สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น.
*********************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
1. บทนา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานั ปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาตลอด
รัชกาล โดยก่อให้เกิดโครงการพระราชดาริ หลากหลายโครงการ ซึ่งสะท้อนให้ เป็นที่ประจักษ์
ถึงพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์
ที่จะทรงอนุรั กษ์ป่ า ดังพระราชปณิธานที่ว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นนา ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวาย
ความจงรักภักดีต่อนา พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บนา ฉันจะสร้างป่า" ในฐานะทรงดารงตาแหน่ง
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้เจ็บป่วย ทั้งยามปกติ
และยามฉุกเฉิน ทรงตระหนักในความสาคัญของการศึกษา และโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสื อ
อีกทั้ง ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริม ด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอ ถัก จัก สาน ปัก
ปั้น ตกแต่ง และอีกหลายชนิด
ในปีนี้รั ฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กาหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อัคราภิรักษศิลปิน”
ระหว่ า งวั น ที่ 3 - 5 สิ ง หาคม 2561 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ เพื่ อ เป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาล สถาบันการศึกษา
หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญากิตติมศักดิ์ เกียรติบัตร เหรียญ รางวัล รวมทั้ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราช
สมัญญานาม ซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระราชจริยวัตร และน้าพระราชหฤทัย ที่เปี่ยม
ด้วยพระเมตตากรุณา
รั ฐ บาลขอเชิ ญ ชวนพสกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า น้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ ม
ถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสาราญ บริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธพรชัย เป็นพระมิ่งขวัญ
ปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ ตราบนานเท่านาน
2. การ
ในการขับเคลื่ อนอนาคตประเทศไทย โดยการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ
ขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนั้น จาเป็นต้องมีหลักคิด ที่ตรงกัน ในการตอบคาถาม
อนาคต 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
ประเทศไทย
ประเด็นแรก ทาไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหา ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก
ประเทศ เช่ น การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายต่ า งประเทศของประเทศมหาอ านาจ ความขั ด แย้ ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี อีกทั้งปัญหาภายในประเทศ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ความเหลื่อมล้า การกระจายรายได้ แรงงาน ระบบสาธารณสุข เป็นต้น โดยการกาหนดยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี จึ งเป็ นแผนที่ ก าหนดเป้ าหมายในอี ก 20 ปี ข้ างหน้ า โดยมี
วิสัยทัศน์ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเสมอภาค
และเป็ นธรรม บนฐานทรั พยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายอนาคตของประเทศ
หัวข้อ

รายละเอียด
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หัวข้อ

รายละเอียด
6 ด้าน คือ
(1) คนไทยอยู่ดีมีสุขและสังคมไทยสงบ มั่นคง ปลอดภัย
(2) ประเทศมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
(3) ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
(4) สังคมไทยมีความเท่าเทียมและความเสมอภาค
(5) ประเทศมี ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม และความยั่ งยื น
ของทรัพยากรธรรมชาติ
(6) การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงสะดวก
เป้ าหมายดังกล่ าวจะถู กนาไปใช้ เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนงานของภาครั ฐ
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ
ไปสู่อนาคตของประเทศต่อไป
ประเด็ นที่ สอง การบริ หารราชการแผ่ นดิน จะช่ วยให้ ก้ าวไปสู่ อนาคตของประเทศ
ที่ต้องการได้อย่างไร อาทิ
(1) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสาคัญของชาติ (National Agenda)
(2) การบริ หารราชการตามกฎหมาย อานาจ หน้าที่ (function) การพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน การช่วยเหลือประชาชน
(3) การเดินหน้ากระบวนการปฏิรูปในเรื่องสาคัญต่าง ๆ
(4) การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดไว้
เมื่ อรั ฐ บาลเข้ ามาบริ หารประเทศ ในช่ ว งเดื อนกั นยายน 2557 ได้ ให้ ความส าคั ญ
กั บการเร่ งสร้ างความเปลี่ ยนแปลง และแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่ วนของประชาชนและประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเร่ ง สร้ า งความมั่ นคง ความสงบเรี ย บร้ อย จากการปฏิ รู ป และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของรัฐบาล ส่งผลให้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลก ได้รับการจัด
