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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.)
ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ให้กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมสร้างและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมจัดท�ำคู่มือและสื่อการสอน
เอกสารคู่มือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินเล่มนี้ เป็นผลผลิตของกิจกรรมที่ 2
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ให้ วิ ท ยากรกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ได้ ใช้ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
ในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ห มู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน เนื้ อ หาในเล่ ม ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น
ส่วนที่ 1 ได้แก่ ที่มา  วัตถุประสงค์ และการใช้ประโยชน์คู่มือ ส่วนที่ 2 ได้แก่ สังเขปวิชา
สื่อ Power Point รายละเอียดเนื้อหาส�ำหรับอ่านประกอบการบรรยาย และ ส่วนที่ 3 ได้แก่
องค์ความรู้ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม โดยได้บรรจุทั้ง 3 ส่วน
ลงใน DVD ท้ายเล่ม รวมทั้งเพลง และ Clip VDO ประกอบการบรรยาย  
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลอดภัยจากยาเสพติด
                                    ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สิงหาคม 2563
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ส่วนที่ 1
ที่มา วัตถุประสงค์
และการใช้ประโยชน์คู่มือ
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คู่มือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชน การพัฒนากลไกแกนน�ำในพืน้ ที่ ไห้เป็นพลังแผ่นดิน
ในการต่อสู้กับยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ผูท้ รงห่วงใย
ต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ
ป.ป.ส. โดยมีพระประสงค์ที่จะให้น�ำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. น�ำพระราชทรัพย์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของส�ำนักงาน
ป.ป.ส. และขอพระราชทานนามจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ และเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ได้ ใช้คู่มือในการสร้างความตระหนักของภัยยาเสพติดและสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างบรรลุผล  

การใช้ประโยชน์

ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้จดั ท�ำชุดวิชา ซึง่ ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ส�ำหรับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด ซึ่งท�ำหน้าที่วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้พิจารณาเลือกและน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมูบ่ า้ นต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยในคู่มือประกอบด้วย
1. สังเขปรายวิชา 
2. สื่อการสอน ได้แก่ Power Point, Clip VDO
3. รายละเอียดเนื้อหาวิชาส�ำหรับวิทยากรใช้ศึกษาประกอบการบรรยาย
4. เนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้จัดฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม
5. แผ่น DVD บรรจุสื่อการสอน ได้แก่  Power Point, Clip VDO รวมทั้งเพลงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน (ท้ายเล่มเอกสารคู่มือ)
ส�ำหรับรายละเอียดเนื้อหาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดินใน website ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (https://fund.cdd.go.th/)
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ส่วนที่ 2
สังเขปรายวิชา
สื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย
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สังเขปรายวิชาที่ 1
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้ม
ของปัญหา

ประเด็นเนื้อหา

1. สถานการณ์ยาเสพติดโลก และสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ปี 2563
2. แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

ระยะเวลา

30 นาที

วิธีการ/เทคนิค

บรรยายประกอบสื่อ

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

Power Point ประกอบการบรรยาย

การประเมินผล

แบบประเมิน
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สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย : การลักลอบนาเข้ายาเสพติด
หนองคาย 28 คดี
9.1 ล้านเม็ด

เลย 3 คดี
48,875 เม็ด
599 กก.

สถานการ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
และแนวโน้มของปัญหา

157.9 กก.

เชียงราย 33 คดี
49.8 ล้านเม็ด
1,006 กก.

2,614 กก.
300 กก.
3 กก.

เชียงใหม่ 19 คดี
32 ล้านเม็ด
309 กก.
40.7 กก.

บึงกาฬ 11 คดี
66,036 กก.

ล้ำนเม็ด

2,430 กก.

400.0

(89 ค ดี)

กำรจับกุมคดียำบ้ำ

450.0
350.0

นครพนม 23 คดี
13.4 ล้านเม็ด

ตาก 3 คดี
2,490 กก.
100 กก.
กาญจนบุรี 2 คดี
150,000 เม็ด

250.0

4,232 กก.

200.0

อานาจเจริญ 1 คดี
228,036 เม็ด
5กก.

(55 คดี)

300.0

41 กก.

อุบลราชธานี 3 คดี
1.01 ล้านเม็ด
2 กก.

มุกดาหาร 10 คดี
1.18 ล้านเม็ด
543.5 กก.
1,390 กก.

(47 คดี)
(46 คดี)
(133 คดี)
(257 คดี)
(190 คดี)
(186 คดี)
(203 คดี)
(20 คดี)
(163 คดี)
(124 คดี)
50.0
(13 คดี)
(16 คดี)

150.0
100.0

- (396 คดี)
2557

(322 คดี)(299 คดี) (293 คดี)(263 คดี)(276 คดี) (170 คดี)

2558

2559

2560

ระดับแสนเม็ด

ระดับหมื่นเม็ด

ข้อมูล ณ 21 ก.ค. 63

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

สถานการณ์การลักลอบนาเข้ากัญชา

พื้นที่นำเข้ำสำคัญ หลัก ภำคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงรำย)
รอง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองคำย นครพนม มุกดำหำร)
และพบกำรลักลอบนำเข้ำ ไอซ์ คีตำมีน จำนวนมำกทำงภำคตะวันตก

757.9 กก.

2561

2562

2563

ระดับล้ำนเม็ด

สถานการณ์การลักลอบนาเข้ากัญชา
การลักลอบปลูกกัญชาภายในประเทศ
ปัจจุบัน

ในอดีต

100 ตันขึ้นไป
ต่ำกว่ำ 100 ตัน
23 จังหวัด 49 แห่ง
ปลูกแบบ indoor 9 แห่ง
ปลูกแบบ outdoor 42 แห่ง
กัญชำ 15,834 ตัน

กัญชำแห้ง ส่วนใหญ่ถูกลักลอบนำเข้ำจำก สปป.ลำว
20-40 ตัน/ปี

ทีม่ า: การจับกุมคดีรายสําคัญ

สถานการณ์การลักลอบนาเข้าใบกระท่อม

การค้ายาเสพติดออนไลน์ร่วมกับการส่งทางพัสดุไปรษณีย์

สถิติกำรจับกุมใบกระท่อมในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง
หน่วย:กก.
มิ.ย. 63

ข้อมูลกำรนำเข้ำใบกระท่อม 9 เดือน ปีงบประมำณ 2563

8,380

พ.ค. 63

การค้ายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ร่วมกับส่งทางพัสดุไปรษณีย์ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

10,295

เม.ย. 63

6,006

มี.ค. 63

3,974

ก.พ. 63

6,582

ม.ค. 63

6,531

ธ.ค. 62

4,983

พ.ย. 62

0
1-2000

6,449

2001-4000
4001-6000

ต.ค. 62

7,561

6001-8000
8001-10000

0

2,500

5,000

7,500

10,000

10001-12000
12001-50000
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สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

การค้ายาเสพติดออนไลน์ร่วมกับการส่งทางพัสดุไปรษณีย์
ช่องทาง Online

มี.ค.-63

เม. ย.-63

พ.ค.-63

มิ.ย.-63

Twitter

91 (81.3)

189 (97.9)

223 (95.3)

296 (99.0)

Instagram

15 (13.4)

1 (0.5)

5 (2.1)

0

Facebook
รวม

6 (5.4)

3 (1.6)

6 (2.6)

3 (1.0)

112

190

234

299

ยำบ้ำ 77.95%

พบกำรนำยำรักษำโรค
ยำอันตรำยภำยใต้กำรควบคุม
มำใช้ในทำงที่ผิด

ไอซ์ 9.5%

ชนิดยาเสพติด

มี.ค.-63

เม. ย.-63

พ.ค.-63

มิ.ย.-63

ยำบ้ำ ไอซ์ ยำอี

35 (31.3)

96 (50.5)

125 (53.4)

86 (28.8)

กัญชำ

31 (27.7)

11 (5.8)

32 (13.7)

56 (18.7)

ยำรักษำโรค
แบบผิดแผน

30 (26.8)

40 (21.1)

41 (17.5)

57 (19.1)

อื่น ๆ

16 (14.2)

44 (22.6)

36 (15.4)

100 (33.4)

กัญชำ 4.6%
ยาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวัง
ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน

Procodyl

Tramadol

ทีม่ า: บสต.

ทีม่ า: การจับกุมคดีรายสําคัญ

สัดส่วนผู้เข้ารับการบาบัดรักษา แยกตามชนิดยาเสพติด

การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด แยกตามชนิดยาเสพติด
200,000
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5,000
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0

0
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

เฮโรอีน

โคเคน

เอ็กซ์ตำซี

คีตำมีน

กัญชำ

กระท่อม

ไอซ์

2562 2563

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

เฮโรอีน

ยำบ้ำ

ทีม่ า: NCR

โคเคน

เอ็กซ์ตำซี

คีตำมีน

กัญชำ

กระท่อม

2562 2563

ไอซ์

ทีม่ า: บสต

สัดส่วนผู้เข้ารับการบาบัดรักษา แยกตามชนิดยาเสพติด
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เฮโรอีน
ทีม่ า: บสต
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คีตำมีน

ไอซ์

แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
1. กำรผลิตยำเสพติดประเภทสำรสังเครำะห์ในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองคำ หลังจำกที่หลำยประเทศผ่อนปรนมำตรกำร
ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กำรลักลอบลำเลียงสำรเคมี/สำรตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ยำเสพติดกลับมำมีควำมถี่และปริมำณสูงขึ้น
2. สถำนกำรณ์กำรลักลอบนำเข้ำทำงด้ำนภำคตะวันตกของไทย มีแนวโน้มที่จะนำเข้ำไอซ์ในปริมำณสูงขึ้น ทำงด้ำน
พื้นที่นี้ พิจำรณำจำกกำรจับกุมผู้ต้องหำพร้อมไอซ์ 3,194 กก. ที่เมืองตองจี รัฐฉำนใต้ ประเทศเมียนมำ ขณะที่เตรียมลำเลียง
ส่งไปยังพญำตองซู รัฐกะเหรี่ยง เพื่อนำเข้ำไทยทำงด้ำนชำยแดน อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี
3. กลุ่มกำรค้ำลักลอบลำเลียงยำเสพติดจำกแนวชำยแดนเข้ำสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ในช่วงนี้พบกำรซุกซ่อน
ยำเสพติดโดยกำรอำพรำงปะปนมำกับพืชผลทำงกำรเกษตร และรถบรรทุกขนำดใหญ่
4.กำรค้ำยำเสพติดออนไลน์ควบคู่กับกำรส่งยำเสพติดทำงพัสดุไปรษณีย์ ในภำวะกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
COVID-19 คำดว่ำจะเป็นช่องทำงที่ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ใช้ Twitter
5. กำรแพร่ระบำดของไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีกำรแพร่ระบำดในทุกจังหวัด ส่วนกำรแพร่ระบำดของเฮโรอีน
ต้องมีกำรเฝ้ำระวังกำรแร่ระบำดในกลุ่มเด็กและเยำวชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและจ.กำญจนบุรี

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน *
นายวีรเดช แสงวันดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส่วนเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์
ส�ำนักยุทธศาสตร์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.

ทิศทางของโลกยาเสพติดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ยาเสพติดที่มาจากพืช
และยาเสพติดที่มาจากสารสังเคราะห์
ยาเสพติดที่มาจากพืช มาจากฝิ่น แนวโน้มภาพรวมการปลูกฝิ่นทั่วโลกมีแนวโน้ม
ลดลง 2 ปีติดต่อกันอย่างมีนัยยะส�ำคัญ อย่างไรก็ตามผลผลิตจากการปลูกฝิ่นยังคงมีปริมาณ
ที่สูง และที่ส�ำคัญพื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งส�ำคัญของโลกตั้งอยู่เหนือประเทศไทย พื้นที่ปลูกฝิ่น
แหล่งใหญ่ทสี่ ดุ อันดับ 1 ของโลกตัง้ อยู่ ในประเทศอัฟกานิสถาน รองลงมาคือ สามเหลีย่ มทองค�ำ
ประเทศเมียนมา พืชอีกชนิด คือ โคคา ซึ่งน�ำมาผลิตโคเคน ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาดของโคเคนในประเทศไทยมีจ�ำนวนไม่มาก
ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ ทิศทางของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และพื้นที่ที่มีการค้าและจับกุมมากที่สุดอยู่ ในทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วโลกจับยึดแอมเฟตามีนประมาณ 28 ตัน และปี 2018 ประเทศไทย
จับกุมเมทแอมเฟตามีนได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ในส่วนของปริมาณ
ของกลางทวีปอเมริกาเหนือกับเอเชียตะวันออกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณ
การจับกุมได้ประมาณ 74 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทิศทางการใช้ยาเสพติดของโลก
ก�ำลังเปลี่ยนจากพืชไปสู่ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
การปลูกฝิน่ ในประเทศเมียนมา ลดลงตัง้ แต่ปี ค.ศ 2014 - 2019 ลดลงประมาณ 42%
พืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ มีประมาณ 33,100 เฮกตาร์ โดยมีผลผลิตประมาณ 500 ตัน ซึง่ พืน้ ทีป่ ลูกมีแนวโน้ม
ลดลงแต่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนและฝิ่นที่ส�ำคัญของโลกที่ออกสู่ตลาด และพื้นที่ของ
สามเหลี่ยมทองค�ำถือเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตยาเสพติดเกือบทุกชนิดของโลก ไม่สามารถผลิตได้
เพียงแค่ โคเคน โดยปี 2562 พบว่าเป็นปีแรกที่ ไทยมีการจับยึดยาบ้าได้นอ้ ยกว่ายาไอซ์ สัญญาณ
บ่งชี้คือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองค�ำก�ำลังหันมาผลิตไอซ์เพิ่มสูงขึ้นเพราะมีตลาด
ทีก่ ว้างกว่า ข้อมูลจากการตรวจพิสจู น์ของกลางยาเสพติดของส�ำนักงาน ป.ป.ส. พบว่ายาเสพติด
ทีต่ รวจยึดได้มคี วามบริสทุ ธิส์ งู ขึน้ เรือ่ ย ๆ คือมีความบริสทุ ธิม์ ากกว่า 90% ซึง่ ส่งผลต่อกลุม่ ผูเ้ สพ
ให้มีอาการทางจิตคลุ้มคลั่งมากขึ้น ในส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับ UNOCD มีการ
ประมาณการว่าตลาดเมทแอมเฟตามีนทั่วโลกมีประมาณ 61,400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ ใน
พื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25,700 ล้านดอลลาร์ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่
ประเทศไทยจับยึดเมทแอมเฟตามีนได้เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค สถานะของประเทศไทยเป็น
ทั้งพื้นที่แพร่ระบาดและพื้นที่ล�ำเลียงผ่าน
* ถอดเทปการบรรยายจากการประชุมสร้างและพัฒนาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
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สาเหตุทกี่ ารผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์เพิม่ ในพืน้ ทีข่ องสามเหลีย่ มทองค�ำ
เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับ 2 ประเทศ คือ อินเดีย และจีน
โดยประเทศอินเดียเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกอีเฟดรีนรวมถึงซูโดอีเฟดรีนติดอันดับโลก ซึง่ ซูโดอีเฟดรีน
มีฤทธิแก้หวัด มีการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข และประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตสาร
เคมีรายใหญ่ของโลก ข้อมูลเมื่อปีที่ 2562 เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยผลิตในพื้นที่ 5 มณฑลที่
ติดกับทะเล ซึ่งการผลิตสารเคมีต่าง ๆ มีทั้งที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุม ประเทศจีนก็มี
ความพยายามในการควบคุม แต่กลุ่มขบวนการค้าและการผลิตในพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองค�ำ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน การเปลี่ยนแปลงเกิดประมาณปี 2017 จีนเป็นผู้ผลิต
เมทแอมเฟตามีนและไอซ์รายใหญ่ของโลก ซึ่งในปีดังกล่าวจีนได้มีการปราบปรามยาเสพติด
ทัว่ ประเทศโดยเฉพาะทางบริเวณทางตอนใต้ของประเทศ จากนัน้ กลุม่ ขบวนการค้าได้เคลือ่ นตัว
เข้าไปยังสามเหลี่ยมทองค�ำและน�ำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้าสู่สามเหลี่ยมทองค�ำ
โดยสารเคมีที่น�ำมาใช้ ในการผลิตมีหลากหลายมากขึ้นรวมถึงมีความบริสุทธิ์สูงและผลิตได้
ปริมาณมาก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือราคาลดลง ซึ่งประมาณ 95% ของสารเคมีถูกน�ำเข้าจากจีน
ซึ่งถือเป็นประเทศต้นทางที่ส�ำคัญของสารเคมีที่ ใช้ ในการผลิตยาเสพติด เมื่อ ป.ป.ส. ทราบว่า
จีนเป็นต้นตอของสารเคมีที่ ใช้ ในการผลิตจึงร่วมผลักดันกับ 6 ประเทศภาคี ท�ำการปิดล้อม
สกัดกั้นสารเคมีและสารตั้งต้นที่จะเข้าสู่พื้นที่ของสามเหลี่ยมทองค�ำ
โดยสรุป ในส่วนของการผลิตยาเสพติดในเมียนมาน่าจะด�ำรงอยู่ ในระยะยาว ซึ่งปีนี้
เมียนมาจะมีการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี ในช่วงปลายปี และยังมีชนกลุม่ น้อยหลายกลุม่ ทีย่ งั ไม่ ได้
เจรจาสันติภาพและยังไม่วางอาวุธ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต้องการเงิน ซึ่งปฏิเสธไม่ ได้ว่าจะใช้เงินจาก
การผลิตการค้ายาเสพติดเป็นแหล่งทุนในการลงสู่การเมือง ดังนั้นการผลิตน่าจะด�ำรงอยู่
ในระยะยาว สองก็คือภูมิประเทศที่ติดกัน มีทั้งสารเคมีที่สามารถผลิตยาเสพติดได้และอยู่
ใกล้ตลาดที่ ใหญ่ที่สุดคือประเทศไทย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้าไปในพื้นที่ของ
ชนกลุ่มน้อยและเกิดการสมประโยชน์ร่วมกัน โดยล�ำเลียงผ่านไทยลงเรือไปออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เพราะได้ขายได้ราคาสูงกว่า 
ประเทศเมียนมา เมือ่ ก่อนเป็นผูผ้ ลิตยาบ้าและไอซ์ แต่คนเมียนมาส่วนใหญ่เสพเฮโรอีน  
แต่ปจั จุบนั เสพไอซ์และยาบ้า ในช่วง 9 เดือนทีผ่ า่ นมา ไทยก็มกี ารปฏิบตั กิ ารร่วมกับ 6 ประเทศ
ได้แก่ จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย มีการจับยึดสารเคมีทจี่ ะถูกลักลอบล�ำเลียง
เข้าไปในเมียนมา 651 ตัน 300 กว่าบาทถูกล�ำเลียงเข้าไปยังพม่าแล้ว แต่ถูกจับกุมได้ 365 ตัน
บางส่วนอยู่กระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งเมียนมาได้ท�ำการตรวจยึดและท�ำลายในพื้นที่ทางด้าน
ตอนเหนือของเมียนมา  ซึ่งการจับยึดได้มีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเข้าถึง
สารเคมีของกลุ่มผู้ผลิตเอง  
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ท�ำให้เกิด
การหยุดชะงักงันสารเคมีทจี่ ะถูกลักลอบล�ำเลียงเข้าไป แต่เมือ่ สถานการณ์ โควิดตายตัว เมียนมา
สามารถตรวจยึดได้มากขึ้นทันที ซึ่งพื้นที่ที่มีการลักลอบน�ำเข้ามากที่สุดอยู่พื้นที่ของเชียงราย
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแหล่งผลิต แต่ที่น่ากังวลคือ 2 ปีที่ผ่านมา จากเดิมมีการลักลอบ
น�ำเข้าทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยทางด้านกาญจนบุรีและตาก การลักลอบน�ำเข้า
ส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้าระดับหมื่นเม็ด แสนเม็ด และไอซ์ ในระดับกิ โลกรัมถึง 10 กิ โลกรัม
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แต่ 2 ปีหลัง มีการลักลอบน�ำเข้าทางด้านทิศตะวันตกในระดับที่เป็นตัน ซึ่งการจับกุมคดียาบ้า 
3 - 4 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มสูง โดยในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวจับกุมได้ประมาณ 4 ตัน
ซึ่งวิธีการขนในปริมาณมากมากับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถขนพืชผลทางการเกษตร หรือมี
การดัดแปลงตัวรถ เช่น ถังน�้ำมัน ยางอะไหล่
จากเดิมที่ โคเคนที่ปลูกในอเมริกาเหนือมีเพิ่มสูงขึ้นและถูกลักลอบเข้ามายังพื้นที่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึง่ ซุกซ่อนมาในสัมภาระหรือ
การกลืน โดยหญิงไทยจ�ำนวนมากถูกหลอกให้ขนโคเคนโดยกลุ่มแอฟริกาตะวันตก และเมื่อ
ถูกจับได้ก็เปลี่ยนวิธีน�ำเข้ามาไทยโดยลงเครื่องที่ประเทศลาวและซ่อนในสัมภาระที่เดินผ่าน
ชายแดน แต่การแพร่ระบาดโคเคนของประเทศไทยยังไม่ขยายตัวโดยวัดจากกลุ่มผู้ ใช้และ
ผู้บ�ำบัดที่มี ไม่ถึง 100 คน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้ ยาเสพติดอีกชนิดที่พบว่ายังมี
การลักลอบน�ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา  คือ เอ็กสตาซี่ ซึ่งถูกลักลอบขนส่งทาง
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศโดยมีต้นทางร่วมกัน คือ เบลเยี่ยม เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์
ที่ส่งเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจ�ำนวนมากที่ถูกลอบเข้ามาซุกซ่อนมาในช็อกโกแลตห่อถุงขนม
โดยในปีนี้ ได้มีการขยายผลจับกุมเยาวชนอายุประมาณ 24 ปี ซึ่งสั่งซื้อจากยุโรปทางเว็บ
การพนันโดยใช้เงินสกุลเงินดิจิตอล เมื่อได้รับก็น�ำมาอัดเม็ดใหม่
ซึง่ สามเหลีย่ มทองค�ำก็มกี ารทดลองผลิตยาเสพติดเกือบทุกตัว แต่กม็ คี า่ ความบริสทุ ธิ์
ประมาณ 30 - 70% ไม่สูงเหมือนทางยุโรปซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสามารถผลิตได้แล้ว
ราคายาอีไม่ได้ลดลงเหมือนยาบ้าเหมือนยาไอซ์ ซึง่ ปัจจุบนั ราคาประมาณ 300 - 700 บาท
ขณะที่ยาบ้า  4 เม็ด 1 ร้อยบาท และบางพื้นที่เม็ดละ 20 บาท ซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้การแพร่ระบาดในไทยสูงขึ้น ยังมีการแพร่ระบาดของเอ็กสตาซี่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ในกลุ่ม
สถานบันเทิง และกัญชาซึ่งมีต้นทางจากประเทศลาว และในช่วง 3 - 4 ปีหลัง ถูกเปลี่ยน
การผลิตเป็นน�ำ้ มันกัญชาและล�ำเลียงเข้ามาในประเทศไทย ก็มกี ารจับกุมได้ ในขวดโค้ก จากเดิม
กัญชาลักลอบปลูกจะจ�ำกัดอยู่ ในพืน้ ที่ ในบางพืน้ ที่ เช่น มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บางพืน้ ที่
แต่ปัจจุบันปลูกแปลงขนาดใหญ่และในโรงเรือน ซึ่งมีข่าวจับกุมได้เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งที่การอนุญาตในปัจจุบันมีแค่ 31 ใบอนุญาต และในอินเทอร์เน็ตก็มีการประกาศขายอุปกรณ์
ไฟฟ้าสูงสูตรรวมถึงเมล็ดพันธุ์ด้วย และมีข้อสังเกตว่ามีผู้ติดสูงขึ้น   
ข้อมูลทางภาคใต้ตอนล่าง มาเลเซียมีการปลูกกระท่อมอยู่พื้นที่ 4 เมืองใหญ่ โดย
จังหวัดสงขลาน�ำเข้ามากทีส่ ดุ ซึง่ ในช่วงโควิดไม่สามารถขายยาเสพติดอย่างอืน่ ได้จงึ ขนกระท่อม
เข้ามาขาย อีกสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามคือเรื่องการค้ายาเสพติดออนไลน์ร่วมกับการขนส่งทาง
พัสดุไปรษณีย์ บริษัทเอกชนหลายแห่งก�ำลังแข่งขันกันในการเติบโตทางการตลาด มี โปรโมชั่น
บางส่วนไม่เก็บค่าบริการ ป.ป.ส. มีระบบติดตาม ซึ่งช่องทางการขายออนไลน์มากที่สุด คือ
Twitter แบบไม่เกรงกลัวเหมือนขายที่ถูกกฎหมาย
การแพร่ระบาดยาบ้ามากที่สุดจากเดิมเป็นกัญชา  และยาไอซ์เป็นอันดับ 2 ในด้าน
ของมิติจับกุม การจับกุมคดีเสพยาบ้ายังเป็นตัวอย่างในการจับกุมคดีเสพที่เพิ่มสูงขึ้น มิติของ
การบ�ำบัดรักษา  ยาบ้ายังเป็นตัวยาหลัก ไอซ์มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจากเดิมที่มี
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เพิ่มสูงขึ้นปีนี้ประมาณ 95% ซึ่งยาไอซ์และเฮโรอีนมีความบริสุทธิ์สูงและผู้ ใช้
ก็มี โอกาสติดสูง ยาไอซ์แพร่ระบาดมากอยู่ ใน 13 จังหวัด ซึ่งผู้เสพไอซ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเด็กและ
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เยาวชนส่วนใหญ่และเป็นรายใหม่ โดยผู้ที่รักษายาไอซ์ต้องใช้ระยะเวลาหยุดเสพ 14 เดือน
ยาเสพติดอีกชนิด คือ เฮโรอีน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสพเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังคือกรุงเทพฯ
และกาญจนบุรี ซึ่งพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมีผู้บ�ำบัดเฮโรอีนประมาณ
250 คน   และยังมียาเสพติดยาคีตามีนที่แพร่ระบาด ซึ่งจากเดิมใช้เป็นยาสลบ แต่ปัจจุบัน
น�ำมาผสมน�้ำกลั่นบรรจุในขวดขาย การใช้ยาจากเดิมยาที่ ใช้ครั้งแรกเป็นกลุ่มเพื่อนประมาณ
70% ราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ
สรุปภาพรวมสามเหลี่ยมทองค�ำหลังจากผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิดส่งผลให้
ทั้งสารเคมีที่เข้าไปในกระบวนการผลิตรวมถึงยาเสพติดที่ออกจ�ำหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
การลักลอบน�ำเข้าทางภาคตะวันตกเป็นที่น่าจับตามองโดยการอ�ำพรางมากับพืชผลทาง
การเกษตร เรื่องของการค้าออนไลน์ เรื่องขนส่งทางพัสดุไปรษณีย์ก็ต้องมีการเฝ้าระวัง เรื่อง
ของการแพร่ระบาดของไอซ์ และเฮโรอีน จะตัดวงจรอย่างไรไม่ ให้ลูกหลานของเราเข้าไป
สู่กระบวนการในการเสพยาเสพติดที่มันเป็นอันตรายก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุก ๆ ท่านที่จะมี
ส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดต่อไป   
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สังเขปรายวิชาที่ 2
ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจแก่เกีย่ วกับความเป็นมา วัตถุประสงค์  ปรัชญา
แนวคิดและขั้นตอนกระบวนการการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นเนื้อหา

1. ความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. หลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. วัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. มาตรการป้องก้นแก้ ไขปัญหายาเสพติด แนวคิดการแก้ ไขภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

วิธีการ/เทคนิค

- บรรยายประกอบสื่อ
- ตั้งค�ำถามแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

1. Power Point
2. เอกสารประกอบ
3. สื่อ/วีดิทัศน์
4. โสตทัศนูปกรณ์

การประเมินผล

- การสังเกต
- ถาม-ตอบ
- แบบประเมิน
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ความเป็นมา
ปี 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติด และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยพลังชุมชน ที่อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และต่อมาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินประเดิมเริ่มต้น “กองทุน
แม่ของแผ่นดิน” โดยมอบให้หมู่บ้านนาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
แก่...เลขาธิการ ป.ป.ส.
ที่มา...
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
คาว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เงินขวัญถุง พระราชทาน เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยสานักงาน ป.ป.ส. ได้สมทบงบประมาณส่วนหนึ่งนามาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชน
แห่ ง ละ 8,000 บาท เงิ น จ านวนนี้ เ ปรี ย บเสมื อ นสิ่ ง ที่ ร ะลึ ก ถึ ง แห่ ง พระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เป็ น เงิ น พระราชทาน อั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น จึ ง ถื อ เป็ น เงิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
อันหาที่เสมอเหมือนมิได้ จึงเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่มีการใช้จ่าย
ส่วนที่ 2 ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องและ
รวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการแสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน /ชุมชน
ที่ต้องการไม่ให้มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ 3 ทุ นปัญญา เป็ นเงิน ที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนดังกล่ าว คิ ดค้นขึ้ นด้วยภูมิปัญ ญาของตนเองในการระดมทุ น
เพื่อขยายกองทุน ให้กองทุนมีการงอกเงยขึ้น จนสามารถนาไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป

วิสัยทัศน์การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
“ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเอง
บนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่
และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
1. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น
2. เพื่อ เสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชนด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ ยน การรวมกลุ่ม และ
ความตื่ น ตั ว เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาของหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ ให้ ห มู่ บ้ า น ชุ ม ชน
ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทาดี และเสียสละเพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกัน และกั น
อย่างยั่งยืน เป็นผลทาให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง
5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
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พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
(เมื่อปี 2546)

ทุนศักดิ์สิทธิ์
เงินที่สมาชิก/ชาวบ้าน
บริจาคเข้ากองทุน

ทุนศรัทธา

เงินพระราชทานขวัญถุง (8,000
บาท)

งบประมาณของป.ป.ส.
แต่ละปี

ทุนปัญญา

เงินที่สมาชิก/ชาวบ้าน
ร่วมกันหามาเติมกองทุน

เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น
ของหมู่บ้านชุมชน

“ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
ก่อน 2546
ป.ป.ส.
ขับเคลื่อนงาน
ชุมชนเข้มแข็ง
โดยผ่าน
เครือข่ายภาค
ประชาชน

ผู้ว่าฯ รับเงินพระราชทานขวัญถุงฯ ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ช่วง ส.ค.ของทุกปี

2547

2548

2550

2558

2559

เริ่มที่ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรมการปกครอง
และ
กรุงเทพมหานคร
ร่วมขับเคลื่อน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

กรมการ
พัฒนาชุมชน
ร่วมขับเคลื่อน
(เริ่มการตรวจ
สุขภาพ
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน)

กอ.รมน.
ร่วมขับเคลื่อน
ในพื้นที่
ชายแดน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
ร่วมขับเคลื่อน
ในพื้นที่เทศบาล
นคร/เมือง

กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้ มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในแต่ ล ะระดั บ
โดยอาจมีองค์ประกอบ ดังนี้
- คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน, ท้องถิ่นจังหวัด, เกษตรจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.กศน.,
ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3 - 5 คน ตามเหมาะสม, หัวหน้า ศอ.ปส.จ., ผู้แทน
ป.ป.ส.ภาค เป็ น คณะท างาน พั ฒ นาการจั ง หวั ด เป็ น เลขานุ ก าร และหั ว หน้ า กลุ่ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานยาเสพ ติ ด
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคาสั่ง
- คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อ าเภอ ประกอบด้ ว ย นายอ าเภอ
เป็นประธาน, ท้องถิ่นอาเภอ, เกษตรอาเภอ, สาธารณสุขอาเภอ, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ
องค์กรภาคประชาชน 3 - 5 คน ตามเหมาะสม, ผู้แทน ศป.ปส.อ., เป็นคณะทางาน พัฒนาการอาเภอ เป็นเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยนายอาเภอเป็นผู้ลงนามในคาสั่ง

มาตรการป้องกันฯ ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

บริบทการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่สาคัญที่เอื้อต่อการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้ประสบความสาเร็จ คือ เจ้าหน้าทีก่ รมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม
แบบบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การสร้างวิทยากรชุมชนสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. การสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ/จังหวัด
6. การส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

คน

สภาพแวดล้อม

“สร้างการรับรู/้
เพิ่มภูมิคุ้มกัน”
“สร้างพื้นที่
ปลอดภัย”

| 19

การสร้างการรับรู้

แนวทางดาเนินงาน

ความหมาย

การเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม พฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่สภาวะเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อให้ประจักษ์ชัดในความจาเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด และเห็นถึง
ประโยชน์ของงานที่รัฐ/ทุกภาคส่วนดาเนินการจนเต็มใจเข้าร่วมเป็นพลังในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผล

เกิดกระแสสังคมและการมีสว่ นร่วมจากประชากรเป้าหมายในการป้องกันยาเสพติด

การสร้างพื้นที่ปลอดภัย

1 ขจัดปัจจัย/พื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวัง (การจัดระเบียบสังคม การสอดส่องเฝ้าระวัง)
2 เพิ่มปัจจัย/พื้นที่บวก (การจัดกิจกรรมป้องกันเด็กเยาวชนโดยครอบครัวและชุมชน)
3 มีระบบดูแลช่วยเหลือ (การค้นหาผู้เสพ-ติด ส่งบาบัด ติดตามช่วยเหลือ)

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัย
• ขจัดปัจจัยลบ (เฝ้า
ระวัง)

ในสถานศึกษา มีการ

• ดูแลช่วยเหลือนร. (สารวจค้นหา-ให้คาปรึกษา-ปรับพฤติกรรม)
• กิจกรรมเยาวชน (ศูนย์เพื่อนใจฯ-เพื่อนปรึกษาเพื่อน-เครือข่ายเยาวชน)
• เฝ้าระวังในรร.(สารวจพื้นที่เสี่ยง-ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง-ลูกเสือสายตรวจ)

• เพิ่มปัจจัยบวก
(กิจกรรมป้องกัน/
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ สังคม)

ในสถานประกอบการ
มีการ

• ค้นหาผู้เสพผู้ติด-ส่งบาบัดรักษา
• แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม/ดาเนินการ(โรงงานสีขาว-มยส.-TO BE
NUMBER ONE)
• ตรวจตราสถานประกอบการตามมาตรการทางกม.

