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บทน�ำ
สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมทีม่ คี วามเข้มแข็ง ประชาชนอยูร่ ว่ มกันแบบพีน่ อ้ ง
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ยึดถือหลักค�ำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต ท�ำให้สังคมอยู่กันอย่าง
สงบสุข อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาในด้านต่างๆ การเข้ามาของวัฒนธรรม และ
ค่านิยมจากต่างชาติ ส่งผลให้สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
มีบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยในมุมมองทีแ่ ตกต่างกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการศึกษา
และระบบสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจนการกระจายความเจริญทีไ่ ม่สมดุล ซึง่ ก่อให้
เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท การผูกขาดของกลุ่มทุน เป็นต้น
จากสภาพของปัญหาดังกล่าว แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพ มี
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและสิง่ ดีงามอืน่ ๆ
อีกมากมาย แต่กไ็ ม่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ประเทศไทยต้อง
หยุดชะงักและสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่
คนไทยทุกคนจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมกันในการขับเคลือ่ นประเทศอย่างจริงจัง เพือ่ ให้
ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เกิดความสามัคคีปรองดอง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศไทยมีความสงบสุข สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี
มีความเจริญเติบโตทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไปในอนาคต

ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ด้วยส�ำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองไทยที่มีต่อประเทศชาติ
พวกเราทุกคนขอให้ค�ำมั่นต่อกันว่า จะสามัคคีปรองดอง และร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
จริงจังในการน�ำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ไปสู่จุดหมายปลายทางที่
พวกเราทุกคนมุ่งหวัง โดยยึดถือกรอบความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ดังต่อไปนี้
๑. คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น หนึ่ ง เดี ย วภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพึงมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ที่แท้จริง ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ในกรอบของกฎหมาย มีส่วนร่วมกับ
การเมืองภาคประชาชน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และส่งเสริมสถาบันการเมือง
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อน�ำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยอมรับผล
การเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ�ำนาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา
๒. คนไทยทุ ก คน พึ ง น้ อ มน� ำ ศาสตร์ พ ระราชา มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
การด�ำรงชีวติ ประกอบอาชีพอย่างสุจริตพึง่ พาตนเองได้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมีไมตรีจติ ต่อกัน
และร่วมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจฐานราก
ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี สนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
๓. คนไทยทุกคน พึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการ
ด�ำเนินชีวติ มีความซือ่ สัตย์ไม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ
รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจาก
การคอร์รัปชัน

๔. คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ยอมรับและ
เชื่อมั่นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่สุจริตและเป็นธรรม โดยคนไทยพึงมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ
๕. คนไทยทุกคน พึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข
ตลอดจนการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน สามารถด�ำรงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
๖. คนไทยทุกคน พึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุน
และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
๗. คนไทยทุกคน พึงใช้ความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข่าวสาร
จากสือ่ ต่าง ๆ และร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มกี ารบิดเบือน เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นเท็จ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
๘. คนไทยทุกคน พึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตาม
กฎกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
๙. คนไทยทุ ก คน พึ ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การปฏิ รู ป ประเทศในทุ ก ด้ า น
และสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ทุกขั้นตอน
๑๐. คนไทยทุกคน พึงเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศ
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

บทสรุป
ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า
คนไทยจะอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และจารีตประเพณี
อันงดงามทีส่ งั่ สมมาอย่างยาวนานตามประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
ดังกล่าว จะเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของชาติในทุกด้านเป็นแรงผลักดันที่จะน�ำพาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
สร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลก เอื้ออ�ำนวยให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ภี ายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ คี วามเข้มแข็ง อบอุน่ และปลอดภัย
ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการขับเคลือ่ นประเทศไปสูอ่ นาคต ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ั่ คง
มน

มั่นคงั่

ยงั่ ยืน

ผนวกประกอบสัญญาประชาคม
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
หลักการปรองดอง

ประชาชนทุกภาคส่วนต้องรวมพลัง และร่วมมือกันท�ำงานตาม
๑. แนวทางประชารั
ฐ โดยไม่แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย เพื่อมุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ
การสร้างความเข้าใจ และรวมพลังทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนบนพืน้ ฐานว่า “คนไทยทุกคนคือประชาชนของชาติ เป็นพลังอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญ
ในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ” โดยด�ำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ๒ ประการ คือ (๑) ประชาชน
กับรัฐบาล โดยประชาชนหรือภาคเอกชนจะได้รับการอ�ำนวยความสะดวก สนับสนุน
และมีช่องทางให้เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และ (๒) ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ คือ การท�ำงาน
ร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันจะเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสิทธิ
และสวัสดิการของรัฐเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ 
้
และสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๑

