อ

ผนวกอธิบายสัญญาประชาคม จ านวน 15 ข้อ

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



1. รวมพลังและร่วมมือกันท างานตามแนวทางประชารัฐ (ขยายสัญญาฯ ข้อ 1)
2. ไม่ใช้อ านาจ เพื่อมุ่งสร้างคะแนนเสียงทางการเมือง (ขยายสัญญาฯ ข้อ 1)
3. น้อมน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการด ารงชีวิต (ขยายสัญญาฯ ข้อ 2)
4. ปรับโครงสร้างฯ ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากร (ขยายสัญญาฯ ข้อ 2)
5. ขจัดการทุจริต ฉ้อฉล และอ านาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด (ขยายสัญญาฯ ข้อ 3)

ผนวกประกอบสัญญาประชาคมฯ (15 ข้อ)



6. ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (ขยายสัญญาฯ ข้อ 3)
7. การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นต้องมาพร้อมกับการตระหนักรู้หน้าที/่

ความรับผิดชอบ (ขยายสัญญาฯ ข้อ 4)
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าเทียม และเป็นธรรม (ขยายสัญญาฯ ข้อ 5)
9. ประชาชนทุกคนต้องเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย (ขยายสัญญาฯ ข้อ 6)
10. การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องเป็นกลาง (ขยายสัญญาฯ ข้อ 6)

ผนวกประกอบสัญญาประชาคมฯ (15 ข้อ)



11. บทบาทของสื่อในการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ขยายสัญญาฯ ข้อ 7)
12. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศ (ขยายสัญญาฯ ข้อ 8)
13. ส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน (ขยายสัญญาฯ ข้อ 9)
14. แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบวงจร (ขยายสัญญาฯ ข้อ 9)
15. สนับสนุน/ขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตรช์าติ (ขยายสัญญาฯ ข้อ 10)

ผนวกประกอบสัญญาประชาคมฯ (15 ข้อ)



สัญญาประชาคม จ านวน 10 ข้อ

ผนวกอธิบายสัญญาประชาคม จ านวน 15 ข้อ

สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง



การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ

ครั้งที่ 1
21 ก.พ. 61 Kick off พร้อมกันต าบลละ 1 หมู่บ้าน
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือจัดท าโครงการ เสนอตาม
กรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ครั้งที่ 2
สร้างการรับรู้และปฏบิัตติามสัญญาประชาคม

ครั้งที่ 3
สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (1)

ครั้งที่ 4
สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (2)





 มุ่งมั่นบูรณาการ
 ประสานงานเป็นเลิศ
 เชิดชูคุณธรรม
 ผู้น าความมั่นคง
 ด ารงความสามัคคี


