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สรุปสาระส าคัญ 
 
 ๑. การปาฐกถาพิเศษ จาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง “ไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน” 
  ๑.๑ ความเป็นมาของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
   ๑.๑.๑ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง
ความม่ันคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
กรอบหลักในการด าเนินการเพ่ือการมีส่วนรว่มในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๐ เรื่องหลัก คือ  
 

/ (๑) สัญญาประชาคม... 

 



 

 

 

- ๒ - 

(๑) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง (๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน (๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข (๔) วิถีไทยวิถีพอเพียง (๕) รู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย (๖) รู้กลไกการบริหารราชการ (๗) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม (๘) รู้เท่าทันเทคโนโลยี (๙) ร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติด และ (๑๐) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน  
   ๑.๑.๒ พ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ และพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต โดยได้จัดทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจ านวน 
๗,๖๖๓ ทีม ครอบคลุมพ้ืนที่ด าเนินการ ๘๓,๑๕๑ แห่ง 
  ๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
   ๑.๒.๑ จังหวัดสระแก้วได้จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จ านวน ๙๖๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ 
ระดับจังหวัด จ านวน ๕๖ ราย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ระดับอ าเภอ จ านวน ๒๔๐ ราย และ
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ จ านวน ๖๖๔ ราย 
   ๑.๒.๒ การจัด Kick Off เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ จ านวน ๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม 
การจัดเวทเีพ่ือค้นหาปัญหา/ ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน มีการน าเสนอองค์ความรู้ตามกรอบงาน รวมทั้ง
มีการสรุปการจัดเวทีและเชื่อมโยงการจัดเวทีครั้งต่อไป 
    ๑.๒.๓ ผลจากการจัดเวที สรุปได้ดังนี้ 
     (๑) เวทีครั้งที่ ๑ ได้ท าการสอบถามความเป็นอยู่/ การประกอบอาชีพ (การปรับทุกข์ผูก
มิตร) ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.พ. – ๒๐ มี.ค.๖๑ จ านวน ๙ อ าเภอ ๖๐ ทีม ๗๓๑ หมู่บ้าน ๓๙ ชุมชน (รวม ๗๗๐ 
หมู่บ้าน/ชุมชน) มีผู้เข้าร่วมเวทีจ านวน ๘๑,๕๘๖ ราย พบว่าปัญหาความต้องการจากการจัดเวที ๕ อันดับแรก 
ได้แก ่ถนน ไฟฟ้า น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเกษตร และการฝึกอาชีพ 
     (๒) เวทีครั้งที่ ๒ เพ่ือสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๑ 
มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๑ จ านวน ๙ อ าเภอ ๖๐ ทีม ๗๓๑  หมู่บ้าน ๓๙ ชุมชน (รวม ๗๗๐ หมู่บ้าน/ชุมชน) มีผู้เข้าร่วม
เวทีจ านวน ๗๗,๒๙๘ ราย พบว่าผู้เข้าร่วมเวทีมีความตื่นตัว และให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ได้
รับรู้ถึงการบริหารงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งประชาชนรับรู้ถึงหลักประชาธิปไตยและ
หลักธรรมาภิบาล สิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี และเกิดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถด าเนินการได้ 
และร่วมลงมือปฏิบัติ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การก าจัดสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น  
   ๑.๓ การประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามข้อสั่งการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การ
ด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
    ๑.๓.๑ จากการลงพ้ืนที่ของทีมต าบลฯ ได้มีการปรับวิธีการลงพ้ืนที่โดยเพ่ิมเติมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ได้มีการปรับแผนการลงพ้ืนที่ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่และวิถี
ชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ 
    ๑.๓.๒ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน ๙ อ าเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน  
 
 

/๑.๓.๓ วิทยากร… 
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    ๑.๓.๓ วิทยากรเวทีประชาคมมีลักษณะการบรรยายมากกว่าการเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนมุมมองและ
ข้อคิดเห็นจากประชาชน มีลักษณะที่เป็นทางการและเวลาที่มีการท าประชาคมไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงที่
ประชาชนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องประกอบอาชีพ ซ่ึง จังหวัดสระแก้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีขับเคลื่อนด้วยการใช้วิธี
ไม่เป็นทางการ ใช้ห้วงเวลาเย็นหลังจากประชาชนกลับมาจากการประกอบอาชีพ เรียกว่า “เยี่ยมยามถามไถ่ไทย
นิยม ยั่งยืน”  
    ๑.๓.๔ จังหวัดและอ าเภออ านวยความสะดวกให้กับคณะอนุกรรมการฯ ในการลงพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
ทั้งการจัดสถานที่และการประสานประชาชนเข้าร่วมเวทีฯ รวมทั้งประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวในการเข้าร่วม
เวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน 