• ดูแลช่วยเหลือในพืน้ ที่

ในหมู่บ้านชุมชน มีการ

• ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง-เด็ก-เยาวชน (ศึกษาต่อ–ฝึกอาชีพ–จัดหางาน–กีฬา/
นันทนาการ) กลุ่มมีปัญหา (ส่งบาบัด-บาบัดโดยชุมชน)
• กิจกรรมป้องกันเด็กเยาวชน-สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว
• เฝ้าระวัง (ค้นหาผู้เสพ-ผู้ค้า)
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0.1

2553

2554

1.1

11.8

11.7

11.2

8.1

8.1

7.6

4.8

4.6
3.9

5.0
4.8

2.4

22.9

18.9

20.0

9.9

10.2

6.8
5.7
5.0

7.0
5.4

11.0
7.1
6.3
5.0

2.9

0.0

น้อยกว่า 15 ปี

2555

2556

15-19 ปี

2557

20-24 ปี

2558

2559

25-29 ปี

30-34 ปี

พื้นที่เป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

จัดการพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพในการ

• สร้างการมีส่วนร่วม

45.8

42.6

2560

2561

35-39 ปี

63
%

ของผู้เสพรายใหม่
คือ ประชากรช่วง
อายุ

15-24 ปี

ถือเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูง
ที่ต้องเร่ง
ป้องกัน

แนวทางดาเนินงาน

ความหมาย

แนวคิดหลัก

สถานการณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2560

46.7

45.0

หมายถึง การเผยแพร่สื่อสาร / รณรงค์ทุกรูปแบบและทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชากรทุกกลุ่ม
ทุกช่วงวัยโดยหวังผล 2 ประการ ได้แก่

การมี
ส่วนร่วม

50.0

สาระสาคัญ คือ
จัดการพื้นที่
ให้มีศักยภาพในการ

ตำบล

พื้นที่ยึด
เป็น
ฐำนเพื่อไปสู่ “ตำบลมั่นคง”

• ขจัดปัจจัยลบ
• เพิ่มปัจจัยบวก
• มีการดูแลช่วยเหลือและ
เฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้เกิด
จากการมีส่วนร่วมในพื้นที่

ทาให้มีศักยภาพในการ
จัดการเพื่อสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย ใน
สถานศึกษา/ชุมชน/
สถานประกอบการ

เป้าหมาย คือ

ร้อยละ 50 ของตาบล
ทั่วประเทศ
สอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาตร์ชาติ
: ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดลง
ให้ได้ร้อยละ50 ภายในปี 2565

กับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย”
วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ฯ
• รวมจิตใจประชาชนทาความดี
สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/
ชุมชน
• เป็นช่องทางขยายความดี
เสียสละ ช่วยเหลือกันและกัน
• สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ
• เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ฯ
ทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน

กิจกรรมปกติของกองทุนแม่ฯ
• สงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
• แก้ไขผู้เสพ-ผู้ติด

กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย
•ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง-เด็ก-เยาวชน
(เรียนต่อ–ฝึกอาชีพ–หางาน) และ
กลุ่มปัญหา(ส่งบาบัด-ช่วยเหลือ)

• สร้างความตื่นตัว
• ป้องกันกลุ่มเสี่ยง
• พัฒนาคุณภาพชีวิต
(เศรษฐกิจพอเพียง)

•ป้องกันเด็กเยาวชน(กีฬา
นันทนาการ)-สร้างความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว

• เฝ้าระวัง/เดินเวรยาม

•เฝ้าระวัง (ค้นหาผู้เสพ-ผู้ค้า)

กับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย”
กิจกรรมปกติของกองทุนแม่ฯ

ดูแลช่วยเหลือ

• สงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
• แก้ไขผู้เสพ-ผู้ติด

ป้องกัน
เฝ้าระวัง

กับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย”

กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

•ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง-เด็ก-เยาวชน
(เรียนต่อ–ฝึกอาชีพ–หางาน) และ
กลุ่มปัญหา(ส่งบาบัด-ช่วยเหลือ)

• สร้างความตื่นตัว
• ป้องกันกลุ่มเสี่ยง
• พัฒนาคุณภาพชีวิต
(เศรษฐกิจพอเพียง)

•ป้องกันเด็กเยาวชน(กีฬา
นันทนาการ)-สร้างความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว

• เฝ้าระวัง/เดินเวรยาม

•เฝ้าระวัง (ค้นหาผู้เสพ-ผู้ค้า)

กองทุนแม่ฯ ที่เข้มแข็ง สำมำรถเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อน
กำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยได้
ม/ช.เป้าหมาย
ม/ช. กองทุนแม่ฯ
ม/ช.เป้าหมาย

ม/ช.เป้าหมาย

ม/ช.เป้าหมาย

เครือข่าย
กองทุนแม่
ฯ

สร้าง
ขบวนการภาค
ประชาชน

เสพ
ค้า
เสพและค้า

18,267
813
3,342

22.2
0.99
4.07

ไม่มปี ญ
ั หา

59,727

72.7

บูรณาการเพื่อ
ลดการแพร่ระบาด

กองทุนแม่
23,399

เสริมสร้างตาบล
มั่นคง และสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย

ที่แตกต่างจาก กองทุน อื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของกองทุนแม่ฯ

ตาบลเป้าหมาย 2
ม/ช. กองทุนแม่ฯ

ผลการสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บา้ น/ชุมชน
รอบ 1/ 2563

ลักษณะของ

กับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย”

ตาบลเป้าหมาย 1

ภาพรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ม/ช.เป้าหมาย
ม/ช.เป้าหมาย

• เป็นกองทุนพระราชทาน (จากพระราชทรัพย์ฯ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ)
• เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้าน/ชุมชนเท่านั้น ไม่มีกองทุนรวมในส่วนกลาง
• เป็นกองทุนที่สมาชิก/คนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม (ทุนศรัทธา และทุนปัญญา)

• เป็นกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น(ไม่มีการ
กู้ยืม/ดอกเบี้ย)

ม/ช.เป้าหมาย

หลักการของ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ม/ช.

ที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า

แนวทางสันติวิธี

ส่งผู้เสพไปบาบัด

การให้อภัย

ป้องกันเด็กและเยาวชน

การพัฒนาชีวิต
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ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน*
หม่อมหลวงพรพิศิษฏ์ วรวรรณ

ต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.)

กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ก่อเกิดขึ้นจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปัญหายาเสพติดเมื่อปี 2546 โดย
ต�ำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิต เลขาธิการคณะกรรมการปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในขณะนั้น
ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน�ำตัวแทนกลุ่มราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทและแสดงละครหน้าพระที่นั่ง ณ ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เพื่อทอดพระเนตรภัยคุกคามจากยาเสพติดและการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยพลังของชุมชนตลอดจนการให้อภัยผู้ค้า  ผู้เสพ ผู้ติดในระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติวิธี
พร้อมปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอเป็นก�ำลังส�ำคัญในการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดของชาติตลอดไป
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส. จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อน�ำไปใช้
ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนเพื่อเป็นการฉลองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้น�ำ
พระราชทรัพย์ดังกล่าวมามอบให้กับหมู่บ้านชุมชน เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกล่าวกับ
เลขาธิการ ป.ป.ส. ประโยคหนึ่งว่า “ให้ ไปช่วยประชาชนนะ” โดย ป.ป.ส. ได้มาต่อยอดจัดตั้ง
เป็นกองทุนโดยน�ำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในครั้งนั้นรวมกับงบประมาณของ ป.ป.ส. ทุกปี
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ทุนศักดิส์ ทิ ธิ์ ทุนปัญญา และทุนศรัทธา เพือ่ ใช้ประโยชน์เรือ่ งยาเสพติด
และเรื่องอื่น ๆ ที่ ใช้แก้ปัญหาพื้นฐานของของประชาชนที่กระทบกับเรื่องยาเสพติด
ป.ป.ส. ได้รบั เงินพระราชพระราชทานในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเริม่ ขึน้
ในปีพ.ศ.2547 โดยเริ่มต้นทีภ่ าคอีสานเป็นแห่งแรก ปี พ.ศ. 2548 กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมด�ำเนินการ โดยในปี พ.ศ. 2554 กรมการพัฒนา
ชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เนื่องจากหัวใจส�ำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดิน คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและ
ชุมชนซึง่ ตรงกับความรับผิดชอบของภารกิจหน้าทีห่ ลักกรมการพัฒนาชุมชน โดยกองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ด�ำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ ในในพื้นที่
ชายแดนทั้งหมด ในปี พ.ศ.2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาร่วมเพราะในปีนี้
ปัญหายาเสพติดในเขตเมืองเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น
* ถอดเทปการบรรยายจากการประชุมสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563
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หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากหมู่บ้านต้นกล้าโดยการส่งเสริม หาก
ผ่านเกณฑ์เป็นกองทุนแม่จะได้ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ทุกปี โดยจะจัดช่วงเดือนสิงหาคม
ของทุกปี โดย 3 ปีที่ผ่านมา  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธาน
ความเชื่อมโยงกองทุนแม่ของแผ่นดินกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องความมั่นคง มีอยู่
4 แผนงานย่อย โดยแผนงานย่อยทีส่ ำ� คัญคือแผนงานย่อยที่ 2 เป็นการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งด้านป้องกันยาเสพติดมี 3 แนวทางย่อย หลายแนวทาง ซึ่งเป็น
แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมกองทุนแม่ อยู่ ในแนวทางที่ 6 เรื่องของการปลูกฝังค่านิยม
ปลูกฝังสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันโรคมันเป็นอะไรที่อยู่ ใน
ตัวเรานั้น แนวทางนี้คือเน้นเรื่องตัวคนและแนวทางที่ 2 เป็นการปรับสภาพแวดล้อมหรือปรับ
ระบบนิเวศที่มองในเชิงด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวคน
งานยาเสพติดให้ความส�ำคัญกับการป้องกันที่ตัวคนคือท�ำให้คนนั้นมีพลังที่เป็นเกราะ
ป้องกันตัวเองได้ ท�ำให้สภาพแวดล้อมของคนคนนั้นไม่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ ในข้อนี้ แนวทางที่ 6 คือปรับสภาพแวดล้อม เช่น
การป้องกันทีส่ ะดวก คนก็ ใช้แนวทางการสร้างการรับรูแ้ ละเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย
อายุ 15 – 24 ปี ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
กองทุนแม่เป็นการท�ำให้พนื้ ทีน่ นั้ ปลอดภัย มุง่ เป้าทีพ่ นื้ ทีน่ นั้ จะต้องมีความสามารถและ
ศักยภาพในการจัดการปัญหา คือ ขจัดสิ่งเลวร้าย ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เฝ้าระวังไว้
ไม่ ให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ เพิ่มปัจจัยบวก เราเรียกว่าการขยายความดี ท�ำกิจกรรมป้องกัน
สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และการมีระบบดูแล
ประคับประคองช่วยเหลือกันโดยตั้งเป้าไว้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือร้อยละ 50
ของต�ำบลทั่วประเทศจะต้องมีการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
กองทุนแม่ของแผ่นดินคือทุนตั้งต้นแห่งความดีงามเพราะจะต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ แต่
ก็สร้างกลุ่มคนที่จะมาร่วมกันท�ำไปเรื่อย ๆ เหมือนกับว่าต้องเริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยท�ำไป
ดูรอบด้านมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน มีกจิ กรรมให้กบั เยาวชนในเรือ่ งการให้
อภัยก็ตอ้ งให้อภัยอย่างแท้จริง ทีท่ อี่ ยู่ ในหัวใจจริงนีค่ อื หลักการของกองทุนแม่ทแี่ ตกต่างไปจาก
งานยาเสพติดอื่น ๆ ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ วันที่ 26 มิถุนายน
เป็นวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ งานของกองทุนแม่ คือ
ซ่อม สร้าง เสริม ต้นกล้าให้เป็นกองทุนแม่, การสร้างต้นกล้า, พิธพี ระราชทานเงินขวัญถุง และ
การอบรมวิทยากรกระบวนการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน **
ท�ำความรู้จัก : “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มี
กระแสพระราชด�ำรัสในโอกาสทีค่ ณะบุคคลได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตนั้น พระองค์
ได้แสดงความกังวลพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากต่อปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และได้ทรงพระราชทานแนวทางการให้ภาคประชาชนได้รว่ มมือกันช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ ได้ทรงมีพระราชปรารภถึงก็คือ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
พระองค์ ได้ทรงทบทวนว่าเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ทรงมี
ความมุ่งหวังว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจะสามารถช่วยเหลือการแก้ ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศได้อย่างมาก
เพื่อให้การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นไปตามพระราชประสงค์ สามารถ
ตอบโจทย์การแก้ ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยตรง กรมการพัฒนาชุมชน
จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินขึน้ เพือ่ ให้ผนู้ ำ� กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้ด�ำเนินงานได้เองให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้มีการรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานในแต่ ล ะห้ ว งระยะเวลาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนที่ มี
ผลการด�ำเนินงานในระดับศูนย์เรียนรู้ กองทุนดีเด่น หรือกองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่
ในระดับทั่วไป เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานการแก้ ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พระบารมี
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

ความเป็นมา

เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปเยีย่ มพสกนิกรในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์
ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ ไขปัญหาได้ด้วย
พลังของประชาชน ที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้
แนวทางสันติวิธี ให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็น “ภาระ”
ให้กลับมาเป็น “พลัง” ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเอง โดยที่ภาครัฐ
เป็นผู้ ให้การสนับสนุน พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ ไขปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมาก
โดยในการเสด็จฯ ครั้งนั้นพระองค์ ได้ประทับแรม ณ พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ และใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ได้เสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่เป็นมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ ไปเข้าเฝ้าฯ
ณ หอประชุมโครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเดียก) อ.ภูพาน จ.สกลนคร พล.ต.อ.ชิดชัย
วรรณสถิตย์ เลขาธิการ ป.ป.ส. (ในขณะนั้น) จึงได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน�ำตัวแทน
กลุ่มราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) เข้าเฝ้าฯ ด้วย มีการแสดงละครหน้าพระที่นั่ง
** คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
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เพื่อสื่อให้ทอดพระเนตรถึงการแก้ ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชน และการให้อภัย
ผู้ค้าผู้เสพระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติ แล้วมีการปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และขอเป็นก�ำลังในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดของชาติตลอดไป  
ในวันนั้นพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กับเลขาธิการ
ป.ป.ส. จ�ำนวนหนึ่ง เพื่อน�ำไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนต่อไป
ตั้งแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้เป็นประโยชน์ของ
หมูบ่ า้ นและชุมชนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ราษฎรอาสาสมัครทัง้ หลาย จึงมีความเห็นร่วมกันว่าพระราชทรัพย์ที่ ได้รบั พระราชทาน
นั้นถือเป็นมงคลสูงสุด เป็นเสมือนพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงจะให้มีการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หากได้น�ำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ ไปไว้
ที่หมู่บ้านและชุมชน ก็จะเป็นขวัญก�ำลังใจสูงสุดของปวงราษฎรทั้งหลายที่จะด�ำเนินการให้
พระราชปณิธานของพระองค์บรรลุผล ซึ่งย่อมหมายถึงความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากปัญหา
ยาเสพติด จึงได้เรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีการ
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวนั อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
ได้เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ�ำนวน 672 หมู่บ้าน/ชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบ
ด�ำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัด
ปัญหายาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐาน
ของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพี ย ง มี เ จตนารมณ์ สู ง สุ ด เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของคนในชุ ม ชนในการร่ ว มกั น
ประกอบกรรมดี เป็นการน้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในงานพัฒนาทัง้ มวล มุง่ เน้นให้พสกนิกรมีอาชีพ
สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และปกป้อง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพึง่ พาความเข้มแข็งของตนเอง ร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติด
บนพืน้ ฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรูร้ กั สามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน
ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดีงามเหล่านี้
หากปรากฏมากขึ้นจะท�ำให้สังคมและชุมชนนั้น ๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง
จนกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม
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ปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ค�ำว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เรียกว่า เงินขวัญถุงพระราชทาน เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ได้พระราชทานให้กบั หมูบ่ า้ นและชุมชน
โดยส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้สมทบงบประมาณส่วนหนึ่งน�ำมาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชน
แห่งละ 8,000 บาท เงินจ�ำนวนนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ระลึกถึงแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เป็นเงินพระราชทานอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงถือเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์อันหาที่เสมอเหมือนมิได้
จึงเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่มีการใช้จ่าย
ส่วนที่ 2 เรียกว่า ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนที่ ได้รับกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จะร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องและรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา  สมทบเข้า
กองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการแสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ต้องการไม่ ให้มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ 3 เรียกว่า ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนดังกล่าวคิดค้นขึ้น
ด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญาของตนเองในการระดมทุ น เพื่ อ ขยายกองทุ น ให้ ก องทุ น มี ก ารงอกเงยขึ้ น
จนสามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป
กองทุนแม่ของแผ่นดินทีเ่ ป็นผลจากการระดมทุนจากทุนศรัทธาและทุนปัญญา ราษฎร
ในหมู่บ้านและชุมชนจะน�ำไปใช้ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ
จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น
การสมทบทุนช่วยเหลือการบ�ำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือความเดือดร้อนต่าง ๆ
ในชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ จนแทบจะกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่ง
ความดีงาม

วิสัยทัศน์การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

“ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ ไขปัญหาที่ยั่งยืน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

วัตถุประสงค์ของกองทุน

1. เพือ่ ขยายพลังแห่งความดีของคนในหมูบ่ า้ น ชุมชน ให้กว้างขวางขึน้
  
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชนด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน
การรวมกลุ่มและความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็ง
ได้อย่างแท้จริง
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3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนท�ำดี และ
เสียสละเพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
  
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลท�ำให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง
  
5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน
และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูห้ มูบ่ า้ น/ชุมชน เพือ่ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนทัง้ ภายใน
และระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน

ลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ ในหมู่บ้าน/ชุมชน
4 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 เป็นกองทุนทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 จึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน
ประการที่ 2 เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น ไม่มีกองทุนรวมใน
ส่วนกลาง
ประการที่ 3 เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการให้
กู้ยืม และไม่มีดอกเบี้ย
ประการที่ 4 เป็นกองทุนที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันระดมทุนโดยไม่ ได้เกิดจาก
ภายนอกเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นการท�ำให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง

การสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด สมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ส�ำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ ได้รับคัดเลือกให้ ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้
ถือเป็นเกียรติสูงสุด จึงสมควรสร้างกระบวนการให้คนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดจิตส�ำนึกร่วม
กันสนองพระราชปณิธาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับพื้นที่อื่นต่อไป ดังนั้น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีค่ ดั สรรขึน้ เพือ่ รองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดและหมูบ่ า้ น/ชุมชน
จึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง

ความเชือ่ มโยงระหว่างกองทุนแม่ของแผ่นดินกับกรมการพัฒนาชุมชน

การด� ำ เนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เป็ น การขยายพลั ง แห่ ง ความดี ข องคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
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ทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
เรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรอบการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก� ำ หนดกรอบการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานกองทุ น แม่
ของแผ่นดิน ดังนี้
1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ/จังหวัด
• ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
• ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ
• จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ/จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับอ�ำเภอ/จังหวัด
2. สร้างเครื่องมือการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
• จัดท�ำแนวทาง/คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง/คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
• ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง/คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และแนวทาง การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย : เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็งและสามารถแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างยั่งยืน    
กระบวนงาน : กรมการพัฒนาชุมชนได้กำ� หนดกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 3 กระบวนงาน ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมส�ำคัญ คือ ตรวจ
สุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดท�ำ
คู่มือด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดการ
ความรู้ “สุดยอดต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน (Best Practice)” และสนับสนุนติดตาม
งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมส�ำคัญ คือ ส่งเสริม
การบริหารจัดการกองทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเตรียมความพร้อมหมู่บ้านที่จะ
เข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน
3. ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมส�ำคัญ คือ ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และรายงาน/สรุปผลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
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ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1. ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. ส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. คัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. ส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
6. ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
7. เตรียมความพร้อมต้นกล้าของแผ่นดิน เข้ารับเงินพระราชทาน

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ให้มีการจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละ
ระดับ โดยอาจมีองค์ประกอบ ดังนี้
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ที่ ได้รบั มอบหมายเป็นประธาน, ท้องถิน่ จังหวัด,
เกษตรจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ
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องค์กรภาคประชาชน 3 - 5 คน ตามเหมาะสม, หัวหน้า ศอ.ปส.จ., ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค เป็น
คณะท�ำงาน พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบงานยาเสพติด
ของส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ลงนามในค�ำสั่ง
คณะกรรมการขับเคลือ่ นกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย นายอ�ำเภอ
เป็นประธาน, ท้องถิ่นอ�ำเภอ, เกษตรอ�ำเภอ, สาธารณสุขอ�ำเภอ, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3 - 5 คน ตามเหมาะสม, ผู้แทน ศป.ปส.อ.,
เป็นคณะท�ำงาน พัฒนาการอ�ำเภอ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน
ยาเสพติด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยนายอ�ำเภอเป็นผู้ลงนามในค�ำสั่ง

บริบทการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

       บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ส�ำคัญที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้ประสบความส�ำเร็จ คือ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนและส่งเสริมการขับ
เคลือ่ นกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
       3. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การสร้างวิทยากรชุมชนสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. การสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ/จังหวัด
6. การส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

30 |

สังเขปรายวิชาที่ 3
การบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารกองทุ น
แม่ ข องแผ่ น ดิ น แก่ ค ณะกรรมการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นเนื้อหา
เกี่ยวกับ

แนวทางปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด  
1. วัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. แหล่งที่มาของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

วิธีการ/เทคนิค

- บรรยายประกอบสื่อ
- ถาม – ตอบ

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

1. Power Point
2. โสตทัศนูปกรณ์  

การประเมินผล

- การสังเกต
- ถาม-ตอบ
- แบบประเมิน
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อัญเชิญพระราชทรัพย์พระราชทานมาเป็นกองทุนขวัญถุง
เรียกว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

การบริหาร
กองทุนแม่
ของแผ่นดิน

จัดตั้งกองทุนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ชื่อว่า
“กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน/ชุมชน (ชื่อ)…………………..”

วัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็ น ศู น ย์ ร วมความสามั ค คี ความเสี ย สละ
และการพึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง

ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการพั ฒ นาแบบพอเพี ย ง
ตามแนวพระราชดาริ

ที่มา
เงินกองทุน

1

ความศรัทธาของชุมชน

2

ปัญญาของชุมชน

สมาชิกหาแนวทาง วิธีการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง

ใช้จ่ายในกิจกรรม

3
4
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แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เงินพระราชทาน
การบริหารจัดการเงินกองทุน

เสริมสร้างความดีในชุมชน

1

สร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม
การสร้างความตื่นตัวของชุมชน

2

การสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน

3

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

4

ป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ
และกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติด

5

อื่น ๆ เช่น สงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

6

การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) คณะกรรมการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 1 บัญชี ใช้ชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้าน....................

การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6) คัดเลือกบุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นสมาชิก ประมาณ 5 - 10 คน เป็นกรรมการกองทุนแม่

และให้เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีวาระตามที่ชุมชนเห็นสมควร

หมู่ที่................
2) ระบุชื่อผู้เบิก-ถอน 3 ชื่อ คือ ประธานกรรมการและเหรัญญิก โดยเบิก-ถอนได้ 2 ใน 3

7) กรรมการมีหน้าที่แสวงหาเงินเข้ากองทุนฯ และแจ้งที่ประชุมทราบทุกเดือน

3) ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่สม่าเสมอ และจัดทาเอกสารรายงานการประชุม

8) จัดทาบัญชีรับจ่ายเงินกองทุนอย่างชัดเจน

4) จัดทาเป็นระเบียบการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน

9) การสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ มิได้มุ่งหวังเพิ่มรายได้ที่เป็นจานวนเงิน แต่มุ่งสร้าง

5) เชิญชวนคนในชุมชนเป็นสมาชิกกองทุนแม่ให้มากที่สุดและจัดทาทะเบียนสมาชิก

ความสามัคคี สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

การปฏิบัติอื่น ๆ
1

จัดทาระเบียบกองทุนแม่ ซึ่งอาจจะเพิ่มจากทีก่ ล่าว

2

ระเบียบกองทุนแม่ ต้องผ่านความเห็นชอบของสมาชิกส่วนใหญ่
โดยจัดประชุมสมาชิกทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน

3

ประธานลงนามในระเบียบทีผ่ ่านความเห็นชอบของสมาชิก พร้อมพยานจานวนหนึ่ง

4

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน *
หมู่บ้าน/ชุมชน (ชื่อ)........................................

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้
พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ผา่ นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สมดังพระราชปณิธานของแม่ของแผ่นดิน และเสริม
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืน และเป็นสิริมงคลแก่
หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ จึงให้มีการด�ำเนินการต่อไปนี้
1. อัญเชิญพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าว มาเป็นกองทุนขวัญถุง เรียกว่า กองทุน
แม่ของแผ่นดิน
2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ชื่อ กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หมู่บ้าน/ชุมชน (ชื่อ)......................................................
3. วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นกองทุนส�ำหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2) เพื่อเป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ และการแสดงออก
ซึ่งการพึ่งตนเอง พึ่งพากันเองของชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ
3) เพื่อเป็นกองทุนส�ำหรับการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ
4. ที่มาของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นสิ่งชี้วัด
ความสามัคคี ในชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาร่วมกันที่จะขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน
และเพื่อให้กองทุนฯ มีความยั่งยืน จึงก�ำหนดแหล่งที่มาของเงินกองทุน มี 4 แหล่งส�ำคัญ ดังนี้
1) แหล่งทีม่ าโดยศรัทธาของชุมชน คือ การก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
ในชุมชนที่จะร่วมกันบริจาคให้กับกองทุนฯ เป็นห้วงเวลาที่ชัดเจน เช่น ทุกเดือนตามจ�ำนวนเงิน
ที่เหมาะสมตามก�ำลังของสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างแท้จริง
2) แหล่งที่มาโดยปัญญาของชุมชน คือ การแสวงหาแนวทางวิธีการที่จะ
ระดมเงินเข้ากองทุนฯ ให้มากขึ้น เช่น การจัดงาน/กิจกรรมหารายได้ การได้รับการสมทบ
จากดอกผลของกองทุนอื่น ๆ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในชุมชน การแสวงการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอก ฯลฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถแสวงหารายได้มากขึน้ และด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ
โดยไม่ขัดสน
3) แหล่งที่มาจากเงินกองทุนขวัญถุง คือ เงินที่ ได้รับจากเงินพระราชทาน
ซึ่งถือเป็นกองทุนขวัญถุง ไม่มีวันหมดสิ้น และไม่ควรน�ำมาใช้จ่ายใด ๆ
* กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2558
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4) แหล่งแนวทางแห่งคุณภาพ คือ การบริหารจัดการเงินกองทุนแม่ของ
แผ่นดินอย่างมีคุณภาพ เพราะเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ ได้รับพระราชทาน
5. แนวทางการใช้จ่ายเงินและประโยชน์ของกองทุน เพื่อประโยชน์ ในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทัง้ โดยตรง และโดยอ้อมอย่างชัดเจน จึงมีแนวทาง
การใช้จ่ายเงิน ดังนี้
1) สมาชิกในชุมชน แสวงหาแนวทาง วิธีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องตาม
กระบวนการของชุมชนเพื่อให้เกิดความตื่นตัวของชุมชนอย่างแท้จริง
2)  ใช้จ่ายในกิจกรรมการเสริมสร้างความดี ในชุมชน
3)  ใช้จ่ายในกิจกรรมการสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การสร้าง
ความตื่นตัวของชุมชน การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
4) ใช้จ่ายในกิจกรรมการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น
5) ใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6) ใช้จ่ายในกิจกรรมการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพและกลุ่มที่เคยค้า
ยาเสพติดในชุมชน มิให้กลับไปมีพฤติการณ์อีก รวมทั้งการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
7)  ใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่สมาชิกและกรรมการเห็นสมควร เช่น
กิจกรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนในชุมชน ทั้งด้านการช่วยเหลือ หรือ กู้ยืม (ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการอย่างระมัดระวัง ด้วยความรอบคอบให้เกิดผลด้านบวก
ไม่สมควรให้เกิดผลด้านลบ)
6. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยให้มีการบริหารจัดการดังนี้
1) ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภท
ออมทรัพย์ 1 บัญชี โดยใช้ชอื่ ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้าน..............................หมูท่ .ี่ ...............
2) ระบุชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนามเบิก-ถอนจากบัญชี ได้ 3 ชื่อ คือ ประธาน
กองทุนแม่ฯ กรรมการกองทุนแม่ฯ และเหรัญญิกกองทุนแม่ฯ และให้มีอ�ำนาจเบิก-ถอนได้
โดยลงนาม 2 ใน 3
3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นนิจ พร้อมทั้ง
จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมให้เรียบร้อย
4) ให้จัดท�ำเป็นระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน   ใช้ชื่อว่า  ระเบียบบริหาร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้าน/ชุมชน.....................................
5) การเป็นสมาชิกของกองทุนฯ เชิญชวนให้คนในชุมชนเป็นสมาชิกกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ให้กว้างขวางมากที่สุด โดยมีการบันทึกทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ที่ประธาน
กองทุนฯ หรือที่ท�ำการกองทุนฯ
6) ว่าด้วยกรรมการ ให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม คัดเลือกบุคคล
ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นสมาชิก ประมาณ 5 - 10 คน เป็นกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และให้เลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกองทุนฯ โดยมีวาระตามที่ชุมชนเห็นสมควร
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7) ว่าด้วยหน้าที่กรรมการ ให้กรรมการฯ หน้าที่แสวงหาแหล่งที่มาของ
เงินเข้ากองทุนฯ อนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนตามแนวทางที่ก�ำหนด ก�ำกับ ควบคุม ดูแลเงิน
กองทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแถลงผลการแสวงหา-ใช้กองทุนให้สมาชิกได้ทราบ
ทุกเดือน
8) ว่าด้วยการเงิน ให้มีการจัดเก็บเงินกองทุนฯ ให้มีความโปร่งใส มีระบบ
ในการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และมีการจัดท�ำบัญชีรับจ่ายอย่างชัดเจน
9) ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กองทุนแม่ของแผ่นดินมิได้มุ่งหวัง
เพิ่มรายได้ที่เป็นจ�ำนวนเงิน แต่มุ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้าง
ความสามัคคีธรรม การสร้างสมานฉันท์ ในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างเป็นหลัก
ดังนั้น แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนจึงควรมุ่งเน้นกิจกรรมเหล่านี้
7. การปฏิบัติอื่น ๆ แนวทางการด�ำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินข้างต้นเป็นแนว
ปฏิบัติกว้าง ๆ จึงขอให้แต่ละหมู่บ้านด�ำเนินการ ดังนี้
1) แต่ละหมู่บ้านจัดท�ำระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ซึ่งอาจจะเพิ่มไปกว่าแนวทางข้างต้น
2)  ให้ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินตามข้อ 1) ผ่านความเห็นชอบของสมาชิก
ส่วนใหญ่ โดยการประชุมสมาชิกประชาคมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน
3) เมื่อผ่านความเห็นชอบของสมาชิกแล้ว ให้ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมพยานจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
4)  ให้มกี จิ กรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ทีเ่ กิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเอง และเกิดจากการขอความร่วมมือจากส่วนกลางที่จะต้อง
มีการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศและระดับภาค
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สังเขปรายวิชาที่ 4
10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดินตามกระบวนการกองทุนแม่ฯ 10 ขั้นตอน

ประเด็นเนื้อหา

กระบวนการกองทุนแม่ 10 ขั้นตอนได้แก่
1. ท�ำความเข้าใจทุกครัวเรือน
2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ฯ
4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6. จัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด
7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
8. ท�ำกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
9. รับรองครัวเรือนปลอดภัย
10.รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

วิธีการ/เทคนิค

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ตั้งค�ำถามแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

- Power Point
- เอกสารประกอบ
- โสตทัศนูปกรณ์

การประเมินผล

1. การสังเกต
2. ถาม-ตอบ
3. แบบประเมิน
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กระบวนการ 10 ขั้นตอน ของ
1

2

3

4

5

ทาความเข้าใจทุก
ครัวเรือน

จัดตัง้
คณะกรรมการ
กองทุนแม่ ของ
แผ่ นดิน

รับสมัคร
ครัวเรือนสมาชิก
กองทุนแม่ฯ

จัดตั้งกฎ
ชุมชนเข้มแข็ง

ให้ความรู้ความ
เข้าใจ
เรื่องยาเสพติด

6

7

8

9

10

รับรองครัวเรือน
ปลอดภัย

รักษาสถานะ
ชุมชนเข้มแข็ง

ทากิจกรรม
จัดตั้งกองทุนแก้ไข ประชาคมคัดแยก
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โดยสันติวิธี
ปัญหายาเสพติด

ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้าใจทุกครัวเรือน
สิ่งที่ต้องการให้เกิด
• ยอมรับว่า มี ปัญหาฯ / มีโอกาส
ประสบปัญหา
• ตื่นตัวที่จะร่วมกัน แก้ไข /
ป้องกัน
• รับรู้กระบวนการกองทุนแม่ฯ
อย่างเข้าใจ

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การดาเนินการ
• เชิญชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมเวที
• เข้าเวทีพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ของ ม/ช.

• ชวนคุยถึง ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด
• โน้มน้าวให้เห็นความสาคัญของการแก้ไข/ป้องกัน

สิ่งที่ต้องการให้เกิด

การดาเนินการ
• ชักชวนผู้นาชาวบ้าน (ทางการ / ธรรมชาติ /
กลุ่มต่างๆ : สตรี อาชีพ) ร่วมเป็นกรรมการ

• รวบรวมผู้มีจิตสาธารณะ
• รวมกันเป็นคณะกรรมการ
• แบ่งบทบาทหน้าที่
• มีการประชุมสม่าเสมอ

• พูดคุย/แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
• ดูแลสมาชิก 1 คน : 4 ครัวเรือน
• บริหารขับเคลื่อนกองทุน ได้แก่ หน้าที่
• ประธาน
• ทะเบียนสมาชิก
• ประชาสัมพันธ์ • บัญชี/เหรัญญิก
• ระดมทุน
• ริเริ่ม / ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ม/ช.

