แนวทางการดาเนินงาน

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิ รรม
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คำนำ
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ต่ อ ปวงชนชาวไทย สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ
พระบรมรำชินีนำถ ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
จึงได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดอย่ำงยั่งยืน จึงเป็นจุดกาเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สานักงาน ป.ป.ส. จึงได้นาพระราช
ทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสานักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” เพื่อมอบ
เงินกองทุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพิธีพระราชทาน
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรกในปี 2547 และมีการดาเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมี “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน” จานวน 12,189 กองทุน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากกระทรวงมหาดไทยและ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้จัดทา แนวทางการดาเนินงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สาหรับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน เพื่อเป็นการสนองพระราช
ปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป
กรมการพัฒนาชุมชน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สำรบัญ
 ทำควำมรู้จัก : กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ความเป็นมา
 ปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 แนวคิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับราชการ
 ลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนอื่นๆ
 การสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๑
๑
๓
๓
๔
๕

 กรมกำรพัฒนำชุมชน เกี่ยวข้องอย่ำงไร กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 แล้วจะดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างไร
 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 กลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๖
๖
๘
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 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย
 กลไกดาเนินงาน
 ขั้นตอน วิธีการ
 เครื่องมือ
 ข้อมูลแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 วิธีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 เอกสารที่ตรวจ

๑๑
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๑๑
๑๒
๑๒
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๑๔

 กิจกรรมหลักที่ 2 ต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 เป้าหมาย
 กลไกการดาเนินงาน
 วิธีการ/ขั้นตอน
 เมื่อได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๑๕
๑๕
๑๕
๒๖

 กิจกรรมหลักที่ ๓ กำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
๑. แนวคิดเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 ความหมายศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 หลักการของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 ขั้นตอนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
๒. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 กลไกการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ลักษณะประสบการณ์/องค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
๑. แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒. ต้นแบบ “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” บ้านทางยาว หมู่ที่ 8 ตาบลคลองควาย
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๓. (ตัวอย่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด...........
๔. (ตัวอย่าง) ระเบียบคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด…….
ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๕. ๑๐ ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๖. เพลงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๗. แบบฟอร์มต่างๆ
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชดารัส เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงเรื่องยาเสพติดระบาด
ในประเทศไทย ใจความว่า
…. อยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาล
และคนไทยทั้งชาติ คือ การแก้ปัญหายาเสพติด
บ่อนทาลายสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้ว ที่นับวันรุนแรงขึ้น สมัยก่อนชาวไทยภูเขาปลูกฝิ่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน้าตั้งโครงการหลวงขึ้นมาแก้ไข
ให้หันปลูกพืชเมืองหนาวแทน จนตอนนี้พวกเขาก็เลิกปลูกฝิ่น ไปแล้ว ก็นึกว่า จะเบาใจ
เรื่องยาเสพติดไป ที่ไหนได้กลับมีคนใช้ไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด และยังมีพวกลักลอบ
ผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะยาบ้าที่มีสารตั้งต้นหาได้ง่าย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบ้าไป
แล้วเป็นล้านๆ คน ทุกคนสุขภาพ ทรุดโทรม ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาก็เสื่อมถอย
ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายทาลาย กาลังทาลายสังคมไทยอย่างน่ากลัว
ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่า ยาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอย แม้กระทั่งในโรงเรียนหรือ
วัด ผู้ผลิตและผู้ขายกาลังท าตนเป็นฆาตรกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วง
เหลือเกิน
เมื่อพ.ศ. 2546 ข้าพเจ้าเคยมอบเงินจานวนหนึ่ง ให้กับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหา ซึ่งเอาไปสมทบจัดตั้ง กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2547 จานวน 672
หมู่บ้าน จากนั้นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ ได้นาไปขยายผลจัดตั้งกองทุนแม่ ยาเสพติดทั่ว
ประเทศ เวลานี้มีหมู่บ้านต่างๆ เข้าร่วมแล้วจานวน 12,189 หมู่บ้าน และรัฐบาลชุด
ที่แล้ว ได้จัดงานหาเงินสมทบทุนโครงการนี้ประมาณ 300 ล้านบาท เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าพเจ้า
ได้มอบเงินแก่ผู้วา่ ฯ ทุกจังหวัดเพื่อนาไปเข้าโครงการแม่ของแผ่นดิน
เชื่อว่ารัฐบาลต่อไปจะสานต่อโครงการนี้ แต่ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทางานฝ่าย
เดียวก็คงไม่สาเร็จ คนไทยต้องผนึกกาลังช่วยกัน เริ่มจากในครอบครัว และคนในสังคม เป็น
หูตาให้แก่กัน ควรต่อต้าน ประณามผู้ผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ ทาไมปล่อยให้ลูกหลานติดยาโดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลาและให้กาลังใจ
ฟื้นฟูผตู้ ิดยา ให้กลับมาเป็นคนมีคุณภาพของสังคมและเป็นกาลังของครอบครัวต่อไป

ทาความรู้จัก : “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้มีกระแสพระราชดารัสในโอกาสที่คณะบุ คคล
ได้เข้าเฝ้าฯถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นั้น พระองค์ได้แสดงความกังวลพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากต่อปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และได้ทรงพระราชทานแนวทางการให้ภาคประชาชนได้ร่วมมื อกันช่วยเหลือรัฐบาลใน
การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ซึ่ งแนวทางหนึ่ ง ที่ไ ด้ ท รงมีพ ระราชปรารภถึ ง ก็ คื อ “กองทุ นแม่ ข องแผ่ น ดิ น ”
พระองค์ได้ทรงทบทวนว่าเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สานักงาน ป.ป.ส. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทรงมีความมุ่งหวังว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
จะสามารถช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมาก
เพื่อให้การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นไปตามพระราชประสงค์ สามารถตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนได้โดยตรง สานักงาน ป.ป.ส. จึงได้กาหนดแนวทางกระบวนการ
ดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้นากองทุนแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้
ดาเนินงานได้เอง ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้มีการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละห้วงระยะเวลาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผลการดาเนินงานในระดับศูนย์เรียนรู้ กองทุนดีเด่น หรือกองทุน
ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในระดับทั่วไป เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

ควำมเป็นมำ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐาน
ไปเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายา
เสพติดและสามารถไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชน ที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ตามกระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง ด้วยการใช้ แนวทางสั นติวิธี ให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ ที่เป็น
“ภาระ”ให้กลับมาเป็น“พลัง”ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเอง โดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมาก
ในการเสด็จฯครั้งนั้นพระองค์
ได้ประทับแรม ณ พระตาหนักภูพาน
ราชนิ เ วศน์ และได้ เ สด็ จ ลงเยี่ ย ม
ราษฎร ที่เป็นมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ไป
เข้ า เฝ้ า ฯ ณ โครงการชลประทาน
สกลนคร(ห้ ว ยเดี ย ก) อ.ภู พ าน จ.
สกลนคร พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์
เลขาธิการ ป.ป.ส. (ในขณะนั้น) จึงได้
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน า
ตัวแทนกลุ่มราษฎรอาสาป้องกันภัยยา

๑

เสพติด (รสปส.) เข้าเฝ้าฯด้วย มีการแสดงละครหน้าพระที่นั่งเพื่อสื่อให้ทอดพระเนตรถึงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยพลังของชุมชน และการให้อภัยผู้ค้าผู้เสพระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติ แล้วมีการปฏิญาณตนขอเลิก
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอเป็นกาลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติตลอดไป

ในวันนั้นพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส.
จานวนหนึ่งเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนต่อไป
ตั้งแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรอาสาสมัครทั้งหลาย จึงมีความเห็นร่วมกันว่า พระ
ราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลสูงสุด เป็นเสมือนพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงจะให้มี
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หากได้นาพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ ไปไว้ที่
หมู่บ้านและชุมชน ก็จะเป็นขวัญกาลังใจสูงสุดของปวงราษฎรทั้งหลายที่จะดาเนินการให้พระราชปณิธานของ
พระองค์บรรลุผล ซึ่งย่อมหมายถึงความสงบสุข ร่มเย็น ปราศจากปัญหายาเสพติด จึงได้เรียกพระราชทรัพย์
พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่า
“หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีการพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๔๗ ณ ศูน ย์ ป ฏิบั ติธ รรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทูล กระหม่อมหญิงอุบ ลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จแทนพระองค์สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นประธานในพิธี
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจานวน ๖๗๒
หมู่บ้าน/ชุมชน

๒

ปรัชญำแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
คาว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ ๑ เรี ยกว่ า เงิ นขวั ญถุ งพระรำชทำน เป็ นพระราชทรั พย์ ที่ สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยสานักงาน
ป.ป.ส. ได้สมทบงบประมาณส่วนหนึ่งนามาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและ
ชุมชน แห่งละ ๘,๐๐๐ บาท เงินจานวนนี้ เปรียบเสมือนสิ่งที่ระลึกถึง
แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน
พระราชทานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึง
ถือเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์อันหาที่เสมอเหมือนมิได้ จึงเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่มีการใช้จ่าย
ส่วนที่ ๒ เรียกว่า ทุนศรัทธำ เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุม ชนที่ได้รับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จะร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องและรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในแต่ล ะหมู่บ้ า น เป็ น การแสดงออกถึ งทุ น ทางสั งคมของหมู่ บ้า น/ชุม ชนที่
ต้องการไม่ให้มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ ๓ เรีย กว่ า ทุน ปัญญำ เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน
และชุมชนดังกล่าว คิดค้นขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของตนเองในการระดมทุนเพื่อ
ขยายกองทุน ให้กองทุนมีการงอกเงยขึ้น จนสามารถนาไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น ผลจากการระดมทุ น จากทุ น
ศรั ทธา และทุนปั ญญา ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนจะนาไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการ
สมทบทุนช่ว ยเหลือการบาบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การ
ส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและ
กิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การ
ช่ ว ยเหลื อ ความเดื อ ดร้ อ นต่ า งๆในชุ ม ชน รวมถึ ง การฟื้ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ จนแทบจะกล่าวได้ว่า กองทุน
แม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งควำมดีงำม

แนวคิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำคประชำชนกับรำชกำร
มีข้อคิดสาคัญในการทางานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนว่าในการดาเนินงานโครงการต่างๆ
ของรัฐที่ผ่านมา ไม่ว่าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านสังคม หากให้รัฐดาเนินการ
แต่เพียงฝ่ายเดียวจะได้ผลไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ และหากให้ประชาชนดาเนินการเองทั้งหมดก็ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน ฉะนั้นหากเห็นแล้วว่าทั้ง ๒ ภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกันก็ควรให้มีการ
บู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทที่ ชั ด เจนของแต่ ล ะภาคส่ ว นอย่ า งเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น
ยกตัวอย่างเป็นภาพดังนี้

๓

๑. ให้นาเสนอเรื่อง เรือ ๓ ลา เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนโครงการดังนี้
3
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สันติ
สุข

1

เดือดร้อน
เรือล่มเพราะ

1. หมดงบ
2. หมดเวลา

อธิบาย
เรือลาที่ ๑ : ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาจะมีลักษณะคล้ายกับ
การช่วยเหลือประชาชนแบบเรือลาที่ ๑ คือ เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะมีหน่วยงานหรือคน
ภายนอกชุมชนมาชวนให้ขึ้นเรือเพื่อนาไปสู่ฝั่งโน้นที่เรียกว่า “สันติสุข”หรือแก้ไขปัญหาได้ แต่เรือแล่นไปโดย
ยังไม่ทันจะถึงฝั่ง หรือยังมอง ไม่เห็นฝั่งเลย ก็ต้องล่มเสีย อันเป็นสาเหตุมาจาก (๑)หมดงบ หรือ (๒)หมดเวลา
(เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการหมดเวลาการปฏิบัติงานเสียก่อน)
เรือลาที่ ๒ : คล้ายกับเรือลาที่ ๑ คือ เมื่อประชาชนเดือดร้อนอีก ทางราชการก็มีงบประมาณ
มาอีก ก็มาชักชวนประชาชนให้ขึ้นเรือเพื่อจะได้นาไปสู่ฝั่ง “สันติสุข”โน้นอีก แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดกรณี
เรือลาที่ ๑ เป็นเหตุทาให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการชักชวนของรัฐว่าจะไปถึงฝั่งได้จริง ทาให้ราชการต้อง
ทางานทางความคิดเพิ่มขึ้น เช่น ต้องมีค่าตอบแทนเป็นค่าเสียเวลาให้กับชาวบ้านจานวนที่มากพอ ชาวบ้านจึง
จะยอมขึ้นเรือไปด้วย เพื่อให้ราชการสามารถดาเนินโครงการได้ แต่แล่นเรือไปได้ไม่นานเรือก็ต้องล่มอีกเช่นเคย
ด้วยสาเหตุเดียวกัน คือ (๑) หมดงบ (๒) หมดเวลา และก็ได้ผลทานองเดียวกัน คือ ยังไม่ทันได้เห็นฝั่งโน้นเลยก็
ต้องว่ายน้ากลับฝั่งเดิมอีก
เรือลาที่ ๓ : เป็นการชี้ให้เห็นว่า หากชาวบ้านเห็นได้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ของ
ชาวบ้านเอง หากไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาย่อมเดือดร้อนเองอย่างไม่สิ้นสุด ยกตัวอย่าง เรือลาที่ ๑ และ ๒
เมื่อชาวบ้านยอมเห็นด้วยและขึ้นเรือมาแล้วแต่ก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยต่างก็นั่งกอดอกเฉย ๆ ปล่อยให้ทาง
ราชการขับเรือด้วยกาลังงบประมาณของรัฐฝ่ายเดียว หากชาวบ้านยังต้องการแต่ที่จะให้ราชการทาฝ่ายเดียวก็
จะได้ผลเท่าที่ผ่านมาอีกอย่างแน่นอน ซึ่งย่อมเสียเวลาทั้ง ๒ ฝ่าย และต่างเห็นแล้วว่าไม่ได้ผล เพราะแล่นไปได้
ไม่นานเรือก็จะล่มอีก ฉะนั้นหากว่าชาวบ้านมีความทุกข์จริงเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วต้องสัญญากันว่าจะช่วยกัน
พายเรือด้วยกาลังของตนที่มีอยู่ แน่นอนว่าเรือลาที่ ๓ นี้ เมื่อหมดงบราชการแล้วเรือลานี้จะแล่นไปได้ไกลมาก
กว่าเดิม ซึ่งจะทาให้เรามองเห็นฝั่งข้างหน้าซึ่งเหลืออีกไม่ไกลแล้ว ระยะทางที่เหลือไม่ไกลแล้วนี่ชาวบ้านย่อมจะ
พากันไปเองได้จนถึงฝั่งข้างหน้าอย่างแน่นอน
๒. หลังจากเข้าใจเรื่องเรือ ๓ ลาแล้ว ให้ผู้นากล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริง แต่ต้องดาเนินการในลักษณะ
เดียวกับเรือลาที่ ๓ คือทุกคนต้องช่วยกัน ต้องถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์เป็นปัญหาของชุมชนที่รอการ
แก้ไขมานาน เป็นความโชคดีอย่างมากเลยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และทางราชการมีน้าใจมา
ช่วยเหลือด้วยอย่างไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของประชาชนเพียงฝ่ายเดียว
“พลังของประชาชนร่วมกับราชการ ช่วยก่อช่วยสานให้งานยั่งยืน”

๔

๔

ลักษณะที่แตกต่ำงจำกกองทุนอื่นๆ
กองทุ น แม่ ของแผ่น ดิ น มีลั กษณะแตกต่ำ งจำกกองทุ น อื่น ๆ ที่มี อยู่ใ นหมู่บ้ ำ น/ ชุมชน
๔ ประกำร ดังนี้
ประกำรที่ ๑ เป็นกองทุนที่มีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเป็น
เสมือนกองทุนพระราชทาน
ประกำรที่ ๒ เป็ น กองทุ น ที่ ก ระจายอยู่ ต ามหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน เท่ า นั้น ไม่ มี ก องทุ น รวมใน
ส่วนกลาง
ประกำรที่ ๓ เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
ปัญหาอื่นๆ ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการให้กู้ยืมและไม่มีดอกเบี้ย
ประกำรที่ ๔ เป็นกองทุนที่คนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันระดมทุน โดยไม่ได้เกิดจากภายนอก
เพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นการทาให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง

วัตถุประสงค์ของกองทุน
๑. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น
๒. เพื่ อเสริ มสร้ า งกระบวนการในหมู่ บ้า น ชุมชน ด้า นความคิ ด ความรู้ การแลกเปลี่ ย น
การรวมกลุ่มและความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด
เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
๓. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทาดี และเสียสละเพื่อ
หมู่บ้าน ชุมชน
๔. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพา
ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลทาให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ลดลง
๕. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน และพัฒนา
เป็นศูนย์เรีย นรู้หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน
ชุมชน

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อคุณค่ำของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุ น แม่ ของแผ่ น ดิ น เป็ นการแสดงออกถึ ง พระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะ
น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง สาหรับหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับกองทุนแม่
ของแผ่นดินในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติสูงสุด จึงสมควรสร้างกระบวนการให้คนทั้งหมู่บ้าน ชุมชน เกิดจิตสานึกร่วมกัน
สนองพระราชปณิธาน ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับพื้ นที่อื่นต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
คัดสรรขึ้นเพื่อรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด และหมู่บ้าน ชุมชน จึงถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง

๕

กรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวข้องอย่างไร กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๕

การด าเนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เป็ น การขยายพลั ง แห่ ง ความดี ข องคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายใน และระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แล้วจะดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่ำงไร??
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานกองทุ น แม่
ของแผ่นดิน ดังนี้
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
- ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
- ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและ
แนวทางการตรวจสุขภาพกองทุน
๒. สร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
- จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และกลไก
การขับเคลื่อนกิจกรรมระดับอาเภอ

กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓ กระบวนงาน ดังนี้
1) การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2) ส่งเสริมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3) ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๖

๗

แผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕
กิจกรรม

รำยละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงาน/แบบประเมินการตรวจ
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ สุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับสานักงาน ป.ป.ส.
ของแผ่นดิน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานกองทุน
แม่ฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานกองทุน
แม่ฯ ระดับจังหวัดแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นาองค์กร
เครือข่าย
4. แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ
ระดับจังหวัด/อาเภอ
5. ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้าน)
6. สร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ/
จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริม 1. สร้างความเข้าใจการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ต้นกล้ำกองทุนแม่ของ
เป้าหมายใหม่ปี 2555
แผ่นดิน
2. คัดเลือก/เตรียมความพร้อมหมู่บ้านรับมอบเงิน
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
4. ติดตามประเมินผล

เป้ำหมำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

11,586
กองทุน

16-31 ม.ค. 55

๑,๕๒๐
กองทุน

งบประมำณ/แหล่ง ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ
ศพสจ./ป.ป.ส.
ศพส.พช.

1-3 ก.พ. 55

ศพส.พช.

6 - 15 ก.พ. 55

สพจ.

6 - 15 ก.พ. 55

สพอ.

15 ก.พ. - 31 มี.ค.55
เม.ย. – พ.ค. 55

สพอ.
สพอ./สพจ.

เม.ย. ๕๕

ศพสจ./ป.ป.ส.

สพจ./สพอ.

พ.ค. - มิ.ย. 55

สพจ./สพอ.

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

สพจ./สพอ.

ทุกเดือน

สพจ./สพอ.