    ๑.๓.๕ การด าเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมฯ เป็นการอุดช่องโหว่การด าเนินการในส่วน
ภูมิภาคแบบเดิมที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานในภูมิภาคตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ “...ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบาย
และค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน...” และมาตรา ๖๕ (๒) ให้นายอ าเภอบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ..” ก ากับอ านวยการ 
และบูรณาการงานของทุกส่วนราชการ/ หน่วยงานในพื้นท่ีโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ 
 
 ๒. การอภิปรายเป็นคณะของวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๒.๑ บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความม่ันคง 
ของชาติ  
  ๒.๑.๑ ภาครัฐและความม่ันคงมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
    (๑) การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเห็นว่าทุกคนควรมีการปรับแนวความคิดเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ “ความมั่นคงของชาติ” โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยและกองทัพในพ้ืนที่ได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และหมู่บ้านโดยรอบ 
ซ่ึงได้ด าเนินการในหลายๆ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความกินดีอยู่ดีตามความ
ต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
    (๒) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้หลักประกันความ
มั่นใจแก่ประชาชนว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ด้วยเหตุผลดังนี้ ๑) มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน
ไว้อย่างครบถ้วน  ๒) แนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้เป็นไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ๓) ประชาชนมีอ านาจอย่าง
เพียงพอในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยโครงการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
  ๒.๑.๒ ภาคประชาชนมีข้อคิดเห็น ดังนี้  
    (๑) การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนและความมั่นคงชาติ ควรเริ่มการพัฒนา
ตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ต้องเกิดจาก “การระเบิดมาจากภายใน” ของประชาชนเอง ที่พร้อมจะมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมและเงินทองมากเกินไปจนละเลยผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หมู่บ้านและชุมชน  
 

/ (๒) การปฏิบัติงาน… 
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    (๒) การปฏิบัติงานของส่วนราชการบางครั้งมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนและมีหลาย
แผนงาน ซึ่งประชาชนอาจยังไม่เข้าใจแผนงานที่มีอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ควรมีการน าแผนงานมาสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนหรือมีแผนงานเพียงแผนเดียวที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ดังนั้น ภาคราชการในพ้ืนที่
ควรมีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
    (๓) ในอดีตจังหวัดสระแก้ว มีปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งบางพ้ืนที่มีการปะทะ
ระหว่างชายแดนและใช้ความรุนแรง แต่ทั้งนี้ได้กองทัพเข้ามาช่วยเหลือทั้งในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนว
ชายแดน การพัฒนาและเฝ้าระวังหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันประชาชนในแต่ละชุมชนได้พยายามพัฒนาและมีการ
พบปะพูดคุยผ่านเวทีต่างๆ โดยการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของคนในหมู่บ้านเป็นวิธีที่ดีที่จะน าปัญหาของ
ตนมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การสร้างความรักสามัคคี ชวนกันงดอบายมุข แสวงหาความรู้อ่ืนๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ 
การสร้างเครือข่ายชุมชนจึงเป็นเรื่องท้าทาย ผู้น าหมู่บ้านมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นและจูงใจ นอกจากนี้ ควรมี
การตั้งเป้าหมายของหมู่บ้าน/ ชุมชนที่ชัดเจน  
    (๔) ประชาชนในชุมชนควรมีแผนงานที่จะช่วยตนเองก่อนโดยควรพ่ึงพาตนเองในเรื่อง
พ้ืนฐานให้ได ้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง 
  ๒.๑.๓ ภาคเอกชนมีข้อคิดเห็น ดังนี้  
    (๑) คนไทยต้องการใช้เงินแต่คนไทยในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการท างานที่ต้องใช้แรงงาน 
เช่น งานภาคเกษตร งานแม่บ้าน ซึ่งคนไทยมักไม่ท า จึงต้องใช้แรงงานกัมพูชาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ประชาชน
จะต้องกลับไปพิจารณาตนเองและปรับพฤติกรรมของตน อย่าปฏิเสธงานหรือโทษสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว  
เพราะในอนาคตประเด็นด้านความมั่นคงอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น การขาดแคลนแรงงาน   
    (๒) สภาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการสร้างอุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเพ่ือ
การสร้างงาน เพ่ือความกินดีอยู่ดี เน้นให้คนในพ้ืนที่มีงานท า มีการเสียภาษีถูกต้อง และเน้นให้ประชาชนสร้าง
ความรับผิดชอบให้กบัตัวเองและสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แจกเงิน ๓๐๐-๕๐๐ บาท ให้กับผู้
ไม่มีรายได้/ รายได้น้อย เพราะจะท าให้คนไม่ขยัน โดยเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพใน
พ้ืนที่ให้กับผู้มีรายได้น้อย 
  ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
   ๒.๒.๑ โครงการไทยนิยมฯ ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีการท าประชาคมในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ 
ชุมชน เพ่ือรับทราบความต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้  แม้ปัจจุบันโครงการฯ จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ ๔ มิ.ย.๖๑ 
แตร่ัฐบาลเห็นว่าหากมีประโยชน์สามารถขยายเวลาไปถึง ก.ย.๖๑ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ ได้ 
   ๒.๒.๒ การสร้างความรู้ ปลูกความคิดให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยให้ประชาชนต้องคิด
เองเป็น “ระเบิดจากข้างใน” ให้ประชาชนมีเกราะในการป้องกันในเบื้องต้นได้ หากงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรร
ให้หมู่บ้าน แต่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันในชุมชนก็ต้องมีการบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังมากข้ึน 
   ๒.๒.๓ ควรจัดให้มีกระบวนการพูดคุยกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน และภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนในพื้นที่ด้วยกันเอง หน่วยงานภาครัฐใน
ท้องถิ่นกับประชาชน และระหว่างหน่วยภาครัฐด้วยกันเอง 
   ๒.๒.๔ ในพ้ืนที่ จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานทหารมีบทบาทส าคัญมาตั้งแต่อดีต ซึ่งในหลายพ้ืนที่ที่
ติดชายแดนมีหมู่บ้านชายแดนที่ทหารช่วยพัฒนาตลอด ท าให้มีความเจริญทั้งถนนหนทางและสิ่งอ านวยความ 
 