• ให้ข้อมูลเรื่อง กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
• ขอให้ผู้แทนครัวเรือนกลับไปพูดคุยในครอบครัว
เพื่อตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ฯ

ขั้นตอนที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ฯ
สิ่งที่ต้องการให้เกิด

• มีสมาชิกอย่างน้อย ร้อยละ 30
ของครัวเรือนใน ม/ช.
• จัดทาข้อมูลสมาชิกไว้อย่างเป็น
ระบบ

การดาเนินการ
• ทาความเข้าใจให้ครัวเรือนใกล้เคียงเห็นประโยชน์
• ชักชวนผู้เห็นประโยชน์ให้สมัครเป็นสมาชิก(กรอก
ใบสมัคร/สมัครในระบบ)
• คณะกรรมการฯ แบ่งหน้าที่กันเพื่อดูแลสมาชิกใน 2
เรื่องหลัก คือ
• ไม่ให้ครัวเรือนสมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
• ให้ครัวเรือนสมาชิกยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

• เข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาแบบ
สันติวิธีว่าจาเป็นต้องมีกฎกติกา
ในการอยู่ร่วมกัน
• วางกฎกติกาที่จะปฏิบัติร่วมกัน
• กฎหลัก
• กฏรอง
• ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ร่วมกันวาง
ไว้ด้วยความเต็มใจ
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สิ่งที่ต้องการให้เกิด

• มีสมาชิกอย่างน้อย ร้อยละ 30
ของครัวเรือนใน ม/ช.
• จัดทาข้อมูลสมาชิกไว้อย่างเป็น
ระบบ

การสมัครสมาชิก
• กรอกใบสมัคร

• สมัครในระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งที่ต้องการให้เกิด

ขั้นตอนที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ฯ

การดาเนินการ
• เชิญสมาชิกอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คนเข้าร่วมเวที

• พูดคุยถึงความสาคัญที่ต้องมีกฎกติกาฯ
• ร่วมกันกาหนดกฎกติกาฯ
• บันทึกกฎกติกานั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ประกาศทุกครั้งที่ประชุมกัน
• ร่วมปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตั้งไว้

• ทบทวนปรับปรุงกฎกติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กฎหลัก ทุกกองทุนแม่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน
• สมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิตย์
• สมาชิกเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกัน ทากิจที่พึง
กระทาโดยพร้อมเพรียงกัน
• สมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ไข
ปัญหา
• สมาชิกให้การยอมรับและเคารพผูอ้ าวุโส
• สมาชิกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็ก
สตรี ผู้ชรา ผู้พิการและผู้ที่ยากจนกว่า
• สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
• สมาชิกช่วยกันทานุบารุงศาสนา

กฎรอง

เป็นไปต้องความเหมาะสมของ
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ไม่ขัด
กับหลักการแก้ไขปัญหาแบบ
สันติวิธี เช่น ไม่ลงโทษให้ผู้ใด
เกิดความรู้สึกคับข้องใจ ไม่
บังคับขู่เข็ญผู้ใด ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ใด
เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขั้นตอนที่ 5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
สิ่งที่ต้องการให้เกิด

• สมาชิกมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด
• สมาชิกมีมุมมองต่อปัญหายาเสพติด
และหนทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาใน
ทิศทางเดียวกัน
• สมาชิกมีความเชื่อมั่นใน พลังของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
• สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดาเนินการ
• สื่อสารให้ความรู้เรื่องยาเสพติดอยู่เสมอ
• มีวิทยากรให้ความรู้ผ่านเวทีการต่างๆ
• มีเวทีพูดคุยระหว่างสมาชิกอย่างสม่าเสมอ

• มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกใน
หลากหลายช่องทาง

• สมาชิกหารือ/ระดมทุนเพือ่ รวบรวมเป็นกองทุน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

• มีการระดมทุนจากสมาชิกเพือ่ เป็นเงิน
ตั้งต้นเปิดบัญชีธนาคารสาหรับใช้
แก้ไขปัญหายาเสพติด (เตรียมรอรับ
เงินพระราชทานขวัญถุง)
• มีบุคคลผู้รับผิดชอบบริหารจัดการทาง
การเงิน-บัญชีอย่างชัดเจน

• เปิดบัญชีธนาคาร ในนาม “กองทุนแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด” โดยมีคณะกรรมการฯ จานวน 3 คน
(ประธาน/รองประธาน/เหรัญญิก) เป็นผู้เปิดบัญชี
• กาหนดเงื่อนไขการเบิก-ถอนเงิน โดยต้อง 2 ใน 3
ของผู้เปิดบัญชี
• มีการแสดงสถานะการเงิน/บัญชีอย่างเปิดเผยเสมอ
• มีการระดมทุนเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 7 ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี

ในการรับเงินพระราชทานขวัญถุง สามารถแจ้งชื่อ เลขบัญชี และเอกสารของ“กองทุน”ดังกล่าว

เพื่อใช้รับเงินพระราชทาน ฯ ในรูปของเช็คฯ และนาเข้าเก็บรักษาในบัญชีกองทุน นั้นๆ
กรอบการใช้จ่ายเงิน
• ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• ใช้จ่ายเพื่อรักษากฎชุมชนเข้มแข็ง
• ใช้จ่ายเพื่อบริหารงานต่างๆ ของกองทุนแม่ฯ (จัดทาข้อมูล/เอกสาร/เดินทางไปร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของกองทุนแม่ฯ/การจัดหาธงสัญลักษณ์ เพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัย)
• ใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ขั้นตอนที่ 8 ทากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

• ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ และครอบครัว
ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ
• ชาวบ้านตื่นตัวที่จะร่วมมือกัน
แก้ไข / ป้องกัน
• ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถควบคุมได้

การดาเนินการ

• มีการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการปฏิเสธยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สิ่งที่ต้องการให้เกิด

สิ่งที่ต้องการให้เกิด

การดาเนินการ
• คณะกรรมการฯ เป็นผู้เริ่มดาเนินการช่วยเหลือ โดย
• เยี่ยมบ้าน พูดคุย ให้กาลังใจ / ช่วยเหลือ
ในทางที่เหมาะสมเพือ่ สร้างความไว้วางใจ

• กรณีผู้เสพ/ผู้ติด ให้ชักชวนบาบัดรักษา และ
ติดตามดูแลหลังบาบัดให้ปรับตัวเป็นปกติสุขได้
• กรณีเด็ก/เยาวชน ให้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
• กรณีผู้ค้า ต้องพร้อมให้อภัยและส่งเสริมให้
ปรับแก้ไขตนเอง

สิ่งที่ต้องการให้เกิด
• สมาชิกร่วมกันระบุผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (ผู้เสพ ผู้ติด ผู้มี
อาการทางจิต ผู้ที่มีภาวะเดือดร้อน
จนเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด) เพื่อช่วยกันแก้ไข ด้วย
แนวทางสันติวิธี

การดาเนินการ
• เชิญสมาชิกครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมเวทีประชาคม
• เวทีพูดคุยเจตนารมณ์ของการจัดประชาคมฯ
• ผู้เข้าร่วมเขียนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องได้รับ
การช่วยเหลือ หย่อนใส่กล่องรับรายชือ่
• คัดเลือกผู้ที่เวทีไว้วางใจ 2 คนเป็นผู้อ่านรายชื่อ และ
สรุปไว้เป็นข้อมูลลับเพื่อการให้ความช่วยเหลือ
• คณะกรรมการนาข้อมูลไปกาหนดเป็นเป้าหมายและ
วางแผนเพื่อช่วยเหลือต่อไป

ขั้นตอนที่ 9 รับรองครัวเรือนปลอดภัย
สิ่งที่ต้องการให้เกิด

• มีกระบวนการทบทวน-ติดตาม
ผลการดูแลช่วยเหลือสมาชิกให้
สามารถป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในครัวเรือนของตนได้
• มีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือน
ปลอดภัยให้สมาชิกที่ได้รับการ
รับรอง

การดาเนินการ

• ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง
• พูดคุยถึงเจตนารมณ์ในการรับรองครัวเรือนฯ

• นาทะเบียนครัวเรือนสมาชิกมาให้คณะกรรมการ
รับรองโดยการยกมือทีละครัวเรือนจนครบ
• จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย
* สมาชิกนาธงสัญลักษณ์ไปประดับที่บ้านเพื่อเตือนใจ
สมาชิกในครัวเรือนทาความดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ขั้นตอนที่ 10 รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

หมายถึง
• การดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการ 10 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
• การขยายสมาชิกกองทุนแม่ฯ ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน
• การขยายทุน และนาเงินกองทุนแม่ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
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10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน *
ในการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางนี้ จะเป็นการด�ำเนินงานโดย
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหลัก โดยให้วทิ ยากรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยทางราชการเป็น
ผูส้ นับสนุน หรือเป็นเพียงผูค้ อยให้คำ� แนะน�ำเท่านัน้ เพือ่ มุง่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชน
ให้มคี วามเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ในลักษณะของการให้ชมุ ชนดูแลชุมชนเองให้มากทีส่ ดุ
ในส่ ว นของการแก้ ไ ขผู ้ เ สพก็ ใ ช้ ห ลั ก การใช้ ห มู ่ บ ้ า นเป็ น โรงพยาบาล กรรมการเป็ น หมอ
ใช้ครอบครัวเป็นเตียงผู้ป่วย และให้คนในชุมชนเป็นผู้ช่วยหมอให้การดูแลรักษา  ยารักษาคือ
ความรัก ความเมตตา  การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
ก็ต่อเมื่อภาคประชาชนเป็นผู้ด�ำเนินงานเอง เพื่อให้เกิดความง่ายในการด�ำเนินงานโดย
ภาคประชาชน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำ� หนดเป็นขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานไว้ 10 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ท�ำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน
ขั้นที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ขั้นที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
ขั้นที่ 5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
ขั้นที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ขั้นที่ 7 ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
ขัน้ ที่ 8 ท�ำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (อย่างต่อเนือ่ ง)
ขั้นที่ 9 การรับรองครัวเรือนปลอดภัย
ขั้นที่ 10 การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีการด�ำเนินการซ�้ำในทุกรอบ 1 เดือน บางหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีปัญหามากอาจให้มีการด�ำเนินงานซ�้ำทุกขั้นตอนในทุกรอบ 1 สัปดาห์ แต่ส�ำหรับการจัดตั้ง
กองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติดจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเรื่องทุนศรัทธาทุกรอบ 7 วัน เพื่อให้เกิด
กิจกรรมความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องตามปรัชญา
แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินดังที่จะได้กล่าวโดยล�ำดับต่อไป

ขั้นที่ 1 ท�ำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน
ในขั้นแรกให้มีการทบทวนความเข้าใจให้กับทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่ ได้รับกองทุน
แม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547 ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินงานใหม่ทั้งหมด และ
เป็นการท�ำให้ทกุ คนยอมรับว่าหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ กี องทุนแม่ของแผ่นดินอาจยังมีการแพร่ระบาด
* คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
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ของยาเสพติดอยู่ กระตุน้ ให้ชมุ ชนเกิดการตืน่ ตัวทีจ่ ะแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมน�ำเอากระแส
พระราชด�ำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และการก�ำหนดให้การแก้ ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล มาก�ำหนดเป็นภารกิจ
ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า  กองทุนแม่ของแผ่นดินมีภารกิจหลักในการขยายพื้นที่สีขาว
ด้วยแนวทางสันติวิธี ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
จากภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนมีบทบาทหลัก 2 ประการ ดังนี้
1. รับรองครัวเรือน – กองทุนแม่ของแผ่นดินจะรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยแล้ว
โดยการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับครัวเรือนสมาชิก
เพื่อรณรงค์ ให้มีครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้ ได้มากที่สุด  
2. รับรองบุคคล – กองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีบทบาทดูแลผู้ที่เคยหลงผิดไป
ยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในลั ก ษณะของผู ้ เ คยค้ า หรื อ เคยเสพที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
ของโครงการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้พลังของภาคประชาชนกองทุน
แม่ของแผ่นดินช่วยเหลืองานการแก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งจะ
เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้อย่างมาก เมือ่ จัดล�ำดับความเร่งด่วนแล้วจะสามารถก�ำหนด
เป้าหมายในการด�ำเนินงานของแต่ละกองทุนเพือ่ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ 2 เป้าหมาย ได้แก่ ป้องกัน
ส่วนดี และ แก้ ไขส่วนเสีย
ในขั้นแรกให้ท�ำความเข้าใจให้กับราษฎรทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ที่ ได้รับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็น
การท�ำให้ทกุ คนยอมรับว่า หมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ กี องทุนแม่ของแผ่นดิน อาจจะยังมีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอยู่ และให้มรี ะบบการป้องกัน อย่าให้จำ� นวนผูค้ า้ /ผูเ้ สพเพิม่ ขึน้ กระตุน้ ให้หมูบ่ า้ น/
ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะร่วมกันแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความเข้าใจ
ให้รวู้ า่ การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะได้รบั ประโยชน์ ได้รบั การช่วยเหลือ/
ดูแลซึง่ กันและกันจากสมาชิก ตามเงือ่ นไขของกฎ/ระเบียบของการใช้จา่ ยเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่สมาชิกร่วมกันจัดท�ำขึ้น สุดท้ายจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าต่อจากนี้ ไปโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องมี
กลุ่มสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน ไม่ ได้หมายถึง
การด�ำเนินงานทัง้ หมูบ่ า้ น แต่อาจมีผลดีตอ่ ประชาชนทัง้ หมูบ่ า้ นด้วย ซึง่ มีเป้าหมายในการขยาย
สมาชิกอย่างมีคุณภาพให้เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านในที่สุด ในการสมัครเข้ามาเป็นกลุ่มสนใจใน
การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันนั้นจ�ำเป็นต้องมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน
ในลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะต้องมีการร่วมบริจาคเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยจากยาเสพติด
ให้กับครัวเรือนสมาชิก โครงการนี้จะใช้แนวทางสันติวิธี ในการลดผู้ค้า-ผู้เสพ คือ จะไม่มีเรื่อง
กับผู้ค้าและไม่มีปัญหากับผู้เสพอย่างเด็ดขาด
วิธีการด�ำเนินกิจกรรม
เชิญราษฎรในหมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทาง  การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่ กลับไปพูดคุยกันในครอบครัว และสมัครใจ
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เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป (ใบสมัครฯ ตามแบบฟอร์มที่ 1 ภาคผนวก)ข้อเน้น
ย�ำ้ เชิญชวนราษฎรในหมูบ่ า้ นเข้าร่วมประชุมให้มากทีส่ ดุ เป็นเวทีที่ 1 ด�ำเนินการโดยวิทยากร/ผูน้ ำ�   

ขั้นที่ 2 การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นมาใหม่ โดยหลัง
จากที่ ได้มกี ารท�ำความเข้าใจภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการขับเคลือ่ นใหม่
แล้ว ให้มีการรับสมัครผู้น�ำทุกฝ่ายในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยยึดหลักความสมัครใจและทุกคนที่เป็นกรรมการต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนด้วย
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ควรด�ำเนินการคัดเลือกมาจากผู้น�ำในหมู่บ้าน/
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำธรรมชาติ, กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ก�ำนัน, ผู้ ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่บ้าน, หัวหน้าคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน, จิตอาสา, อสม. ฯลฯ
แล้วแต่จะเห็นสมควร ซึ่งผู้น�ำเหล่านี้จะเป็นแกนน�ำหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพราะบุคคลเหล่านีจ้ ะมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ โดดเด่น เช่น การตัดสินใจ, การรับผิดชอบ
ในงานที่ ได้รับมอบหมาย เมื่อด�ำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการได้เรียบร้อยแล้ว ต้องเชิญ
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากนั้นให้กรรมการเขียน
ใบสมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ใบสมัครฯ ตามแบบฟอร์มที่ 2
ภาคผนวก) พร้อมกับมอบใบสมัครสมาชิกให้แก่คณะกรรมการ จ�ำนวน 4 ใบ เพือ่ ให้กรรมการไป
ด�ำเนินการหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้อตั ราส่วน 1/4 (กรรมการ 1 คน ดูแล 4 ครัวเรือน)
เพื่อน�ำไปสู่ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

อยู่เสมอ

บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มี 10 ประการ ได้แก่
1. รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เป็นตัวอย่างในการแสดงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ร่วมบริหารและด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ ให้หยุดนิ่ง ให้มีความต่อเนื่อง

4. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธากองทุน
แม่ของแผ่นดินด้วยการปฏิบัติและด้วยการเชิญชวน
5. ดูแลครัวเรือนสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินตามที่ ได้อาสาดูแลหรือได้รับมอบ
ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามปรัชญาแนวคิด
ของโครงการ
7. ด�ำเนินการจัดเก็บเงินกองทุนแห่งศรัทธาจากสมาชิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8. ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อขยายกองทุนตามแนวทางแห่งปัญญา
9. ร่วมขับเคลื่อนกองทุนให้น�ำไปสู่การแก้ ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างยั่งยืน
10. ด�ำเนินการใด ๆ ตามความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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ข้อเน้นย�้ำ
ข้อที่ 5 กรรมการจะต้องดูแลสมาชิกที่ตนเองรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 2 ข้อ ได้แก่                                   
1. ดูแลว่า สมาชิกที่ตนเองรับผิดชอบมีการด�ำเนินความเป็นอยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ อยูด่ กี นิ ดี แล้วครัวเรือนนัน้ จะไม่ยงุ่ กับยาเสพติด                                                                                                   
2. ดูแลว่า สมาชิกทีต่ นเองรับผิดชอบยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดหรือไม่ หากมีการยุง่ เกีย่ วกับ
ยาเสพติด กรรมการสามารถตักเตือน หรือขอความร่วมมือให้เลิกยุ่งเกี่ยวฯ โดยให้ ใช้เวที
ต่อ ๆ ไปในการแก้ ไขปัญหาโดยสันติวิธี (เมื่อเป็นเช่นนี้ กรรมการจะหาสมาชิกด้วยตนเอง
เพื่อให้ง่ายในการว่ากล่าวตักเตือน)
ข้อที่ 7 กรรมการจะต้องด�ำเนินการจัดเก็บเงินแห่งศรัทธา  จากสมาชิกสัปดาห์ละ
1 ครั้ง โดยการจัดเก็บคนละ 1 บาท/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์หรือ 1 เดือน (เช่น ครัวเรือน
นาย ก. มีสมาชิก 3 คน ใน 1 สัปดาห์ ครัวเรือนนาย ก. จะจ่ายเงินแห่งศรัทธา จ�ำนวน 3 บาท
เพราะฉะนั้น 4 สัปดาห์ ครัวเรือนนาย ก. จะจ่ายเงินแห่งศรัทธา จ�ำนวน 12 บาท)
จะต้องจัดเก็บเงินทุกสัปดาห์จนครบ 4 สัปดาห์ ซึง่ เป็นวิธกี ารให้กรรมการได้พบปะพูด
คุยกับสมาชิกที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในกลุ่ม
สมาชิก กล้าที่จะพูดคุย กล้าที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้กันฟัง ตลอดจนขอความช่วยเหลือในการ
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน
ในการจัดตั้งคณะกรรมการให้ผู้น�ำธรรมชาติมีบทบาทให้มากที่สุด คือ เป็นประธาน
กรรมการ และให้ผู้น�ำทางการได้แก่ผู้น�ำท้องที่/ผู้น�ำท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษา  (หากผู้น�ำทางการ
ยั ง มี บ ทบาทในการเป็ น ประธานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู ่ ใ ห้ ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น ต่ อ ไปจนกว่ า
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร)
ในขั้นตอนนี้ อาจเชิญวิทยากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนช่วยในการใช้เทคนิคการค้นหา
ผู้น�ำธรรมชาติให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเราจะได้รับทราบว่าบุคคลใดมีความเป็นผู้น�ำธรรมชาติ
แต่ที่ผ่านมาอาจถูกปกปิดบทบาทโดยระบบต่าง ๆ ไว้ โดยตลอด เมื่อได้ค้นพบผู้น�ำธรรมชาติ
แล้ว จึงให้ชุมชนมีมติเชิญชวนเขาให้มีบทบาทในการร่วมแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน
การแบ่งความรับผิดชอบ : กรรมการแต่ละคนต้องมีความพร้อมในการดูแลคนใน
ชุมชนเองในสัดส่วนกรรมการ 1 คน ต่อครัวเรือนสมาชิกไม่เกิน 4 ครัวเรือน (1 : 4) ซึง่ ครัวเรือน
สมาชิกที่จะอยู่ ในการดูแลของกรรมการคนใดนั้นกรรมการคนนั้นอาจเป็นผู้น�ำมาสมัครเข้าร่วม
โครงการเอง หรืออาจเป็นครัวเรือนที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการดูแลก็ ได้ ส�ำหรับ
หน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้นให้ประธาน
กรรมการพิจารณาด�ำเนินการแบ่งมอบหน้าที่ตามความเหมาะสม เช่น รองประธานกรรมการ
เลขานุการ ฝ่ายประสานงานส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพิธีการ เป็นต้น
ทีป่ รึกษา : ให้คณะกรรมการจัดตัง้ ทีป่ รึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ทีป่ รึกษาทีเ่ ป็นชาวบ้าน
และที่ปรึกษาจากส่วนราชการ เพื่อให้มีบทบาทเข้ามาให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ในส่วนของที่ปรึกษาชาวบ้านอาจได้แก่ ผู้อาวุโส
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน หากแต่ ไม่มีเวลาช่วยท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ ส�ำหรับที่ปรึกษาจาก
ส่วนราชการนัน้ อาจได้แก่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส., วิทยากรกระบวนการ, เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ., เจ้าหน้าที่
ศป.ปส.อ., เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง, เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ–ทหาร หรือเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานอืน่ ๆ
ตามแต่ที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีบทบาทส�ำคัญในการให้ค�ำแนะน�ำ
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ปรึกษา  การร่วมประชุมคณะกรรมการ และร่วมกิจกรรมตามโอกาสเป็นครั้งคราว และจะ
ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากความภาคภูมิ ใจที่ ได้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสนองพระราชปณิธาน
วาระของคณะกรรมการ : การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีวาระ
การปฏิบัติหน้าที่คราวละ 1 ปี โดยให้มีการเลือกคณะกรรมการใหม่ ในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งคณะกรรมการคนเดิมอาจได้รับการคัดเลือกใหม่อีกก็ ได้ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
ในแต่ละเดือนอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามจ�ำนวนของสมาชิกใหม่
ที่เพิ่มขึ้นจากการมาขอสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติม หมายความว่าหากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ ให้มี
กรรมการที่คอยดูแลเพิ่มขึ้นด้วยตามสัดส่วน แต่เมื่อครบก�ำหนดแล้วก็จะให้มีการคัดเลือก
กันใหม่ ในกลุ่มสมาชิกตามวาระพร้อมกับกรรมการทั้งคณะ (เดือนตุลาคม)
เงื่อนไขของคณะกรรมการ : กรรมการทุกคนต้องยอมรับว่าจะไม่ขอรับเงินเดือน
เบี้ ย เลี้ ย ง หรื อ ค่ า ตอบแทนใด ๆ จากการปฏิ บั ติ ง านกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น นอกจาก
ความภาคภูมิใจที่ ได้รว่ มสนองพระราชปณิธานในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้กบั หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ของตน และเพื่อขอใช้ความเป็นกรรมการเป็นโอกาสในการท�ำความดีเพื่อแผ่นดินเท่านั้น

ขั้นที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จะมีการด�ำเนินการไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนที่ 2 หลังจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะมีหน้าที่ ไปรับสมัครสมาชิกครัวเรือน โดยแจ้งเงื่อนไขให้สมาชิก
ทราบดังนี้                                                      
เงื่อนไขในการรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินนั้นก�ำหนดไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. ครัวเรือนต้องยอมรับกฎชุมชนเข้มแข็ง 7 ประการ (กฎหลัก)
2. ทุกคนในครัวเรือนยินดีบริจาคเงินเป็นทุนศรัทธา 1 บาท/คน/สัปดาห์
3. ต้องยอมรับการดูแลของกรรมการในการตักเตือนทุกคนในครอบครัวได้
เป็นการจัดตั้งสมาชิกของโครงการด้วยความสมัครใจ โดยอาจเป็นสมาชิกที่สมัคร
อยู่ ในความดูแลของผูท้ สี่ มัครเป็นกรรมการ (Down Line) หรือสมัครโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ก็ ได้ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาให้อยู่ ในความดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งต่อไป
การก�ำหนดให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องมาจากการสมัครนั้นก็เพื่อที่จะให้การ
ด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะไม่มีความขัดแย้ง หรือถูกขัดขวางจากผู้ที่ยังไม่ศรัทธา 
เพราะเราจะมีกจิ กรรมด�ำเนินการต่อเฉพาะกับสมาชิกเท่านัน้ ผู้ ใดยังไม่สมัครก็จะไม่มกี จิ กรรม
ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมี 2 ประเภทได้แก่
1. เป็นครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดมาก่อนแล้ว
2. ครัวเรือนที่อาจไม่ปลอดภัยจากยาเสพติดมาก่อน
ในการสมัครของครัวเรือนประเภทแรกก็เพื่อต้องการให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินรับรองความปลอดภัยให้กบั ครัวเรือนของเขา และเพือ่ ร่วมแสดงศรัทธาว่าครัวเรือนของ
เขาต้องการสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไปภายใต้พระบารมี
แม่ของแผ่นดิน
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ในการสมั ค รของครั ว เรื อ นประเภทที่ ส องก็ เ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินให้การดูแลคนในครอบครัวของเขา เพือ่ ให้ ได้รบั การแก้ ไขด้วยระบบของสังคมของชุมชน
เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแสดงว่าคนในครอบครัวของเขา
พร้อมให้คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนดูแลเขาได้ ไม่เกิดความขัดแย้งขึน้ ภายหลัง
การสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการของหัวหน้าครอบครัว หมายถึง ทุกคนใน
ครัวเรือนนั้นได้เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย
การให้ครัวเรือนสมาชิกมาจากความสมัครใจนัน้ จะท�ำให้ตอ่ ไปนีก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน
จะมีทุนทางสังคมที่ชัดเจน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ไม่ ใช่ต้อง
ด�ำเนินการทัง้ หมูบ่ า้ นซึง่ อาจจะท�ำให้มปี ญ
ั หากับผู้ ไม่สมัครใจ แต่กเ็ ปิดโอกาสให้มกี ารรับสมัคร
สมาชิกเพิ่มเติมได้ทุกเดือนเมื่อเขามีความศรัทธาขึ้นในภายหลัง
เพือ่ ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีความเข้มแข็งในการขับเคลือ่ นงานแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ในรูปแบบของชุมชนเข้มแข็งได้ จึงควรมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 หากหมูบ่ า้ น/ชุมชนใดมีขนาดใหญ่มากให้พจิ ารณาด�ำเนินการเฉพาะส่วน
ที่ท�ำได้ โดยแยกเป็นพื้นที่ ๆ ไปก่อน
ข้อเน้นย�้ำ เป็นการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ (ใบสมัครฯ ตามแบบฟอร์มที่ 3
ภาคผนวก เอกสารคู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562)
ไม่มีการบังคับให้มาสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่จ�ำเป็นต้องรับสมัครสมาชิกครบทุกหลังคาเรือน
ในเดือนแรก ให้ด�ำเนินการรับสมัครอย่างน้อย 30% ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน โดยให้
กรรมการไปหาสมาชิกให้เข้ามาอยู่ ในกลุ่มของตนเอง ในเดือนแรก กรรมการอาจจะมี
สมาชิกเข้าร่วมในกลุ่มเพียง 3 ครัวเรือน (รวมครัวเรือนตนเองด้วย) ก็ ไม่เป็นไร ตามหลัก
การในเดือนต่อ ๆ ไป ผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ จะมาสมัครเข้าร่วมโครงการเอง เมื่อมี
การขับเคลื่อนโครงการไปตามล�ำดับ    
เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ประธานกองทุน
แม่ของแผ่นดินด�ำเนินการสรุปจ�ำนวนคณะกรรมการและสมาชิกฯ ลงในแบบฟอร์มทะเบียน
คุมความรับผิดชอบ (ทะเบียนคุมฯ ตามแบบฟอร์มที่ 4 ภาคผนวก) เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม/
ตรวจสอบจ�ำนวนคณะกรรมการ จ�ำนวนสมาชิกเป็นครัวเรือน และจ�ำนวนบุคคล

ขั้นที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
การรวมตัวกันของคนทีต่ อ้ งการสร้างชุมชนใหม่ซอ้ นหมูบ่ า้ นเดิมขึน้ มาให้เข้มแข็งตามที่
ได้ด�ำเนินการในขั้นที่ 3 นั้น จะด�ำเนินการโดยสันติวิธี เพราะฉะนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เรา
ต้องเสนอให้มกี ฎในการอยูร่ ว่ มกัน มาตรการทางสังคม กฎชุมชน ระเบียบข้อบังคับของหมูบ่ า้ น
ซึ่งเป็นข้อตกลงกันในกลุ่มว่าจะใช้ ในการดูแลกัน เป็นกฎพิเศษที่บังคับใช้แทนกฎหมายซึ่งใช้กับ
เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันเท่านั้น ไม่ ได้ ใช้กับคนที่ ไม่ ใช่สมาชิก
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนจะต้องทราบกฎชุมชน ท่องจ�ำได้วา่ มีอะไรบ้าง และ
อยู่ ในข้อตกลงในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนแม่ต้องยอมรับกฎชุมชน
กฎชุมชนเข้มแข็งจะเป็นเครื่องมือช่วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการ
เสริมสร้างให้ชุมชนที่รวมตัวกันด้วยความสมัครใจจากขั้นที่ 3 แล้ว ให้มีความเข้มแข็ง
มีความเชื่อมั่นในการรวมตัวกันมากขึ้น  
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กฎชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย กฎหลัก และ กฎรอง (กฎหลักตามภาพที่ 1 และ
กฎรองตามภาพที่ 2 ภาคผนวก) โดยกฎหลักเป็นกฎที่ก�ำหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกองทุน
แม่ของแผ่นดินน�ำไปใช้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งประเทศ และกฎรองเป็นกฎที่ชุมชนร่วมกัน
จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์
กฎหลัก ของชุมชนเข้มแข็ง ก�ำหนดให้ ใช้เหมือนกันทุกกองทุน ในทางพุทธเรียกว่า
หลักอปริหานิยธรรม มี 7 ประการ ประกอบด้วย
ข้อ 1 สมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิตย์
ข้ อ 2 สมาชิ ก หมั่ น เริ่ ม ประชุ ม และเลิ ก ประชุ ม พร้ อ มกั น ท� ำ กิ จ ที่ พึ ง กระท� ำ โดย
พร้อมเพรียงกัน
ข้อ 3 สมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ ไขปัญหาก่อน
ข้อ 4 สมาชิกให้การยอมรับและเคารพผู้อาวุโส
ข้อ 5 สมาชิกให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็ก สตรี
คนชรา คนพิการ และคนที่ยากจนกว่า
ข้อ 6 สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ข้อ 7 สมาชิกช่วยกันท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
คณะกรรมการอาจมีการใช้จ่ายเงินกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด หรือกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หรือมีการด�ำเนินการทุกอย่างเพื่อที่จะด�ำรงรักษากฎชุมชนเข้มแข็งนี้ ไว้ เพราะหาก
ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วจะสามารถแก้ ไขปัญหาทุกเรื่องได้เอง และจะสามารถป้องกันปัญหา
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
กฎรอง เป็นกฎซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้านยาเสพติด
เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน แต่การก�ำหนดกฎใด ๆ ต้องไม่ขัดกับหลักการสันติ
วิธีอย่างเด็ดขาด เช่น ก�ำหนดให้มีการลงโทษทางสังคมที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจของ
สมาชิก หรือให้มกี ารตัดสิทธิ์ ในชุมชน ฯลฯ ควรก�ำหนดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามรูส้ กึ ในเชิงบวก
ต่อสมาชิกเท่านั้น
ข้อเน้นย�้ำ กฎชุมชน/กฎระเบียบหมู่บ้าน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้อง
น�ำสมาชิกฯ ท่องทุกครั้งในการเปิดประชุมก่อนท�ำกิจกรรม เพื่อเป็นการย�้ำเตือนให้สมาชิก
ระวังในการท�ำผิดกฎชุมชน และเมื่อมีผู้กระท�ำผิดกฎ จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง
ให้มกี ารทบทวนกฎระเบียบหมูบ่ า้ นอยูเ่ ป็นประจ�ำโดยทุกครัวเรือนร่วมกันทบทวนให้ทนั สมัย และ
ไม่ควรน�ำกฎต�ำบลเข้ามาด�ำเนินการแก้ ไขในระดับหมู่บ้าน