ใช้อ�ำนาจทางการบริหารเพียงเพื่อมุ่งสร้างคะแนนเสียง
๒. การไม่
ทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีกลไกตรวจสอบ หรือควบคุมให้
พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบต่อการประกาศ โฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุม้ ค่า และความเสีย่ งอย่างรอบด้าน รวมทัง้ ก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน
การทุจริตในระดับนโยบาย จะต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างจริงจัง เช่น การตรวจสอบ
แนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
นักการเมืองทุกคนยึดถือจริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ ภาคการเมือง
ต้องปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองให้มีความเหมาะสม
เพื่ อ ป้ อ งกั น บุ ค คลที่ ข าดจริ ย ธรรมในทางการเมื อ งเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง
และจู ง ใจให้ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี จ ริ ย ธรรมเข้ า สู ่ ร ะบบการเมื อ ง
เพื่อพัฒนาการเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพ
คนไทยทุกคนต้องมีสว่ นร่วมกับการเมืองภาคประชาชน ยอมรับความแตกต่าง ทาง
ความคิดและส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเลือกตัง้ ทีโ่ ปร่งใส
บริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม และยอมรับผลการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปโดยชอบธรรม ทัง้ นี้ การเลือกตัง้
เพียงอย่างเดียวมิได้สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ต้องมีระบบ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลอ�ำนาจที่ดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
และการบริหารประเทศต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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พระราชามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิต
๓. ใช้น้อหมน�ลักวิำชศาสตร์
าการในการแก้ไขปัญหา โดยสนับสนุน ส่งเสริมการน้อมน�ำศาสตร์

พระราชามาปรับใช้ กล่าวคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอ
ประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ และความมีคุณธรรม
รวมทั้งการก�ำหนดสัดส่วนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ ควรให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก
ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ส่งเสริม
การน�ำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับรายได้และ
สร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ โดยกระจายความเจริญจากเมืองสูช่ นบท
และการกระจายอ�ำนาจบางส่วนให้ทอ้ งถิน่ ได้บริหารจัดการด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน เช่น การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การสร้างอาชีพ และ
การสร้างรายได้ให้ชุมชนการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
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บโครงสร้างเศรษฐกิจเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมไทย
๔. ให้การปรั
เกิดผลเป็นรูปธรรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงทรัพยากร
แนวทางการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยรวม ดังนี้
(๑) การแก้ไขปัญหาทางกายภาพโครงสร้าง ๑.๐ : คือการแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เช่น การปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ น�ำผลผลิต
ไปขาย สร้างรายได้และยังชีพที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของคนไทยมาตั้งแต่ในอดีต
ซึง่ คนไทยส่วนหนึง่ ยังคงด�ำรงชีพด้วยการพึง่ พาเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิมนี้ แต่ดว้ ยระบบ
ทุนนิยมท�ำให้คนไทยส่วนนี้มีรายได้ต่�ำกว่าภาคเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ จึงต้องจัด
ให้มีระบบการดูแลคนส่วนนี้ให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างเหมาะสม