๘

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริม
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

รำยละเอียดกิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

1. คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
ระดับอาเภอเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอ
2. ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับอาเภอ
3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านผู้นา
ชุมชนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ขยายผลองค์ความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด/กองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านอื่น

878 แห่ง

ก.พ. – มี.ค. 55

งบประมำณ/แหล่ง
งบประมำณ
ศพสจ./ป.ป.ส.

ผู้รับผิดชอบ
สพอ.

เม.ย. – ส.ค. 55

สพอ.

เม.ย. – ส.ค. 55

สพอ.

ส.ค. 2555

สพอ.

ก.ย. 55

สพจ./สพอ.

๙

กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในแต่ ล ะระดั บ
โดยอาจมีองค์ประกอบ ดังนี้
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด หรื อ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น ประธาน, ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด , เกษตรจั ง หวั ด ,
สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3-5 คน
ตามเหมาะสม, หัวหน้า ศพส.จ., ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค เป็นคณะทางาน พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอาเภอ เป็น
ประธาน, ท้องถิ่นอาเภอ, เกษตรอาเภอ, สาธารณสุขอาเภอ, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หรือ องค์กรภาคประชาชน 3-5 คน ตามเหมาะสม, ผู้แทนศพส.อ., เป็นคณะทางาน พัฒนาการอาเภอ เป็น
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐

กิจกรรมหลักที่ ๑
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้าน)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวม
2) เพื่อทราบสถานะของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่าเข้มแข็งในระดับใด
3) เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
- จานวน ๑๑,๕๘๖ กองทุน

กลไกกำรดำเนินงำน
- กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะทางานวิชาการ ศพส.มท. จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เป็นคณะอานวยการ กากับติดตาม และรายงานผล ระดับจังหวัด
- อาเภอ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
เป็นคณะอานวยการ กากับติดตาม และรายงานผล ระดับอาเภอ และจัดชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
- อาเภอ โดย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เป็นคณะดาเนินการสนับสนุน
และร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พื้นที่ โดย ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน ๗ – ๑๐ คน ตามความ
เหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน ศพส.อ าเภอ เป็ น หั ว หน้ า ชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร ผู้ แ ทนวิ ท ยากร
กระบวนการ ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เป็นทีมปฏิบัติการ และเจ้าหน้ าที่พัฒนา
ชุมชนเป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการ

ขั้นตอน/ วิธีกำร
๑. กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาแนวทางการแนวทางการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒. จังหวัดและอาเภอ ศึกษาและดาเนินการตามคู่มือ ดังนี้
๒.๑ ตั้งคณะทางานในระดับต่างๆ
1) จังหวัด ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
2) อาเภอ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อาเภอ , สนับสนุนให้มีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ , ตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

๑๑

๒.๒ ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาเนินการ
๑) จัดเตรียมแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เพียงพอ
๒) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแนวทางการ
ดาเนินงาน และตรวจสุขภาพกองทุน แม่ของแผ่นดินตามเกณฑ์ที่กาหนดด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม และตรวจ
เอกสาร
๓) นาข้อมูลจากแบบตรวจสุขภาพบันทึกลงในโปรแกรมตรวจสุขภาพผ่านเว็บ ไซต์
พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูล
๔) ประมวลผลและรายงานผลการตรวจสุ ข ภาพกองทุ นแม่ข องแผ่ น ดิน เสนอต่ อ
คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
๒.๓ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อ าเภอ
ดาเนินการ
๑) พิจารณาให้คารับรองผลการตรวจสุขภาพ
๒) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ วางแผนปฏิบัติการ
เพื่อฟื้นฟูหรือส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สอดคล้องกับผลการตรวจสุขภาพ
๓) รายงานผลการตรวจสุขภาพและแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
๒.๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด รายงาน
ผลเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เครื่องมือ
1) แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2) โปรแกรมตรวจสุขภาพออนไลน์ (จักแจ้งประสานการใช้งานอีกครั้งหนึ่ง)

ข้อมูลแบบตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มี ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วยข้อคาถาม 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถำนะเพื่อพัฒนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประกอบด้วยข้อคาถาม 19 ข้อ 4 ประเด็น ดังนี้
1) การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน ๕ ข้อ
2 การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 4 ข้อ
3) การดาเนินงานด้านยาเสพติด จานวน 6 ข้อ
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน ๔ ข้อ
แต่ละข้อความคาถาม ประกอบด้วย 4 ตัวเลือก
แต่ละตัวเลือก มีค่าคะแนน 3 , 2, 1 และ 0 ตามลาดับ

๑๒

ส่วนที่ ๓ ปัญหำอุปสรรค/ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

กำรคิดค่ำคะแนน
๑) รวมคะแนนที่ได้แต่ละข้อ ดังนี้
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องแรก มีค่าคะแนน = ๓
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องถัดไป มีค่าคะแนน = ๒ , ๑ และ ๐ ตามลาดับ
๒) ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ

ค่าคะแนนรวมที่ได้ *100
ค่าคะแนนเต็ม

ตอบข้อคาถามทั้ง ๑๙ ข้อ
ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ ดังนี้ ค่าคะแนนรวมที่ได้ *100
5๗
(1๙ ข้อ *3 คะแนน= ๕๗)

กำรจัดระดับสุขภำพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับสุขภำพของ
กองทุนแม่ฯ

ค่ำคะแนนที่ได้

A

มากกว่า หรือ เท่ากับ
ร้อยละ ๘๐

B

C

หมำยถึง

กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน สามารถ
เป็นศูนย์เรียนรู้
มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 50 กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
หมู่บ้านชุมชนมีการเฝ้าระวัง
หากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านจะสามารถ
เป็นศูนย์เรียนรู้ได้
น้อยกว่าร้อยละ 50
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง

๑๓

วิธีกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็ น
เครื่ อ งมือในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อจั ดระดั บสุ ขภาพของกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น
ตามแนวทางดังนี้
๑. การเลือกกลุ่มบุคคลในการให้ข้อมูลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีบทบาทในการดาเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก
กรรมการฝ่ายต่างๆ สมาชิกกองทุน ผู้เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลตามประเด็นคาถามในแบบตรวจสุขภาพที่จัดทาไว้ โดยควรนัดหมาย
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมสถานที่นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า
๒. ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้วิธีการ
สั มภาษณ์ กลุ่ ม ตามประเด็ น ค าถามในแบบตรวจสุ ข ภาพที่ส ร้า งเอาไว้ ที ล ะข้ อ และให้ ขอตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้องร่วมด้วย
๔. เพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจตามประเด็นคาถามจากผู้ให้ข้อมูล หลังการสัมภาษณ์กลุ่มรายข้อ เพื่อยืนยันความรู้ความ
เข้าใจและผลการประเมินสุขภาพของกองทุนอีกครั้ง

เอกสำรที่ขอตรวจ
๑) ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน........(ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน)...
๒) รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓) บันทึกรายงานการประชุม
๔) บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๕) สมุดบัญชีธนาคาร
๖) ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ (เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน)

๑๔

กิจกรรมหลักที่ ๒
ต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป้ำหมำย
- จานวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒๐ หมู่บ้าน รวม ๑,๕๒๐ หมู่บ้าน

กลไกกำรดำเนินงำน
- กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะทางานวิชาการ ศพส.มท. จัดทาแนวทางการดาเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
- จังหวัด โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เป็นคณะอานวยการ กากับติดตาม และรายงานผล ระดับจังหวัด
- อาเภอ โดย คณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่ นดินระดับอาเภอ
เป็นคณะดาเนินงานสนับสนุนการจัดตั้ง และรายงานผล ระดับอาเภอ
- อาเภอ โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ เป็นคณะดาเนินงานสนับสนุนการจัดตั้ง
- พื้นที่ โดยทีมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วิธีกำร/ขั้นตอน
1) คัดเลือกชุมชนเป้ำหมำย
 พิจารณาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นลาดับแรก
 สารวจคุณสมบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
เนื่องจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้าน/ชุมชนใด
ที่จ ะได้ รั บ พระราชทานนั้ น จ าเป็ น จะต้อ งคัดเลื อกเฉพาะหมู่ บ้าน/ชุ มชนที่มี คุณภาพไม่ได้ เน้น ว่า จะต้อ ง
มีจานวนมาก ซึ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเข้ารับ
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อไปนี้
(๑) มีการพัฒนาหรืออบรมผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(๒) ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข้ง สามัคคีกัน และมีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) มีกฎระเบียนหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
(๔) มีการประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นนิตย์โดยเริ่มและเลิกประชุมอย่าง
พร้อมเพียงกัน
(๕) มีการรวมกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างหลากหลาย
(๖) มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีการมอบหมายภารกิจที่
ชัดเจน เช่น การจัดเวรยามดูแลความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๗) มีการสารวจปัญหายาเสพติดและยอมรับผลไม่ปิดบัง