ขั้นที่ 5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
ในการขับเคลือ่ นของชุมชนเพือ่ แก้ ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนนัน้ จ�ำเป็นต้อง
ให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนที่เห็นทุกข์ร่วมกัน เห็นทุกข์ภัยของยาเสพติดในทิศทางเดียวกัน
ก่อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องให้ทุกคนมีมุมมองในปัญหา
ยาเสพติดร่วมกัน หากต่างมุมมองกันการตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหาร่วมกันอาจเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นได้
สมาชิกทีร่ วมตัวกันเพือ่ แก้ ไขปัญหายาเสพติดนัน้ จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งปัญหา
และแนวทางการแก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการอาจเชิญวิทยากร
จากภายนอกหรือไม่ก็ ได้ ซึ่งมีเรื่องส�ำคัญที่สมาชิกควรรู้ ดังนี้
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1. โทษพิษภัยของยาเสพติด และลักษณะของคนใช้ยาเสพติด
2. คนเราติดยาเสพติดได้อย่างไร และหากเสพแล้วจะเลิกได้อย่างไร
3. ประเภทและชนิดของยาเสพติด
4. กฎหมายยาเสพติดที่ควรรู้
5. การแก้ ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ
6. ปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ ไขได้ดว้ ยเงิน หรือด้วยการปราบปรามเพียงอย่างเดียว
หรือด้วยการบ�ำบัดรักษา (สายเกินไป)
7. ความเชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนได้ด้วยพลัง
ของชุมชนเอง ตามแนวทางสันติวธิ ี มีการให้อภัยกันเองต่อทุกคนทีพ่ ร้อมจะเริม่ ต้นใหม่ ในสังคม
ที่อบอุ่นของชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ส�ำคัญที่สุด
ความรูค้ วามเข้าใจตามประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวจะท�ำให้สมาชิกมีทศิ ทางในการตัดสินใจ
ในการแก้ ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน คือ การใช้แนวทางให้อภัยทางสังคม ดีกว่าการลงโทษ
ทางสังคม และการใช้มาตรการเด็ดขาดโดยกฎหมาย สังคมทีจ่ ะใช้มาตรการให้อภัยทางสังคม
ได้นั้น ก็ต้องเป็นสังคมของชุมชนเข้มแข็งเท่านั้น
คณะกรรมการอาจเชิญวิทยากรที่มีอยู่ ในพื้นที่มาให้ความรู้อย่างเป็นประจ�ำ เช่น เชิญ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีม่ าให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด หรือเชิญเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในพืน้ ทีม่ า
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายยาเสพติด โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ งในทุกโอกาส

ขั้นที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด
กองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติดเป็น “กองทุนทางสังคม” จึงไม่ ให้เน้นการจัดตั้งกองทุน
จากทุนทรัพย์เป็นหลัก แต่การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มี ใน
ชุมชน โดยแสดงออกมาเป็นกองทุนแห่งความสามัคคี เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทาง
สังคมซึ่งต้องแก้ ไขหรือป้องกันด้วยพลังทางสังคม เมื่อชุมชนต้องการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
อย่างแท้จริงแล้วการจัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติดขึ้นก็เพื่อเป็นอุบายในการด�ำเนินการ
เพื่อให้เกิดทุนทางสังคมขึ้น
ทุนศรัทธา : เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยทุนนี้จะแสดงถึง
ศรัทธาของสมาชิกว่าหากต้องการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ ได้อย่าง
ต่อเนื่องแล้วจ�ำเป็นที่พวกเราจะต้องมีศรัทธาอย่างต่อเนื่องด้วย โดยในการจัดตั้งกองทุนนี้จะ
เป็นลักษณะคล้ายกับการซื้อประกันภัยยาเสพติด ซึ่งมีราคาเพียง 1 บาท/คน/สัปดาห์ เท่านั้น
เช่น หากครัวเรือนใดมีสมาชิก 5 คน (จากสมาชิกในขัน้ ตอนที่ 2 – 5) ก็ ให้บริจาค 5 บาท/สัปดาห์
ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ส�ำคัญก็เพื่อให้ทุกคนมีการคิดห่วงใยกันเรื่องยาเสพติดใน
ครอบครัวทุก 7 วันนั่นเอง จากนั้นคณะกรรมการน�ำเงินบริจาคดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นกองทุน
แก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยการเปิดสมุดบัญชีธนาคารใช้ชอื่ ว่า “กองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด
บ้าน...................หมู่ที่..........” โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จ� ำ นวน 3 คน ได้ แ ก่ ประธาน รองประธาน และเหรั ญ ญิ ก ไปด� ำ เนิ น การเปิ ด บั ญ ชี
ซึ่งในการเบิก – ถอนเงินจากธนาคาร ให้ระบุชื่อผู้เปิดบัญชี 2/3 คนในการเบิก – ถอน
และเพื่อเป็นการฝึกให้กองทุนฯ ใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และเพื่อรองรับทุนศักดิ์สิทธิ์ต่อไป
ทุนศักดิ์สิทธิ์ : เป็นส่วนของเงินที่ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง พระราชทานให้กบั หมูบ่ า้ นทีม่ คี วามพร้อมและ
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ผ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั เพือ่ เป็นหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึง่ หมูบ่ า้ นทีจ่ ะได้รบั เงินพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ “ทุนศักดิ์สิทธิ์” นั้น จะน�ำเงินศรัทธาที่มีอยู่มารวมกับทุนศักดิ์สิทธิ์
เปลีย่ นชือ่ สมุดบัญชีเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน..................หมูท่ .ี่ .......” โดยสามารถ
น�ำเงินทีม่ อี ยู่ ไปใช้จา่ ยให้เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก/หมูบ่ า้ น/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทัง้ ปัญหาความเดือดร้อนอืน่ ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือการบ�ำบัดรักษาของผู้เสพ
ยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุม่ เสีย่ งยาเสพติด และกิจกรรมเกีย่ วกับ
เยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การจัดหาธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด
(ในขัน้ ตอนที่ 9) การสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จนแทบจะกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่
รวมจิตใจของผูค้ น เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ที่ กุ ข์ยาก นับเป็นทุนตัง้ ต้นแห่งความดีงาม และความสามัคคี
ของชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดยาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังของประชาชนเอง
ทุ น ปั ญ ญา : เมื่ อ คณะกรรมการน� ำ เงิ น ทุ น ศรั ท ธาและทุ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม ารวมกั น
คณะกรรมการต้องมีการพิจารณาเพือ่ น�ำเงินทุนดังกล่าวไปใช้จา่ ยเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้งบ
ประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก ฉะนั้นจ�ำเป็นต้องมี การขยายกองทุน ด้วยปัญญา
ของคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละกองทุน เป็นการช่วยกันใช้ปัญญาที่มีอยู่ระดมความคิด
ในการที่จะหาวิธีการ หาเงินเข้ามาสมทบทดแทน ไม่ ให้เงินทุนดังกล่าวนั้นหมดไปจากบัญชี
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนจะร่วมกันคิดหาวิธีการ เช่น จากการบริจาค
สมทบจากสมาชิก การทอดผ้าป่า จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อหารายได้ ในแนวทางสุจริต ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และไม่ ให้บุคคลอื่นแอบอ้างใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือ
ในการบริจาคเงินสมทบ เป็นต้น
หมายเหตุ ถ้าหากการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งยังไม่มีการ
จัดตัง้ กองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด ให้วทิ ยากรดูความพร้อมความสนใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
อาจจะมีการสมทบทุน ระดมทุนในขั้นตอนนี้ก็ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  
ข้อเน้นย�้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 6 ทีมวิทยากร หน่วยงานบูรณาการ จะต้องเข้ามาให้
ค�ำแนะน�ำอย่างถูกวิธี ให้ความรู้จนผู้น�ำและคณะกรรมการกล้าที่จะตัดสินใจด�ำเนินงานได้เอง
และแน่ ใจว่าหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เมื่อผู้น�ำเกิดความมั่นใจก็จะพร้อมที่จะก้าวเดิน
ต่อไป พร้อมที่จะเป็นเจ้าของโครงการฯ ส�ำหรับการขับเคลื่อนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 7 – 9 จะมอบ
ความรับผิดชอบการตัดสินใจเป็นของผู้น�ำและคณะกรรมการฯ ให้มากที่สุด ทีมวิทยากรและ
หน่วยงานบูรณาการจะคอยเป็นองค์การพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
การใช้จ่ายเงินกองทุน : ก�ำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 4 กรอบใหญ่ ๆ ได้แก่
1. การจัดหาธงสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัย
2. การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย
3. การใช้จ่ายเพื่อรักษากฎชุมชนเข้มแข็ง
4. การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทัง้ นี้ อาจมีการใช้จา่ ยเพือ่ การบริหารงานต่าง ๆ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้งานต่าง ๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกรายการหนึง่ เช่น การจัดท�ำเอกสาร การเดินทางไปร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
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ในการรั บ เงิ น จากกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น คณะกรรมการจะต้ อ งจั ด โต๊ ะ หมู ่ บู ช า
พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ และพานวางเงินกองทุนที่ ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการแล้วให้ผู้ที่ ได้รับการช่วยเหลือหรือผู้ที่จะน�ำเงินไปท�ำประโยชน์
ตามที่ ได้อนุมัตินั้นแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเข้ารับเงินจากพานนั้น โดยมี
คณะกรรมการร่วมเป็นพยานในพิธีด้วยเสมอ

ขั้นที่ 7 ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี
ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมาก โดยหลังจากที่เราได้ทดสอบพลังของทุนทางสังคม
ด้วยการให้มีการบริจาคร่วมทุนแห่งศรัทธามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว (โดยประมาณ 4 สัปดาห์
หรือ 4 ครั้ง) ก็จะท�ำให้ชุมชนเกิดความรัก ความไว้วางใจกัน ไม่มีการหวาดระแวงกันในเรื่อง
การแก้ ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอีกต่อไป พร้อมที่จะท�ำประชาคมคัดแยกผู้ค้า–ผู้เสพ–ผู้อยู่
ในข่ายต้องสงสัยโดยสันติวิธีแล้ว
ในการท�ำประชาคมครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาคมเป็นผู้บอกว่าใครเป็นปัญหาของชุมชนบ้าง
ที่ชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ ไข ทั้งผู้เสพ-ผู้ค้า  หรือผู้อยู่ ในข่ายต้องสงสัย เพื่อจะได้ด�ำเนินการ
ด้วยวิธีการของชุมชนเข้มแข็งต่อไป ไม่ส่งต่อผู้ที่เป็นปัญหาให้กับคนนอกชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ด�ำเนินการ ในขัน้ นีจ้ ะท�ำให้เราได้ทราบจ�ำนวนผูเ้ สพ-ผูค้ า้ ในชุมชนทีค่ น้ พบโดยประชาคมหมูบ่ า้ น
ว่าเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างไรเป็นรายเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่แท้จริง เป็นการทราบสถานการณ์
ยาเสพติดในระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน�ำไปเป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์
การแก้ ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
การจัดเตรียมอุปกรณ์
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้                                                                          
1. บัญชีรายละเอียดการประชาคมคัดแยกผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด                                                                       
2. คูหา/ปากกา ใช้ ในการเขียนชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด                                                                                                                                              
3. กล่องส�ำหรับหย่อนบัตร                                                                                                                    
4. ใบสรุปบัญชีรายละเอียดการประชาคมคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
วิธีการด�ำเนินกิจกรรม
1. เชิญสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินหลังคาเรือนละ 1 คน เข้าร่วมท�ำกิจกรรมใน
ขั้นตอนที่ 7  
2. เมื่อสมาชิกฯ เดินทางมาถึงส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแจกบัญชีรายละเอียดการประชาคมคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้สมาชิก 1 ใบ ต่อ 1 ครัวเรือน
3. ท�ำพิธีเปิดการประชุม โดยการเชิญผู้อาวุโสที่เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย จากนัน้ เปิดกรวยเครือ่ งสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกัน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ จากนั้นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินน�ำกล่าวกฎชุมชน
เข้มแข็ง (กฎหลัก) และกฎระเบียบหมูบ่ า้ น (กฎรอง) กล่าวจบ เชิญสมาชิกฯ นัง่
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4. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกล่าวจุดประกายในการร่วมกันแก้ ไขปัญหาของ
ชุมชนในขั้นตอนที่ 7 โดยเน้นย�้ำให้ร่วมมือร่วมใจในการเขียนชื่อผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
แบบฟอร์มที่ ได้รับแจก เขียนเฉพาะสมาชิก/ครอบครัวกองทุนแม่ฯ ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ห้ามเขียนชือ่ ผูท้ ี่ ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ เขียนตามความจริงเท่าทีร่ ู้ เขียนเสร็จไม่ตอ้ งลงชือ่ ผูเ้ ขียน
พับให้เรียบร้อย น�ำไปหย่อนในกล่องต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ (ถวายความเคารพ 1 ครั้ง
แล้วหย่อนบัตรลงกล่อง แล้วถวายความเคารพอีก 1 ครัง้ ) เสร็จแล้วกลับมานัง่ ทีเ่ ดิม ด�ำเนินการ
เขียนและหย่อนทุกคนจนครบ
5. เมือ่ หย่อนบัตรครบทุกคนให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชือ่ ผูท้ จี่ ะเปิดดูรายชือ่ ในกล่องทีห่ ย่อน
บัตร โดยให้สมาชิกเสนอได้ตามที่เห็นว่าเป็นผู้ที่ ไว้วางใจที่สุด เมื่อเปิดดูรายชื่อแล้วจะไม่น�ำ
รายชื่อไปแจ้งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมาด�ำเนินการจับกุมผู้ที่มีรายชื่อยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยให้เสนอมากกว่า 2 คน จากนั้นให้สมาชิกได้ท�ำประชาคมโดยการยกมือให้ ได้ผู้ที่มีคะแนน
ล�ำดับที่ 1 และ ที่ 2 เอาแค่ 2 คน
6. จากนัน้ 2 คนที่ ได้รบั การไว้วางใจจากสมาชิก ยกกล่องบัตรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
(ถวายความเคารพ 1 ครั้ง แล้วยกกล่อง แล้วถวายความเคารพอีก 1 ครั้ง) ไปด�ำเนินการเปิด
2 คน ห้ามมิให้บคุ คลที่ ไม่ ได้รบั อนุญาตเข้าร่วม โดยใช้แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการประชาคม
คัดแยกผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (แบบการคัดแยกฯ และบัญชีฯ ตามภาพที่ 3 ภาคผนวก)
มาใช้ ในการสรุปท�ำลักษณะการนับคะแนนการเลือกตั้ง โดยมีคะแนนผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในช่องคะแนนด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีผู้ลงคะแนนให้ผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจ�ำนวนเท่าใด
7. เมือ่ ท�ำการคัดแยกเรียบร้อยแล้วให้เก็บใบสรุปการประชาคมคัดแยกไว้เป็นความลับ
จากนั้นน�ำบัตรที่สมาชิกร่วมกันเขียนชื่อผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาเผาต่อหน้าสมาชิกทีละใบ
ให้หมด เพือ่ ป้องกันไม่ ให้ทราบว่าเป็นลายมือของผูท้ เี่ ขียนจะได้ ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
8. ก่อนจะปิดการท�ำกิจกรรม ให้ผู้ที่ด�ำเนินการเปิดดูรายชื่อผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แจ้งจ�ำนวนผู้เสพ/ค้า/สงสัย ให้ประธานฯ จากนั้นประธานแจ้งจ�ำนวนผู้เสพ/ค้า/สงสัย ให้
สมาชิกทราบผลที่ ได้ ในการแจ้ง เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยากับผู้เสพ/ค้า/สงสัย
ให้ระมัดระวังในการกระท�ำหรือกลัวต่อการกระท�ำ
ข้อเน้นย�้ำ
1. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบว่า การท�ำประชาคมครัง้ นี้
จะไม่มกี ารน�ำรายชือ่ ผูท้ ยี่ งุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดออกจากหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยเด็ดขาด เราจะแก้ ไข
ปัญหาโดยสันติวิธี
2. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องไม่รบี ด�ำเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะต้องด�ำเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 1 – 6 ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะขัน้ ตอนในการที่ ให้กรรมการด�ำเนินการจัดเก็บเงินแห่ง
ศรัทธาจากสมาชิกที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลา  4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการไว้ ใจซึ่งกันและกัน
เสียก่อน การท�ำขั้นตอนที่ 7 จึงจะเกิดผลส�ำเร็จ
3. หากมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ประธานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จะต้องคิดวิธีการในการแก้ ไขปัญหา ว่าจะด�ำเนินการในรูปแบบใดกับผู้ที่เขียนหนังสือ
ไม่ ได้ เช่น การแจกแบบฟอร์มการเขียนให้ก่อนล่วงหน้า  เพื่อให้บุตรหลานหรือบุคคลที่ตนเอง
ไว้ ใจช่วยเขียนให้ เป็นต้น
4. การด�ำเนินการขัน้ ตอนที่ 7 สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
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ขั้นที่ 8 การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิก
(อย่างต่อเนื่อง)
เมื่อได้กลุ่มปัญหาที่เป็นเป้าหมายในการแก้ ไขของชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นล�ำดับแรก และต่อ
กลุ่มเสี่ยงเป็นล�ำดับที่สอง โดยให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการใช้จ่ายเงินกองทุน
ในการนี้เป็นส�ำคัญ
การด�ำเนินการในขั้นนี้เป็นประเด็นที่น�ำมาแทรกต่อจากการท�ำประชาคมคัดแยก
แล้ว เพื่อให้การท�ำกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินมี
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ชัดเจน โดยให้ก�ำหนดบุคคลที่มีรายชื่อจากบัญชี ในขั้นที่ 7 เป็นเป้าหมาย
ในการให้การดูแลอันดับแรก เพราะครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกองทุนแม่ของ
แผ่นดินนั้นมีความต้องการให้กองทุนแม่ของแผ่นดินดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มใจอยู่แล้ว
ให้แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะท�ำกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้ค้ายาเสพติด (แยกเป็นรายส�ำคัญ และรายย่อย)
2. ผู้เสพ (แยกเป็นเสพติดหนัก เสพติด เสพยังไม่ติด)
3. ผู้ต้องสงสัย (กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด)
4. ครอบครัวของกลุ่มปัญหาทั้ง 3 กลุ่มขั้นต้น
กิจกรรมที่ด�ำเนินการต่อกลุ่มปัญหาหลักนั้น ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ได้แก่
1. การให้กำ� ลังใจด้วยการทีค่ ณะกรรมการไปสร้างความเข้าใจว่าสมาชิกกองทุนแม่ของ
แผ่นดินทุกคนพร้อมให้ก�ำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีของเขา
2. การช่วยเหลือด้วยการสงเคราะห์ ให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มปัญหาและครอบครัวของเขา
ซึ่งหากต้องใช้เงินก็ ให้คณะกรรมการพิจารณาใช้เงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และให้มี
การรับความช่วยเหลือจากหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. การพบปะเยีย่ มเยียนอย่างใกล้ชดิ ของกรรมการอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ ๆ เพือ่ สร้าง
ความไว้วางใจให้กับกลุ่มปัญหาว่ากองทุนแม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือเขา
4. ส�ำหรับผูเ้ สพติดมากทีต่ อ้ งการเข้ารับการบ�ำบัดรักษาก่อนให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แล้วให้กลับมาฟื้นฟูที่ชุมชนโดยเร็ว
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมต่อกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นกลุ่มปัญหาในอนาคตของชุมชนนั้น
ให้คณะกรรมการพิจารณาด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้กบั เยาวชนทีเ่ ป็นสมาชิกของกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเป็นล�ำดับสองต่อจากการจัดกิจกรรมเพือ่ แก้ ไขปัญหาให้กบั กลุม่ ปัญหาโดยตรง ซึง่ อาจ
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา การศึกษา นันทนาการต่าง ๆ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ให้มีการกระท�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีของกลุ่มสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว ยังมีอีกกิจกรรมที่ต้องน�ำมาด�ำเนินการ คือ การแก้ ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่ ให้เกิดการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ถูกต้อง ตรงจุด โดยสันติวธิ ี โดยการให้อภัยทางสังคม นัน่ ก็คอื การน�ำผลผลิตที่ ได้จากขัน้ ตอนที่ 7
การประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันแก้ ไขปัญหา
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วิธีการด�ำเนินกิจกรรม
1. เชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตามอัตราส่วน 1/4) เข้าร่วมประชุมท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน                                       
2. เมื่อคณะกรรมการ เดินทางมาถึงส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการลง
ทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม
3. ท�ำพิธีเปิดการประชุม โดยการเชิญผู้อาวุโสที่เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยเครื่องสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกัน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ จากนั้น ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน น�ำกล่าวกฎชุมชน
เข้มแข็ง (กฎหลัก) และกฎระเบียบหมู่บ้าน (กฎรอง) กล่าวจบ เชิญสมาชิกฯ นั่ง                                            
4. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กล่าวจุดประกาย เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส�ำนึกถึงความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน                                           
5. จากนั้นเริ่มท�ำกิจกรรมแก้ ไขปัญหาผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้สงสัย ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยน�ำผลจากการด�ำเนินการขั้นตอนที่ 7 ซึ่งมีสมาชิกกองทุนแม่ที่ ได้รับการไว้วางใจให้เปิดดู
รายชือ่ ในการท�ำประชาคม โดยในขัน้ ตอนที่ 8 จะน�ำรายชือ่ มาแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบว่า
มีกี่คนที่ ค้า/เสพ/สงสัย                                      
6. ประธานกองทุนฯ จัดโต๊ะประชุมเป็นรูปครึง่ วงกลม ประธานกองทุนฯ น�ำแบบฟอร์ม
บัญชีรายละเอียดการประชาคมมาแจ้งให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ ไขเป็นราย ๆ ไป
7. โดยแจ้งชื่อผู้ท่ียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแจ้งจ�ำนวนคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
การแจ้งคะแนนจะแสดงให้เห็นว่า  บุคคลนั่นมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากน้อยขนาดไหน
ถ้าคะแนนยิ่งมากแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีการด�ำเนินการจริง เพราะมีสมาชิกรู้เห็นเป็น
จ�ำนวนมาก แต่ถา้ คะแนนมีน้อยให้มองว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งให้ดูพฤติกรรมของบุคคลนั้น                                                                                                     
8. สมมติว่า นาย ก. มีชื่อเป็น ผู้ค้า มีคะแนน 70 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิก 100 คน
แสดงให้เห็นว่า นาย ก. น่าจะเป็นผู้ค้าจริง เพราะมีคนเขียนชื่อ 70 คน                                                                  
9. จากนั้น ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถามในที่ประชุมว่า “ท่านใดรับผิดชอบดูแล
ครัวเรือน นาย ก.” ในที่ประชุมจะมี 1 คนที่ยกมือ เพราะกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ทุกคนดูแลสมาชิกตามอัตราส่วน (1/4) เมือ่ มีกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการดูแลครัวเรือน
นาย ก. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินถามต่อว่า “สามารถไปขอความร่วมมือกับ นาย ก. ให้
เลิกค้ายาได้หรือไม่” สมมติว่า กรรมการท่านนี้แจ้งว่า “ได้ครับ......เพราะว่า นาย ก.เป็นลูกเขย
ผมเอง” ในที่ประชุมรับทราบว่าให้กรรมการท่านนี้ ไปดูแลขอความร่วมมือ นอกจากนี้ยังเปิด
ให้กรรมการท่านอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย เพื่อที่จะหาวิธีการช่วยเหลือให้
นาย ก. กลับตัวกลับใจโดยการให้อภัยทางสังคม  
10. แต่ถ้าเกิดกรณี ไม่มีกรรมการท่านใดไปพูดคุยขอความร่วมมือกับ นาย ก. ให้เลิก
พฤติกรรมได้เลย สามารถมอบหมายให้ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ไปขอความร่วมมือ โดย
การน�ำกฎระเบียบหมูบ่ า้ นไปแจ้งให้ นาย ก. ตามข้อตกลงทีส่ มาชิกทีจ่ ะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามขั้นตอนที่ 3  
11. ด�ำเนินการแก้ ไขเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้กรรมการได้ขอความร่วมมือจนครบ
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ข้อเน้นย�้ำ  
1. การด�ำเนินการในขั้นตอนที่ 8 จะมีความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นประธานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จะต้องควบคุมการประชุมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ประชุม โดยการให้อภัยทางสังคมและสันติวิธี
2. การด�ำเนินการขั้นตอนที่ 8 ให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่า ผู้ค้า/ผู้เสพ/สงสัย
จะเลิกหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะใช้ระยะเวลาในการแก้ ไขปัญหาของชุมชน ประมาณ
1 เดือน

ขั้นที่ 9 รับรองครัวเรือนปลอดภัย
เป็ น การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ใน
การรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเดือนละ 1 ครั้ง และจัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์
ครัวเรือนปลอดภัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยธงสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องจัดหาโดยเงิน
จากกองทุนแม่ของแผ่นดินเท่านั้น ซึ่งจะท�ำให้ธงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อครัวเรือนที่ ได้รับ
และมีความศักดิส์ ทิ ธิส์ อื่ ถึงพระบารมีแม่ของแผ่นดิน ทีท่ ำ� ให้ครอบครัวของเขาได้รบั การรับรอง
ความปลอดภั ย ไม่ ต ้ อ งหวาดระแวงใครในชุ ม ชนเรื่ อ งยาเสพติ ด อี ก ต่ อ ไป เป็ น พื้ น ฐาน
ในการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กบั ประชาชน
ด้วยงานแก้ ไขปัญหายาเสพติดด้วย
การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การรับรองครัวเรือน และการมอบ
ธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย ดังนี้
1. การรับรองครัวเรือน
การรับรองครัวเรือนเป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญ การรับรองในครัง้ นีบ้ ทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการมีความส�ำคัญมาก เป็นเหมือนตัวแทนของพระองค์ท่านในการรับรองครัวเรือน
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยใช้วิธีการถามทีละครัวเรือน และให้
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ยกมือรับรอง ส�ำหรับการยกมือรับรองครัวเรือนของ
คณะกรรมการ จะต้องยกมือ 100% จึงจะถือว่าผ่านการรับรอง จากนัน้ มีการลงลายมือชือ่ ของ
คณะกรรมการในใบรับรองครัวเรือน เพื่อมอบให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิธีการด�ำเนินกิจกรรม
1. เชิญคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตามอัตราส่วน 1/4) เข้าร่วมประชุม
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
2. เมื่อคณะกรรมการเดินทางมาถึงส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. ท�ำพิธีเปิดการประชุม โดยการเชิญผู้อาวุโสที่เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนธูป บูชา
พระรัตนตรัย จากนัน้ เปิดกรวยเครือ่ งสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกัน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ จากนั้น ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน น�ำกล่าวกฎชุมชน
เข้มแข็ง (กฎหลัก) และกฎระเบียบหมู่บ้าน (กฎรอง) กล่าวจบ เชิญสมาชิกฯ นั่ง
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4. ประธานกองทุนฯ กล่าวจุดประกายปลุกจิตส�ำนึกให้คณะกรรมการในการรับผิดชอบ
ต่อการด�ำเนินการในขัน้ ตอนนี้ และให้สำ� นึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็น
ตัวแทนของพระองค์ พร้อมจัดเตรียมแบบฟอร์มใบรับรองครัวเรือน
5. ประธานกองทุนฯ น�ำทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในขั้นตอนที่ 2, 3
มาอ่านให้คณะกรรมการได้รับรองโดยการยกมือทีละครัวเรือน จนครบทุกครัวเรือน
6. ประธานกองทุนฯ ใช้ค�ำพูด “ครัวเรือนนาย ก. ปลอดยาเสพติดหรือไม่” เมื่อจบ
ค�ำถามของประธานกองทุนฯ คณะกรรมการทัง้ หมดใช้ดลุ พินจิ ของตนเองตัดสินในว่า ครัวเรือน
ของ นาย ก. ปลอดยาเสพติดจริงหรือไม่ ถ้าปลอดยาเสพติดก็ยกมือ แต่ถ้าเห็นว่ายังมีสมาชิก
ในครัวเรือน นาย ก. ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ปลอดยาเสพติด ก็ ไม่ยกมือ ประธานกองทุนฯ
ตรวจดูการยกมือของกรรมการ ถ้ามีการยกมือ 100% ถือว่า ครัวเรือนนั้นผ่านการรับรอง
แต่ถา้ มีกรรมการท่านใดท่านหนึง่ ไม่ยกมือ ถือว่าครัวเรือนนัน้ ไม่ผา่ นการรับรอง อ่านทุกครัวเรือน
พร้อมบันทึกในเอกสารผ่านหรือไม่ผ่าน (บัญชีรายชื่อฯ ตามแบบฟอร์มที่ 5 ภาคผนวก)
ข้อเน้นย�้ำ
1. ประธานกองทุนฯ ให้สงั เกตการณ์ ให้ความร่วมมือของกรรมการว่า มีการระมัดระวัง
ในการยกมือรับรอง หวั่นเกรงต่ออิทธิพลหรือไม่ ถ้าสังเกตเห็นคณะกรรมการ ไม่มั่นใจ
ไม่เข้มแข็ง ให้หาวิธีการแก้ ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดแถวเก้าอี้เป็นสองแถวหันหลังชนกัน
การใช้ผ้าสามเหลี่ยมปิดตา เป็นต้น
2. การรับรองครัวเรือน จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยทุก 1 เดือน จะต้องมีการรับรองครัวเรือนเป็นประจ�ำ เพื่อเป็นการรักษาสถานครัวเรือน
ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกลงในบอร์ดขั้นตอนที่ 10
2. การมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย
พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นพิธีที่จะต้องจัดอย่าง
สมพระเกียรติ สร้างความศักดิ์สิทธิ์ โดยน้อมน�ำสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์แบบ ปลูกจิตส�ำนึกให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมพิธี
ได้เห็นถึงพลัง และความศักดิ์สิทธิ์ของธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมมี
การมอบใบรับรองครัวเรือน (ใบรับรองฯ ตามแบบฟอร์มที่ 6 ภาคผนวก) ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้ร่วมกันลงนามรับรอง
การเตรียมการ
1. การจัดสถานที่กระท�ำพิธีฯ จัด ณ ส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งโดยปกติ
จะมีการจัดส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการถาวร ดังได้กล่าวมาข้างต้นอยูแ่ ล้ว เพียงแต่
มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามสมควร  
2. การเชิญส่วนราชการเข้าร่วมเท่าทีช่ มุ ชนจะมีขดี ความสามารถ เช่น เชิญผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด นายอ�ำเภอ ส่วนราชการที่อยู่ ในพื้นที่ เข้าร่วมเพื่อเป็นพยานในการประกาศไม่ยุ่งกับ
ยาเสพติด
3. จัดเตรียมธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้มีการประชุมในการ
จัดท�ำธงฯ ตามแบบทีก่ ำ� หนด (แบบธงฯ ตามภาพที่ 4 ภาคผนวก) ระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
ตามแต่ขีดความสามารถของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือน�ำเงินจากบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้
จัดหาธงฯ ก็สามารถด�ำเนินการได้  
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4. มีการซักซ้อมล�ำดับพิธี ขบวนแห่ฯ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทัง้ พิธกี ร ประธานกองทุนฯ
และสมาชิกกองทุนฯ (ก�ำหนดการพิธีฯ ตามแบบฟอร์มที่ 7 ภาคผนวก)
5. จัดเตรียมค�ำกล่าวของประธานในพิธี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตัวอย่าง
ค�ำกล่าวฯ ตามแบบฟอร์มที่ 8 และ 9 ภาคผนวก)
6. การแต่งกายของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมพิธี ให้ดูสวยงาม
เรียบร้อย มีพลัง
วิธีการด�ำเนินกิจกรรม
1. เริ่ ม จากจากขบวนแห่ อั ญ เชิ ญ ธงสั ญ ลั ก ษณ์ ค รั ว เรื อ นปลอดภั ย จากยาเสพติ ด
โดยแห่ ใช้เส้นทางในหมู่บ้านเป็นขบวนเดิน ประกอบด้วย วงเครื่องดนตรีดุริยางค์ กลองยาว
ดนตรีพื้นเมืองตามขีดความสามารถของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามด้วยป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานอัญเชิญธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด แถวสมาชิก
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบแถวธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เริ่มตั้ง ณ จุดเริ่มต้น (การจัด
ขบวนแห่ฯ ตามภาพที่ 5 ภาคผนวก)
2. เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประธานกองทุน
แม่ของแผ่นดินให้การต้อนรับท่านประธานในพิธีฯ
3. ขบวนแห่เริ่มขบวนเดินตามล�ำดับในข้อ 1 แห่มายังส�ำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
4. เมือ่ ขบวนแห่อญ
ั เชิญธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด มาถึง ณ บริเวณ
ส�ำนักงานฯ ให้ผทู้ ถี่ อื หรืออัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานอัญเชิญธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย
จากยาเสพติด น�ำมาวางยังทีท่ จี่ ดั เตรียมไว้ โดยเมือ่ อัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้าบริเวณส�ำนักงาน พิธีกรกล่าว
“ถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งหมดตรง” ผู้เข้าร่วมพิธีและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินลุกขึ้นยืนถวายความเคารพฯ
จากนั้นผู้ที่อัญเชิญพระฉายาลักษณ์น�ำพระฉายาลักษณ์วางยังจุดที่เตรียมไว้ ผู้ถือพานพุ่มเงิน
พุ ่ ม ทอง และพานอั ญ เชิ ญ ธงสั ญ ลั ก ษณ์ ค รั ว เรื อ นปลอดภั ย จากยาเสพติ ด วางตามล� ำ ดั บ
เมื่อเรียบร้อย พิธีกรบอกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งลง
5. พิธีกรกล่าวน�ำเล่าเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินพอสังเขป
6. จากนั้นพิธีกรด�ำเนินการตามล�ำดับก�ำหนดการ