(๒) การเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ : คือการสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยง และเพิ่มมูลค่า ๑.๐
โดยเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้าง ๒.๐ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่
อุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยการใช้เครือ่ งมือเข้ามาช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
หรือก่อตั้งสถานหัตถกรรม เช่น การผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน
เครื่องประดับ เป็นต้น ต้องพัฒนาให้ประชาชนเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยต่อยอด
จากผลผลิตในแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(๓) โครงสร้าง ๓.๐ (ปัจจุบัน) : เป็นยุคอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก
ซึ่งอุตสาหกรรม ๓.๐ ในปัจจุบันเกิดภาวะชะลอตัว ไม่สามารถจะพัฒนาต่อยอดได้
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงไปสู่โครงสร้างต่อไป
(๔) การพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้าง ๒.๐ - ๓.๐ ให้เป็นโครงสร้าง ๔.๐ :
เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเข้าสู่ยุค ๔.๐ (ยุคนวัตกรรม) เพื่อให้ประเทศไทย
กลายเป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ในลักษณะ “ท�ำน้อย ได้มาก” โดยการเปลีย่ น
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมภาคเกษตรกรรมต้องเปลี่ยนจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
ไปสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยี หรือ Smart
Farming สร้างผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิม่ สูงสุดและมีความยัง่ ยืนอย่าง
แท้จริง ซึง่ ประชาชนและภาครัฐจะต้องร่วมมือกันพัฒนาจากชุมชนเล็กไปสูช่ มุ ชนใหญ่
ขยายต่อไปถึงระดับจังหวัด ภาค และประเทศทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า
และการกระจายรายได้จากบน กลาง ล่าง ซึ่งจะต้องไม่เป็นการผูกขาด หรือการเอื้อ
ประโยชน์กัน และเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเผื่อแผ่ แบ่งปันเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำ
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๕. อย่ความร่างเด็วดมมืขาดอในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉล และอ�ำนาจนอกระบบ
การน�ำหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มาประยุกต์ใช้เพือ่
ให้การบริหารปกครองประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยมีกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐ นอกจากนี้
ต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาทุ จ ริ ต และการเอื้ อ ผลประโยชน์
ต่อพวกพ้อง โดยส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริตที่โปร่งใสเป็นอิสระ และเป็น
กลางให้สามารถท�ำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงหรือ
ตกเป็นเครือ่ งมือของฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด และสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาสังคม
หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการตั้งข้อรังเกียจทางสังคมต่อนักการเมือง หรือ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติมิชอบ โดยด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
เพือ่ เป็นการเสริมสร้างกลไกของมาตรการควบคุมและการลงโทษทางสังคมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในการปฏิบัติ
งานแยกแยะประโยชน์สว่ นตัวกับประโยชน์สว่ นรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล และความ
เป็นกลางทางการเมือง
คนไทยทุกคนต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการ
ด�ำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ รวมทัง้ ร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มกี ารทุจริตในทุกระดับ โดยมีการส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้ กลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส
และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
๖. ให้การปรั
มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มี
ความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญ
ก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิข์ องงานแต่ละบุคคล มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง โดยคิดถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครอง
ป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม มี
มาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อำ� นาจหรือกระท�ำการโดยมิชอบ ทีเ่ ป็นการก้าวก่าย หรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือกระบวนการพิจารณา
ความดี ค วามชอบของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งขจั ด การซื้ อ ขายต� ำ แหน่ ง เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์ในทุกวงการ
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ำนาจให้ทอ้ งถิน่ ต้องมาพร้อมกับการตระหนักรูห้ น้าที่
๗. การกระจายอ�
และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน
คนไทยทุกคนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐและระบบ
ราชการการลดบทบาทในการบริ ห ารจั ด การแบบรวมศู น ย์ และการกระจาย
อ�ำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างพลังประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง รวมทั้งการให้ประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม
และด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง จะเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยและการเมื อ ง
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตามมาจากการกระจายอ�ำนาจควบคู่กันไป
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์
คุ้มครอง และบ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์

อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ที่สุจริตและเป็นธรรม ตลอดจนการใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๔
คุณภาพชีวิตที่ดี เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยการ
๘. ใช้ประชาชนมี
งบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการบ้านเมือง ต้องเป็นไปตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง ต่ อ ไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มขี นั้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
เกินความจ�ำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอ�ำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนต้อง
ร่วมมือและสนับสนุนรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมทั้ ง การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ทั ศ นคติ เ ป็ น
ผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนทุกกลุม่ ทุกภาค และจังหวัด ได้รบั การดูแลอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
โดยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐอย่างเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในด้านการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้มาตรฐานสากล ในด้าน
สาธารณสุข ประชาชนต้องได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๕