๑๕
๑๕
๑๕

(๘) มีการจัดกลุ่มกิจกรรมเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมมาก
(๙) มีกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตรงกับสถานการณ์และสาเหตุ
ของปัญหา
(๑๐) มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินอย่างกว้างขวาง
(๑๑) มีกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนอื่น ๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่นามาใช้ในกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกองทุนที่มีอยู่เหล่านี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบริหารจัดการที่ดี
(๑๒) คนในหมู่บ้าน/ชุมชนกระตือรือร้นที่จะไปศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่แห่งอื่น
(๑๓) มีกิจกรรมขยายทุนทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
(1๔) ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนหลายรางวัล
(๑๕) มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
2) ขยำยควำมคิด
 ทำควำมเข้ำใจโครงกำรทุกครัวเรือน
ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานและให้ทุกคนยอมรับว่าหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินอาจยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมนาเอากระแสพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
กาหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล มากาหนดเป็น ภารกิจของกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ดังนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงมีบทบาทหลัก 2 ประการ ดังนี้
(1) รับรองครัวเรือน กองทุนแม่ของแผ่นดินจะรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยแล้ว
โดยการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับ
ครัวเรือนสมาชิก เพื่อรณรงค์ให้มีครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้
มากที่สุด
(2) รับรองบุคคล กองทุนแม่ของแผ่นดินจะมี
บทบาทดูแลผู้ที่เคยหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะของผู้ที่เคย
ค้าหรือเคยเสพที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมต่อไป
เป้ำหมำย ในการดาเนินงานระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน คือ ป้องกันส่วนดี และ แก้ไขส่วนเสีย
ให้ทาความเข้าใจเพิ่มเติมว่า กองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิน จะต้องมี กลุ่มสมำชิก ที่ส มัค รใจเข้าโครงการและทากิจกรรม
ร่วมกัน อย่ างชัดเจน และไม่ได้ห มายถึงการดาเนินงานทั้งหมู่บ้าน แต่ผลการดาเนินงานนั้นอาจส่งผลดีต่อ
ประชาชนทั้งหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้มีเป้าหมายในการขยายสมาชิกอย่างมีคุณภาพให้เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านด้วย
ในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันนั้น
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จ าเป็ น ต้องมีก ฎกติกาในการอยู่ ร่ ว มกัน ในลั กษณะชุมชนเข้มแข็ ง ซึ่ ง
จะต้องมีการร่ ว มบริ จ าคเพื่อจั ดตั้งเป็ น กองทุ นแก้ไขปัญหายาเสพติด
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยจากยา
เสพติดให้ครัวเรือนสมาชิก โครงการนี้จะใช้แนวทางสันติวิธีในการลด
ผู้ค้า
ผู้เสพ คือ จะไม่มีเรื่องกับผู้ค้าและไม่มีปัญหากับผู้เสพ
อย่างเด็ดขาด
ในการทาความเข้าใจโครงการนี้จาเป็นต้อง
ดาเนิ น การให้ กับ ประชาชนทุกครั ว เรื อนที่ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่ นดิน โดยเมื่อได้
รับทราบจนเข้าใจแล้ว ครัวเรือนนั้นอาจสมัครหรือไม่สมัครเข้าร่วม
โครงการก็ได้
 จัดตั้งคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หลังจากทาความเข้าใจภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการขับเคลื่อนแล้ว
ให้มีการรับสมัครผู้นาทุกฝ่ายในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดหลักความ
สมัครใจและทุกคนที่เป็นกรรมการต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนด้วย
 บทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มี 10 ประการ ได้แก่
(1) รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(2) เป็นตัวอย่างในการแสดงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(3) ร่วมบริหารและดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ให้หยุดนิ่ง ให้มีความ
ต่อเนื่องอยู่เสมอ
(4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธา
กองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการปฏิบัติและด้วยการเชิญชวน
(5) ดูแลครัวเรือนสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินตามที่ได้อาสาดูแลหรือ
ได้รับมอบอย่างใกล้ชิด
(6) ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามปรัชญา
ของโครงการ
(7) ดาเนินการจัดเก็บเงินกองทุนแห่งศรัทธำจากสมาชิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ
ตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน
(8) ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อขยายกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทาง
แห่งปัญญำ
(9) ร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้นาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
(10) ดาเนินการใดๆ ตามความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในการจัดตั้งคณะกรรมการให้ ผู้นาธรรมชาติ (ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ) มีบทบาทให้มาก
ที่สุด คือ เป็นประธานกรรมการ และให้ ผู้นาทางการ ได้แก่ ผู้นาท้องที่ /ผู้นาท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษา (หากผู้นา
ทางการยังมีบทบาทในการเป็นประธานอย่างต่อเนื่องอยู่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่นั้นต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควร)
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 กำรแบ่งควำมรับผิดชอบ กรรมการแต่ละคนต้องมีความพร้อมในการดูแลคน
ในชุมชนเองในสัดส่วนกรรมการ 1 คน ต่อครัวเรือนสมาชิกไม่เกิน 4 ครัวเรือน (1 : 4) ซึ่งครัวเรือนสมาชิกที่
จะอยู่ในการดูแลของกรรมการคนใดนั้น กรรมการคนนั้นอาจเป็นผู้นามาสมัครเข้าร่วมโครงการเอง หรืออาจ
เป็นครัวเรือนที่ ที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการดูแลก็ได้ สาหรับหน้าที่ต่างๆเพื่อให้การทางาน
ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น
รองประธานกรรมการ เลขานุ ก าร ฝ่ า ยประสานงานส่ ว นราชการ ฝ่ า ยบั ญ ชี ฝ่ า ยการเงิ น ฝ่ า ยวิ ช าการ
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกฯ เป็นต้น
 ที่ปรึกษำ ให้คณะกรรมการจัดตั้งที่ปรึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาที่เป็น
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน และที่ปรึกษาจากส่วนราชการ เพื่อให้มีบทบาทในการให้คาแนะนาการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
- ที่ปรึกษาเป็นคนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น อาจได้แก่ ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน
- ที่ปรึกษาจากส่วนราชการ อาจได้แก่ คณะกรรมการ ศพส.อาเภอ,คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกองทุนแม่ระดับอาเภอ , ทีมวิทยากรกระบวนการ, เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และพัฒนากรประจาตาบล
 วำระของคณะกรรมกำร การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มี
วาระการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ราวละ 1 ปี โดยให้ มี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการใหม่ ใ นเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
ซึ่งคณะกรรมการคนเดิมอาจได้รับการคัดเลือกใหม่อีกก็ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
ในแต่ละเดือนอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามจานวนของสมาชิก
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการมาสมัครเพิ่มเติม หมายถึงว่า หากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ให้มีกรรมการที่คอยดูแลเพิ่มขึ้นด้วย
ตามสัดส่วน แต่เมื่อครบกาหนดแล้วก็ให้มีการคัดเลือกใหม่ตามวาระพร้อมกับกรรมการทั้งคณะ(เดือนตุลาคม)
 เงื่อนไขของคณะกรรมกำร กรรมการทุกคนต้องยอมรับว่าจะไม่ขอรับเงินเดือน
เบี้ยเลี้ยง หรือค่ำตอบแทนใดๆ จากการปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้ร่วม
สนองพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนของตน และเพื่อขอใช้ความเป็น
กรรมการเป็นโอกาสในการทาความดีเพื่อแผ่นดินเท่านั้น
 รับสมัครครัวเรือนสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร
เป็นการจัดตั้งสมาชิกของโครงการด้วยความสมัครใจ โดยอาจเป็นสมาชิกที่สมัครขอ
อยู่ ใ นความดู แ ลของผู้ ที่ ส มั ค รเป็ น กรรมการ หรื อ สมั ค รโดยตรงด้ ว ยตนเองต่ อ คณะกรรมการก็ ไ ด้
ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาให้อยู่ในความดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งต่อไป
การกาหนดให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องมาจากการสมัครนั้นก็เพื่อที่จะให้การ
ดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่มีความขัดแย้ง หรือถูกขัดขวางจากผู้ที่ไม่ศรัทธา
 ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมี 2 ประเภท ได้แก่
- ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดมาก่อนแล้ว
การสมัครของครัวเรือนประเภทนี้เพื่อต้องการให้คณะกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินรับรองความปลอดภัยให้กับครัวเรือน และเพื่อร่วมแสดงศรัทธาว่าครัวเรือนของเขาต้องการสนับสนุน
ให้เกอดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไปภายใต้พระบารมีแม่ของแผ่นดิน
- ครัวเรือนที่พบปัญหาหรือไม่มีความปลอดภัยจากยาเสพติด
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การสมัครของครัวเรือนประเภทที่สองนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินให้การดูแลคนในครอบครัวของเขา เพื่อให้ได้รับการแก้ไขด้วยระบบชุมชนเข้มแข็งของกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ซึ่งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแสดงว่าคนในครอบครัวของเขาพร้อมให้กรรมการและสมาชิกใน
ชุมชนดูแลเขาได้ ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายหลัง
 เงื่อนไขในการรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินนั้น กาหนดไว้ 3 ประการ ได้แก่
- ครัวเรือนต้องยอมรับกฎชุมชนเข้มแข็ง 7 ประการ (กฎหลัก)
- ทุกคนในครัวเรือนยินดีบริจาคเงินเป็นทุนศรัทธา 1 บาท/คน/สัปดาห์ หรือ
ตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน
- ต้องยอมรับการดูแลของกรรมการในการตักเตือนทุกคนในครอบครัวได้
การสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของหัวหน้าครัวเรือนหมายถึง
ทุกคนในครัวเรือนนั้นได้เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย
การให้ครัวเรือนสมาชิกสมัครด้วยความสมัครใจนั้น จะทาให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมี
ทุนทางสังคมที่ชัดเจน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการของคณะกรรมการ ไม่ใช่ต้องดาเนินการทั้งหมู่บ้าน
ซึ่งอาจจะทาให้มีปัญหากับผู้ไม่สมัครใจ แต่ก็เปิดโอกาสให้มีก ารับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้ทุกเดือนเมื่อเขามี
ศรัทธาขึ้นในภายหลัง
เพื่ อให้ กองทุน แม่ข องแผ่ นดิ น มีค วามเข้ม แข้ง ในการขั บ เคลื่ อนงานแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติดในรู ป แบบของชุมชนเข้มแข็ งได้ จึงควรมีส มาชิกกองทุนแม่ของแผ่ นดินในแต่ล ะหมู่บ้าน/ชุมชน
ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 30 หากหมู่บ้ าน/ชุมชนใดมีขนาดใหญ่มากให้พิจารณาดาเนินการเฉพาะส่ ว นที่ทาได้
โดยแยกเป็นพื้นที่ๆไปก่อนได้
3) พิชิตปัญหำยำเสพติด
 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
การรวมตัวกันของคนที่ต้องการสร้างชุมชนใหม่ซ้อนชุมชนเดิมขึ้นมาให้เข้มแข็ง
ตามที่ได้ดาเนินการในรับสมัครครัวเรือนสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร นั้น มีความจาเป็นที่เราต้องเสนอให้มีกฎ
ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อตกลงกันในกลุ่มว่าจะใช้ การดูแลกัน เป็นกฎพิเศษที่ใช้เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ามาเป็น
สมาชิกด้วยกันเท่านั้น ไม่ได้ใช้กับคนที่ไม่ใช่สมาชิก
กฎชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยกฎหลักและกฎรอง โดยกฎหลัก เป็นกฎที่กาหนดให้
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน นาไปใช้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งประเทศ และกฎรอง เป็นกฎ
ที่ชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์
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กฏหลัก ของชุมชนเข้มแข็ง กำหนดให้ใช้เหมือนกันทุกกองทุน
(ในทำงพุทธศำสนำ เรียกว่ำ หลักอปริหำนิยธรรม )
มี ๗ ประกำร ประกอบด้วย
๑) สมำชิกร่วมประชุมกันเป็นนิตย์
๒) สมำชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกัน ทำกิจที่พึงกระทำ
โดยพร้อมเพรียงกัน
๓) สมำชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในกำรแก้ไขปัญหำ
๔) สมำชิกให้กำรยอมรับและเคำรพผู้อำวุโส
๕) สมำชิกให้กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม เช่น
เด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร และคนที่ยำกจนกว่ำ
๖) สมำชิกส่งเสริมและรักษำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม
๗) สมำชิกช่วยกันทำนุบำรุงศำสนำ