ขั้นที่ 10 รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด แม้ว่า
จะมีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดแล้ว ก็ยังคงต้องด�ำเนินการต่อไป
ส�ำหรับธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้สมาชิกน�ำไปแขวนไว้หน้าบ้าน
เพือ่ แสดงออกและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น ทัง้ ยังเป็นสิง่ ไว้เตือนใจสมาชิก
ในครัวเรือนไม่ ให้กระท�ำผิดกฎ
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เพือ่ เป็นการติดตัง้ ระบบการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กบั ชุมชนเข้มแข็งกองทุนแม่ของ
แผ่นดินให้เป็นชุมชนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนได้ตลอดไปด้วยชุมชน
เอง ในขั้นนี้จึงถือเป็นขั้นตอนการเสริมความมั่นคง โดยเป็นการที่สมาชิกยอมให้คณะกรรมการ
พิจารณาลงความเห็นต่อครัวเรือนที่เคยผ่านการรับรองแล้วว่า หากปล่อยให้คนในครัวเรือนไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออยู่ ในข่ายสงสัยอีก จะยอมให้ยกเลิกการรับรองและปลดสัญลักษณ์
คืนให้กบั คณะกรรมการ ซึง่ จะมีการพิจารณาทุกรอบ 1 เดือน โดยเป็นการพิจารณาในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการต่อจากวาระการพิจารณารับรองครัวเรือนประจ�ำเดือน
เมื่อมีการติดตั้งระบบนี้ ได้แล้ว จะท�ำให้ครัวเรือนช่วยกันดูแลครัวเรือนเองอย่างมั่นคง
ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนดูแลชุมชนเอง ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันภัยยาเสพติด
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเน้นย�้ำ
       1. การรับรองครัวเรือนปลอดภัยโดยคณะกรรมการ จะต้องด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลลงในบอร์ดขั้นตอนที่ 10 (บอร์ดการบันทึกฯ
ตามภาพที่ 6 ภาคผนวก) เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
      2. จะต้องจัดกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งของชุมชน
การปฏิบัติของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สามารถด�ำเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างหลากหลายตามศักยภาพและบริบทของพืน้ ที่ โดยใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สรุปกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด�ำเนินการได้เบื้องต้น ดังนี้
• กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน
• กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การอบรมศาสนธรรม
การจั ด กิ จ กรรมครอบครั ว สั ม พั น ธ์ การจั ด กิ จ กรรมทางเลื อ กให้ เ ด็ ก และเยาวชน (กี ฬ า 
นันทนาการ ฯลฯ)
• กิจกรรมแก้ ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เช่น การส่งบ�ำบัดรักษายาเสพติด
การดูแลช่วยเหลือให้ทุนประกอบอาชีพเพื่อการปรับตัวสู่สังคม
• กิจกรรมเสริมสร้างความดี ในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่าง
• กิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุม่ การสร้างความตืน่ ตัว การประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนในลักษณะของศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิด
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
• กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
• กิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดทอน
หรือขจัดความเดือดร้อนตามหลักเมตตาธรรม ทั้งนี้ อาจมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือในรูปแบบ
ตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งผู้รับการสงเคราะห์จะคืนกลับมาหรือไม่ และแต่กรณี หรือตามแต่
จะตกลงกัน
• กิจกรรมในการจัดหาธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

56 |

หมายเหตุ โดยที่กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้น จึงไม่สมควรที่จะน�ำกองทุนนี้ ให้กู้ยืม
คิดดอกผลจากการกู้ยืมเช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ เว้นแต่การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์
และผูท้ ี่ ได้รบั การสงเคราะห์จะส่งคืนพร้อมอาจสมทบเงินจ�ำนวนหนึง่ เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ด้วยความสมัครใจ
ข้อเน้นย�้ำ
1. การมอบเงินช่วยเหลือให้กบั สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องท�ำพิธมี อบต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ เพือ่ ให้ผู้ ได้รบั การช่วยเหลือส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น
ที่ ให้การช่วยเหลือ ในฐานะเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จะต้องมีการน�ำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง
การหาเงินสมทบ
1. จากการบริจาคสมทบของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จากการจัดท�ำกิจกรรมเพื่อหารายได้อื่น ๆ
ข้อเน้นย�้ำ การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีการหมุนเวียนเงินในบัญชีน�ำมา
ใช้จ่ายตามแนวทาง และหาสมทบอย่างต่อเนื่อง อย่าให้หมดจากบัญชี
การพัฒนาและขยายการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การด�ำเนินการเพือ่ ให้เป็นหมูบ่ า้ น/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง จ�ำเป็นต้อง
มีกระบวนการในการสร้าง รักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจในปรัชญาของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและ
ความยัง่ ยืนในการเป็นหมูบ่ า้ น/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง ดังนัน้ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ในการขยายแนวคิดการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ควรด�ำเนินการในรูปแบบของ
“เครือข่าย” โดยพัฒนาจากเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ตามล�ำดับ
เพือ่ ท�ำหน้าที่ ในการถักทอประสานกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ และขยายผลให้พนื้ ทีอ่ น่ื ๆ ได้นำ� ไปปรับใช้ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สังเขปรายวิชาที่ 5
การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการหมูบ่ า้ นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ประเมินหมู่บ้านตาม
เกณฑ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ และจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ประเด็นเนื้อหา

1. วิ ธี ก าร/ขั้ น ตอนการจั ด ตั้ ง ต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย ขยายความคิด พิชิตปัญหายาเสพติด รักษาชีวิตชุมชมเข้มแข็ง
2. เกณฑ์การประเมินหมูบ่ า้ นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ
3. การประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ และจัดท�ำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

วิธีการ/เทคนิค

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. จัดให้มีการประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ และจัดท�ำแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

1. Power Point
2. โสตทัศนูปกรณ์  
3. แบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. แบบแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

การประเมินผล

1. การสังเกต
2. ถาม-ตอบ
3. แบบประเมิน
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กระบวนการขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน
1

เตรียม/คัดเลือกพื้นที่

โดย พิจารณาจากหมู่บา้ น ศกพ.
เป็นอันดับแรก

2

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
เป็นต้นแบบ/ดูงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

- ขยายผลรับสมัครสมาชิก
- ทอดผ้าป่า /จัดหาทุนเพิ่ม
- รับรอง/ขยายผล ครัวเรือน
- จัดสวัสดิการให้สมาชิก เช่น
เจ็บป่วย เด็กเกิด เสียชีวิต
ทุนการศึกษา
- ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
- ศึกษาดูงาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัด Mobile Unit ให้ความรู้
- กิจกรรมวันแม่ /วันพ่อ
- ดารงชีวิตตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง
-เชื่อมโยงเครือข่าย
-จัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่
25 พ.ย. ของทุกปี

ระดับ A :มีความพร้อมเข้มแข็ง
3,696 แห่ง

เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน
1. การบริหารจัดการ
2. บริหารเงินกองทุน
3. ดาเนินงานด้านยาเสพติด
4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ระดับ B : พร้อมพัฒนาเป็น A
9.479 แห่ง
ระดับ C :ต้องปรับปรุง
2,839 แห่ง

กองทุนแม่ฯ ปี 47-56 16,014 แห่ง

ป้องกันยาเสพติด

แก้ไขปัญหายาเสพติด

- แข่งขันกีฬาเยาวชน
- สร้างลานกีฬา
- ขยายต้นกล้าโรงเรียน
- ตั้งด่านตรวจ
- สนับสนุนอุปกรณ์/ตรวจฉี่
-สนับสนุนกิจกรรม To be
number one

4

ประเมิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

- ดาเนินตาม 10 ขั้นตอน
- รับเงินพระราชทาน 8,000 บาท

ตามเกณฑ์
ป.ป.ส.

ไม่ผ่าน

พัฒนาต่อ

6

3

ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

- เลือกกรรมการ - กาหนดกติกา
- รับสมัครสมาชิก - ระดมทุน/เปิด บช

5

ตรวจสุขภาพกองทุนแม่/
เครื่องมือวางแผนพัฒนากองทุนแม่
กองทุนแม่ ปี 47-58 = 18,497 แห่ง
มีสมาชิก
1,830,411 คร.
มีเงินกองทุนแม่ฯ 558,102,138 บ.

ยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประชาสัมพันธ์

- ขยายผลรับสมัครสมาชิก
- สนับสนุนผู้บาบัดเข้าค่าย
- สนับสนุนอาชีพผู้ผ่าน
การ
บาบัดตามความสมัครใจ
และศักยภาพของกองทุน

อื่นๆ

- กองทุนแม่ฯดีเด่น
- ครัวเรือนต้นแบบสีขาว
- มอบธงสัญญลักษณ์กองทุน
- มหกรรมกองทุนแม่/วันยาเสพติดโลก
- พิธีแห่เงินพระราชทานขวัญถุง
- วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/ทีวี
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัย
ยาเสพติด

- ปลูกป่า
- พัฒนาสิ่งสาธารณ
ประโยชน์
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เช่น น้าท่วม ไฟไหม่
ตารวจ/ทหารบาดเจ็บ
- มอบทุนการศึกษา

การขับเคลื่อน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย..กรมการพัฒนาชุมชน

ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

แนวทางขั้นตอนการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

คัดเลือกเป้าหมาย
1.เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2. สารวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ขยายความคิด
3.ทาความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน

6.ตั้งกฎชุมชน
เข้มแข็ง

4.จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่

5.รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

พิชิตปัญหายาเสพติด

7.ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ยาเสพติด

8.จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(เปิดบัญชี ธ.)

9.ประชาคมคัดแยก
ด้วยสันติ

รักษาชีวิตชุมชนเข้มแข็ง
10.จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนือง

คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
เกณฑ์ ป.ป.ส.
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
ต้องผ่านเกณฑ์บังคับ 4 ข้อ
(ข้อ 7 - 10) และข้ออื่นๆ อีก
3 ข้อขึ้นไป

11.รับรองครัวเรือนปลอดภัย

12.รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

ขยายความคิด
3. ทาความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน

1. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2. สารวจคุณสมบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน

2.1 นาหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน
2.3 ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิตย์
2.4 มีกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
2.5 มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะ และบังคับใช้อย่างจริงจัง
2.6 มีกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการมอบหมายภารกิจที่
ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังเป็นลายลักษณ์อักษร
2.7 มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง
2.8 มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
2.9 มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.10. มีการจัดตั้งกองทุนแม่ฯ
2.11. มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่างๆ
2.12. มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่าเสมอ
กรมการพัฒนาชุมชน

1) รับรองครัวเรือนว่าปลอดภัยแล้ว มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดให้กับ
ครัวเรือนนั้น เพื่อรณรงค์ครัวเรือนปลอดยาเสพติดให้มากที่สุด
2) รับรองบุคคล เป้าหมาย ในการดาเนินงานระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน คือ ป้องกันส่วนดี และ แก้ไข
ส่วนเสียให้ทาความเข้าใจเพิ่มเติมว่ากองทุนแม่ฯ ต้องมีกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน
และไม่ได้ความว่าดาเนินงานทั้งหมู่บ้าน แต่ผลการดาเนินงานอาจส่งผลดีต่อประชาชนทั้งหมู่บ้าน

4. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วาระการปฏิบัติหน้าที่ คราวละ 2 ปี โดยให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่ใน เดือนมกราคมของปี
ถัดไป (วาระการดารงตาแหน่งอยู่ที่กองทุนตกลงกัน)
เงื่อนไขของคณะกรรมการ : ทุกคนต้องยอมรับว่าจะไม่ขอรับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง หรือค่าตอบแทนใดๆ
จากการปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้ร่วม สนองพระราชปณิธานและเป็นโอกาสในการทําความดีเพื่อแผ่นดิน
เท่านั้น
กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มี 10 ประการ ได้แก่
สัดส่วนกรรมการ 1 คน ให้ดูแลต่อครัวเรือนสมาชิกไม่เกิน 5 ครัวเรือน (1 : 5) หรือตามความเหมาะสม
1. รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เป็นตัวอย่างในการแสดงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ร่วมบริหารและดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ให้หยุดนิ่ง ให้มีความต่อเนื่องอยู่เสมอ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธา กองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการ
ปฏิบัติและด้วยการเชิญชวน
5. ดูแลครัวเรือนสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินตามที่ได้อาสาดูแลหรือ ได้รับมอบอย่างใกล้ชิด
6. ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามปรัชญาของโครงการ
7. ดาเนินการจัดเก็บเงินกองทุนแห่งศรัทธาจากสมาชิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน
8. ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อขยายกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางแห่งปัญญา
9. ร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้นาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุมชนอย่างยั่งยืน
10. ดาเนินการใดๆ ตามความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ให้ผู้นาธรรมชาติ (ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ) มีบทบาทให้มาก ที่สุด คือ เป็นประธานกรรมการ และให้ผู้นา
ทางการ ได้แก่ ผู้นาท้องที่ /ผู้นาท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษา (หากผู้นา ทางการยังมีบทบาทในการเป็นประธาน
อย่างต่อเนื่องอยู่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่นั้นต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร)

กระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการจัดตั้งที่ปรึกษา 2 ประเภท

ที่ปรึกษาเป็นคน
ในหมู่บ้าน/
ชุมชน

• ปราชญ์ ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิใน
หมู่บ้าน

ที่ปรึกษาจาก
ส่วนราชการ

• ศป.ปส.อ. , เครือข่ายกองทุนแม่
ระดับอาเภอ ,พัฒนากร,
ปลัดอาเภอ, เจ้าหน้าที่ อปท.ฯลฯ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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ต้องยอมรับกฎชุมชน
เข้มแข็ง 7 ประการ
(กฎหลัก)

ทุ ก คนในครั ว เรื อ นยิ น ดี
บริจาคเงินเป็นทุนศรัทธา
1 บาท/คน/สัปดาห์ หรือ
ต า ม ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ห็ น
ร่วมกัน

- ครัวเรือนที่พบปัญหาหรือไม่มีความปลอดภัยจากยาเสพติด การสมัครของครัวเรือน
ประเภทที่สองนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ฯให้การดูแลคนในครอบครัวของเขา เพื่อให้ได้รับ
การแก้ไขด้วยระบบชุมชนเข้มแข็งซึ่งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแสดงว่าคนในครอบครัวของเขา
พร้อมให้กรรมการและสมาชิกใน ชุมชนดูแลเขาได้ ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายหลัง

ต้องยอมรับการดูแลของ
กรรมการในการตักเตือน
ทุ ก คนในครอบครั ว ได้
การสมัครใจเข้าร่วมเป็น
ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น แ ม่ ฯ
ของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น
ห ม า ย ถึ ง ทุ ก ค น ใ น
ค รั ว เ รื อ น นั้ น ไ ด้ เ ป็ น
สมาชิกกองทุนแม่ฯ

ยอมรับการตักเตือน

- ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดมาก่อนแล้ว การสมัครของครัวเรือนประเภท
นี้เพื่อต้องการให้คณะกรรมกองทุนแม่ฯ รับรองความปลอดภัยให้กับครัวเรือน และเพื่อร่วมแสดง
ศรัทธาว่าครัวเรือนของเขาต้องการสนับสนุน ให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป
ภายใต้พระบารมีแม่ของแผ่นดิน

บริจาคทุนตั้งต้น

ร่วมด้วยความสมัครใจ

เงื่อนไขในการรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น
กาหนดไว้ 3 ประการ ได้แก่

ยอมรับกติกา

ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ฯ มี 2 ประเภท

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

พิชิตปัญหายาเสพติด
กฎหลัก เป็นกฎที่กาหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน นาไปใช้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งประเทศ
และกฎรอง เป็นกฎ ที่ชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์

กฏหลัก

กาหนดให้ใช้เหมือนกันทุกกองทุน (พุทธศาสนา เรียกว่า หลักอปริหานิยธรรม ) มี ๗ ประการ ประกอบด้วย

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

สมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิตย์
สมาชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกัน ท ำกิจที่พึงกระทา โดยพร้อมเพรียงกัน
สมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหา
สมาชิกให้การยอมรับและเคารพผู้อาวุโส
สมาชิกให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และคน
ที่ยากจนกว่า
๖) สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๗) สมาชิกช่วยกันทานุบารุงศาสนา

กฏรอง กฎซึ่งเป็น ที่ยอมรับของชุมชนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านยาเสพติด เป็นไป ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน
8)ก..........
แต่
ารกาหนดกฎใดๆต้องไม่ขัดกับหลักการสันติวิธีอย่างเด็ดขาด เช่น กาหนดให้มีการลงโทษทางสังคมที่ทาให้เกิดความรู้สึกคับ
ข้องใจของสมาชิก หรือให้มีการตัดสิทธิ์ในชุมชน ฯลฯ ควรกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้สึกในเชิงบวกต่อสมาชิกเท่านั้น

กระทรวงมหาดไทย

5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6. ระดมทุน เปิดสมุดบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู.่ ...ต....”
ทุนศรัทธา เป็นทุนตั้งต้น โดยทุนนี้จะแสดงถึง ศรัทธาของสมาชิกว่า หากต้องการป้องกันปัญหา
การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ให้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว จ าเป็ น ที่ พวกเราจะต้ อ งมี ศ รั ท ธา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย โดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น นี้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การซื้ อ ประกั น ภั ย ยาเสพติ ด
ซึ่งมีราคาเพียง 1 บาท/คน/สัปดาห์ หรือตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน เท่านั้น เช่น หากครัวเรือนใด
มีสมาชิก 5 คน ก็ให้บริจาค 5 บาท/สัปดาห์ หรือตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน ให้กับคณะกรรมการ
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ทุกคนมีการคิดห่วงใยกันเรื่องยาเสพติดในครอบครัวนั่นเอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ทุนปัญญา ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเป็นระยะในการทีจ่ ะขยาย
กองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยปัญญาของคณะกรรมการแต่ละกองทุนด้วย
วิธีการต่างๆ สาหรับกิจกรรมใด ๆ บางกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ
ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นส่วนของเงินที่ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยเมื่อนามาผสมรวมกับทุนศรัทธา
และทุนปัญญาแล้วทาให้ทุนทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็น “กองทุน
แม่ของแผ่นดิน”

กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ฯของแผ่นดิน
1. การจัดหาธงสัญลักษณ์กองทุน
แม่ของแผ่นดินเพื่อรับรองครัวเรือน
ปลอดภัย

2. การสนับสนุนกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มบาบัด ฯลฯ

การใช้จ่ายเงินกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

3. การใช้จ่ายเพื่อรักษากฎชุมชน
เข้มแข็ง เช่น กิจกรรมเยาวชน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

4. การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที่ดาเนินการ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ตามความเหมาะสม ได้แก่
(1) การให้กาลังใจ ด้วยการที่คณะกรรมการปาร้างความเข้าใจว่าสมาชิก กองทุนแม่ของ
แผ่นดินทุกคนพร้อมให้กาลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีของเขา
(2) การช่วยเหลือด้วยการสงเคราะห์ให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มปัญหาและครอบครัวของเขา ซึ่งหาก
ต้องใช้เงิน ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาใช้เงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และให้มีการรับความ
ช่วยเหลือจากหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการ กาหนด
(3) การพบปะเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มปัญหาว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีความจริงใจที่จะ
ช่วยเหลือเขา
(4) สาหรับผู้เสพติดมากที่ต้องการเข้ารับการบาบัดรักษาก่อน ให้ คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แล้วให้กลับมาฟื้นฟูที่ชุมชนโดยเร็ว
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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7. ประชาคัดแยกด้วยสันติวิธี การคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องฯ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

รักษาชีวิตชุมชนเข้มแข็ง

8. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิก
แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะทากิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม
(1) ผู้ค้ายาเสพติด (แยกเป็นรายใหญ่ รายย่อย)
(2) ผู้เสพ (แยกเป็น เสพติดหนัก เสพติด เสพยังไม่ติด)
(3) ผู้ต้องสงสัย (กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด)
(4) ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์การประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน

11.รับรองครัวเรือนปลอดภัย

แต่ละเกณฑ์แบ่งเป็นค่าคะแนน A B C D F

 การปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย
(1) การรับรองครัวเรือน
(2) การมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย

1

ป.ป.ส.

12. รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. ต้องผ่านตรวจสุขภาพกองทุนแม่
2. ต้องการประเมินของ ปปส. จึงจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน ฯ
ทั้งนี้จังหวัดจะมีการประชุมชี้แจงต่อไป

ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2

สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน

3

12 ข้อ5 4
6

ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน ในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิตย์
มีกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะและบังคับใช้อย่างจริงจัง
มีกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างเป็นระบบและมีการมอบหมายภารกิจ
ที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังเป็นลายลักษณ์อักษร

มีระบบตรวจสอบครัวเรือนที่ผ่านการรับรองและได้รับธงสัญลักษณ์ ทุกรอบ 1 เดือน
หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้สามารถปลดธงคืนกรรมการกองทุนได้
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์การประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน

แบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แต่ละเกณฑ์แบ่งเป็นค่าคะแนน A B C D F
กิจกรรม/ขั้นตอน

7

มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง

8

ป.ป.ส.

มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

9

12 ข้อ1110
12

มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ

มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่าเสมอ

ต้องมีผลประเมิน ได้คะแนน A ไม่ต่ากว่า 7 ข้อ (ข้อ 7, 8, 9, 10 ต้องได้คะแนน A)

1. ผู้นาเข้มแข็ง
มีกิจกรรมรูปธรรม

ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน
A
- ผู้ นาเข้าร่วมกิจกรรม
ของห มู่ บ้ า น /ชุ ม ช น
ทุกครั้ง
- ผู้ น าอ านวยความ
สะดวกและร่ ว มแก้ ไ ข
ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนอย่ า ง
เต็มที่
- ผู้ น าสามารถผลั กดั น
ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น
กิ จ ก ร ร ม ใ น พื้ น ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

B
- ผู้นาเข้าร่วมกิจกรรม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน
บ่อยครั้ง
- ผู้นาอานวยความ
สะดวกและร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน/ชุมชนตาม
สมควร
- ผู้นาสามารถผลักดัน
ให้เกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนได้ตาม
สมควร

C
- ผู้นาเข้าร่วมกิจกรรม
ของหมู่ บ้ า น /ชุ ม ชน
นาน ๆ ครั้ง
- ผู้ น าอ านวยความ
สะดวก และร่วมแก้ไข
ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
นาน ๆ ครั้ง
- ผู้นาสามารถผลักดัน
ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น
กิ จ ก ร ร ม ใ น พื้ น ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้บ้าง
นาน ๆ ครั้ง

D
- ผู้ น ามั ก จะไม่ เ ข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
- ผู้นาไม่เคยอานวย
ความสะดวก และ
ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เกิดขึ้น ในหมู่บ้ าน/
ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ผลการ
ประเมิน
A
B
C
D
F

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองและเสนอรายชื่ อ เป็ น
“หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ” ต้องมีผลการประเมิน
ภาพรวมเป็น A เท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. จากเกณฑ์การประเมิน 12 ข้อ ต้องมีผลการประเมิน
เป็น A ไม่น้อยกว่า 7 ข้อ
2. ใน 7 ข้อนั้นต้องมีกิจกรรมบังคับ ข้อ 7, 8, 9 และ
10 โดยทั้ง 4 ข้อ ต้องมีผลการประเมินเป็น A เท่านั้น

F
- ผู้ น าไม่ เ คยเข้ า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ใด ๆ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
- ผู้ น า ไ ม่ เ ค ย
อานวยความ
สะดวก และ
ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
หมู่บ้าน/ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์
สานักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ
ผลการประเมินหมู่บ้านของเรา
(ตามแบบประเมิน)
• ให้ทุกท่านดาเนินการประเมินหมู่บ้านของตนเอง
• คิดค่าคะแนนว่าหมู่บ้านของเราผ่านเกณฑ์กี่ข้อ อะไรบ้าง และมีข้อใดไม่ผ่านเกณฑ์
• จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน *
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ หมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตาม
เกณฑ์การประเมินที่ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ก�ำหนด และเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง หมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ชื่อว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

การส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย

   1.1 พิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นล�ำดับแรก
   1.2 ส�ำรวจคุณสมบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
      เนือ่ งจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นกองทุนทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ หมูบ่ า้ น/ชุมชนใดทีจ่ ะ
ได้รับพระราชทานนั้น จ�ำเป็นจะต้องคัดเลือกเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพไม่ ได้เน้นว่า
จะต้องมีจ�ำนวนมาก ซึ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อไปนี้
    
1) มีการพัฒนาหรืออบรมผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
    
2) ผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง สามัคคีกัน และมีกิจกรรมที่ ได้
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
    
3) มีกฎระเบียนหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
    
4) มีการประชุมหารือในหมูบ่ า้ น/ชุมชนเป็นนิตย์ โดยเริม่ และเลิกประชุมอย่าง
พร้อมเพียงกัน
    
5) มีการรวมกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างหลากหลาย
    
6) มีการเฝ้าระวังในหมูบ่ า้ น/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีการมอบหมายภารกิจ
ที่ชัดเจน เช่น การจัดเวรยามดูแลความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
    
7) มีการส�ำรวจปัญหายาเสพติดและยอมรับผลไม่ปิดบัง
8) มีการจัดกลุ่มกิจกรรมเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมมาก
9) มีกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดที่ตรงกับสถานการณ์และ
สาเหตุของปัญหา
10) มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมกองทุน
แม่ของแผ่นดินอย่างกว้างขวาง
11) มีกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนอื่น ๆ ภายในหมู่บ้าน/
ชุมชนทีน่ ำ� มาใช้ ในกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภายในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยกองทุน
ที่มีอยู่เหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบริหารจัดการที่ดี
12) คนในหมู่บ้าน/ชุมชนกระตือรือร้นที่จะไปศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินแห่งอื่น
* คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
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หมู่บ้าน/ชุมชน

13) มีกิจกรรมขยายทุนทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
14) ได้รบั รางวัลต่าง ๆ ทีแ่ สดงถึงความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชนหลายรางวัล
15) มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ ใน

2. ขยายความคิด

2.1 ท�ำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน (ขั้นที่ 1 กองทุนแม่ฯ)
2.2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ขั้นที่ 2 กองทุนแม่ฯ)
2.3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ (ขั้นที่ 3 กองทุนแม่ฯ)

3. พิชิตปัญหายาเสพติด

3.1 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง (ขั้นที่ 4 กองทุนแม่ฯ)
3.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด (ขั้นที่ 5 กองทุนแม่ฯ)
3.3 จัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด (ขั้นที่ 6 กองทุนแม่ฯ)
3.4 ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี (ขั้นที่ 7 กองทุนแม่ฯ)

4. รักษาชีวิตชุมชนเข้มแข็ง

4.1 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิก (ขัน้ ที่ 8 กองทุนแม่ฯ)
4.2 รับรองครัวเรือนปลอดภัย (ขั้นที่ 9 กองทุนแม่ฯ)
4.3 รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง (ขั้นที่ 10 กองทุนแม่ฯ)

ตัวชี้วัดหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
       การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับพระราชทานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 12 ข้อ ดังนี้ (แบบประเมินคัดเลือกฯ และขั้นตอนการน�ำ
เข้าข้อมูลฯ ตามฟอร์มที่ 12 และ 13 ภาคผนวก)
1. ผู้น�ำเข้มแข็ง มีกิจกรรมรูปธรรม
ผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความส�ำคัญในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง วิทยากรจะต้องให้องค์ความรู้กับผู้น�ำชุมชนอย่างถ่องแท้ เมื่อ
ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น/ชุมชนมีความรูฯ้ ก็จะสามารถกล้าคิด กล้าท�ำ ในการด�ำเนินงานตามแนวทาง หรือ
องค์ความรู้ เพราะฉะนั้น ตัวชี้วัดที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดอยู่ที่ผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อที่จะขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาหมู่บ้านไปตามแผนที่ ได้วางไว้ น�ำไปสู่การเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
2. สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือ
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในหมูบ่ า้ นซึง่ เมือ่ ผูน้ ำ� คิดแผนงานจะด�ำเนินการเพียงแค่
กลุม่ ของผูน้ ำ� ย่อมไม่สำ� เร็จ ต้องอาศัยสมาชิกในหมูบ่ า้ นในการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม สังเกต
ได้จากการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ด้าน ของหมู่บ้าน/ชุมชน สมาชิกในหมู่บ้านให้ความร่วมมือกัน
หรือไม่
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3. ประชุมหารือในหมูบ่ า้ น/ชุมชนในเรือ่ งยาเสพติดอยูเ่ ป็นนิจอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อร่วมแก้ ไขปัญหา
การแก้ ไขปัญหาของหมูบ่ า้ น/ชุมชนมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้หมูบ่ า้ น/ชุมชน ได้รปู้ ญ
ั หา
ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน น�ำปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/
ชุมชนมาหารือเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติด จะต้องมีการบันทึกการประชุมแนวทางแก้ ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
4. กิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนด�ำเนินการโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจและการกระท�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่
• กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็น โดยมีพนื้ ฐานมาจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของสังคมไทย สมารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ ได้ตลอด
เวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัยและวิกฤติ เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา
• คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติตนได้ ใน
ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
• ค�ำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
เมือ่ ทุกครัวเรือนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอมี พอกิน สมาชิกในครัวเรือนก็จะไม่ ไปยุง่
กับยาเสพติด  
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5. มีกฎทางสังคมเรื่องยาเสพติดและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

การแก้ ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะน�ำมาตรการทางสังคมมาใช้กับสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน เพราะเป็นการแก้ ไขปัญหาของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชนโดยสันติวธิ ี เพราะฉะนัน้ หมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะต้องน�ำมาตรการสังคม
มาใช้ มีการปรับปรุงมาตรการทางสังคมให้เป็นปัจจุบัน สมาชิกในหมู่บ้านจะต้องมีส่วนร่วม
ในการตั้งกฎชุมชน

6. มีกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบและมอบหมาย
ภารกิจที่ชัดเจน
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการฝึกให้ชุมชนได้ดูแลชุมชน ก�ำหนด
มาตรการการเฝ้าระวังปัญหาของชุมชนในทุก ๆ ด้าน โดยน�ำก�ำลังประชาชนที่มีอยู่ เช่น ชรบ.
อปพร. ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

7. มีการค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า อยู่เสมอโดยไม่ปิดบัง

หมูบ่ า้ นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการประชาคมค้นหา
ปัญหายาเสพติดอยู่เสมอ ซึ่งจะตรงกับขั้นตอนที่ 7 ของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพือ่ หาวิธกี ารในการร่วมกันแก้ ไขปัญหา เป็นตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งมีผลการด�ำเนินการอยู่ ในเกณฑ์ดมี าก

8. มีกิจกรรมป้องกัน/แก้ ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด สามารถด�ำเนินการได้หลาย ๆ กิจกรรม
ในวันส�ำคัญต่าง ๆ หรือการคิดริเริ่มของผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน น�ำสมาชิกในหมู่บ้าน เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อปลูกจิตส�ำนึกเรื่องปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมี
ผลการด�ำเนินการอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก

9. กิจกรรมประชามติคนในหมู่บ้าน/ชุมชนยินดีเข้าร่วม

การจะสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชนจะต้อง
ท�ำประชามติของคนในชุมชน ว่าเห็นชอบเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพราะ
การด�ำเนินงานการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะด�ำเนินงานเฉพาะผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ ได้
จะต้องอาศัยคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือ เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีผลการด�ำเนินการอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก

10. มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อน�ำมาใช้ ในกิจกรรม
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด และมีการบริหารจัดการกองทุนด้วย
ความเรียบร้อย
การจัดตั้งกองทุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด เป็นทุนศรัทธา  ที่จะร่วมกันจัดตั้งกองทุนฯ
เพือ่ น�ำมาใช้ ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด เพือ่ เป็นกองทุนในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อรองรับทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีผลการด�ำเนินการอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก
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11. มีการบูรณาการกับองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ

มีความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม

12. มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีอย่างสม�่ำเสมอ

หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญของชาติ อยู่เป็นประจ�ำ คนในหมู่บ้านมี
ความส�ำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อเน้นย�้ำ
กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ ข้อ 7, 8, 9, 10

66 |

แบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี............................
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.............................................................หมู่ที่.......................ตำบล/เทศบาล
ตำบล/แขวง..................................................................
อำเภอ/เทศบาลนคร เมือง/เขต..........................................จังหวัด..........................................
กิจกรรม/
ขั้นตอน
1. ผู&นำเข&มแข็ง
มีกิจกรรม
รูปธรรม

A
- ผู&นำเข&าร8วม
กิจกรรมของ
หมู8บ&าน/ชุมชน
ทุกครั้ง
- ผู&นำอำนวย
ความสะดวกและ
ร8วมแก&ไขปJญหาที่
เกิดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
อย8างเต็มที่
- ผู&นำสามารถ
ผลักดันให&เกิด
การขับเคลื่อน
กิจกรรมในพื้นที่
หมู8บ&าน/ชุมชน
ได&อย8างต8อเนื่อง

2. สมาชิกใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
ให&ความ
ร8วมมือ

- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
ร&อยละ 80 ขึ้นไป
เข&าร8วมกิจกรรมที่
จัดขึ้นในหมู8บ&าน/
ชุมชน

3. ประชุม
หารือใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
เรื่องยาเสพติด
อยู8เป`นนิจ
อย8างน&อย
เดือนละ 1

- หมู8บ&าน/ชุมชน
มีการประชุม
หารือเรื่อง
ยาเสพติด อย8าง
น&อยเดือนละ 1
ครั้ง

ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
B
C
- ผู&นำเข&าร8วม
- ผู&นำเข&าร8วม
กิจกรรมของ
กิจกรรมของ
หมู8บ&าน/ชุมชน หมู8บ&าน/ชุมชน
บ8อยครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
- ผู&นำอำนวย
- ผู&นำอำนวย
ความสะดวก
ความสะดวก
และร8วมแก&ไข
และร8วมแก&ไข
ปJญหาที่เกิดขึ้น ปJญหาที่เกิดขึ้น
ในหมู8บ&าน/
ในหมู8บ&าน/ชุมชน
ชุมชนตาม
นาน ๆครั้ง
สมควร
- ผู&นำสามารถ
- ผู&นำสามารถ ผลักดันให&เกิด
ผลักดันให&เกิด การขับเคลื่อน
การขับเคลื่อน กิจกรรมในพื้นที่
กิจกรรมในพื้นที่ หมู8บ&าน/ชุมชน
หมู8บ&าน/ชุมชน ได&บ&างนาน ๆ
ได&ตามสมควร
ครั้ง
- ครัวเรือนใน
- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/ชุมชน หมู8บ&าน/ชุมชน
ร&อยละ 70 ขึ้น ร&อยละ 60
ขึ้นไป เข&าร8วม
ไป เข&าร8วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น
กิจกรรมที่
ในหมู8บ&าน/ชุมชน
จัดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน

- หมู8บ&าน/ชุมชน
มีการประชุม
หารือเรื่องยา
เสพติด
อย8างน&อย 2
เดือน ครั้ง

- หมู8บ&าน/ชุมชน
มีการประชุม
หารือเรื่อง
ยาเสพติด อย8าง
น&อย 4 เดือน
ครั้ง

D
- ผู&นำมักจะไม8
เข&าร8วม
กิจกรรมของ
หมู8บ&าน/ชุมชน
- ผู&นำไม8เคย
อำนวยความ
สะดวก และ
ร8วมแก&ไข
ปJญหาที่เกิดขึ้น
ในหมู8บ&าน/
ชุมชน