กคนต้องเคารพ เชือ่ มัน่ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดย
๙. ประชาชนทุ
กลไกกระบวนการยุตธิ รรมต้องท�ำงานได้อย่างอิสระ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
กระบวนการยุตธิ รรมจะต้องมีความเสมอภาค เป็นธรรม และได้รบั การยอมรับ
ด้วยการน�ำระบบนิตริ ฐั นิตธิ รรมมาใช้ โดยด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันใน
ทุกกรณี รวมทั้งมีการพิจารณาคดีด้วยความเที่ยงตรง สุจริต เป็นธรรม มีการวาง
กฎเกณฑ์ และการลงโทษอย่างเด็ดขาด จริงจังเป็นรูปธรรม ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจะต้อง
ได้รบั การเยียวยาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประชาชนต้องมีความเข้าใจกฎหมายด้วย
การเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมีการให้ความรูเ้ รือ่ ง
กฎหมายแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม ต่อกระบวนการยุตธิ รรมในการ
ตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายจะต้องได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม ทั้งนี้ ทุกฝ่าย
จะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๖
การใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบ้านเมือง พลเรือน ต�ำรวจ
๑๐. ทหาร
ต้องเป็นกลางและไม่สนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยเด็ดขาด
ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ
ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยของการชุมนุมจาก
การก่อกวน แทรกแซงหรือประทุษร้ายจากบุคคลที่สามที่เป็นปฏิปักษ์หรือต่อต้าน
การชุมนุม ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ม่ได้รว่ มการชุมนุมจะได้รบั ความช่วยเหลือและอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดสรรการใช้พนื้ ทีส่ าธารณะ เช่น การจัดการจราจร เป็นต้น
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคม ทั้งประชาชน ข้าราชการ พลเรือน
ต� ำ รวจ ทหารและทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ลดความหวาดระแวงระหว่ า งกั น ดู แ ลกั น
เห็นอกเห็นใจกัน และอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ทุกคนต้องเคารพและ

บังคับใช้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องหาทางออก
ร่วมกันให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง พลเรือน
ต�ำรวจ ทหาร เป็นเครื่องมือไปสนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาด
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๖
อ่ มวลชนในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๑๑. สืบทบาทของสื
อ่ มวลชนทุกแขนงต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

กรอบจริยธรรมและหลักวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต้องด�ำเนินการอย่างจริงจัง
ต่อสือ่ มวลชนทีก่ ระท�ำผิดมาตรฐานจรรยาบรรณ ควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพ สือ่ มวลชน
ให้มีมาตรฐานและคุณธรรม สื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน
แก่ประชาชน และต้องไม่นำ� เสนอข้อมูลทีบ่ ดิ เบือน สร้างความเกลียดชัง หรือยัว่ ยุให้ใช้
ความรุนแรง รวมทัง้ ข้อมูลในลักษณะทีช่ นี้ ำ� ให้สงั คมเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรือ่ ง
ปกติธรรมดาในสังคมไทย โดยประชาชนต้องใช้ความรอบคอบในการรับรูข้ า่ วสารจาก
สือ่ ต่างๆ รูเ้ ท่าทันสือ่ มีทางเลือกในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร สามารถน�ำเสนอประเด็น
ส�ำคัญผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งร่วมกัน
สอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคมการจัดให้มกี ลไกป้องกันการแทรกแซงและการคุกคามการท�ำงาน
ของสือ่ มวลชน ไม่วา่ จากกลุม่ การเมือง กลุม่ อิทธิพล รวมถึงกลุม่ ทุนใดๆ เพือ่ ให้สอื่ มวลชน
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารได้โดยอิสระอย่างแท้จริง รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างความ
เป็นเจ้าของสือ่ เพือ่ ป้องกันการครอบง�ำสือ่ ตลอดจนการคุ้มครอง ให้มีอิสระในการ
น�ำเสนอข่าวสารและความเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๗

การปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาระหว่างประเทศ
๑๒. การบริ
หารราชการของภาครัฐต้องด�ำเนินการตามหลักการโดยสอดคล้องกับ