คณะกรรมการอาจมีการใช้จ่ายเงินกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หรือมีการดาเนินการทุกอย่างเพื่อที่จะดารงรักษากฎชุมชนเข้มแข็งนี้ไว้ เพราะหากชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วจะ
สามารถแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้เอง และจะสามารถป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
กฎรอง เป็นกฎซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านยาเสพติด เป็นไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน แต่การกาหนดกฎใดๆต้องไม่ขัดกับหลักการสันติวิธีอย่างเด็ดขาด เช่น
กาหนดให้มีการลงโทษทางสังคมที่ทาให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจของสมาชิก หรือให้มีการตัดสิทธิ์ในชุมชน ฯลฯ
ควรกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้สึกในเชิงบวกต่อสมาชิกเท่านั้น
 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องยำเสพติด
ในการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนนั้น
จาเป็นต้องให้มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่เห็นทุกข์ร่วมกัน เห็นทุกข์ภัยในยาเสพติดในทิศทางเดียวกัน
ก่อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องให้ทุกคนมีมุมมองในปัญหายาเสพติดร่วมกัน
หากต่างมุมมองกันการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้
สมาชิกที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
- โทษพิษภัยของยาเสพติด และลักษณะของคนใช้ยาเสพติด
- คนเราติดยาเสพติดได้อย่างไร และหากเสพแล้วจะเลิกได้อย่างไร
- ประเภทและชนิดของยาเสพติด
- กฎหมายยาเสพติดที่ควรรู้
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- การแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ
- ปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน หรือด้วยการปราบปรามเพียงอย่างเดียว
หรือ ด้วยการบาบัดรักษา(สายเกินไป)
- ความเชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาบาเสพติดของชุมชนได้ด้วยพลัง
ของชุมชนเอง ตามแนวทางสันติวิธี มีการให้อภัยกันเองต่อทุกคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ ในสังคมที่อบอุ่นของ
ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่สาคัญที่สุด
ความรู้ความเข้าใจตามประเด็นต่างๆดังกล่าวจะทาให้สมาชิกมีทิศทางในการตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน คือ การใช้แนวทางให้อภัยทางสังคม แทนการลงโทษทางสังคม หรือ
การใช้มาตรการเด็ดขาดโดยกฎหมาย สังคมที่จะใช้มาตรการให้อภัยทางสังคมได้นั้นก็ต้องเป็นสังคมของชุมชน
เข้มแข็งเท่านั้น
 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น “กองทุนทางสังคม” จึงไม่เน้นการจัดตั้งกองทุน
จากทุนทรัพย์เป็นหลัก แต่การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีในชุมชน โดยแสดง
ออกมาเป็นกองทุนแห่งความสามัคคี เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมซึ่งต้องแก้ไขหรือป้องกันด้วย
พลั งทางสั ง คม เมื่อชุ มชนต้องการแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างแท้จริ งแล้ ว การจัด ตั้งกองทุน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดก็เพื่อเป็นอุบายในการดาเนินการเพื่อให้เกิดทุนทางสังคมขึ้นนั่นเอง
 ทุนศรัทธำ เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทุนนี้จะแสดงถึง
ศรัทธาของสมาชิกว่า หากต้องการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จาเป็นที่
พวกเราจะต้องมีศรัทธำอย่ำงต่อเนื่องด้วย โดยการจัดตั้งกองทุนนี้มีลักษณะคล้ายกับการซื้อประกันภัยยาเสพ
ติด ซึ่งมีราคาเพียง 1 บาท/คน/สัปดาห์ (หรือตามที่ที่ประชุมเห็นร่วมกัน ) เท่านั้น เช่น หากครัวเรือนใดมี
สมาชิก 5 คน ก็ให้ บริ จ าค 5 บาท/สั ป ดาห์ (หรือตามที่ที่ประชุมเห็นร่ว มกัน ) ให้ กับคณะกรรมการ ทั้งนี้
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ทุกคนมีการคิดห่วงใยกันเรื่องยาเสพติดในครอบครัวนั่นเอง
 ทุนปัญญำ ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเป็นระยะในการที่จะขยายกองทุน
แม่ของแผ่นดินด้วยปัญญาของคณะกรรมการแต่ละกองทุนด้วยวิธีการต่างๆ สาหรับกิจกรรมใดๆบางกิจกรรมที่
ต้องใช้งบประมาณ
 ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นส่วนของเงินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยเมื่อนามาผสมรวมกับทุนศรัทธาและทุนปัญญาแล้วทาให้ทุนทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์
และทำให้กองทุนยำเสพติดเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
 กำรใช้จ่ำยเงินกองทุน กาหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กรอบใหญ่ๆ ได้แก่
- การจัดหาธงสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัย
- การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย
- การใช้จ่ายเพื่อรักษากฎชุมชนเข้มแข็ง
- การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ อาจมีการใช้จ่ายเพื่อการบริห ารงานต่างๆของกองทุนแม่ของแผ่ นดินให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย เช่น การจัดทาเอกสาร การเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน หรือ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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ศรัทธา
ปัญญา
ขวัญถุง