F
- ผู&นำไม8เคย
เข&าร8วม
กิจกรรม
ใด ๆ ของ
หมู8บ&าน/
ชุมชน
- ผู&นำไม8เคย
อำนวยความ
สะดวก และ
ร8วมแก&ไข
ปJญหาที่
เกิดขึ้นใน
หมู8บ&าน/
ชุมชน

- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/
ชุมชนน&อย
กว8าร&อยละ
50 เข&าร8วม
กิจกรรมที่จัด
ขึ้นใน
หมู8บ&าน/
ชุมชน
- หมู8บ&าน/
- หมู8บ&าน/
ชุมชนมีการ
ชุมชนไม8มี
ประชุมหารือ การประชุม
เรื่องยาเสพติด หารือเรื่อง
อย8างน&อยปbละ ยาเสพติด
1 ครั้ง

- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
ร&อยละ 50 ขึ้น
ไป เข&าร8วม
กิจกรรมที่จัด
ขึ้นในหมู8บ&าน/
ชุมชน

ผลการ
ประเมิน
*A
*B
*C
*D
*F

*A
*B
*C
*D
*F

*A
*B
*C
*D
*F

| 67

กิจกรรม/
ขั้นตอน
ครั้ง เพื่อร8วม
แก&ไขปJญหา
4. กิจกรรมใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
ดำเนินการโดย
ยึดหลักการ
พึ่งตนเอง

5. มีกฎทาง
สังคมเรื่องยา
เสพติดและมี
การบังคับใช&
อย8างจริงจัง
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ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
C

A

B

- กิจกรรมส8วน
ใหญ8ที่จัดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
หลัก คือ แกนนำ
ชาวบ&านและคน
ในชุมชน โดยมี
หน8วยงานรัฐ
องคeกรพัฒนา
เอกชน NGOs
และองคeกร
บริหารส8วนตำบล
เทศบาล เป`นฝmาย
สนับสนุน
- ในหมู8บ&าน/
ชุมชน
มีกฎทางสังคม
เรื่อง
ยาเสพติด
- มีการกำหนดกฎ
ทางสังคมเรื่องยา
เสพติดเป`นลาย
ลักษณeอักษร
-มีการทำความ
เข&ากับคนใน
ชุมชนเรื่อง
กฎทางสังคมเรื่อง
ยาเสพติด
- มีการบังคับใช&
กฎทางสังคมเรื่อง
ยาเสพติดอย8าง
จริงจัง

- กิจกรรมส8วน
ใหญ8ที่จัดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
หลัก คือ องคeกร
พัฒนาเอกชน
NGOs และ
องคeกรบริหาร
ส8วนตำบล
เทศบาล โดย
ดำเนินการ
ร8วมกับแกนนำ
ชาวบ&านและคน
ในชุมชน
- ในหมู8บ&าน/
ชุมชน
มีกฎทางสังคม
เรื่อง
ยาเสพติด
- มีการกำหนด
กฎทางสังคม
เรื่อง
ยาเสพติดเป`น
ลายลักษณe
อักษร
- มีการทำความ
เข&าใจกับคนใน
ชุมชนเรื่องกฎ
ทางสังคมเรื่อง
ยาเสพติด

ผลการ
ประเมิน

D

F

- กิจกรรมส8วน
ใหญ8ที่จัดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
หลัก คือ
หน8วยงานภาครัฐ
และองคeกร
พัฒนาเอกชน
NGOs

- กิจกรรมส8วน
ใหญ8ที่จัดขึ้นใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
หลัก คือ
หน8วยงาน
ภาครัฐ

- ไม8มีการจัด
กิจกรรม/ใน
หมู8บ&าน/
ชุมชน

*A
*B
*C
*D
*F

- ในหมู8บ&าน/
ชุมชนมีกฎทาง
สังคมเรื่อง
ยาเสพติด
- มีการกำหนด
กฎทางสังคมเรื่อง
ยาเสพติดเป`น
ลายลักษณeอักษร

- ในหมู8บ&าน/
ชุมชนมีกฎทาง
สังคมเรื่องยา
เสพติด

- ในหมู8บ&าน/
ชุมชนไม8มี
การใช&กฎทาง
สังคมเรื่องยา
เสพติด

*A
*B
*C
*D
*F

ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
A
B
C
- มีกลไกการเฝrา - มีกลไกการเฝrา - มีกลไกการเฝrา
ระวังยาเสพติดใน ระวังยาเสพติด ระวังยาเสพติดใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
ในหมู8บ&าน/
หมู8บ&าน/ชุมชน
- มีการมอบหมาย ชุมชน
- มีการ
ภารกิจเป`นลาย - มีการ
มอบหมาย
ลักษณeอักษร
มอบหมาย
ภารกิจเป`นลาย
- มีระบบการ
ภารกิจเป`นลาย ลักษณeอักษร
ติดตามผลการ
ลักษณeอักษร
ดำเนินงานอย8าง - มีระบบการ
เป`นรูปธรรม
ติดตามผลการ
- มีการปรับปรุง ดำเนินงานอย8าง
ระบบกลไกการ เป`นรูปธรรม
เฝrาระวังให&มี
ประสิทธิภาพ
อย8างสม่ำเสมอ
7. มีการค&นหา - มีการทำ
- มีการทำ
- มีการทำ
ผู&เสพ ผู&ค&า อยู8 ประชาคม (โดย ประชาคม (โดย ประชาคม (โดย
เสมอโดย
ชุมชน) เพื่อค&นหา ชุมชน) เพื่อ
ชุมชน) เพื่อ
ไม8ปsดบัง
ผู&เสพ ผู&ค&าหรือมี ค&นหาผู&เสพ ผู&ค&า ค&นหาผู&เสพ ผู&ค&า
กิจกรรมสำรวจ
หรือมีกิจกรรม หรือมีกิจกรรม
สถานการณeยา
สำรวจ
สำรวจ
เสพติด(การ
สถานการณeยา สถานการณe
เพิ่มขึ้น หรือ
เสพติด(การ
ยาเสพติด (การ
ลดลงของจำนวน เพิ่มขึ้นหรือ
เพิ่มขึ้น หรือ
ผู&เสพ ผู&ค&า ใน
ลดลงของ
ลดลงของจำนวน
พื้นที่หมู8บ&าน/
จำนวนผู&เสพ
ผู&เสพ ผู&ค&า ใน
ชุมชน) เป`น
ผู&ค&า ในพื้นที่
พื้นที่หมู8บ&าน/
ประจำ
หมู8บ&าน/ชุมชน) ชุมชน)
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน
กิจกรรม/
ขั้นตอน
6. มีกลไกเฝrา
ระวังยาเสพติด
ในหมู8บ&าน/
ชุมชนอย8าง
เป`นระบบและ
มอบหมาย
ภารกิจที่
ชัดเจน

8. มีกิจกรรม
ปrองกัน/แก&ไข
ปJญหายาเสพ
ติด

- มีกิจกรรม
ปrองกันแก&ไข
ปJญหายาเสพติด
ต8อเนื่องเป`น
ประจำ
ทุกเดือน

- มีกิจกรรม
ปrองกัน/แก&ไข
ปJญหายาเสพติด
เฉลี่ยทุก 2
เดือน

- มีกิจกรรม
ปrองกัน/แก&ไข
ปJญหา
ยาเสพติดเฉลี่ย
ทุก 4 เดือน

ผลการ
ประเมิน
*A
*B
*C
*D
*F

D
- มีกลไกการ
เฝrาระวังยา
เสพติดใน
หมู8บ&าน/ชุมชน

F
- ไม8มีกลไก
การเฝrาระวัง
ยาเสพติด

- มีการทำ
ประชาคม
(โดยชุมชน)
เพื่อค&นหาผู&
เสพ ผู&ค&า หรือ
มีกิจกรรม
สำรวจ
สถานการณe
ยาเสพติด
(การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของ
จำนวนผู&เสพ
ผู&ค&า ในพื้นที่
หมู8บ&าน/
ชุมชน)
ทุก 1 ปb
- มีกิจกรรม
ปrองกัน/แก&ไข
ปJญหายาเสพ
ติดเฉลี่ยทุก 1
ปb

- ไม8มีการ
ค&นหา
ผู&เสพ ผู&ค&า
หรือมี
กิจกรรม
สำรวจ
สถานการณe
ยาเสพติด
(การเพิ่มขึ้น
หรือลดลง
ของจำนวนผู&
เสพ ผู&ค&า ใน
พื้นที่
หมู8บ&าน/
ชุมชน)

*A
*B
*C
*D
*F

- ไม8มี
กิจกรรม
ปrองกัน/
แก&ไขปJญหา
ยาเสพติด

*A
*B
*C
*D
*F
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กิจกรรม/
ขั้นตอน
9. กิจกรรม
ประชามติคน
ในหมู8บ&าน/
ชุมชนยินดีเข&า
ร8วม

ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
A
B
C
- ครัวเรือนใน
- ครัวเรือนใน
- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/ชุมชน มี หมู8บ&าน/ชุมชน หมู8บ&าน/ชุมชน
ประชามติ ยินดี มีประชามติ
มีประชามติยินดี
เข&าร8วม
ยินดีเข&าร8วม
เข&าร8วม
ดำเนินการตาม
ดำเนินการตาม ดำเนินการตาม
แนวกองทุนแม8ฯ แนวกองทุนแม8ฯ แนวกองทุนแม8ฯ
ร&อยละ60 ขึ้นไป ร&อยละ 30 ขึ้น ร&อยละ 20 ขึ้นไป
ไป

10. มีการ
จัดตั้งกองทุน
ยาเสพติดของ
หมู8บ&าน/ชุมชน
เพื่อนำมาใช&ใน
กิจกรรม
ปrองกันและ
แก&ไขปJญหายา
เสพติด และมี
การบริหาร
จัดการกองทุน
ด&วยความ
เรียบร&อย

- มีการจัดตั้ง
กองทุน
ยาเสพติด
- มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
- มีการกำหนด
ระเบียบการใช&
จ8ายกองทุน
- มีการจัดทำ
บัญชี/หลักฐาน
การใช&เงิน
- มีการนำเงินมา
ใช&ประโยชนeใน
กิจกรรมปrองกัน
และแก&ไข
ยาเสพติด
- มีการระดมทุน
อย8างต8อเนื่อง
อย8างน&อยเดือน
ละครั้ง
- มีการเชื่อมโยง
บูรณาการกับ
องคeกรอื่น ๆ ของ
หมู8บ&าน มากกว8า
4 องคeกร
ขึ้นไป

11. มีการบูร
ณาการกับ
องคeกรต8าง ๆ
ในหมู8บ&าน/
ชุมชน เช8น
กลุ8มออม
ทรัพยe กลุ8ม
สตรี กลุ8ม
เยาวชน กลุ8ม
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- มีการจัดตั้ง
กองทุนยาเสพ
ติด
- มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
- มีการกำหนด
ระเบียบการใช&
จ8ายกองทุน
- มีการจัดทำ
บัญชี/หลักฐาน
การใช&เงิน
- มีการนำเงินมา
ใช&ประโยชนeใน
กิจกรรมปrองกัน
และแก&ไข
ยาเสพติด

- มีการเชื่อมโยง
บูรณาการกับ
องคeกรอื่น ๆ
ของหมู8บ&าน 3
องคeกร

D
- ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/ชุมชน
มีประชามติ
ยินดี
เข&าร8วม
ดำเนินการตาม
แนวกองทุน
แม8ฯ ร&อยละ
10 ขึ้นไป
- มีการจัดตั้ง
- มีการจัดตั้ง
กองทุนยาเสพติด กองทุนยาเสพ
- มีการจัดตั้ง
ติด
คณะกรรมการ
- มีการกำหนด
ระเบียบการใช&
จ8ายกองทุน

F
- ไม8มี
ครัวเรือนใน
หมู8บ&าน/
ชุมชน ยินดี
เข&าร8วม
ดำเนินการ
ตามแนว
กองทุนแม8ฯ

- มีการเชื่อมโยง
บูรณาการกับ
องคeกร
อื่น ๆ ของ
หมู8บ&าน 2
องคeกร

- ไม8มีการ
เชื่อมโยง
บูรณาการกับ
องคeกรอื่น ๆ

- มีการ
เชื่อมโยงบูรณา
การกับองคeกร
อื่น ๆ ของ
หมู8บ&าน 1
องคeกร

ผลการ
ประเมิน
*A
*B
*C
*D
*F

- ไม8มีการ
*A
จัดตั้งกองทุน * B
ยาเสพติด
*C
*D
*F

*A
*B
*C
*D
*F

ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
ผลการ
กิจกรรม/
ประเมิน
ขั้นตอน
A
B
C
D
F
เกษตรกร กลุ8ม
ตัวบ0งชี้/ค0าคะแนน
ผลการ
จกรรม/
ผู&สกิูงอายุ
ฯลฯ
ประเมิ
D- (ในรอบปb) มี F- (ในรอบปb) *
-B (ในรอบปb) มี -C(ในรอบปb) มี
A น
12.ขัมี้นกตอน
ิจกรรม A- (ในรอบปb) มี
เกษตรกร
กิจกรรมแสดง กิจกรรมแสดง
กิจกรรมแสดง ยังไม8มีการจัด * B
แสดงความกลุ8ม กิจกรรมแสดง
ผูจงรั
&สูงกอายุ
กิจกรรม
*C
ภักดีฯลฯ ความจงรักภักดี ความจงรักภักดี ความจงรักภักดี ความ
12.
มีกิจำกรรม
-จงรั
(ในรอบปb
(ในรอบปb) * DA
กิจกรรม )ขึมี้นไป 3- (ในรอบปb
กิจกรรม ) มี -2 (ในรอบปb
กิจกรรม ) มี
กภักดี 1) มี -แสดงความ
อย8างสม่
เสมอ -4 (ในรอบปb
แสดงความ
กิจกรรมแสดง
กิจกรรมแสดง กิจกรรมแสดง
กิจกรรม
กรรมแสดง ยัจงรั
งไม8กมภัีการจั
ดี ด * FB
ความจงรั
กภักดี
กิจกรรม
*C
เงืจงรั
่อนไขการประเมิ
น กภักดี ความจงรักภักดี ความจงรักภักดี ความ
กิจกรรม ขึ้นไป น กิ3จกิกรรมสำคั
2 กิจกรรม
อย8างสม่ำประเมิ
เสมอ น4จากการดำเนิ
จกรรม ญของหมู
จงรัก้ นภักๆดี 1จำนวน
แสดงความ
* D(ข้อ)
่บ้าน/ชุม ชนนั
12 กิจ กรรม
น น 5 ระดับ ตามตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน (Aกิจกรรม
*F
โดยแต่เงืล่อะข้นไขการประเมิ
อมีระดับการประเมิ
B C D F) จงรักภักดี

นจากการด�
นกิจบกรรมส�
ำคัญของหมู่บ่อ้าเป็น/ชุ
ชนนั่บ้น้าน/ชุ
ๆ จ�มำชนกองทุ
นวน 12นกิแม่จกรรม
หมู่บ้าประเมิ
น/ชุมนชนที
่จะได้รับำเนิ
การรั
รองและเสนอรายชื
น ม“หมู
ของแผ่นดิน”
เงื่อนไขการประเมิ
ต้องมี(ข้ผอลการประเมิ
A เท่
้นญโดยมี
เงื่อ่บนไข
) โดยแต่
ละข้นอภาพรวมเป็
มีระดับการประเมิ
น า5นัระดั
บ ตามตั
ว้าบ่น/ชุ
งชีดั้/งมค่นีชนนั
า้ คะแนน
B C 12
D F)
ประเมิ
นจากการดำเนิ
นกินจ กรรมสำคั
ของหมู
้น ๆ (A
จำนวน
กิจ กรรม (ข้อ)
1.
จากเกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
12
ข้
อ
ต้
อ
งมี
ผ
ลการประเมิ
น
เป็
น
A
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
7
ข้
อ น
หมู
่
บ
้
า
น/ชุ
ม
ชนที
่
จ
ะได้
ร
ั
บ
การรั
บ
รองและเสนอรายชื
่
อ
เป็
น
“หมู
่
บ
้
า
น/ชุ
ม
ชนกองทุ
โดยแต่ละข้อมีระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน (A B C D F)
2.องแผ่
7นดิข้นมอ”ชนที
นั้นต้ต้อ่จองมี
งมีผกลการประเมิ
คับนภาพรวมเป็
ข้อ 7, 8, 9น และ
้ง 4เงืม่อข้ชนกองทุ
อ ต้อดังมี
แม่ขหมู
นัโดยทั
้น ่บโดยมี
นไข
งนนีผแม่
้ ลการประเมิ
่บใน้าน/ชุ
ะได้
ริจับกรรมบั
การรับงรองและเสนอรายชื
่A
อเป็เท่
น10า“หมู
้าน/ชุ
ของแผ่นดินน”
เท่านั1.้น จากเกณฑ์
ซึ่งสามารถอธิ
บายได้
การประเมิ
งมีผเลการประเมิ
ต้เป็อนงมีAผลการประเมิ
นภาพรวมเป็
น นAดั12งเท่นี้ ข้าอนั้นต้อโดยมี
งื่อนไข ดังนี้ นเป็น A ไม่น้อยกว่า 7 ข้อ
จากเกณฑ์
ข้อ ต้อกิงงมี
น A10ไม่
น้อยกว่
2. งในคับ 74การประเมิ
กิจกรรมบั
บผลการประเมิ
ข้อออื7,่น ๆ8, 9นเป็
และ
โดยทั
้ง 4านข้7อข้ต้อองมี
กิ1.จกรรมบั
ขBข้ออนั้นต้อนงมี12
จคักรรมขB
ผลการประเมิ
การวัด
อนนัเป็
้น10)
ต้นองมี
ิจกรรมบั
บอ ข้1 อ- 67,และ8,
9 –และ
ผลการประเมิ
A กเท่
านั้น ซึง่งคั(ขBสามารถอธิ
บายได้
ดัง)นี10
้ โดยทั้ง 4 ข้อ ต้องมีผลการประเมิน
(ขB2.อ ใน
7, 8,7 9ข้และ
11
12
เป็ไดBนAAทุกเท่
งนีา้ งนBอย 3 ขBอ
ขBอานั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้
ไดB Aดัอย0
A
ผ0าน
จกรรมบั
ได& A น&อกิยกว8
า 4 ข&งอคับ 4 ขBอ
ได& B ทุก(ขBข&อ 7, 8, 9 และ 10)
ไดB
ได&ตA่ำกว8ทุกาขBBอบางข&อ
ได& AB ต่น&ำอกว8
ยกว8
า า7 4ข&อข&อ
ได& B ทุกข&อ
ได&ต่ำกว8า B บางข&อ
ได& B ต่ำกว8า 7 ข&อ

ได& B อย8างน&กิอจยกรรมขB
3 ข&อออื่น ๆ
(ขBาองน&1อ-ย63และ
ได& B อย8
ข&อ 11 – 12 )
ไดB
อย0าางน&
งนBออยย43ข&ขBออ
ได& BA อย8
ได& B อย8างน&อย 3 ข&อ
ได& B อย8างน&อย 3 ข&อ
ได& B อย8างน&อย 4 ข&อ

B ผลการประเมิน
C
AD
BF
C
D
F

ไม8ผการวั
8าน ด
ไม8ผ8าน
ผ0ไม8าผน8าน
ไม8ผ8าน
ไม8ผ8าน
ไม8ผ8าน
ไม8ผ8าน
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สังเขปรายวิชาที่ 6
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน รู้สถานะกองทุนฯ ของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก�ำหนด
แนวทาง และแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นเนื้อหา

1. กลไกและขั้นตอนการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และการจัดระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การก�ำหนดแนวทาง และจัดท�ำแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีการ/เทคนิค

- บรรยายประกอบสื่อ
- จัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก�ำหนดแนวทาง และ
จัดท�ำแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

- Power Point
- โสตทัศนูปกรณ์
- แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- แบบแนวทางการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- แบบแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

การประเมินผล

- การสังเกต
- ถาม-ตอบ
- แบบประเมิน
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การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เพื่อให้
1) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกองทุนฯ
รู้สถานะกองทุนฯ ของตนเองว่าอยู่ระดับใด
2) มี แ นวทางการพั ฒ นากองทุ น ฯ ให้ เ ข้ ม แข็ ง
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อทราบสถานะของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่าเข้มแข็งระดับใด
3. เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย

กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

แบบตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ฯ
(4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ

การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กลไกการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะทางานคณะทางานฝ่ายแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการพัฒนา
ชุมชน ศอ.ปส.พช. จัดทาคู่มือการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เป็นคณะอานวยการ
กากับติดตาม และรายงานผลระดับจังหวัด
3. อาเภอ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เป็นคณะอานวยการ
กากับติดตาม และรายงานผล ระดับอาเภอ และจัดชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. อาเภอ โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เป็นคณะดาเนินการสนับสนุน และร่วมชุดปฏิบัติการ
ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. พื้นที่ โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ข องแผ่นดิ นของหมู่บ้าน จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน บริ หารจัด การและ
ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. พื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 7 - 10 คน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทน ศป.ปส.อ. เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการผู้แทนวิทยากรกระบวนการผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอ เป็นทีมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการ

ชุดปฏิบัติการตรวจ
สุขภาพกองทุนแม่ฯ

พื้นที่

ผู้แทน ศอ.ปส.อ. : เป็นหัวหน้าชุดฯ
ผู้แทนวิทยากรกระบวนการ/ เครือข่ายฯ : เป็นทีมปฏิบัติการฯ
จนท.พช.
: เป็นเลขาฯ

ดาเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ โดย...
1.เลือกกลุ่มบุคคลที่จะให้ข้อมูล : กรรมการฝ่ายต่าง ๆ,สมาชิกกองทุนฯ, ผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือ
จากกองทุนฯ , ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้าน ฯลฯ
2.ชี้แจงความเป็นมา แนวคิดการดาเนินงานกองทุนฯ และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพฯ
3.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นในแบบทีละข้อ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจตามประเด็นคาถามอีกครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)
ด้านที่ 1

การบริหารจัดการ

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ

ด้านที่ 2

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน

การบริหารเงิน

6. จานวนเงินพระราชทานขวัญถุง 8,000 บาท
7. การจัดทาบัญชีในการ รับ-จ่าย เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิก

8. การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา (การบริจาค)

4. ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

9. การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา

5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงาน (ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์)
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)
10. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ด้านที่ 3

การดาเนินงาน
ด้านยาเสพติด

16. การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ด้านที่ 4

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

11. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง

17. การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับหมู่บ้านอื่น ๆ

12. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษของยาเสพติด

18. วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เป็นคนในชุมชน

13. การค้นหา / สารวจ ผู้เสพยาเสพติดด้วยสันติวิธี

19. การทบทวนสรุปบทเรียน และพัฒนาการทางานของหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

14. การช่วยเหลือผู้เสพกลับตัว หรือผ่านการบาบัดรักษา
15. การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ผู้ผ่านการบาบัดรักษา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ชุดปฏิบัติการตรวจ
สุขภาพกองทุนแม่ฯ

ผู้แทน ศอ.ปส.อ. : เป็นหัวหน้าชุดฯ
ผู้แทนวิทยากรกระบวนการ/ เครือข่ายฯ : เป็นทีมปฏิบัติการฯ
จนท.พช.
: เป็นเลขาฯ

เป้าหมาย

ดำเนินกำรในพื้นที่ระดับหมู่บ้ำนทุกปี
กลไกการดาเนินงาน
1. กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยคณะทำงำนคณะทำงำนฝ่ำยแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด กรมกำรพัฒนำชุมชน ศอ.ปส.พช. จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จังหวัด โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เป็นคณะอำนวยกำร กำกับติดตำม และรำยงำนผล ระดับจังหวัด
3. อำเภอ โดย คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอเป็น
คณะปฏิบัติกำร กำกับติดตำม และรำยงำนผล ระดับอำเภอ และจัดชุดปฏิบัติกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
4. อำเภอ โดยเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เป็นคณะดำเนินกำรสนับสนุน และ
ร่วมชุดปฏิบัติกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

***ดาเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่เป็นประจาทุกปี***

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ให้คะแนน/ คิดค่าคะแนน/ จัดระดับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วย ข้อคาถาม 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ข้อคาถาม 19 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มี 5 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 2 การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มี 4 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 3 การดาเนินงานด้านยาเสพติด
มี 6 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ
มี 4 ตัวชี้วัด
แต่ละตัวชี้วัดประกอบด้วย 4 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือก มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 , 1 , 2 , 3 คะแนน
ตามลาดับ

ระดับสุขภาพ
ของกองทุนแม่ฯ

ค่าคะแนนที่ได้

A

มำกกว่ำ หรือ เท่ำกับ
ร้อยละ 80

กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
หมู่บ้ำนชุมชนมีระบบเฝ้ำระวังอย่ำงยั่งยืน
สำมำรถเป็นศูนย์เรียนรู้
มำกกว่ำ หรือเท่ำกับร้อยละ กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 หมู่บ้ำนชุมชนมีกำรเฝ้ำระวัง
หำกได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในบำงด้ำน
จะสำมำรถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้
น้อยกว่ำร้อยละ 50
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีกำรปรับปรุง

B

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การตรวจสุขภาพมีท้งั หมด ๔ ด้าน ๑๙ ตัวชี้ วัด
แต่ละตัวชี้ วัดมีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ – ๓ คะแนน คะแนนเต็ม ๕๗ คะแนน

หมายถึง

C

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 1

1.จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น....ตามข้อมูล จปฐ.ปี.....เป็นสมาชิก....คร.
2.เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ระดับ...ปี.... /หรือ ไม่เป็น
3.ที่ตั้ง/ที่ทาการกองทุน... คณะกรรมการ.....
4.รับเงินพระราชทาน...../เงินสมทบจากรัฐฯ.....
5.ทุนศรัทธา มี/ไม่มี อย่างไร.....
6.การใช้/การเก็บรักษาเงินกองทุนฯ.....
7.ชื่อบัญชี...เลขที.่ ..ยอดเงิน ณ วันที่....จานวนเงิน....
8.กิจกรรม เพื่อสมาชิก/ชุมชน .....
9.แผนปฏิบัติการกองทุนฯ....
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน

1. การบริหารจัดการกองทุน
ตัวชี้วัด

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

1) การจัดตั้ง กก.กองทุน

จัดตั้งและทาหน้าที่ ทุก
คน

จัดตั้งและทาหน้าที่
บางส่วน

จัดตั้งแต่ไม่ทาหน้าที่

ยังไม่ได้จัดตัง้

2) การประชาสัมพันธ์
สร้างศรัทธากองทุน

3) การดูแลครัวเรือน
สมาชิกกองทุน

๑๓

ปฏิบัติเป็น ตย.และเชิญ ประชาสัมพันธ์ด้วยการ ประชาสัมพันธ์ด้วยการ
ไม่มีการ
ชวนให้ ปชช.ศรัทธาสมัคร ปฏิบัติเป็น ตัวอย่าง
เชิญชวนประชาชนให้ ประชาสัมพันธ์
เป็นสมาชิก
สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
แม่ฯอย่างเดียว

ติดตามดูแลใกล้ชดิ ทุก ติดตามดูแลตารมที่ได้รบั ติดตามดูแลตารมที่ได้รบั ไม่มีการติดตาม
เดือน
มอบหมาย
ปีละ มอบหมาย ปีละ 1-3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
ไม่มีระเบียบ
4) ระเบียบบริหารจัดการ มีลายลักษณ์อักษร ทา มีลายลักษณ์อักษร
มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์
กองทุน
ตามเคร่งครัด
แต่ไม่ถือปฏิบัติ
อักษร แต่ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน
5) การมีส่วนร่วมของ
มากกว่า 80%
ร้อยละ 50-80 %
น้อยกว่า 50%
ไม่มี
สมาชิก
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมแต่อย่าง
ใด

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

2. การบริหารเงินกองทุน

3. การดาเนินงานด้านยาเสพติด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

3 คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

0 คะแนน

6) จานวนเงิน
พระราชทานขวัญถุง
8,000 บาท

อยู่ครบเต็มจานวน อยู่ไม่ครบเต็มจานวนแต่คงเหลือ อยู่ไม่ครบเต็มจานวนแต่ ไม่มีเงินเหลือแล้ว
มากกว่าครึ่ง (เท่ากับร้อยละ 50) คงเหลือน้อยกว่าครึ่ง (น้อย
จานวน
กว่าร้อยละ 50) จานวน
....................บาท
.................บาท

7) การจัดทาบัญชีในการ
รับ – จ่าย เงินกองทุนฯ

มี ถูกหลักและเป็น
ปัจจุบัน

8) การสมทบเงินทุน
ด้วยวิธีแห่งศรัทธา

สมาชิกบริจาคแรก สมาชิกร่วมบริจาคในวันแรกเข้า สมาชิกร่วมบริจาคในวัน
เข้าและบริจาคราย และบริจาคเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้ง
แรกเข้าเท่านั้น
เดือน/ปีเป็นประจา
คราว

ไม่มีการสมทบ

9) การสมทบเงินด้วย
วิธีแห่งปัญญา

มีเป็นประจาทุกปี ไม่
น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง

ไม่มีการสมทบ
เงินทุน

ส่วนที่ 2
ตัวชี้วัด
16) การเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน

มี ถูกหลัก แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

มี ไม่ถูกหลักบัญชี แต่เป็น ไม่มีการจัดทาบัญชี
การจัดทาบัญชีอย่างง่าย

มีปีละ 3-5 ครั้ง

มีปีละ 1-2 ครั้ง

10) กิจกรรมฯ ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
11) กิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน
และกลุ่มเสีย่ ง
12) รณรงค์ ปชส.ให้เห็น
โทษภัยของยาเสพติด
13) การค้นหา/สารวจ ผู้เสพ
ยาเสพติดเพื่อแก้ไข
14) การช่วยเหลือผู้เสพทีก่ ลับ
ตัว หรือผ่านการบาบัด และ
เตรียมความพร้อมของชุมชน
15) การส่งเสริมอาชีพฯ

4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน

ส่วนที่ 3

3 คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

ประจาทุกเดือน

จัดปีละ 4-6 ครั้ง

จัดปีละ 3 ครั้ง

๐
คะแนน
ไม่มี

ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง

จัดปีละ 3-5 ครั้ง

จัดปีละ 1-2 ครั้ง

ไม่มี

ไม่น้อยกว่าปีละ 7 ครั้ง

มีปีละ 4-6 ครั้ง

มีปีละ 1-3 ครั้ง

ไม่มี

ทุกเดือน

ค้นหา แก้ไข ปีละ
ค้นหา แก้ไข ปีละ
ไม่ได้ทา
4-6 ครั้ง
1-3 ครั้ง
ไม่ได้ทา
-ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและเตรียม ช่วยเหลือให้ได้รับการบาบัด แต่
ไม่ได้ช่วยเหลือให้ได้รับ
ชุมชน
ไม่มีการเตรียมความพร้อมให้คน การบาบัด แต่มีการเตรียมความพร้อมให้
- ไม่มีผู้เสพติดในหมู่บ้าน
เหล่านี้กลับเข้าสูช่ มุ ชน
คนเหล่านี้กลับเข้าสู่ชมุ ชน
-มีส่งเสริมอาชีพและมี
งานให้ทา
-ไม่มีผู้ผ่านการบาบัดฯ

มีการส่งเสริมอาชีพและมีงาน มีส่งเสริมอาชีพสาหรับกลุ่มเสี่ยงเพียง
ให้ผู้กลับตัวทาไม่ครบทุกคน
อย่างเดียว

ไม่ได้ทา

ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3 คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
0 คะแนน
-มีคนมาดูงาน
มีปีละ 2 ครั้ง
มีปีละ 1 ครั้ง
ไม่มใี ครมาดู
ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป
งาน
-รับเชิญเป็นวิทยากรปีละ 6 ครั้งขึ้นไป -รับเชิญเป็นวิทยากรปีละ 4-6 ครั้ง -รับเชิญเป็นวิทยากรปีละ 1-3 ครั้ง

17) การเชื่อมโยงเป็น
มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับกองทุน
เครือข่ายกับกองทุนอื่น
แม่หมู่บ้านอื่น
(แลกเปลี่ยนประสบมากกว่า 4 กองทุน
การณ์,ให้ความร่วมมือ.
ทากิจกรรมร่วมกัน)
มีคนในชุมชนเป็นวิทยากรและทา
18) วิทยากร
หน้าที่ได้เต็มที่
กระบวนการเป็นคนใน
ชุมชน
19) การทบทวน สรุป
มีการทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์
บทเรียน และ
ผลที่เกิดขึน้ ตลอดจนปัจจัยที่เกีย่ วข้อง
พัฒนาการทางานของ
และพัฒนาปรับให้เหมาะสมอย่าง
หมู่บ้าน
สม่าเสมอ

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับ
กองทุนแม่หมู่บ้านอื่น
3- 4 กองทุน

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับ
กองทุนแม่หมู่บ้านอื่น
1-2 กองทุน

ไม่มีการ
เชื่อมโยง
เครือข่าย

มีคนในชุมชนเป็นวิทยากรและทา มีคนในชุมชนเป็นวิทยากรแต่ไม่ได้ ไม่มีใครใน
หน้าที่บ้าง
ทาหน้าที่
ชุมชนเป็น
วิทยากรฯ
มีการทบทวน วิเคราะห์
มีการทบทวน วิเคราะห์
ไม่เคยทา
สถานการณ์ ผลที่เกิดขึน้ ตลอดจน สถานการณ์ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้นาไป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและพัฒนาปรับ พัฒนาปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน
ให้เหมาะสมบ้างพอสมควร

เอกสารแนบท้ายแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้ใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้สาหรับพิจารณากรอกข้อมูลในแบบตรวจสุขภาพฯ
1. ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 จานวนครัวเรือนให้ใช้ข้อมูล จปฐ. ปีล่าสุดที่กรมฯ ได้ดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ยกตัวอย่าง เช่น หากเป็นการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ ประจาปี
งบประมาณ 2564 จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ต้องเป็น ปี 2563
2. ในส่วนข้อที่ 1.5 ข้อมูลทึ่ตอบต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ในส่ ว นข้ อ ที่ 1.9 เป็ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารกองทุ น แม่ ฯ ประจ าปี ง บประมาณ
ที่ดาเนินการตรวจสุขภาพฯ
4. ด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพฯ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ฯ ในโปรแกรมให้ เ สร็ จ ภายในวั น ที่
31 มีนาคม ของทุกปี

แนวทางการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ของพวกเรา

วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
1.กองทุนฯ ของเรามีสุขภาพอยู่ในระดับใด
2.มีข้อใดบ้างที่ได้ 0,1,2 คะแนน

A : รักษาสถานะ
B,C : พัฒนายกระดับ

ปัญหา/อุปสรรค.....
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ....