 

/ สะดวกอ่ืนๆ... 
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สะดวกอ่ืนๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าทหารเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาการค้าขายของ จังหวัด
สระแก้ว   
 ๓. การระดมสมองในประเด็นเรื่องแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความ
ม่ันคงของชาติ  
  ๓.๑ ปัญหาปากท้องของประชาชนมีความส าคัญ ควรมีการแก้ปัญหาการค้าขายในจังหวัดและการ 
เกษตรกรรม เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดอยู่ดีกินดีมากขึ้น อย่างเช่น ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเคยเป็นแหล่งค้าขายส าคัญ
ของจังหวัด เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลง ขาดการบริหารจัดการที่ดี และปัญหา
ที่จอดรถที่ขาดการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ รวมทั้งมีปัญหาด้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งควรมหีน่วยงานที่เข้ามาบริหารจัดการอย่างจริงจัง 
  ๓.๒ การพัฒนาด้านการเกษตร เห็นว่าจ าเป็นต้องสร้างความรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือให้รู้จักวางแผนการ
ผลิตพืชผลให้สลับวงรอบกัน รวมทั้งต้องให้เกษตรกรทราบวงรอบการผลิตของตนเองเพ่ือวางแผนการเก็บเกี่ยว 
การใช้แรงงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงปริมาณผลผลิตล้นตลาดและลดปัญหาแรงงานไม่พอเพียง เช่น การปลูกมันส าปะหลัง 
เกษตรกรต้องรู้วงรอบว่าจะต้องมีการชะลอการขุด น ามันส าปะหลังมาทยอยสับเพื่อส่งให้กับโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ และมีการรวมกลุ่มเพ่ือเจรจากับโรงแป้งมันส าปะหลังในการทยอยรับซื้อผลผลิต เป็นต้น 
  ๓.๓ จงัหวัดสระแก้วมีแนวคิดในการขับเคลื่อนจังหวัด คือ “สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถี
พอเพียง”เป็นการได้ก าหนดทิศทางและเสริมสร้างกลไกการบูรณาการความร่วมมือ ในการส่งเสริมศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์และคุณภาพสังคมที่ดีกว่าเดิม บนพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างสมดุล เพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมคุณภาพ ซึ่งเป็นการท างานแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็น
คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี  
  ๓.๔ ควรมีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  ทั้งทางด้านองค์ความรู้ในการท า
เกษตรกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การก าจัดขยะ การรักษาป่า เป็นต้น การรับผิดชอบตัวเองของประชาชน
และผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
  ๓.๕ ควรมีการวางแผนอย่างสอดคล้องเป็นระบบตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาล แผนระดับจังหวัด เพ่ือ
รองรับการประกอบอาชีพที่ต้องการในอนาคต และมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
รวมทั้งมีการบูรณาการการท างานและผลักดันนโยบายมาขับเคลื่อนอย่างแท้จริง 
  

-------------------------------------------------------------- 
ศศย.สปท./ ๑๖ ก.ค.๖๑ 
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ภาพประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๑                  
เรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ”  

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐  
ณ โรงแรม เดอะ เวโล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
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