ต่อเนื่อง
ขยายกองทุน
ศักดิ์สท
ิ ธิ์

ในการรั บ เงิ น จากกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน คณะกรรมการจะต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลั กษณ์
พร้อมด้วยเครื่องสักการะ และพานวางเงินกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือผู้ที่
จะนาเงินไปทาประโยชน์ตามที่ได้อนุมัตินั้น แสดงความเคารพพระ
บรมฉายาลักษณ์ และเข้ารับเงินจากพานนั้น โดยมีคณะกรรมการ
ร่วมเป็นพยานในพิธีด้วยเสมอ
 ประชำคมคัดแยกด้วยสันติวิธี (การคัดแยก
ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องฯ ในหมู่บ้าน/ชุมชน)
ในขั้ น นี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ มาก โดย
หลั ง จากที่ เ ราได้ ท ดสอบพลั ง ของทุ น ทางสั ง คมด้ ว ยการให้ มี ก าร
บริจาคร่ว มทุนแห่งศรัทธามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว (โดยประมาณ ๔
สัปดาห์ หรือ ๔ ครั้ง) ก็จะทาให้ชุมชนเกิดความรักความไว้วางใจกันไม่มีการหวาดระแวงกันในเรื่องการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกันอีกต่อไป พร้อมที่จะทาประชาคมคัดแยกผู้ค้า -ผู้เสพ-ผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยโดยสันติวิธี
แล้ว
ในการทาประชาคมครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาคมเป็นผู้บอกว่าใครเป็นปัญหาของชุมชนบ้าง
ที่ชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ไข ทั้งผู้เสพ – ผู้ค้า หรือผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัย เพื่อจะได้ดาเนินการด้วยวิธีการของ
ชุมชนเข้มแข็งต่อไป ไม่ส่งต่อผู้ที่เป็นปัญหาให้กับคนนอกชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการ ในขั้นนี้จะทาให้เรา
ได้ทราบจานวนผู้เสพ-ผู้ค้าในชุมชนที่ค้นพบโดยประชาคมหมู่บ้านว่าเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างไรเป็นรายเดือน ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลที่แท้จริง เป็นการทราบสถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปเป็นข้อมูลใน
การประมาณสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
การปฏิบัติ : ให้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นแล้วให้ดาเนินการ
ตามลาดับดังนี้
๑) ให้กรรมการทุกคนเขียนรายชื่อบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ทั้งในฐานะผู้ค้า -ผู้เสพ หรือผู้สงสัย ใส่กล่องกระดาษที่เตรียมไว้ โดยให้มีการชี้แจงว่าพวกเขาเป็น
กลุ่มปัญหาที่เราต้องช่วยแก้ไขให้เขา ไม่มีเจตนาในด้านลบแต่อย่างใด
๒) เมื่อกรรมการส่งรายชื่อครบทุกคนแล้วให้คัดเลือกว่าจะให้ใครเป็นผู้เปิดรายชื่อ
แล้วเขียนลงในกระดาษบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (มีแบบฟอร์มแนบท้ายคู่มือนี้) ให้เลือกคนที่ไว้ใจ
ได้เพื่อให้การส่งรายชื่อของกรรมการเป็นความลับที่สุด เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากการ
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ทราบว่าใครเขียนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากลายมือที่เขียนในกระดาษแผ่นเล็กนั้น แม้กรรมการที่
เขียนรายชื่อส่งให้จะมีจิตใจบริสุทธิ์ต้องการช่วยเหลือกลุ่มปัญหาด้วยความจริงใจก็ตาม แต่อาจมีบางคนยังมี
ความคิดในการแก้ไขปัญหาแบบเก่า ๆ อยู่ การทาเช่นนี้จึงเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาให้กับกรรมการ
๓) เมื่อกรรมการที่ถูกเลือกคัดรายชื่อจากกระดาษแผ่นเล็กลงในบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเรียบร้อยแล้วให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุดที่ประธานกรรมการ จะไม่มีใครรู้ และห้ามส่งรายชื่อนี้
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเด็ดขาด เพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบนี้เป็นการให้ชุมชนดูแลชุมชนเอง ซึ่งหาก
เจ้าหน้าที่รัฐรู้อาจนาไปดาเนินการด้วยมาตรการอื่นที่ขัดกับแนวทางสันติวิธีของกองทุนแม่ ฯได้แล้วจะทาให้
เกิดผลเสียอย่างยิ่งกับการดาเนินงานชุมชนเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๔) ให้นากระดาษแผ่นเล็กที่กรรมการแต่ละคนเขียนรายชื่อส่งนั้นไปเผาทาลายเสีย
โดยให้คัดเลือกผู้ที่จะทาการเผาทาลายจากกรรมการอีกชุดหนึ่ง(๒-๓ คน)เพื่อให้ทาหน้าที่เผาทาลาย เพราะใน
การเผาทาลายนั้นผู้ที่เผาจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่จะได้เห็นชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กรรมการส่งให้และเห็น
ลายมือชื่อของกรรมการคนที่เขีย นชื่อส่ ง ซึ่งอาจเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะทาให้ เกิดปัญหาได้ห ากให้ บุคคลที่ไม่
ไว้วางใจดาเนินการ
๕) วิทยากร ที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยเหลือจากภายนอก รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับ
ทราบเฉพาะจานวนผู้ค้า-ผู้เสพ-ผู้สงสัย จากการทาประชาคมเท่านั้น จะไม่ทราบรายชื่ออย่างเด็ดขาด จานวน
กลุ่ ม ปั ญ หาที่ เ พิ่ม ขึ้ น -ลดลงเจ้ า หน้ า ที่ จ ะน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการประมาณสถานการณ์ ย าเสพติ ด ในการ
เตรียมการสนับสนุนช่วยเหลือตามสายงานของตนต่อไป
๖) รายชื่ อของผู้ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ ยาเสพติด จะบั นทึ ก ในแบบฟอร์ม ที่ ก าหนดตาม
เอกสารแนบท้ายคู่มือนี้ ผู้ มีร ายชื่อหากอยู่ในครัว เรื อนใดครัว เรือนนั้นจะไม่ไ ด้รับการนาไปสู่ การรับรอง
ครัวเรือนปลอดภัย
4) รักษำชีวิตชุมชนเข้มแข็ง
 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกันของสมำชิก
เมื่อได้กลุ่มปัญหาที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขของชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะร่วมกันทา
กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ชัดเจน โดย
ให้บุคคลที่มีรายชื่อในการประชำคมคัดแยกด้วยสันติวิธี เป็นเป้าหมายในการให้การดูแลอันดับแรก เพราะ
ครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น มีความต้องการให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มใจอยู่แล้ว
 แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่จะทากิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) ผู้ค้ายาเสพติด (แยกเป็นรายใหญ่ รายย่อย)
(2) ผู้เสพ (แยกเป็น เสพติดหนัก เสพติด เสพยังไม่ติด)
(3) ผู้ต้องสงสัย (กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด)
(4) ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น
 กิจกรรมทีด่ าเนินการ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ตามความเหมาะสม ได้แก่
(1) การให้กาลังใจ ด้วยการที่คณะกรรมการปาร้างความเข้าใจว่าสมาชิก
กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนพร้อมให้กาลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีของเขา
(2) การช่วยเหลือด้วยการสงเคราะห์ให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มปัญหาและครอบครัว
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ของเขา ซึ่งหากต้องใช้เงิน ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาใช้เงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และให้มีการรับความ
ช่วยเหลือจากหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
กาหนด
(3) การพบปะเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มปัญหาว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือเขา
(4) สาหรับผู้เสพติดมากที่ต้องการเข้ารับการบาบัดรักษาก่อน ให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แล้วให้กลับมาฟื้นฟูที่ชุมชนโดยเร็ว
สาหรับการจัดกิจกรรมต่อกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นกลุ่มปัญหาในอนาคตของชุมชน
นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น
ล าดับ ต่อจากการจั ดกิจ กรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ กับกลุ่ มปัญ หาโดยตรง ซึ่งอาจเป็ นการส่ งเสริมด้านกีฬ า
การศึกษา และนันทนาการต่างๆ เป็นต้น
 รับรองครัวเรือนปลอดภัย
ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นในการรับรอง
ครัวเรือน ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเดือนละ 1 ครั้ง และจัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยธงสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องจัดหาโดยเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเท่านั้น ซึ่งจะทา
ให้ธงมีความสาคัญอย่างมากต่อครัวเรือนที่ได้รับและมีความศักดิ์สิทธิ์สื่อถึงพระบารมีแม่ของแผ่นดิน ที่ทาให้
ครอบครัวของเขาได้รับการรับรองความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวงใครในชุมชนเร่องยาเสพติดอีกต่อไป เป็น
พื้นฐานในการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนด้วยงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
 การปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย
(1) การรับรองครัวเรือน
(1.1) จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแบบเต็มคณะ
- จัดพิธีเปิดการประชุมอย่างเหมาะสม ให้มีการแสดงความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันก่อนเริ่มการประชุมด้วย
- ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมแสดงความรู้สึกถึงการทาหน้าที่
ที่ยิ่งใหญ่ของคณะกรรมการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินสนอง
พระราชปณิธาน
- ให้คณะกรรมการทาการลงมติรับรองว่าเป็นครัวเรือนปลอดภัยจากยา
เสพติดหรือไม่ ครัวเรือนที่จะผ่านการรับรองต้องได้รับมติรับรองเป็นเอกฉันท์ หากมีกรรมการไม่รับรองหรือไม่
ยกมือให้แม้เพียงคนเดียวก็จะจะถือว่าครัวเรือนนั้นยังไม่ผ่านการรับรอง
- ลาดับการปฏิบัติ
* ให้ เ ลขานุ ก ารอ่า นรายชื่ อครั ว เรื อนที่ ไ ม่ มี ชื่ อบุ ค คลเกี่ย วข้ อ งกั บ
ยาเสพติดในการประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี (ครัวเรือนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องจะไม่ถูกนามารับรองในขั้นตอนนี้ )
และถามคณะกรรมการเป็นลาดับ โดยดาเนินการเป็นเครือข่ายๆ (ข่ายครัวเรือนที่อยู่ในความดูแลของกรรมการ
แต่ละคน สัดส่วน 1 : 4)
* เรียกชื่อกรรมการ..................... “ขอถามว่าครัวเรือนที่คุณดูแลได้แก่
................และ........................ปลอดภัยจากยาเสพติดหรือไม่”
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* กรรมการที่ถูกเรียกตอบ“ปลอดภัยทั้งหมด” หรือ “บางส่วนไม่ปลอดภัย”
* ขอถามกรรมการทั้งหมดว่า ครัวเรือนของ..(กรรมการที่ถูกเรียกชื่อ)..
ปลอดภัยจากยาเสพติดหรือไม่ ถ้าปลอดภัยกรุณายกมือด้วย
* ถ้ า กรรมการยกมื อ ทุ ก คน ให้ ฝ่ า ยเลขา ขานว่ า “ผ่ า น” แต่ ถ้ า
กรรมการยกมือไม่ครบทุกคน ให้ขานว่า “ไม่ผ่าน” แล้วบันทึกผลไว้
* ขอถามกรรมการทั้งหมดว่า ครัวเรือนของ..(สมาชิกแต่ละครัวเรือน)..
ปลอดภัยจากยาเสพติดหรือไม่ ถ้าปลอดภัยกรุณายกมือด้วย
* ถ้ า กรรมการยกมื อ ทุ ก คน ให้ ฝ่ า ยเลขา ขานว่ า “ผ่ า น” แต่ ถ้ า
กรรมการยกมือไม่ครบทุกคน ให้ขานว่า “ไม่ผ่าน” แล้วบันทึกผลไว้
* ให้ดาเนินการรับรองครัวเรือนเช่นนี้ไปจนครบทุกข่ายครัวเรือน
(1.2) ให้บันทึกผลการรับรองลงในแบบทะเบียนคุมสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(2) การมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย
(2.1) ให้นาผลการรับรองครัวเรือนมาบันทึกลงในใบรับรองครัวเรือนปลอดภัย
และลงนามโดยกรรมการที่ลงมติให้การรับรองเป็นหลักฐานประกอบการรับธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย
(2.2) จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์อย่างมีเกียรติในวันที่เหมาะสม
- เชิญเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายปกครอง พลเรือน ตารวจ ทหาร (ถ้ามี)
เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยานด้วย
- การจัดสถานที่ให้มีโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะพระบรมฉายา
ลั ก ษณ์ ครั้ ง ใหญ่ ครั้ ง แรก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ธงสัญลักษณ์ สาหรับการมอบธงรายย่อยประจาเดือนให้ดาเนินการ
ตามความเหมาะสม
- ลาดับการปฏิบัติ
* ให้เชิญผู้มีเกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยแล้ว
เปิดกรวยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
* เชิญประธานและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินยืนเรียงกันที่
ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชา และเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พลเรือน ตารวจ ทหาร ยืนเรียงกัน เพื่อเป็นสักขี
พยานที่ด้านขวาของโต๊ะหมู่บูชาด้วย
* คณะกรรมการอ่ า นรายชื่ อ ครั ว เรื อ นที่ ผ่ า นการรั บ รองครั ว เรื อ น