อันดับที่ดีขึ้ น ทั้งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี ค.ศ. 2018 TIP Report ที่ได้รั บ
การปรับระดับขึ้น มาเป็น Tier 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย CITES
การท าประมงผิ ดกฎหมาย IUU Fishing และการแก้ไขข้ อบกพร่องด้ านการบินพลเรื อน ICAO
ได้รั บการยอมรั บจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้ปรับอันดั บในเรื่อง Ease of
doing business ของประเทศไทย จากที่เคยอยู่อันดับที่ 46 มาเป็นอันดับที่ 26 ในปีล่าสุด ซึ่งถือ
เป็นประเทศที่มีการพัฒนาดีขึ้นอันดับ 2 ของโลก หรือจาก 190 ประเทศ อีกด้วย
รัฐบาลได้ริ เริ่มการปฏิรู ปงานด้านอื่น ๆ เพื่อปรับโครงสร้างและวางรากฐานที่สาคัญ
ควบคู่ไปกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
1. การปฏิรูปและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผลผลิ ต
ภาคเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมชั้นสูง เช่น
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ EEC ยังก่อให้เกิด
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ
1.1 ด้านการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน ด้านคมนาคม ได้แก่

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียด
 ทางราง ภายในปี 2565 จะดาเนินการแล้วเสร็จในโครงการ
- โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่จะมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 3,528
กิโลเมตร จากเดิมที่มีอยู่เพียง 358 กิโลเมตร
- รถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
และโครงการรถไฟความเร็ วสู ง เชื่อม 3 สนามบินหลั กของประเทศ คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ
และอู่ตะเภา
- รถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล โดยจะเพิ่มรถไฟฟ้าให้เป็น 11 เส้นทาง
 ทางถนน ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงฐานการผลิ ต ที่ ส าคั ญ ไปยั ง พื้ น ที่ ต่ า งๆ
และประเทศเพื่อนบ้าน
- การขยายเพิ่มทางหลวง 4 ช่องจราจร
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางพิเศษ 2 เส้นทาง
- พัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
- เพิ่มสะพานข้ามแม่น้าขนาดใหญ่ เพิ่มสะพานข้ามหรือลอดอุโมงค์ทางรถไฟ
 ทางนา
- เพิ่มท่าเรือน้าลึก อีก 6 แห่ง จากเดิม 18 แห่ง
- พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด
- เพิ่มการเดินเรือเชื่อมพัทยา - หัวหิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
 ทางอากาศ
- เพิ่มท่าอากาศยานเบตง
- เพิ่มขีดความสามารถของสนามบินทั่วประเทศ ให้สามารถรองรับเที่ยวบิน
เพิ่มขึ้น 320,000 เที่ยวบินต่อปี และรองรับผู้โดยสารรวมทุกสนามบินมากขึ้น ราว 70 ล้านคนต่อปี
1.2 มาตรการรองรั บ ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น การวางรากฐาน
และช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถปรับตัวยกระดับการดารงชีวิต การเข้าถึงสินเชื่อ
และเงินทุนเพื่อการประกอบการและใช้จ่ายฉุกเฉิน มาตรการสนับสนุนผ่านการร่วมลงทุนการจัดตั้ง
ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ในการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึง
มาตรการช่วยเหลือในเรื่องหนี้ อนุมัติ ให้พักชาระหนี้หรือขยายเวลาชาระหนี้ กว่า 10,000 ราย
รวมถึงการจัดตั้ง "โครงการคลินิกแก้หนี้"
2. การปฏิรูปภาคการเกษตร รัฐบาลได้ใช้หลักการตลาดนาการผลิต โดยให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการราคา
สิ นค้ าเกษตรภายใต้ กฎกติ กาสากลให้ กั บเกษตรกร นอกจากนี้ ยั งสนั บสนุ นการปรั บเปลี่ ยน
การผลิตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แผนที่เกษตร (Agri-Map) เข้ามาช่วยควบคู่ไปกับการลดต้นทุน
การผลิต และการรวมกลุ่มเกษตรกรผ่านการส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้ง การยกระดับ
มาตรฐานสิ นค้า เช่น มาตรฐาน GAP หรือการพัฒนาสู่ การทาเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทาง
การค้าออนไลน์
3. การปฏิรูปด้านสังคมและลดความเหลื่อมลา รัฐบาลให้ความสาคัญกับการสร้าง
โอกาสอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคให้คนทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การดูแลประชาชนตั้งแต่วัยแรกเกิด
โดยมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูให้กับครอบครัวยากจน และรัฐบาลได้จัดโครงการลงทะเบียน
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รายละเอียด
เพื่ อสวั สดิ การแห่ งรั ฐเพื่ อจะช่ วยเหลื อผู้ มี รายได้ น้ อย ในการจั บจ่ ายซื้ อสิ นค้ าอุ ปโภคบริ โภค
และค่าเดินทาง นอกจากนี้ รั ฐบาลยังมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ
ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถประกอบอาชีพ ดาเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างรายได้ เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่จะเป็นฐานในการปรับตัวของชุมชน เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการค้าขายออนไลน์ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางการค้า หรือการบริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ
ประเด็นที่สาม ทาไมต้องพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดไทยนิยม
แนวคิดไทยนิยมไม่ใช่การสร้างกระแสชาตินิยม และก็ไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นแนวคิด
หรื อ way of thinking ในการขั บ เคลื่ อนงานต่ าง ๆ บนพื้ นฐานของความต้ องการของคนไทย
ทั้งประเทศ ซึ่งเป็ นความนิ ยมหรื อความเชื่อในสิ่ งที่ถูกต้อง ดีงาม ช่ วยกันสร้ างค่านิ ยมในสิ่ งดี
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นไทยนิยมยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
และสร้ างการพัฒนาอย่ างยั่ งยื น โดยยึดความต้ องการของคนในพื้นที่ สอดคล้ องกับศั กยภาพ
ของพื้นที่ ร่วมกันแก้โจทย์ หรือปัญหาที่เป็นอัตลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ที่เรียกว่า
ศักยภาพด้วยกลไกของประชารัฐ เพราะฉะนั้นไทยนิยมจึงเป็นการต่อยอดขยายผลจากประชารัฐ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการระเบิดจากข้างในโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
รั ฐ บาลได้ เริ่ มน าแนวทางไทยนิ ยมมาใช้ เป็ นแนวทางการขั บเคลื่ อนการแก้ ปั ญหา
และปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจฐานรากที่ส่ งผลต่อความเป็นอยู่ ของพี่น้ องประชาชน คื อ ปัญหา
ความเหลื่อมล้ารายได้และโอกาสที่กระจายไปไม่ทั่วถึงระหว่างชุมชนเมืองกับต่างจังหวัด ยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และความยั่งยืนให้กับประชาชน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติ สู่ระดับ
พื้นที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบกลไกประชารัฐ ผ่านการวิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อจะจัดทาแผนแก้ไขและสร้างโอกาส ในการพัฒนา
ตนเอง ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการนาผู้เชี่ยวชาญลงไปยัง
พื้นที่ช่วยนาเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อให้ได้งบประมาณที่เหมาะสม และดูแลให้โครงการ
มีความสอดคล้องเชื่อมต่อกับแผนงานของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ที่ ผ่ า นมานั้ น โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
และความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน จานวน 4 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 8 ล้านคน
ทั้ งนี้ โครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น ได้ มี แผนงานที่ เสนอขอรั บงบประมาณ แบ่ งเป็ น 3 ประเภท
ประกอบด้วย
(1) โครงการประเภทสร้ างอาชีพ สร้างรายได้โดยตรง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และโรงสี
(2) โครงการประเภทสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ โ ดยอ้ อ ม 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
ถนนเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระ ห้วย หนอง คลอง บึง และลานอเนกประสงค์สาธารณประโยชน์
(3) โครงการประเภทส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต 3 ล าดั บแรก ได้ แก่ ถนนสั ญจรภายใน
หมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคม หรืออาคารอเนกประสงค์ และ การปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน
ทั้งนี้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นับเป็นอีกก้าวสาคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
ให้ แก่ประชาชนได้มากขึ้น เพราะเป็นโครงการที่รัฐทาเพื่อประชาชน รับฟังประชาชน และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และออกแบบโครงการที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
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3. พลเมือง
การเปลี่ ย นแปลงตั ว เอง ให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ตื่ น ตั ว (Active Citizen) เนื่ อ งจาก
ที่ตื่นตัว สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่ งผลต่ อ
(Active การใช้ชีวิต การทางาน และการประกอบธุรกิจ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
Citizen) โดยประชาชนทุ ก คนสามารถปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ตื่ น ตั ว (Active Citizen)
ที่มีความคิดเท่าทัน มีความยืดหยุ่ นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัวให้ ทันต่อ
สถานการณ์
ตัว อย่ างที่อ าจน ามาใช้เป็น อีกมุม มองของพลเมือ งที่ตื่น ตัว (Active Citizen) ก็คื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ถ้ าหลวง ขุ น น้ านางนอน จ.เชี ยงราย โดยความส าเร็ จ เป็ นผลจากความร่ ว มมื อ
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่า ภารกิจดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ด้วยความเป็น พลเมือง
ที่ตื่น ตั ว (Active Citizen) ของทุกคน ทุ กฝ่ าย ในการทางานตามบทบาทของตนเอง จึงทาให้
ภารกิจประสบความสาเร็จอย่างดี และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในสายตาของโลก
ไปแล้ว
4. บทส่ง
องค์ ก รสื่ อ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ท้าย
ประชาธิปไตย ขอให้องค์กรสื่อนาเสนอสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสื่อหลักต้องทาหน้าที่เป็นแกนกลาง
นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างไทยไป
ด้วยกัน เพื่ออนาคตของลูกหลานและเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า
หัวข้อ
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