กาหนดแนวทางแก้ไข/ จัดทาแผนพัฒนายกระดับกองทุนฯ
เราจะทาอย่างไร
เพื่อให้กองทุนฯ ของเราดีขึ้น

แนวทางการพัฒนากองทุนแม่ฯ

กาหนดแนวทางการพัฒนา
เราจะทาอย่างไรดี ?
ในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ 0,1,2
คะแนน

ทาแผนการพัฒนา
เพื่อยกระดับสถานะกองทุนแม่ฯ
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แผนการพัฒนายกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แผนการพัฒนายกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

A : รักษาสถานะ B,C : พัฒนายกระดับ

-ทาอะไร (กิจกรรม/โครงการ)
-เท่าไหร่ (เป้าหมาย)
-เมื่อไหร่ (ช่วงระยะเวลา)
-ที่ไหน (สถานที)่
-ใช้เงินเท่าไร (งบประมาณ) ใครให้ (แหล่งงบประมาณ)
-ทาอย่างไร (ขั้นตอน/วิธีการ)
-ทาแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)

แนวทางการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระดับ A ศักยภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 มีผลการประเมินที่สูงในทุก ๆ ด้านตัวชี้วัด
 เป็นกองทุนแม่ฯ ที่มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
 เน้นการพัฒนาเพื่อให้เป็ นศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ฯ ที่ สามารถ
เป็ นต้นแบบให้กบั กองทุนแม่ฯ ระดับอื่นๆได้
 การเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอื่นๆ

แนวทางการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระดับ B ศักยภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีผลการประเมินค่อนข้างดี
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้านบริหารจัดการเงินกองทุน เช่น แนวทางการสมทบเงินด้วย
วิธีแห่งปัญญา การพัฒนาระบบบัญชี
การดาเนินงานด้านยาเสพติด เข่น กิจกรรมการรับรองครัวเรือนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมสาหรับกลุ่มเสี่ยง และกิจกรรมรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของ
ยาเสพติด
การสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน
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แนวทางการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระดับ C ศักยภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 มีผลการประเมินต่าทุกด้าน และทุกตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ควรทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และ
วิธีการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นฐาน
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ฯไปพร้อม ๆ กัน
ในทุกด้าน

การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน *
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ จัดเก็บข้อมูลผลการด�ำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ น
กองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวม
2. เพื่อทราบสถานะของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่าเข้มแข็งในระดับใด
3. เพือ่ น�ำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุนของแผ่นดิน ให้สามารถขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง

กลไกการด�ำเนินงาน

1. กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะท�ำงานคณะท�ำงานฝ่ายแผนการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน ศอ.ปส.พช. จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
2. จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด เป็นคณะอ�ำนวยการ ก�ำกับติดตาม และรายงานผลระดับจังหวัด
3. อ�ำเภอ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อ�ำเภอ เป็นคณะอ�ำนวยการ ก�ำกับติดตาม และรายงานผล ระดับอ�ำเภอ และจัดชุดปฏิบัติการ
ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. อ�ำเภอ โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ เป็นคณะด�ำเนินการ
สนับสนุน และร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. พื้นที่ โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 
10 คน บริหารจัดการและขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. พื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน 7 – 10 คน
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทน ศป.ปส.อ. เป็น หัวหน้า
ชุดปฏิบัติการผู้แทนวิทยากรกระบวนการ ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ
เป็นทีมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการ

ขั้นตอน/วิธีการ
   
   

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จังหวัดและอ�ำเภอ ศึกษาและด�ำเนินการตามคู่มือ ดังนี้

* คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
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          2.1 จัดตั้งและทบทวนคณะท�ำงานในระดับต่าง ๆ
          
1) จังหวัด จัดตั้งและทบทวนคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด สนับสนุนการจัดตั้งและการด�ำเนินงานของเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
    
2) อ�ำเภอ จัดตั้งและทบทวนคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ, สนับสนุนการจัดตัง้ และการด�ำเนินงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอ�ำเภอ ตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.2 ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินด�ำเนินการ
   
1) จัดเตรียมแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เพียงพอ
   
2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมูบ่ า้ น เพือ่ ทบทวนแนวทาง
การด�ำเนินงาน และตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
กลุ่มและตรวจเอกสาร
3) น�ำข้อมูลจากแบบตรวจสุขภาพบันทึกลงในโปรแกรมตรวจสุขภาพผ่าน
เว็บไซต์ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูล
4) ประมวลผลและรายงานผลการตรวจสุ ข ภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
เสนอต่อคณะท�ำงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ
2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ�ำเภอ
ด�ำเนินการ
   
1) พิจารณาให้ค�ำรับรองผลการตรวจสุขภาพ
   
2) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ วางแผน
ปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูหรือส่งเสริมการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สอดคล้องกับผล
การตรวจสุขภาพ
   
3) รายงานผลการตรวจสุขภาพและแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
2.4 คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
รายงานผลเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
1. การจัดตั้งคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในหมูบ่ า้ นและ
ประชาชนทั่วไปมีความศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิก
4. ระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินงาน (ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ
ร่วมติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์)
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ด้านที่ 2 การบริหารเงิน
6. จ�ำนวนเงินพระราชทานขวัญถุง 8,000 บาท
7. การจัดท�ำบัญชี ในการ รับ-จ่าย เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
8. การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา (การบริจาค)
9. การสมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา
ด้านที่ 3 การด�ำเนินงานด้านยาเสพติด
10. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
11. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
12. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นโทษของยาเสพติด
13. การค้นหา / ส�ำรวจ ผู้เสพยาเสพติดด้วยสันติวิธี
14. การช่วยเหลือผู้เสพกลับตัว หรือผ่านการบ�ำบัดรักษา
15. การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา
ด้านที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
16. การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
17. การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับหมู่บ้านอื่น ๆ
18. วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เป็นคนในชุมชน
19. การทบทวนสรุปบทเรียน และพัฒนาการท�ำงานของหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เครื่องมือ

1. แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. โปรแกรมตรวจสุขภาพออนไลน์ ในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน(แบบตรวจสุขภาพฯ
และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลฯ ตามฟอร์มที่ 10 และ 11 ภาคผนวก)

ข้อมูลแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   
   
   
   
   
  
  

มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 19 ข้อ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน 5 ข้อ
2. การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน 4 ข้อ
3. การด�ำเนินงานด้านยาเสพติด จ�ำนวน 6 ข้อ
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน 4 ข้อ
แต่ละข้อความค�ำถาม ประกอบด้วย 4 ตัวเลือก
แต่ละตัวเลือก มีค่าคะแนน 3, 2, 1 และ 0 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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การคิดค่าคะแนน

1. รวมคะแนนที่ ได้แต่ละข้อ ดังนี้
  
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องแรก มีค่าคะแนน = 3
  
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องถัดไป มีค่าคะแนน = 2, 1 และ 0 ตามล�ำดับ
2. ปรับคะแนนที่ ได้ เป็นร้อยละ  
ค่าคะแนนรวมที่ ได้ *100
       
       
     ค่าคะแนนเต็ม
   ตอบข้อค�ำถามทั้ง 19 ข้อ
   ปรับคะแนนที่ ได้ เป็นร้อยละ ดังนี้ ค่าคะแนนรวมที่ ได้ *100
           
  57
   (19 ข้อ *3 คะแนน= 57)

การจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วิธีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดระดับสุขภาพของกอง
ทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางดังนี้
1. การเลือกกลุ่มบุคคลในการให้ข้อมูลการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีบทบาทในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินใน
หมู่บ้านนั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายต่าง ๆ สมาชิกกองทุน ผู้เคย
ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ ได้เป็นสมาชิกกองทุนที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน
เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลตามประเด็นค�ำถามในแบบตรวจสุขภาพที่จัดท�ำไว้ โดยควรนัดหมาย
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมสถานที่นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า
2. ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี้แจงความเป็นมา  แนวคิดของ
การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
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3. การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดินใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นค�ำถามในแบบตรวจสุขภาพที่สร้างเอาไว้ทีละข้อ
และให้ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
4. เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจตามประเด็นค�ำถามจากผู้ ให้ข้อมูล หลังการสัมภาษณ์
กลุ่มรายข้อ เพื่อยืนยันความรู้ความเข้าใจและผลการประเมินสุขภาพของกองทุนอีกครั้ง

เอกสารที่ขอตรวจ

1. ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน......................(ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน)........
2. รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. บันทึกรายงานการประชุม
4. บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. สมุดบัญชีธนาคาร
6. ข้อมูลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการด�ำเนินงาน เป็นต้น)

เป้าหมาย

ด�ำเนินการในพื้นที่ระดับหมู่บ้านทุกปี

กลไกการด�ำเนินงาน

1. กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะท�ำงานคณะท�ำงานฝ่ายแผนการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน ศอ.ปส.พช. จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
2. จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด เป็นคณะอ�ำนวยการ ก�ำกับติดตาม และรายงานผล ระดับจังหวัด
3. อ�ำเภอ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อ�ำเภอเป็นคณะปฏิบัติการ ก�ำกับติดตาม และรายงานผล ระดับอ�ำเภอ และจัดชุดปฏิบัติการ
ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. อ�ำเภอ โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ เป็นคณะด�ำเนินการ
สนับสนุน และร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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สังเขปรายวิชาที่ 7
การด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประเด็นเนื้อหา

• วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลไก การด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
• ข้อมูล และองค์ความรู้ ภายในศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
• ขั้นตอน วิธีการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้
• การบูรณาการศูนย์เรียนรู้ชุมชนกับศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระยะเวลา

1  ชั่วโมง

วิธีการ/เทคนิค

- บรรยายประกอบสื่อ

สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์

1. Power Point
2. โสตทัศนูปกรณ์  

การประเมินผล

- การสังเกต
- ถาม-ตอบ
- แบบประเมิน
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การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้

กระบวนการขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน
1

เตรียม/คัดเลือกพื้นที่

โดย พิจารณาจากหมู่บา้ น ศกพ.
เป็นอันดับแรก

2

ไม่ผ่าน

พัฒนาต่อ

6

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
เป็นต้นแบบ/ดูงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

- ขยายผลรับสมัครสมาชิก
- ทอดผ้าป่า /จัดหาทุนเพิ่ม
- รับรอง/ขยายผล ครัวเรือน
- จัดสวัสดิการให้สมาชิก เช่น
เจ็บป่วย เด็กเกิด เสียชีวิต
ทุนการศึกษา
- ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
- ศึกษาดูงาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัด Mobile Unit ให้ความรู้
- กิจกรรมวันแม่ /วันพ่อ
- ดารงชีวิตตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง
-เชื่อมโยงเครือข่าย
-จัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่
25 พ.ย. ของทุกปี

3

ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

- เลือกกรรมการ - กาหนดกติกา
- รับสมัครสมาชิก - ระดมทุน/เปิด บช

ระดับ A :มีความพร้อมเข้มแข็ง

เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน
1. การบริหารจัดการ
2. บริหารเงินกองทุน
3. ดาเนินงานด้านยาเสพติด
4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง

3,696 แห่ง

ระดับ B : พร้อมพัฒนาเป็น A
9.479 แห่ง

กองทุนแม่ฯ ปี 47-56 16,014 แห่ง

ป้องกันยาเสพติด

- แข่งขันกีฬาเยาวชน
- สร้างลานกีฬา
- ขยายต้นกล้าโรงเรียน
- ตั้งด่านตรวจ
- สนับสนุนอุปกรณ์/ตรวจฉี่
-สนับสนุนกิจกรรม To be
number one

ระดับ C :ต้องปรับปรุง
2,839 แห่ง

แก้ไขปัญหายาเสพติด

- ขยายผลรับสมัครสมาชิก
- สนับสนุนผู้บาบัดเข้าค่าย
- สนับสนุนอาชีพผู้ผ่าน
การ
บาบัดตามความสมัครใจ
และศักยภาพของกองทุน

4

ประเมิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

- ดาเนินตาม 10 ขั้นตอน
- รับเงินพระราชทาน 8,000 บาท

ตามเกณฑ์
ป.ป.ส.

5

ตรวจสุขภาพกองทุนแม่/
เครื่องมือวางแผนพัฒนากองทุนแม่
กองทุนแม่ ปี 47-58 = 18,497 แห่ง
มีสมาชิก
1,830,411 คร.
มีเงินกองทุนแม่ฯ 558,102,138 บ.

ยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประชาสัมพันธ์

- กองทุนแม่ฯดีเด่น
- ครัวเรือนต้นแบบสีขาว
- มอบธงสัญญลักษณ์กองทุน
- มหกรรมกองทุนแม่/วันยาเสพติดโลก
- พิธีแห่เงินพระราชทานขวัญถุง
- วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/ทีวี
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัย
ยาเสพติด

อื่นๆ

- ปลูกป่า
- พัฒนาสิ่งสาธารณ
ประโยชน์
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เช่น น้าท่วม ไฟไหม่
ตารวจ/ทหารบาดเจ็บ
- มอบทุนการศึกษา

การขับเคลื่อน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย..กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
“สถานที่เก็บรวบรวม นาเสนอ เผยแพร่ ถ่ายทอด และส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล
ข่ า วสาร ความรู้ และเรื่ อ งราว เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ฝึกอบรม ประชุม ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในพื้นที่ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่น ๆ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมายศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้านกองทุนแม่ที่เป็นแบบอย่างด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ และมีความพร้อม
สมัครใจในการเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการศึกษาดูงานในอนาคต

ข้อมูลและองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กลไก
การดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่  คณะทางานขับเคลื่อนและเครือข่ายกองทุนฯกองทุนแม่ระดับอาเภอ
เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กกองทุ น แม่ ฯ (ระดั บ A) เสนอให้ จั ง หวั ด พิ จ ารณา
ของแผ่นดิน
คัดเลือกและสนับสนุนการดาเนินงาน (หมายเหตุ ต้องไม่เคยเป็นศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ฯ มาก่อน)
 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้ง
และบริหารงานตามแนวทางที่กาหนด

วิธีดาเนินงานกองทุนแม่/กิจกรรม และวิธีการดาเนิน
กิจกรรมภายในชุมชน เช่น กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่ชุมชนดาเนินงาน ทั้งด้าน การป้องกัน ปราบปราม
บาบัดรักษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน

ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เช่น ผลการสารวจข้อมูล
จปฐ. กชช. 2 ค ข้อมูลการประกอบอาชีพ ฯลฯ

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่
และ บทบาทหน้าที่

สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ

ผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทาเนียบวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บุคคลต้นแบบ เช่น ต้นแบบต่อต้านยาเสพติด ผู้ค้า/ผู้
เสพที่กลับตัวเป็นพลังของแผ่นดิน
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จุดเรียนรู้ หรือสถานที่เฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ลานกีฬา ลานดนตรี ฯลฯ

ขั้นตอนวิธีดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ
 เผยแพร่ความคิด
คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ ระดับอาเภอ จัดประชาคม เผยแพร่ ความคิด
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ทุกกองทุน

 คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม

นิทรรศการแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน
กองทุนแม่ฯ ระดับ อาเภอ ร่วมกั บ เครือข่าย
กองทุน แม่ ฯ ระดับ อาเภอ คัด เลื อกหมู่ บ้า น
ที่ มี ผ ลงานแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และมี
ความพร้ อ มเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น
เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอาเภอ

ขั้นตอนวิธีดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ
 สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู ้
กับคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ที่ได้รบั คัดเลือก

ขั้นตอนวิธีดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ
 วางแผนดาเนินงาน หางบประมาณ
 จัดทาระเบียบศูนย์เรียนรู้ และระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอก
 ปรับปรุงอาคารสถานที่



คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ
คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ และสมาชิก ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เรียนรูฯ้
และ ที่ปรึกษา (จนท. หรือ ผูน้ าชุมชน)

 สรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
 สรุปวิธีการและกิจกรรมกองทุนแม่

ขั้นตอนวิธีดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ

ขั้นตอนวิธีดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ

 สรุปผลงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 พัฒนาวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

 จัดทาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

 จัดให้มีบุคคลต้นแบบ/จุดเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 บรรจุข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สื่อต่าง ๆ ไว้ในอาคาร

 จัดให้มีการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ

การบูรณาการศูนย์เรียนรูช
้ ุมชนก ับศูนย์เรียนรูก
้ องทุนแม่ของแผ่นดิน

เนื้อหาสาระกองทุนแม่

ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน

-วิธีการดาเนินของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ผลงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

กองทุนแม่
1

กองทุนแม่
2

กองทุนแม่
3

กิจกรรม
การเรียนรู้กองทุนแม่
-สื่อ การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
-วิทยากรกระบวนการ
-บุคคลต้นแบบต้านยาเสพติด
-บุคคลต้นแบบที่กลับตัวกลับใจ
-จุดเรียนรู้ จุดที่ใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไข เช่น ลานกีฬา
จุดที่มีการพบปัญหา
-นิทรรศการผลงาน
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การด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน *
1. แนวคิดเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ความหมายของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
    ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน�ำไปสู่
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สาหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา  วัฒนธรรม
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทัง้ เป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ
มุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ที่ด�ำเนินการโดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนจากความหมายข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในความคาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่ ใช่ศูนย์ฝึกอบรมประจ�ำ
หมู่บ้านที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานที่ที่จะสร้างความผูกพัน
ระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเป็นส�ำคัญ
หลักการส�ำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรูท้ กุ ด้าน ทุกรูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นศูนย์กลาง
ทีป่ ระชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
การสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
เป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค แหล่งน�้ำ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้ง
ข่าวสารสาระความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์ โลก
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่
กระจัดกระจาย ในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชน
สามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและเรียนรู้ ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ที่ด�ำเนิน
การโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการท�ำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผูน้ ำ�
กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ
* คู่มือการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
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เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่มี โครงสร้างเป็น
อาคารหรือสถานที่ ใด ๆ ก็ ได้ที่มีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการ
ความรู้สามารถเข้าถึงได้
องค์ประกอบ
1. วิธีการก่อเกิด
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน เพราะจะ
เป็นสมบัติของชุมชน จึงควรน�ำแนวคิดเข้าเวทีประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เผยแพร่ความคิด
โน้มน้าวสร้างการยอมรับ และชี้ ให้เห็นความส�ำคัญของการมีแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน การจัดเก็บ
องค์ความรู้ ประวัติชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ การแสดงข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชนให้ ได้เรียนรู้กันอย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สม�่ำเสมอ โดยเริ่ม
จากการจัดระเบียบแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ในชุมชน และให้เป็นไปตามก�ำลังที่ชุมชนจะสามารถ
ด�ำเนินการได้ อีกทั้งให้มีขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน
2. โครงสร้างของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย
		
2.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้น�ำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือ
ข่ายองค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเอง
และชาวบ้านให้การยอมรับ ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมมือกันวางแผน และด�ำเนินตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ได้รว่ มกันก�ำหนด เพือ่ ระดมพลังให้เกิดการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		2.2 ที่ปรึกษา เป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษา
นอกโรงเรียน เกษตร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		2.3 ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดท�ำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์ฯ
		2.4 สถานที่ เล็กใหญ่ ไม่ส�ำคัญ อาจจะอยู่ ในห้องของอาคารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล บ้านผู้ ใหญ่บ้าน บ้านผู้น�ำ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวัด ใต้ต้นไม้
ศาลากลางบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ ให้พบปะ ประชุม ท�ำงานกันได้ตลอดเวลา ให้เป็นสถานที่ที่เป็น
สัญลักษณ์ของการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้ ไม่จ�ำเป็นต้องหางบประมาณมาก่อสร้างศูนย์ ใหม่
2.5 การบริหารจัดการศูนย์ฯ คณะกรรมการฯ ที่ ได้รับการคัดเลือก
มีการบริหารจัดการเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
		2.6 งบประมาณ เพือ่ พัฒนาคณะกรรมการของศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน
      โครงสร้างทั้งหมดนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นมาครบถ้วนในระยะเริ่มแรก
3. กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
     
3.1 สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ อาจด�ำเนินการได้ทั้งในอาคารศูนย์ฯ และ
นอกอาคารศูนย์ฯโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชุมชน เช่น บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ในไร่นา 
เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
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3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียน/การสอน การจัดการความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน การจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน การเรียนรู้ผ่าน
e-Learning การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนาอภิปราย ฯลฯ
4. เนื้อหาสาระข่าวสารความรู้ ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค ทะเบียนผู้น�ำ กลุ่ม/องค์กร ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ
     
4.2 ข่าวสาร (สารสนเทศ) ได้แก่
         
1) สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ประวัตหิ มูบ่ า้ น แผนทีต่ งั้
ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตราความหนาแน่น/
โครงสร้างประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ของหมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมู่บ้าน)
ประเพณี/เทศกาลประจ�ำปี ทักษะ/ฝีมือ/แรงงานของหมู่บ้านอื่น ๆ
2) ข่าวสารเพื่อชีวิต
3) ข่าวสารเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
     
4.3 ความรู้ ได้แก่ ความรูด้ า้ นวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
องค์ความรูท้ ชี่ มุ ชนต้องการ เพือ่ ค้นหาอัตลักษณ์ชมุ ชน ความรูท้ มี่ อี ยู่ ในหมูบ่ า้ น ความรูข้ า่ วสาร
จากภายนอก
ขั้นตอนการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จัดเวทีประชาคมเผยแพร่ความคิด ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้
ชุมชน สรรหาแกนน�ำ แต่งตั้งคณะท�ำงานของหมู่บ้าน ส�ำรวจและจัดท�ำจุดเรียนรู้ แกนน�ำเก็บ
ข้อมูล คนเก่ง ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องต่าง ๆ แกนน�ำค้นหา ผู้รู้ที่จะบอกเล่าประวัติของ
หมู่บ้านได้ จัดท�ำแผนที่จุดเรียนรู้ของหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพื่อรับรองความเที่ยงตรงขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ประวัติหมู่บ้าน และข้อมูล และชี้ ให้เห็นความส�ำคัญของการมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเก็บรักษา
องค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา ประวัตหิ มูบ่ า้ น และข้อมูลให้อยู่ ในสถานทีท่ ท่ี กุ คนในชุมชนจะใช้ประโยชน์
ได้พร้อมกับสรรหาคณะกรรมการบริหารและด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมร่วมแกนน�ำ อาสาสมัคร และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
เพื่อออกแบบการจัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน และวางแผนปฏิบัติการจัดตั้งและ
ด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในขั้นตอนนี้ ต้องให้ทราบได้ว่าอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนจะใช้อาคารที่มีอยู่ ในชุมชนหรือจะก่อสร้างอาคารใหม่ ถ้าจะก่อสร้างใหม่จะใช้ที่ ใด
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากที่ ใด ถ้าใช้อาคารที่
มีอยู่แล้วจะต้องปรับปรุงเพื่อใช้งานเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากที่ ใด
ขั้นตอนที่ 3 ส�ำรวจแหล่งงบประมาณ ศึกษาระเบียบการของแหล่งงบประมาณ
เขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 4 สร้าง/ปรับปรุงอาคาร แล้วบรรจุข้อมูลข่าวสารความรู้ ไว้ ในอาคาร
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน
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ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการบริหารศูนย์ก�ำหนดระเบียบการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน
โดยให้มีประเด็นส�ำคัญอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ การดูแลบ�ำรุงรักษาอาคารศูนย์จะท�ำอย่างไร
และการใช้อาคาร จัดกิจกรรมจะต้องท�ำอย่างไร

2. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. เสริมสร้างให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขึ้นเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่น ๆ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา  แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
ในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมายศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็นหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดินซึง่ มีรปู แบบประสบการณ์การแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้น�ำไปประยุกต์ ใช้ ได้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนนั้น ๆ และมีความพร้อม ความสมัครใจในการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการศึกษา
ดูงานในอนาคตต่อไปได้ ในพืน้ ที่ 878 อ�ำเภอ 76 จังหวัด อย่างน้อยอ�ำเภอละ 1 ศูนย์ (878 ศูนย์)
กลไกการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอ�ำเภอ เป็นผู้คัดเลือกกองทุนของแผ่นดินแม่ดีเด่นและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
2. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมูบ่ า้ น เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดตัง้ และบริหารงาน
ตามแนวทางที่ก�ำหนด
ลักษณะประสบการณ์/องค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน
2. แผนผังแสดงโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่
3. วิธกี ารด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/กิจกรรมและวิธกี ารด�ำเนินกิจกรรมกองทุน
แม่ของแผ่นดินทีด่ ำ� เนินการภายในชุมชน เช่น กระบวนการแก้ปญ
ั หายาเสพติดทีช่ มุ ชนด�ำเนินการ
ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บ�ำบัดรักษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน
4. ผลงานด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
5. สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ
6. ท�ำเนียบวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
7. บุคคลต้นแบบด้านต่าง ๆ เช่น บุคคลต้นแบบในการต่อต้านยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพ
ที่กลับตัวกลับใจเป็นพลังของแผ่นดิน
8. จุดเรียนรู้ หรือสถานที่ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ลานกีฬา ลานดนตรี ฯลฯ
9. นิทรรศการแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
10. อื่น ๆ
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ขั้นตอน วิธีการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. คณะกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ�ำเภอ จัดให้มี
การประชาคมเผยแพร่ความคิด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ แก่คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ�ำเภอร่วมกับ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผล
การด�ำเนินงานแก้ ไขปัญหายาเสพติดและมีความพร้อมทีจ่ ะเป็นศูนย์เรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ ทั้งนี้ ให้พิจารณาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนอยู่แล้วเป็นล�ำดับแรก
3. สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรูก้ บั คณะกรรมการกองทุน
แม่ของแผ่นดินที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ
4. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ�ำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการคัดเลือกที่ปรึกษา
ศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้น�ำชุมชนระดับต�ำบลก็ ได้
5. วางแผนการด�ำเนินงาน จัดหางบประมาณ
6. จัดท�ำระเบียบศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระเบียบการให้บริการบุคคล
ภายนอกชุมชน
7. ปรับปรุงอาคารสถานที่
8. สรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
9. สรุปวิธีการและกิจกรรมดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
10. สรุปผลงานในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
11. จัดท�ำสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
12. บรรจุข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สื่อต่าง ๆ ไว้ ในอาคาร
13. พัฒนาวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
14. จัดให้มีบุคคลต้นแบบ/จุดเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
15. จัดให้มีการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
16. ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
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ส่วนที่ 3
องค์ความรู้ส�ำหรับวิทยากร
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การฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรม
การฝึกอบรม

การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวของบุคคล 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ
(Skill) และด้านทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การฝึกอบรมมีประโยชน์ตอ่ บุคลากรด้านการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ได้รบั
ประสบการณ์และการเรียนรู้ ท�ำให้สามารถน�ำความรู้ ไปใช้ ในการท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ
หรือช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรูง้ าน ช่วยลดภาระหน้าที่
ของหัวหน้างาน และช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของตน

บทบาทที่ส�ำคัญของผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม

1. ข้อปฏิบัติของผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม
1.1 ต้องยอมรับความมีคุณค่าของผู้เข้าอบรมแต่ละคน และจะต้องเคารพ
ในความรู้สึกนึกคิดและความเห็น ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมด้วย
1.2 พยายามท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักด้วยตนเองว่ามีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องปรับพฤติกรรม (ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทัศนคติ) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้วยการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา
1.3 ควรจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะดวกสบาย (เช่น ที่นั่ง อุณหภูมิ
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ) ให้เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม
1.4 สร้างความสัมพันธ์อนั ดี ให้เกิดความรูส้ กึ ไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ต้องมีการให้ความร่วมมือร่วมใจกันและกัน
ในขณะเดียวกันควรพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
1.5 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียนรูต้ ามความต้องการของผูร้ ว่ มอบรม
โดยสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ของผู้ด�ำเนินการอบรม และของเนื้อหาวิชาด้วย
(2) การก�ำหนดกิจกรรม รวมทั้งการเลือกวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการอบรม
(3) การก�ำหนดมาตรการ เกณฑ์การอบรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับร่วมกัน รวมทัง้
ร่วมกันก�ำหนดเครื่องมือและวิธีการวัดผลความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.6 ช่วยผูร้ ว่ มอบรมให้รจู้ กั พัฒนาขัน้ ตอนและวิธกี ารในการประเมินตนอง
หรือวิเคราะห์และประเมินผลโครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ ได้ก�ำหนดไว้แล้ว
2. หน้าที่ของผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม
2.1 การหาความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมการหาความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยวิธีการส�ำรวจ การสังเกต การทดสอบ หรืออื่น ๆ เพื่อพิจารณาให้
ถ่องแท้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร จ�ำเป็นที่จะต้องให้เทคนิคการฝึกอบรมหรือไม่
2.2 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ในการฝึกอบรมการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมนั้นสามารถบอกผู้จัดโครงการฝึกอบรมให้รู้ถึงจุดหมายปลายทางของการ
ฝึกอบรมนั้น ๆ ว่าต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดบ้าง เช่น ด้านการเพิ่มพูนความรู้ ด้าน
ทักษะการท�ำงาน หรือด้านทัศนคติ
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2.3 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการน�ำปัญหา
ที่ค้นพบมาก�ำหนดเป็นหลักสูตรเพื่อท�ำการฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) หมวดวิชา หัวข้อวิชา
(3) วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา
(4) เนื้อหา เทคนิค/วิธีการ ระยะเวลา การเรียงล�ำดับหัวข้อวิชา
2.4 การก�ำหนดโครงการฝึกอบรม
การก�ำหนดโครงการฝึกอบรมเพือ่ ให้ทราบกรอบการปฏิบตั งิ าน จากนัน้ เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร เพื่อ
(1) ให้ผู้บริหารพิจารณาตรวจร่างโครงการก่อนที่จะน�ำไปฝึกอบรม
(2) ให้ผู้บริหารอนุมัติงบประมาณส�ำหรับใช้ ในการด�ำเนินงาน
2.5 การบริหารโครงการฝึกอบรม
(1)  ความส�ำคัญของการบริหารโครงการอยูท่ ผี่ รู้ บั ผิดชอบโครงการฝึกอบรม
      
(2) การบริหารโครงการมี 3 ระยะ คือ
    (2.1) ก่อนการด�ำเนินโครงการ
    (2.2) ระหว่างด�ำเนินโครงการ
    (2.3) หลังการด�ำเนินโครงการ
2.6 การประเมิน/ติดตามผลการฝึกอบรม การประเมิน/ติดตามผลการฝึกอบรม มี
ประเด็นในการประเมิน คือ
(1) ทัศนคติทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(2)   ความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานที่ ระยะเวลา และสิง่ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกต่าง ๆ
(3) คุณสมบัติและวิธีการที่วิทยากรแต่ละคนใช้ ในการฝึกอบรม
(4) ข้อดีและข้อเด่น หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะ

การฝึกอบรมที่ประสบผลส�ำเร็จ

1. มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
2. จะต้องท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบรรยากาศของการอบรมที่ ไม่เครียด สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่วิทยากรถ่ายทอดและกระตุ้นให้อยากรู้ สร้างการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนในบรรยากาศของความเป็นกันเอง
3. วิทยากรจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการท�ำงาน มีความสามารถ
ในการถ่ายทอด
4. มีการประเมินความรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถ ทัง้ ของวิทยากร
และผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมและการบรรลุเป้าหมายของโครงการฝึกอบรม
นั้นด้วย

วิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) หมายถึง ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดองค์ความ
รู้ที่ตนเองมีความช�ำนาญ ให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการน�ำองค์ความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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คุณสมบัติของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่จะท�ำให้วิทยากรประสบความส�ำเร็จ
1. บุคลิกภาพ ได้แก่รูปกายดีแต่งกายดีกิริยาท่าทางดีและจิตใจดี
2. ความสามารถคือ มีความสามรถในการใช้สอื่ ทัศนูปกรณ์ และการพูดหรือสือ่ สารทีด่ ี
3. ความรอบรู้และรู้รอบ คือรอบรู้ ในเนื้อหาที่จะสอน และรู้รอบในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของวิทยากรที่ประสบความส�ำเร็จ

1. บุคลิกดีบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นผู้เป็นวิทยากรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
น่าเชื่อถือ                   
2. มีความกระตือรือร้น แสดงออกได้จากความคล่องตัว ก้าวเดินอย่างมั่นใจเต็มฝีก้าว
มีการแสดงออกอย่างเชื่อมั่น จะช่วยให้ผู้ฟังตื่นตัว ใจจดจ่อ ติดตามและคล้อยตาม
3. สนใจร่วมมือ คือ สนใจในภารกิจของผู้ฟัง โดยใช้ข้อมูลของผู้เรียนมาเป็นประโยชน์
ในการถ่ายทอด โดยการรู้เนื้อหายกตัวอย่าง หรือรายละเอียดที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนฟัง
ท�ำให้ผู้ฟังเกิดการยอมรับ
4. ใช้สอื่ ช่วยสอนในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลทีเ่ ราต้องการสือ่ สารอยู่
โดยการถ่ายทอดนั้น หากผู้ถ่ายทอดได้ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้ ในหลาย ๆ
ช่องทาง ย่อมจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการรับรู้ ได้มากขึ้น
5. ไม่อ่อนประสบการณ์วิทยากรที่ดีควรมีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ตน
ก�ำลังจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟังคนเราส่วนใหญ่ ในวงการฝึกอบรม ย่อมอยากฟังประสบการณ์
หรือเทคนิคของผู้ถ่ายทอด เพื่อเป็นสูตรส�ำเร็จ ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดที่ดีควรมีประสบการณ์หรือ
ความส�ำเร็จในงานมาเสนอสู่ผู้ฟัง เพื่อเพิ่มพลังในงาน
6. การงานส�ำเร็จดีขนึ้ เชือ่ มโยงจากข้อทีแ่ ล้ว คือคนเราส่วนใหญ่ ไม่มี ใครอยากฟังคนที่
ไม่มชี อื่ ทุกคนอยากฟังคนเก่งคนดีคนทีเ่ ป็นเลิศ เพราะฉะนัน้ วิทยากรทีป่ ระสบความส�ำเร็จจาก
งานอื่น ๆ มามากย่อมมีแต่คนอยากฟัง
7. มีความสามารถในการถ่ายทอด คือ มีความสามารถในการเชือ่ มโยงความรู้ หลักการ
ประสบการณ์ และวิธีการ โดยใช้ค�ำพูด รูปภาพ ตัวอักษร ให้ผู้ฟัง ตั้งใจ สนใจเข้าใจ ประทับใจ
หรือบันเทิงใจควบคู่กันไป ซึ่งย่อมอาศัยลีลา เทคนิคต่าง ๆ ให้สอดคล้องและกลมกลืน
8. ถอดหัวใจคนเรียน คือ รูจ้ กั เอาใจคนเรียนมาใส่ ไว้ ในใจผูส้ อนว่าหลักการเรียนรูข้ อง
ผูส้ อนว่าหลักการเรียนรูข้ องผูค้ นเป็นอย่างไรจะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูแ้ ละรับรู้ ได้อย่างไร
ซึ่งหมายความว่า ่วิทยากรจะต้องรู้เขารู้เรารู้ว่า คนฟังคือใคร ชอบอะไร
9. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ คือ พัฒนาบุคลากร หรือฝึกอบรมก็ตาม วัตถุประสงค์
โดยส่วน ใหญ่เรามุ่งที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเรียน คนฟังให้เกิดความรู้ (Knowledge)
ความเข้าใจ (Understanding) ความสามารถ (Skill) เจตคติ (Attitude) และจริยธรรม (Habit)
ในการท�ำงานที่ดี ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของผู้ถ่ายทอดว่าท�ำอย่างไร
10. ไม่หลงตัวเอง ส่วนใหญ่ผู้ที่หลงตัวเองมักจะออกเวที ในการถ่ายทอดมายาวนาน
พอสมควร ซึ่งจะ แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ มากมาย
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บุคลิกภาพของวิทยากรโดยสรุป

บุคลิกภาพของผู้ถ่ายทอด ประกอบด้วย
1. บุคลิกภาพทางกาย
- รูปกาย มีความกระตือรือร้น มีสง่า น่าเชื่อถือ แสดงท่าทีที่เป็นมิตร
        
- การแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับลักษณะงาน/อาชีพหรือธุรกิจ
- กิริยาทาทาง มีความเชื่อมั่นเป็นกันเอง เป็นมิตร/ส�ำรวม และให้เกียรติผู้ฟัง
2. บุคลิกภาพทางอารมณ์
- ยิ้มแย้มจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอด
- ควบคุมอารมณ์ ไม่ โกรธหรืออารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อถูกซักถาม
- มีอารมณ์ขนั จะช่วยลดความตึงเครียดในการฟังและ ช่วยเพิม่ ความสนุกสนาน
3. บุคลิกภาพทางสังคม
- มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี ปรับตัวได้ดี สามารถสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังได้
- มีน้า ใจ ร่วมมือ ช่วยเหลือ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษาหารือ
4. บุคลิกภาพทางปัญญา
- ความรูด้ ี ยอมรับฟังความคิดของผูเ้ ข้าอบรม สามารถถ่ายทอดความรูค้ วาม
คิดให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ฟังได้
- มีเหตุผล ไม่ยึดมั่น ถือมั่น หรือตัวตนจนเกินไป

วิทยากรยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร

1. ใช้เทคโนโลยี ใหม่คือใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ หรือสื่อช่วยถ่ายทอดที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา บุคคล เวลา โอกาส สถานที่ บรรยากาศ ฯลฯ
2. เข้าใจง่ายคือถ่ายทอดแล้วผู้ฟังรับได้เข้าใจง่าย
3. ได้เนื้อหาคือ มีเนื้อหาเหมาะสมข้อมูลดี
4. พาสนุกคือ มีอารมณ์สอดแทรกอยู่บ้าง
5. ปลุกความคิด คือผู้ฟังคิดตาม ได้คิด ได้ทบทวน
6. พิชิตปัญหาคือ ช่วยเข้าใจปัญหาที่ยังคาใจให้ทะลุปรุโปร่ง
7. สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ท�ำให้ผู้รับเกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ
ทัศนคติ หรือ จริยธรรมข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลาย ๆ ข้อ
8. น�ำประโยชน์คือผู้รับ ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่อตัวเองการงาน องค์กร หรือ
ความส�ำเร็จ ต่าง ๆ
9. ไม่เป็นโทษเป็นภัยคือถ่ายทอดสิ่งที่ ไม่เป็นพิษเป็นภัยส่วนรวม
10. ตื่นไวข่าวสาร ผู้ถ่ายทอดจะต้องเปิดสมองรับรู้ เรียนรู้ข้อมูลตลอดเวลา

เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร

1.ก่อนการฝึกอบรม
ก่อนทีจ่ ะมีการฝึกอบรมเกิดขึน้ วิทยากรจะต้องมีภารกิจในการเตรียมตัวเพราะวิทยากร
จะต้องทราบล่วงหน้าว่าตนจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งใด ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนีว้ ทิ ยากรควรจะ
ด�ำเนินการเตรียมการเพือ่ การถ่ายทอด และเปลีย่ นทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การเตรียม
การทีด่ ยี อ่ มส�ำเร็จไปแล้วครึง่ หนึง่ เพราะจะท�ำให้วทิ ยากรเกิดความมัน่ ใจในการฝึกอบรม และ
เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นย่อมแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การเตรียมการในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ
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1.1 การประสานงานกับหน่วยงานที่จะฝึกอบรม เพื่อขอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการฝึกอบรม ได้แก่  หลักสูตรกลุม่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบวัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
1.2 การเขียนแผนการฝึกอบรม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้จากหน่วยงานจะเป็นประโยชน์
ต่อการเขียนแผนการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมเป็นแนวทางส�ำหรับวิทยากรว่าจะถ่ายทอดและ
เปลีย่ นพฤติกรรมโดยใช้สอื่ และเทคนิคการฝึกอบรมอย่างไร เพือ่ ให้เหมาะสมกับผูเ้ ข้าร่วมอบรม
2. การเตรียมอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ
วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ เช่น ไฟล์น�ำเสนอ กระดาษ ฯลฯ ให้
เรียบร้อยเหมาะสมกับฐานะของวิทยากร ระหว่างการฝึกอบรม เมื่อวิทยากรมาถึงสถานที่จัด
ฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ ได้จดั เตรียมไว้ และสอบถามขอ้มลู ต่าง ๆ
เช่น บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผู้น�ำกลุ่ม วิทยากรคนก่อน ๆ พูด เกี่ยวกับอะไร ฯลฯ
เมื่อถึงเวลา
การฝึกอบรม จะต้องด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
2.1. การถ่ายทอดความรู้ควรมีความสามารถในการถ่ายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช้
สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
2.2 การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น วิทยากรจะ
ต้องคอยกระตุ้น ให้ผู้รับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น รวมถึงต้องคอย
ชี้แนะ สรุปประเด็นและน�ำเสนอแนวทางที่เหมาะสมด้วย
2.3 การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ได้แก่อุปกรณ์สื่อให้เหมาะสม และด้านจิตภาพ หมายถึงผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
2.4 การมีมนุษยสัมพันธ์วิทยากรจะต้องอาศัยหลักการด้านมนุษยสัมพันธ์เพื่อเป็น
การช่วยลด ช่องว่างวิทยาากรกับผูเ้ ข้าร้ บั การฝึกอบรม จะท�ำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมประทับใจ
2.5 การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ปัญหาบางอย่างวิทยากรสามารถรูห้ รือคาดเดาได้ลว่ งหน้า
แต่ปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วิทยากรมืออาชีพ
จะต้องสามารถแก้ ไขปัญหาได้ หรือบรรเทาให้ลดน้อยลง
3. หลังการฝึกอบรมอาจจะกระท�ำได้ โดย
3.1 การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข้อมูลจากผู้จัดฝึกอบรม นอกเหนือ
จากประเมินโดยการสังเกต เพือ่ จะได้ทราบผลการปฏิบตั งิ านของตน และน�ำมาใช้ปรับปรุงแก้ ไข
ในโอกาสต่อไป
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็น วิทยากรควรเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ตามที่เห็นสมควร เช่น การมอบวุฒิบัตร การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.3 การติดตามผลการฝึกอบรม ต้องติดตามดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้น�ำความรู้
ที่ ได้ฝึกฝนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่เขาเท่าที่จ�ำเป็น

102 |

บทบาทวิทยากรกระบวนการ
กับการสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความหมายของวิทยากรกระบวนการ

วิทยากรกระบวนการ มาจากค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Facilitator” ซึง่ หมายความว่า
ผู้ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก หรือในความหมายอื่นที่ ใกล้เคียงกันอาจหมายถึงคนกลาง
ที่ช่วยจัดและด�ำเนินงาน การพบปะ ประชุม อบรมให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ มีอิสระทาง
ความคิดและสามารถสือ่ สารท�ำความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้ ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิ ท ยากรกระบวนการต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ในการเสริ ม สร้ า งบรรยากาศของการระดม
ความคิดเห็นและการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยการมี ไมตรีจิตต่อกัน เกิดความร่วมมือ
ในการท�ำงานอย่างกว้างขวางและจริงจัง สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคออกไป และส่งเสริม
ให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนีว้ ทิ ยากรกระบวนการยังมีสว่ นส�ำคัญต่อการให้สมาชิกในกลุม่ แลกเปลีย่ นและ
สะท้อนประสบการณ์หรือปัญหา รวมทัง้ แนวทางแก้ ไข ช่วยตัง้ ประเด็นค�ำถามทีท่ า้ ทายน�ำไปสู่
การแลกเปลีย่ นและสะท้อนประสบการณ์หรือปัญหา รวมทัง้ แนวทางแก้ ไข ช่วยกระตุน้ ให้สมาชิก
กลุ่มรับฟังซึ่งกันและกัน และช่วยตั้งประเด็นให้กลุ่มมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบครอบคลุม
ปัญหาและความต้องการของสมาชิก กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็เปรียบเสมือนกับการเป็นผูอ้ ำ� นวยการกลุม่
ที่ต้องมีบทบาทในการประสาน เชื่อมโยง สังเกต กระตุ้น เสริมสร้างและเอื้ออ�ำนวยให้เกิด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถท�ำให้สมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการรู้จักวิเคราะห์ปัญหา 
ก�ำหนดความต้องการและเสนอทางเลือกในการจัดการกับปัญหาที่ประสบอยู่อย่างเหมาะสม
กับห้วงเวลา สถานการณ์และบริบทแวดล้อม
กล่าวได้ว่าวิทยากรกระบวนการมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางกว่าการเป็น
ผู้ถ่ายทอดตามนิยามโดยทั่วไป วิทยากรกระบวนการอยู่ ในสถานภาพของนักพัฒนาหรือผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในชุมชน เพือ่ ให้สมาชิกในชุมชนตืน่ ตัวและเข้าถึงหัวใจของการพัฒนา
ได้อย่างแท้จริง ซึง่ ในกระบวนการจัดการลุม่ น�ำ้ เองก็ตอ้ งอาศัย “เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานชุมชน”
เป็นกลไกในการเชื่อมประสานการท�ำงานร่วมกับชุมชน โดยในที่นี้เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน
ก็ต้องมีบทบาทของวิทยากรกระบวนการไปด้วยพร้อม ๆ กัน (ตารางที่ 1)
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คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ

การเป็นวิทยากรกระบวนการ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการจัดการกับการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้าร่วม
กระบวนการอาจมีพนื้ ฐานความรูแ้ ละประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน ดังนัน้ บ่อยครัง้ ทีก่ ระบวนการ
ประชุมจะมีการแสดงความคิดเห็นทีห่ ลากหลายหรือมีขอ้ ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ซึง่ วิทยากร
กระบวนการต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการจัดการกลุม่ และสมาชิกให้สอดคล้องกับห้วงเวลา
และสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยคุณสมบัติพื้นฐานที่จะกล่าวถึงมีพอสังเขปดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาแบบองค์รวม
เป็นคุณสมบัตขิ นั้ พืน้ ฐานทีผ่ ทู้ เี่ ป็นวิทยากรกระบวนการจ�ำเป็นต้องมีอยู่ ในตนเอง ในทีน่ ี้
หมายรวมถึงต้องมีแนวคิดในการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันแบบองค์รวม (Holistic
Approach) ทั้งการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมทั้งด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นหลักการที่ส�ำคัญตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เป็นผู้ที่มีทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ
วิ ท ยากรกระบวนการ ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามสามารถและทั ก ษะในการผสมผสาน
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบ (Systematic Thinking) การคิดอย่างเป็น
ระบบระเบียบนั้นเกิดจากการเชือ่ มโยงประเด็นที่ส�ำคัญ ๆ ที่ ได้จากการระดมความคิดเห็นหรือ
การประชุมให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจง่าย
และมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิทยากรกระบวนการ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึงไม่ยึดติด
กรอบความคิ ด เดิ ม อยู ่ ต ลอดเวลา  รู ้ จั ก พั ฒ นาความคิ ด ใหม่ ขึ้ น มาน� ำ เสนอเพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมที่จะขยายและปรับเปลี่ยนแบบแผนทางความคิด กล้าคิด กล้าท�ำ
กล้าแสดงออก
4. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพความเป็นผู้น�ำ
บุคลิกภาพความเป็นผู้น�ำ (Leadership) เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนได้ คุณสมบัติของ
ความเป็นผูน้ ำ� ต้องเป็นผูม้ ที กั ษะในการสือ่ สารและสามารถโน้มน้าวใจบุคคลอืน่ ได้ดี เนือ่ งจากจะ
ต้องใช้ศกั ยภาพของความเป็นผูน้ ำ� เพือ่ บริหารจัดการกับกลุม่ และความคิดเห็นทีห่ ลากหลายเพือ่
ให้ ได้มาซึง่ ข้อสรุปร่วมกันทีท่ กุ ฝ่ายยอมรับ นอกจากนีค้ วรเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนเพื่อให้ผู้อื่น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจและ
มีความรับผิดชอบสูง
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5. เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
ในหลายกรณี พบว่าในกระบวนการประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือแม้กระทัง่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน วิทยากรกระบวนการทีเ่ ข้าไป
เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลีย่ ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะในการควบคุมสถานการณ์ของ
ความขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมกระบวนการ แก้ ไขสถานการณ์ด้วยการใช้สมาธิและ
ปัญญา ไม่ตนื่ ตระหนกง่าย ไม่ฉนุ เฉียว มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ดังนัน้ จึงควรมีระบบคิด
ทีน่ �ำไปสู่การตัดสินใจอย่างแยบยลและเหมาะสมกับสถานการณ์และความสุกงอมของประเด็น
สามารถควบคุมแสดงความคิดเห็นของบุคคลในที่ประชุมอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ถูก
ครอบง�ำจากอิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่ประชุม
6. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
วิทยากรกระบวนการต้องมีความเอาใจใส่ต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สมาชิกกลุม่ (Learning Process) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระบวนการกลุม่ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยการมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้างสรรค์ของบรรดาสมาชิกทั้งหลาย วิทยากรกระบวนการจึงต้องมีกระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลอื่นอย่างลึกซึ้ง ให้ความส�ำคัญ
กับบทบาทการแสดงความคิดเห็นของทุกคนอย่างเปิดกว้าง ให้หลักเหตุผลบนพื้นฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
7. เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางและเป็นธรรม
เนื่องจากวิทยากรกระบวนการมักถูกผู้เข้าร่วมประชุมคาดหวังว่าจะช่วยในการแก้ ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของชุ ม ชน ฉะนั้ น ผลที่ เ กิ ด การด� ำ เนิ น กระบวนการประชุ ม ของวิ ท ยากร
กระบวนการจึงมักถูกใช้เป็นข้อสรุปหรือข้อตกลงร่วมกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป ด้วยเหตุนี้
วิทยากรกระบวนการจึงควรเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมกับประเด็นปัญหาที่ก�ำลังเข้าไปแก้ ไข สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาของทุกฝ่าย
มีความพยายามที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการแก้ ไขปัญหาที่ถูกต้องตาม
ฉันทามติของชุมชนหรือมวลสมาชิก ฉะนั้นหากวิทยากรกระบวนการมีความเอนเอียงเข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ย่อมท�ำให้เกิดอคติในการแก้ ไขปัญหาโดยรวม ตลอดจนไม่สามารถสร้างศรัทธา 
ให้เกิดขึ้นกับฝ่ายต่าง ๆ ได้

การออกแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วิทยากรกระบวนการมีสว่ นส�ำคัญอย่างมากต่อการสร้างกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ ในแนวคิดใหม่ต่างมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้ โดยเริ่มต้นจาก
ผูเ้ รียนเป็นหลัก โดยให้ผเู้ รียนสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์รว่ มกันอย่าง
สร้างสรรค์ แต่ถงึ อย่างไรในขณะทีว่ ทิ ยากรกระบวนการจจ�ำเป็นต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวนของกลุม่ เป้าหมาย
ระยะเวลาที่ ใช้ ในกระบวนการเรียนรู้ สื่อที่ ใช้ ในการถ่ายทอดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้รูปแบบที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีมากหมายหลายรูปแบบดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้
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1. การประชุม
เป็นการประชุมอย่างมีพธิ กี ารเพือ่ น�ำเสนอผลงาน หรือแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์
และแก้ ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งในการประชุมต้องมีประธานในการด�ำเนินการประชุม
ตามประเด็นทีต่ งั้ ไว้ อีกทัง้ ต้องมุง่ เน้นการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุมควบคู่ ไปด้วย
2. การสัมมนา
เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้การให้ข้อมูล
ค�ำแนะน�ำ ข้อปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาเหมาะส�ำหรับ
การที่มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมมาก พอที่จะร่วมกันศึกษาค้นคว้าและแสวงหาทางออกในการแก้ ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการสัมมนาได้รับความนิยมในอย่างมาก เนื่องจากใช้
เวลาไม่นานแล้วเพียง 2-3 วัน เพื่อให้ ได้ทั้งความรู้และทางออกในการแก้ ไขปัญหา ซึ่งวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งวิธีนี้เหมาะส�ำหรับองค์กรที่มี
สมาชิกมาก หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายของอาชีพต่าง ๆ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการแก้ ไขปัญหา  หรือ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการให้สมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เข้าใจเป้าหมายของการประชุม ก�ำหนดประเด็นทีต่ อ้ งการได้จากการประชุม
จากนั้นให้มีการท�ำปฏิบัติการในเรื่องที่ก�ำหนดขึ้น อาจมีการประชุมเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
หรืออาจฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการศึกษา  หรือแก้ ไขปัญหาในเรื่องที่ต้องการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมจะมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ยังมี โอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น หรือการฝึกทักษะเป็นการเฉพาะด้านได้ด้วยเช่นกัน
4. การระดมสมอง
เป็นเทคนิคที่ ใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมระดมสมองมี โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดกว้าง โดยไม่มีการครอบง�ำทางความคิดจากบุคคลใดหรือจากวิทยากรกระบวนการ ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดและกติกาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน การระดมสมองอาจใช้การแบ่ง
กลุ่มย่อยออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อให้ ได้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายก็ ได้ เพื่อที่จะได้น�ำมาสรุป ใน
ขัน้ สุดท้ายต่อไป สิง่ ทีส่ ำ� คัญของกระบวนการระดมสมองคือการให้สมาชิกพยายามมีจนิ ตนาการ
ที่สร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดออกมาเพื่อให้กลุ่มได้รวบรวมเป็นประเด็นร่วมของกลุ่ม ทั้งนี้
ผูร้ วบรวมประเด็นอาจจัดท�ำประเด็นร่วมในลักษณะของการท�ำแผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ก็ ได้
ซึง่ การท�ำแผนทีค่ วามคิดเป็นกระบวนการรวบรวมความคิดออกมาอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่
ชัดเจน รวมทั้งยังต่อยอดความคิดดังกล่าวออกไปได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
5. การอภิปรายกลุ่ม
เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดยให้มกี ารแสดงความคิดเห็นภายในกลุม่ เล็ก ๆ จ�ำนวนหนึง่
โดยทีผ่ เู้ ข้าร่วมอภิปรายกลุม่ มีความสนใจในเรือ่ งทีต่ รงกันและเป็นประโยชน์รว่ มกัน กระบวนการ
อภิปรายจะมีการตัง้ ประเด็นค�ำถามหรือโจทย์ ในการอภิปราย จากนัน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมอภิปรายทุกคน
แสดงความคิดเห็น
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6. การประชุมวิชาการ
เป็นการประชุมโดยให้ผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลายมาร่วมกันเสนอผลงาน หรือแสดงความคิดเห็นในทางเทคนิควิชาการในประเด็น
ที่ก�ำหนดขึ้น เน้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นพื้นฐานของการประชุม รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
7. การสาธิต
การสาธิ ต เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
การท�ำงานร่วมกันชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการน�ำเสนอในรูปของการปฏิบัติการให้ดูเป็น
ตัวอย่างทีส่ ามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสาธิตสามารถศึกษาวิเคราะห์
และถอดแบบจากการสาธิตให้ดูได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการซักถามในประเด็นที่สนใจเป็น
การเฉพาะได้ ทั้งนี้การสาธิตต้องมีวิทยากรกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดี อย่างไรก็ตามการสาธิตที่มีประสิทธิภาพอาจใช้การสาธิตผ่านศูนย์สาธิต
(Demonstration Center) ก็ ได้ เนื่องจากผู้สาธิตสามารถจัดการกับเนื้อหาและกระบวน
การเรียนรู้ของผู้รับการสาธิตได้สะดวกและครบวงจร
8. การศึกษาดูงาน
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากการส�ำรวจ
ความต้องการในการศึกษาดูงาน จากนั้นท�ำการไปศึกษาดูงานในพื้นที่ โดยมีวิทยากรในพื้นที่
เป็นผู้ ให้ความรู้ ผลที่ ได้จากการศึกษาดูงานสามารถน�ำมาพัฒนาความคิดและการปฏิบัติใน
เรื่องที่ต้องการได้ต่อไป กระบวนการศึกษาดูงานบางพื้นที่ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบลึกซึง้ ให้เกิดขึน้ กับผูท้ มี่ าศึกษาดูงาน โดยการให้พกั อาศัยอยู่ ในชุมชนกับครัวเรือนเป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตรงผ่านการเสวนา การฝึกปฏิบตั จิ ริง
หรือแม้กระทั่งการตอบข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยได้ วิธีการเช่นนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิได้มากยิง่ ขึน้ เพียงแต่อาจ
ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูงานมากกว่าการไปรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรชุมชนอย่างเดียว

บทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสร้างพลังชุมชน

ปั จ จุ บั น งานด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ป รั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ จ ากเดิ ม ที่ ม องว่ า ชุ ม ชน
ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ต้องรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่เพียงอย่างเดียว
(Negative Approach) ซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนาชุมชนที่ ไม่ ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของ
สมาชิกในชุมชนในการช่วยเหลือตนเองเป็นล�ำดับแรกก่อน ขณะทีม่ มุ มองใหม่ ได้เน้นการสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน�ำไปสู่
การแก้ ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกชุมชนอยู่ ในฐานะของผู้ที่มีศักยภาพในตนเอง ที่จะเอื้อให้เกิด
การแก้ ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (Positive Approach) บทบาทของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
ที่ลงไปท�ำงานร่วมกับชุมชนเปรียบเสมือนกับการเข้าไปท�ำงานเชิงกระบวนการมากกว่า  เน้น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง ความส�ำเร็จ
ของการแก้ ไขปัญหา  ในชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในชุมชนเอง ฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสนาม
จึงมีบทบาทคล้ายคลึงหรือเหมือนกับการเป็นวิทยากรกระบวนการที่จะอ�ำนวยความสะดวก
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ให้เกิดกระบวนการแก้ ไข/จัดการที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งในที่นี้
ขอกล่าวถึงบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสร้างพลังชุมชนในการจัดการลุ่มน�้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติในมิติต่าง ๆ ดังนี้
1. บทบาทด้านการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้
วิทยากรกระบวนการต้องมีบทบาทในการเป็นผูร้ วบรวมองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ของชุมชนใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิถีการด�ำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน รวมทั้ง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมาชิกใน
ชุมชน องค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มักอยู่กระจัดกระจายตามสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มี
บทบาทในชุมชน ฉะนัน้ วิทยากรกระบวนการต้องสามารถจัดการให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้
ให้เป็นหมวดหมู่ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ในชุมชน
ซึง่ จ�ำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดช่องทางการไหลเวียนของความรู้ ในหลาย ๆ รูปแบบผ่านกระบวนการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
2. บทบาทด้านการให้ค�ำปรึกษาในการพัฒนาชุมชน
โดยพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมีบทบาทในการน�ำการแก้ ไข
ปัญหาโดยตรง แต่ ในทางปฏิบัติมักมีความต้องการการสนับสนุนค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำจาก
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาชุมชนด้วยเสมอ ดังนั้นวิทยากรกระบวนการควรเป็น
ผู้มีบทบาทในการให้ข้อมูลและค�ำปรึกษา  รวมทั้งก�ำลังใจแก่สมาชิกชุมชนอย่างใกล้ชิด สิ่งที่
ควรระมัดระวังอย่างยิ่งคือวิทยากรกระบวนการไม่ควรเป็นผู้ชี้น�ำการพัฒนาต่าง ๆ แต่ควรเป็น
ผู้ชี้แนะ (Coach) ให้เกิดการตั้งค�ำถาม การแสวงหาค�ำตอบ รวมทั้งการสะท้อนภาพของ
การพัฒนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ ไขไปแนวทางที่เหมาะสม
3. บทบาทด้านการประสานความร่วมมือในชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน มิใช่เกิดจากความต้องการ
ของนักพัฒนาภายนอก ด้วยเหตุนี้วิทยากรกระบวนการจึงควรมีบทบาทในการประสานงานให้
เกิดความร่วมมือในชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องเป็นผู้ลงมือคิดเอง ท�ำเอง และแก้ ไขปัญหาเอง
ขณะทีว่ ทิ ยากรกระบวนการเป็นเพียงผูป้ ระสานให้เกิดพลังชุมชนในการท�ำงานเท่านัน้ นอกจากนี้
ยังอาจต้องท�ำหน้าที่ ในการประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่จะเข้ามา 
สนับสนุนการท�ำงานในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
4. บทบาทด้านการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
การเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เป็นบทบาทที่ส�ำคัญ
ของวิทยากรกระบวนการทีต่ อ้ งสนับสนุนให้เกิดการมีสว่ นร่วมทางความคิด ความรู้ และสามารถ
จัดการให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ผา่ นเวทีการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การจัดเวทีชาวบ้าน เวทีประชาคมหมูบ่ า้ น เวทีเสวนา การสนทนากลุม่ การอภิปรายกลุม่ ฯลฯ
ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ วิทยากรกระบวนการต้องอ�ำนวยการให้เกิดการระดมความคิดเห็น
(การระดมสมอง) อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรทีด่ ตี อ่ กัน อันเป็นการยกระดับความคิดให้สงู ขึน้
(Meta Level) อันน�ำไปสู่การสร้างพลังชุมชนในการคลี่คลายและจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน  
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5. บทบาทด้านการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
ความส�ำเร็จของการพัฒนาชุมชน ต้องอาศัยการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านองค์กรชุมชน
เนื่องจากองค์กรชุมชนเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนตามวัตถุประสงค์และมีการก�ำหนด
เป้าหมายในการด�ำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน องค์กรชุมชนจึงมีความหมายทั้งในเชิงของการสร้าง
พลังความร่วมมือของชุมชนและยังความหมายในเชิงอ�ำนาจการต่อรองในสังคม วิทยากร
กระบวนการจึงมีบทบาทในการสร้างกระบวนการชุมชนเพื่อให้เกิดการค้นหาผู้น�ำที่มีศักยภาพ
ในการรวมกลุ่ม เพื่อให้ ใช้กลุ่มในการขับเคลี่อนกิจกรรมตามเจตนารมณ์ที่วางไว้
6. บทบาทด้านการวิเคราะห์และสรุปประเด็น
ในกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบรรดาสมาชิกในชุมชน จะเกิดความรู้
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านการสังเคราะห์ของกลุ่มแล้ว ดังนั้น
ทุกครั้งของการประชุมหรือการท�ำเวทีเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการต้องอาศัยความรอบรู้
ในการวิเคราะห์และจับประเด็นอย่างเป็นระบบ และสามารถสรุปเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน เห็นภาพของความต้องการในการแก้ ไขปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนอย่าง
เด่นชัด สามารถสื่อสารได้เข้าใจทุกฝ่าย โดยไม่เกิดข้อสงสัยใด ๆ
7. บทบาทด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของฐานทรัพยากรที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงชีวิตของสมาชิกชุมชน และมีบ่อยครั้งที่การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกชุมชนได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมได้
จึงมักเกิดกรณีพิพาทในการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ กรณีพิพาทระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
เหล่านี้มีผลต่อความขัดแย้งในหมู่สมาชิกของชุมชน และไม่น�ำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วยกันเอง อีกทั้งยังมีผลต่อการเข้ามาสนับสนุนแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานช่วยเหลือภายนอกอีกด้วย  
ฉะนั้นเมื่อปรากฏภาพของความขัดแย้งที่จะลุกลามกลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างกัน
วิทยากรกระบวนการต้องเร่งเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ ให้บรรเทาลง โดยการเป็นคนกลาง
(Mediator) ให้เกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และ
ปราศจากอคติใด ๆ เพื่อให้กระบวนการแก้ ไขปัญหาได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประการส�ำคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือ (1) ต้องมีการก�ำหนดประเด็นของ
ความขัดแย้งทีช่ ดั เจนและมุง่ แก้ ไขข้อขัดแย้งนัน้ เป็นการเฉพาะ (2) มีกระบวนการในการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทที่เป็นที่ยอมรับของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย และต้องเกิดการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน (3) วิทยากรกระบวนการในฐานะของคนกลางต้องท�ำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแก่
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในกระบวนการไกล่เกลี่ยจึงต้องอาศัยทักษะและความช�ำนาญในการ
จัดการกับปัญหาอย่างละเอียดอ่อน เข้าใจปัญหาและความต้องการ (จุดยืน) ของแต่ละฝ่ายเป็น
อย่างดี อีกทั้งไม่เร่งรีบท�ำให้กระบวนการแก้ ไขปัญหาเสร็จสิ้นลงโดยขาดท�ำข้อตกลงที่ชัดเจน
มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถท�ำให้ความต้องการของแต่ละฝ่ายน�ำไปสู่การปฏิบัติ
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ข้อพึงระมัดระวังของวิทยากรกระบวนการ

วิทยากรกระบวนการนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของ
ชุมชน ด้วยเหตุนี้ การด�ำเนินงานของวิทยากรกระบวนการจึงระมัดระวัง เพือ่ มิให้เป้าหมายของ
การท�ำงานผิดออกไปจากเจตนารมณ์ที่ควรจะเป็น และเนื่องจากวิทยากรกระบวนการมักถูก
คาดหวังจากชุมชนค่อนข้างสูง ดังนั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องต่าง ๆ จึงควรท�ำ
ด้วยความละเอียดอ่อน เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่าย โดยที่มีข้อพึงระมัดระวังในประเด็น
ที่ส�ำคัญดังนี้
1. วิทยากรกระบวนการต้องไม่สร้างความคาดหวังว่าเป็นผู้ที่สามารถแก้ ไขปัญหาใน
ชุมชนได้ โดยตรง แต่ปญ
ั หาทัง้ หลายจะได้รบั การแก้ ไขด้วยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนเอง
วิทยากรกระบวนการไม่ ใช่ทางออกของปัญหา  แต่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหาร่วม
กับชุมชน
2. ภาษาที่ ใช้ ในการสื่อสารกับสมาชิกชุมชน ต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้ง
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม และจารีตของท้องถิน่ เป็นหลัก สามารถเลือกใช้การสือ่ สารทีเ่ ข้าใจง่าย
ไม่ ใช้ค�ำศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อไม่ ให้เกิดช่องว่างของการสื่อสารและท�ำให้เกิด
ความแตกต่างของบุคคล ดังนัน้ การสือ่ สารจึงควรใช้ภาษาพูดไทยกลาง หรืออาจใช้ภาษาพืน้ ถิน่
ก็ ได้ อันเป็นการบ่งบอกถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บางครั้งอาจมีภาษาที่เป็น
อารมณ์ขันบ้าง เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเอง  
3. ควบคุมอารมณ์ ได้อย่างราบรื่น ไม่ผันแปรอารมณ์ของตนเองไปตามสถานการณ์
โดยเฉพาะเมือ่ ต้องเข้าไปคลีค่ ลายความขัดแย้งในชุมชน จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมอากัปกิรยิ าและ
ท่าทางอย่างมีสติ ยึดมั่นในเหตุผล
4. เป็นผู้ที่รักษาเวลาในการท�ำงาน แต่ ไม่ควรเคร่งครัดจนเกินไป เพราะบางครั้ง
การเคร่งครัดในเวลา  อาจท�ำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิดความรู้สึกตึงเครียด ขณะที่
วิทยากรกระบวนการเองควรตรงต่อเวลาและเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาในการท�ำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการวางแผนเรือ่ งเวลาทัง้ การพูด การระดมความคิดเห็น
ของกลุ่มและการฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดี  

ความส�ำเร็จของการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ปัจจุบันวิทยากรกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นทั้งผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นผู้ติดตามผลการพัฒนาชุมชนให้อยู่ ในแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก วิทยากรกระบวนการ
จึงถูกน�ำมาใช้ ในการเข้าถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนมากขึน้ และไม่ ใช่เป็นเรือ่ งของผูท้ มี่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึง
บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนก็สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการได้ด้วยเช่นเดียวกัน
การเป็นวิทยากรกระบวนการได้ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนและลองปฏิบตั จิ ริงให้บอ่ ยครัง้
เพื่อให้เกิดความช�ำนาญทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น อีกทั้งยังต้องเสริม
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ที่ค�ำนึงถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางของการท�ำงาน
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