ปลอดภัย เข้ารับ ธงสัญลั กษณ์จากพานที่หน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (ระหว่างนี้ให้ เปิดเพลงกองทุนแม่ของ
แผ่นดินประกอบ)
(2.3) การนาธงสัญลักษณ์ไปประดับที่ครัวเรือน
- ให้คณะกรรมการและเพื่อนบ้านไปร่วมแสดงความยินดีด้วย
- ให้ทุกคนในครัวเรือนนั้นออกมาต้อนรับธงที่หน้าบ้านด้วย
 รักษำสถำนะของชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเป็นการติดตั้งระบบการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนเข้มแข็งกองทุนแม่
ของแผ่นดินให้ชุมชนสามารถควบคุม สถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนได้ตลอดไปด้วยชุมชนเอง ในขั้นนี้จึงถือ
เป็นขั้นตอนการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเป็นการที่สมาชิกยอมให้คณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นต่อ
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ครัวเรือนที่เคยผ่านการรับรองแล้วว่าหากปล่อยให้คนในครัวเรือนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออยู่ในข่ายสงสัย
อีก จะยอมให้ ย กเลิ ก การรั บ รองและปลดสั ญลั กษณ์คื นให้ กั บคณะกรรมการ ซึ่ งจะการพิ จารณาทุ กรอบ
1 เดื อ น โดยเป็ น การพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการต่ อ จากวาระการพิ จ ารณารั บ รองครั ว เรื อ น
ประจาเดือน
เมื่อมีการติดตั้งระบบนี้ได้แล้ว จะทาให้ครัวเรือนช่วยกันดูแลครัวเรือนเองอย่างมั่นคง
ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนดูแลชุมชนเอง ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้รับพระรำชทำนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมกำรดำเนินงำนในหมู่บ้ำน/ชุมชนเพื่อเตรียมรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เมื่อผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้แทนดังกล่าวอัญเชิญ
กองทุนแม่ของแผ่นดินกลับสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ของตนในวันเดียวกัน และให้มีการดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
1) หมู่บ้ าน/ชุมชน ที่ได้รั บพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ จัดพิธีการต้อนรับการ
อั ญ เชิ ญ กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เข้ า สู่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชน โดยจั ด ใน
สถานที่ ที่ เ หมาะสมในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ป ระชาชนในหมู่ บ้ า น
พอสมควรเข้าร่วม ทั้งนี้ ให้มี การเชิญผู้นาหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งที่เป็น
ผู้นาทางการ ผู้นาธรรมชาติ ผู้นากลุ่มจัดตั้งต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรียง
2) พิธีการสาคัญในหมู่บ้าน/ชุมชน มีดังนี้
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(๑) ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบพิธีต้อนรับกองทุนแม่ของแผ่ นดิน โดยมีพระบรมฉายา
ลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ พร้อมจัดตั้งพานทองวาง
หน้ าพระบรมฉายาลั กษณ์หรื อพระบรมสาทิส ลักษณ์ (ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาพุทธ อาจนิมนต์พระสงฆ์ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่ว ม ส าหรับ หมู่บ้านที่นับถือศาสนาอื่ น เช่น ศาสนาอิส ลาม ขอให้ประยุกต์ตามความ
เหมาะสมหรือตามหลักศาสนานั้นๆ)
(๒) เมื่อผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชน ที่อัญเชิญซองบรรจุกองทุนแม่ของแผ่นดินเดินทางมาถึง
ให้ประชาชนที่เข้าร่วม ณ สถานที่นั้นลุกขึ้นยืนด้วยความเคารพ และอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินวางไว้บนพาน
(๓) พิธีกรเรียนเชิญผู้เป็นประธานในพิธีการ (ซึ่งขึ้นอยู่
กั บ หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนนั้ น ๆ จะเป็ น ผู้ เ ลื อ กตามที่ เ ห็ น สมควร) กล่ า วให้
โอวาท หรือกล่าวมอบแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(๔) หากเป็ น ความประสงค์ ข องประชาชน ณ ที่ นั้ น
ที่ต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และพลังของชุมชนเอง จะจัดให้
มีการร่วมระดมทุนในชุมชนเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน
ชุมชนนั้นๆ ก็จะเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่ควรปฏิบัติ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามความสมัครใจ และเห็นพ้องต้องกันของชุมชน
3) สถานที่เก็บรักษากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน ชุมชน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ ให้
เป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนทั้งชุมชน
กำรรับมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด
๑) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกอบพิธี และมอบให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน โดยเร่งด่วนตามห้วงเวลาที่จังหวัดเห็นสมควร
2) ให้จังหวัดใช้ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมเป็นสถานที่ประกอบพิธีมอบ
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิ นให้แก่ หมูบ้าน ชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานในพิธี และผู้แทนของหมู่บ้าน ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้รับมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3) พิธีการรับมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แต่ละจังหวัด
พิ จ ารณาจั ด ขึ้ น
อย่างสมพระเกียรติ โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
(๑) ในวันจัดพิธีควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
มวลชนจานวนหนึ่งเข้าร่วมงาน
(๒) ให้จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระ
บรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
สถานที่ประกอบพิธีที่จุดด้านหน้าเวที หรือที่เหมาะสม และบริเวณ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ให้จัดตั้งพาน
ทองส าหรั บ วางซองสี ฟ้ า ซึ่ง จั งหวัดจะต้องจั ดเจ้า หน้าที่ รับผิ ดชอบดาเนิ นการจัดวางซอง
ดังกล่าว ครั้งละ ๑ ซอง
ต่อ ๑ หมู่บ้าน
(๓) เมื่อผู้เข้าร่วมพิธีการพร้อม ณ บริเวณที่จัด พิธีกรเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกรวยและถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์
(๔) พิธีกรเชิญผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่
ของแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ และกลับเข้าประจาที่จนครบทุกคน
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ทั้งนี้เมื่อรับซองกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ให้ผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชน นั้นๆ พึงระลึกว่า เป็น
สิ่งของพระราชทานจึงควรระมัดระวัง และถือซองดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม
(๕) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทต่อผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับเลือก เพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน ชุมชน
(๖) ทุกคนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อม
กัน
ทั้ ง นี้ ห า ก จั ง ห วั ด ใ ด จ ะ เ พิ่ ม พิ ธี ก า ร อื่ น ใ ด
นอกเหนือจากนี้ หรือปรับขั้นตอนการดาเนินงาน สามารถกระทาได้
ตามที่ เ ห็ น สมควร เช่ น การให้ วิ ท ยากรกระบวนการ หรื อ ผู้ แ ทน
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีก่อนๆ ที่มีผลการ
ดาเนิ น งานดีเ ด่ น มาเล่ า ประสบการณ์ ใ ห้ รั บฟั ง เพื่ อ เป็ น แนวทางที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนต่อไป เป็นต้น
กิจกรรมกำรจัดระบบกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้ำน/ชุมชน
๑) ในช่วงวันเวลาที่เหมาะสมภายหลังการรับมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ให้ผู้นาหมู่บ้าน/
ชุมชน นั้นๆ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบรายละเอียดของกองทุนแม่
ของแผ่นดิน โดยจะมีสื่อประกอบการชี้แจง
๒) ในช่วงเดียวกัน ให้มีการจัดระบบกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งนั้น มีสิ่งสาคัญที่
ต้องดาเนินการ ประกอบด้วย การวางกรอบแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาร่างระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การยอมรับระเบียบ การเลือกตั้งกรรมการดูแล ฯลฯ และให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านรับรองระเบียบ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รักสามัคคี”
ดังนั้น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างจึงเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด
3) แนวทำงกำรปฏิบัติของหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
(๑) กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน
(๒) กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน มิให้
กลับไปมีพฤติกรรมเดิมอีก
(๓) กิจกรรมเสริมสร้างความดีในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง
(๔) กิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การสร้างความตื่นตัว การประชุม
และการแลกเปลี่ ยนความรู้ในลักษณะของศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้
เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๕) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๖) กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนหรือ
ผู้ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดทอนหรือขจัดความ
เดือดร้อนตามหลักเมตตาธรรม เช่น อาจเป็นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือในรูปของตัวเงิน หรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งผู้ได้รับการสงเคราะห์จะคืนกลับมาหรือไม่แล้วแต่กรณี หรือ
ตามแต่จะตกลงกัน
4) เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงมีแนวทางในการปฏิบัติ จึงจัดให้มี
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แนวทำงกำรจัดทำระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๖ หมวด ดังนี้
- หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไป
- หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์
- หมวดที่ ๓ เงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมวดที่ ๔ แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมวดที่ ๕ แนวทางการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๕.๑ ว่าด้วยสมาชิกกองทุน
๕.๒ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๕.๓ ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน
๕.๔ ว่าด้วยการประชุม
๕.๕ ว่าด้วยการดาเนินการด้านการเงินและบัญชี
- หมวดที่ ๖ บทเฉพาะกาล
โดยระเบี ยบกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ ได้มาจากการตกลงกันของสมาชิกในหมู่บ้ าน/
ชุมชน นั้ นเอง โดยสามารถนาตัว อย่ างของหมู่บ้านอื่นมาเป็นแนวทางการปฏิบัติตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์แต่ละหมู่บ้านได้
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงหมู่บ้ำน/ชุมชน
เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ ศพส.จ ร่วมกับ
วิทยากรกระบวนการ หรือผู้มีบทบาทขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในจังหวัด ได้จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดาเนินงานให้กับทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประมาณ ๑ – ๒ วัน เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาการดาเนินงานในหมู่บ้าน/
ชุมชน ด้วยกัน
ทั้ง นี้ เ พื่ อให้ ห มู่ บ้า น ชุ มชน เกิด การพึ่ง พาและพั ฒ นา
ตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสมานสามัคคี และ
บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมหลักที่ ๓
กำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
๑. แนวคิดเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ควำมหมำยของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนาไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สาหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็น
แหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่ อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง
เรี ย นรู้ และมุ่งการพัฒ นาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์ฯ ของประชาชน ที่ดาเนินการโดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศูนย์ เรียนรู้ชุมชนในความคาดหวังของกรมการพัฒนา
ชุมชน ไม่ใช่ศูน ย์ ฝึ กอบรมประจ าหมู่บ้ านที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานที่ที่
จะสร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเป็นสาคัญ

หลักกำรสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน ทุกรูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นศูนย์กลางที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการ
พบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

ภำรกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
เป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. แหล่งน้า กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร
สาระความรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย
ในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา
เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดาเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน เป็นศูนย์
ประสานและบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นา กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ
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เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็นอาคาร
หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้

องค์ประกอบ
1) วิธีกำรก่อเกิด
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน เพราะจะเป็น
สมบัติของชุมชน จึงควรนาแนวคิดเข้าเวที ประชุมประชาคมของ
หมู่บ้าน เผยแพร่ความคิด โน้มน้าวสร้างการยอมรับ และชี้ให้เห็น
ความส าคัญ ของการมี แหล่ งเรี ย นรู้ ของชุม ชน การจั ดเก็ บองค์
ความรู้ ประวัติชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ
การแสดงข้ อมูล ข่ าวสารของชุมชนให้ ได้ เรี ยนรู้กันอย่าง ทั่ว ถึ ง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สม่าเสมอ โดยเริ่มจากการจัด
ระเบี ยบแหล่งเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ ในชุมชน และให้เป็นไปตามกาลั งที่
ชุมชนจะสามารถดาเนินการได้ อีกทั้งให้มีขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน
2) โครงสร้ำง ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย
* คณะกรรมกำร ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย
องค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเอง และชาวบ้านให้การ
ยอมรับ ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมมือกันวางแผน และดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันกาหนด เพื่อระดม
พลังให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
* ที่ปรึกษำ เป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน เกษตร
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทาขึ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารศูนย์ฯ
* สถำนที่ เล็กใหญ่ไม่สาคัญ อาจจะอยู่ในห้องของอาคาร อบต. บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
ผู้นา บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวัด ใต้ต้นไม้ ศาลากลางบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ให้พบปะ ประชุม ทางานกันได้
ตลอดเวลา ให้เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกัน เพื่อการเรียนรู้ ไม่จาเป็นต้องหางบประมาณมา
ก่อสร้างศูนย์ใหม่
* กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก มีการบริหารจัดการ
เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
* งบประมำณ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
โครงสร้างทั้งหมดนี้ ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นมาครบถ้วนในระยะเริ่มแรก ขอให้ศึกษาเพิ่มเติม
ในแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งอยู่ในบทต่อไป
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3) กิจกรรมกำรเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ อาจดาเนินการได้ทั้งในอาคารศูนย์ฯ และนอกอาคารศูนย์ฯ
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน เช่น บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ในไร่นา เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียน/การสอน การจัดการความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของชาติพันธุ์ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน การจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน การเรียนรู้ผ่าน E-Learning การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา
อภิปราย ฯลฯ
4) เนื้อหำสำระข่ำวสำรควำมรู้ ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ทะเบียนผู้นา กลุ่ม/องค์กร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ
4.2 ข่าวสาร (สารสนเทศ) ได้แก่
* สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ประวัติหมู่บ้าน แผนที่ตั้ง ลักษณะภูมิ
ประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตราความหนาแน่น/โครงสร้างประชากร) ลักษณะการ
ประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจของหมู่บ้านศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ การคมนาคม
(การเดินทางไปยังหมู่บ้าน) ประเพณี/เทศกาลประจาปี ทักษะ/ฝีมือ/แรงงานของหมู่บ้าน อื่น ๆ
* ข่าวสารเพื่อชีวิต
* ข่าวสารเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
4.3 ความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์ความรู้ที่
ชุมชนต้องการ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ความรู้ข่าวสารจากภายนอก

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จัดเวทีประชาคมเผยแพร่ความคิด ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สรรหาแกนน า แต่งตั้ งคณะทางานของหมู่บ้ าน ส ารวจและจั ดทาจุดเรีย นรู้ แกนนาเก็บ ข้อมู ล คนเก่ ง
ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องต่าง ๆ แกนนาค้นหา ผู้รู้ที่จะบอกเล่าประวัติของหมู่บ้านได้ จัดทาแผนที่จุดเรียนรู้
ของหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพื่อรับรองความเที่ยงตรงขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประวัติ
หมู่บ้าน และข้อมูล และชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีศูนย์เรีย นรู้ชุมชนเพื่อเก็บรักษาองค์ค วามรู้ ภูมิปัญญา
ประวั ติ ห มู่ บ้ า น และข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นสถานที่ ที่ ทุ ก คนในชุ ม ชนจะใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ พร้ อ มกั บ สรรหาคณะ
กรรมการบริหารและดาเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมร่วม แกนนา อาสาสมัคร
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ เพื่อออกแบบการจัดตั้ งและ
ดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน และวางแผนปฏิบัติการจัดตั้งและ
ดาเนิ น งานศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ มชน ในขั้น ตอนนี้ ต้อ งให้ ท ราบได้ว่ า
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อาคารที่จะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะใช้อาคารที่มีอยู่ในชุมชน หรือจะก่อสร้างอาคารใหม่ ถ้าจะก่อสร้างใหม่
จะใช้ที่ใด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากที่ใด ถ้าใช้อาคารที่มีอยู่
แล้วจะต้องปรับปรุงเพื่อใช้งานเพียงใด ต้องใช้งบประมาณเท่าใด จะหาเงินจากที่ใด
ขั้นตอนที่ 3 สารวจแหล่งงบประมาณ ศึกษาระเบียบการของแหล่งงบประมาณ เขียนโครงการ
เสนอขอรับการสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 4 สร้าง/ปรับปรุงอาคาร แล้วบรรจุข้อมูลข่าวสารความรู้ไว้ในอาคาร
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการบริหารศูนย์กาหนดระเบียบการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยให้มี
ประเด็นสาคัญอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ การดูแลบารุงรักษาอาคารศูนย์จะทาอย่างไร และการใช้อาคารจัด
กิจกรรมจะต้องทาอย่างไร

๒. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) เสริมสร้างให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างใน
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่นๆ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เป้ำหมำยศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็ น หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ข องแผ่ น ดิน ซึ่ง มีรู ปแบบประสบการณ์ก ารแก้ ไขปัญหายาเสพติด ที่
สามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้นาไปประยุกต์ใช้ได้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นๆและ
มีความพร้อม ความสมัครใจในการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการศึ กษาดูงานในอนาคตต่อไปได้ จานวน 878
ศูนย์ (อาเภอละ ๑ ศูนย์)
หมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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กลไกกำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผนดินและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อาเภอ เป็นผู้คัดเลือกกองทุนของแผ่นดินแม่ดีเด่นและสนับสนุนการดาเนินงาน
- คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้งและบริหารงานตามแนวทางที่
กาหนด

ลักษณะประสบกำรณ์/องค์ควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน
๒) แผนผังแสดงโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่
๓) วิธีการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/กิจกรรมและวิธีการดาเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินที่ดาเนินการภายในชุมชน เช่น กระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดที่ชุมชนดาเนินการ ทั้งด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน
๔) ผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕) สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบต่างๆ
๖) ทาเนียบวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๗) บุคคลต้นแบบด้านต่างๆ เช่น บุคคลต้นแบบในการต่อต้ายยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพที่กลับตัว
กลับใจเป็นพลังของแผ่นดิน
๘) จุดเรียนรู้ หรือสถานที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ลานกีฬา
ลานดนตรี ฯลฯ
๙) นิทรรศการแสดงผลงานด้านต่างๆ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๐) อื่น ๆ

ขั้นตอน วิธีกำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การขั บเคลื่ อนกองทุ นแม่ข องแผ่ นดิ น ระดั บอ าเภอ จั ดให้ มี การ
ประชาคมเผยแพร่ความคิด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินทุกกองทุน
๒) คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอาเภอร่วมกับเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ คั ดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อาเภอ ทั้งนี้ให้พิจารณาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนอยู่แล้วเป็นลาดับแรก
๓) สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
๔) คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก ร่วมกันคัดเลื อกคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชน จานวน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการคัดเลื อกที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งอาจเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้นาชุมชนระดับตาบลก็ได้
๕) วางแผนการดาเนินงาน จัดหางบประมาณ
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๖) จัดทาระเบียบศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน
๗) ปรับปรุงอาคารสถานที่
๘) สรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
๙) สรุปวิธีการและกิจกรรมดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๐) สรุปผลงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๑) จัดทาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาสื่อและวั สดุอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
๑๒) บรรจุข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สื่อต่างๆ ไว้ในอาคาร
๑๓) พัฒนาวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
๑๔) จัดให้มีบุคคลต้นแบบ/จุดเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๕) จัดให้มีการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
๑๖) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ
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กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จากัด
สุขบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข. ปัญหายาเสพติด. สืบค้นเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕,
http://www.nmt.ac.th/product/web/1/d5.html

๓๕

คณะผู้จัดทำ

๓๖

ที่ปรึกษำ
นายประภาศ
นางกอบแก้ว
นายพิสันติ์
นายนิสิต
นางสาวขนิฎฐา

บุญยินดี
จันทร์ดี
ประทานชวโน
จันทร์สมวงศ์
กาญจนรังษีนนท์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

จันทร์สมวงศ์
ถนอมทรัพย์
รอดบุญธรรม
แย้มพุทธคุณ
นาสรร
พุ่มพวง
เดชคงแก้ว

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

คณะผู้จัดทำ
นายนิสิต
นายวสันต์
นางสาวชนมณัฐ
นางรัชตา
นายกิตติทัศน์
นางสาวสิริผกา
นางสาวถิระรัตน์

สนับสนุนข้อมูล
คณะทางานฝ่ายวิชาการ คณะทางานขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

จัดพิมพ์โดย
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
โทร. 0-2141-6234 โทรสาร 0-2143-8917-8
http://www.plan.cdd.go.th/