กฎหมาย และกฎกติการะหว่างประเทศ ซึง่ ต้องไม่ขดั ต่อหลักปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนียม
ของไทย และควรยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นส�ำคัญ
ด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน
ด้วยการปรับโครงสร้างสังคม กฎหมาย และกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลโดยเฉพาะเรื่ อ งการศึ ก ษาแนวทางการแก้ ป ั ญ หา
เรื่องการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal
Unreported and Unregulated Fishing : IUU) การก�ำหนดมาตรฐานและกฎข้อบังคับ
ระหว่างประเทศที่จ�ำเป็นส�ำหรับความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และ
ความสอดคล้องของการบิน/การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการบิน
(International Civil Aviation Organization : ICAO) และการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเขตแดน
โดยยึดหลักสันติวธิ ใี นการปรึกษาหารือกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ร่วมกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคมทีอ่ าจตามมา รวมทัง้ เสริมสร้างความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทุกประเทศ
การท�ำให้ประเทศสามารถยกระดับฐานะในเวทีระหว่างประเทศ โดยอยู่
ในต�ำแหน่ง บทบาทในประชาคมโลกที่เหมาะสม ได้รับเกียรติ และโอกาสในการเป็น
ผู้น�ำในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เรามีศักยภาพ และมีขีดความสามารถ
นอกจากนี้ การท�ำให้ประเทศไทย กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
(CLMV) และอาเซียนเข้มแข็งไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในลักษณะเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพราะเราจะได้รับผลกระทบเหมือนกันจากปัญหาและภัยคุกคาม
ต่างๆ ดังนั้น ประชาชนในชาติและต่างชาติที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ควรต้องช่วยกัน
สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและยั่งยืน
ทัง้ นี้ คนไทยทุกคนต้องส่งเสริมให้สงั คมมีมาตรฐานสากลตามกฎกติการะหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคี
สัญญาประชาคมฯ ข้อ ๘

การส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากทุกภาคส่วน (รัฐ/ข้าราชการ/
๑๓. ประชาชน/ประชาสั
งคม/NGOs/ฯลฯ) ร่วมมือกันพัฒนาและปฏิรปู
ประเทศในทุกๆ ด้าน
การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้
ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ดังนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า ง
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข เป็ น ธรรม และมี โ อกาสอั น ทั ด เที ย มกั น
เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาชนทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาและปฏิรปู ประเทศ โดย
ต้องให้ความส�ำคัญกับการรวมพลังประชารัฐสร้างชาติ เนือ่ งจากภาครัฐ หรือข้าราชการ
ไม่สามารถด�ำเนินการให้ลุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่วมมือจากภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ NGOs รวมถึงประชาชนทุกคน จึงต้องเพิม่ การให้บริการ
ประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย การก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้กับ
ประชาชนควบคู่กันไป โดยเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ก�ำหนดนโยบายจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ
จะต้องอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นกลไกเครือข่ายประชารัฐ
ทัง้ นีค้ นไทยทุกคนต้องให้ความส�ำคัญ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติมาก่อนผลประโยชน์
ส่วนบุคคล และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการทุกขั้นตอน โดยหลักการมีส่วนร่วมนั้น
ทุกภาคส่วนจะต้องรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และต้องท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมี
ขั้นตอนด�ำเนินการ ๕ ระดับ ได้แก่ (๑) ให้ข้อมูล (๒) ปรึกษาหารือ (๓) ให้เข้ามา
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (๔) ร่วมตัดสินใจ และ (๕) มอบอ�ำนาจในการตัดสินใจ
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การปรับปรุง พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและ
๑๔. ครบวงจร
ประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมทัง้ สร้างการรับรูค้ วบคูก่ นั ไป
ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว โดยด�ำเนินการตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง ของแต่ละกระบวนการในด้านต่างๆ สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละห้วงเวลา มีการปรับเปลีย่ นวิธกี าร หรือใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีความเข้าใจถึงปัญหาของประเทศชาติ สังคม และของ
ประชาชนว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร และจะร่วมกันเดินหน้าแก้ไขได้
อย่างไร ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างท�ำ  ต่างคนต่างเอาโจทย์ตัวเองใส่เข้ามาแต่เพียง
อย่างเดียวตามความต้องการ หรือผลประโยชน์ของแต่ละคนเป็นหลัก ทั้งนี้ การเมือง
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการลดความเหลื่อมล�้ำ  เป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ต้องแก้ปัญหาแบบองค์รวม
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การเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศ
๑๕. ตามแนวทางยุ
ทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพือ่ ให้สว่ นราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ ของประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ภายใต้ระบบประชารัฐ

การสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้รับทราบถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติและร่วมกัน
ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติควรมีการทบทวนในทุก ๆ ๕ ปี และ ๑๐ ปี เพือ่ ใช้ในการปรับแผนการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนจะท�ำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ต้องจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และก�ำหนดให้ยทุ ธศาสตร์ชาติเป็นวาระแห่งชาติ
โดยครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้านอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านยกระดับศักยภาพและคุณภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  และการสร้างความ
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ
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