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สารบัญ

บทที่ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดําริ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู๎ที่อยูํนอกภาคเกษตร
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
บทที่ 2 การดําเนินงานโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการมหาดไทย
กรอบความคิด แนวคิดในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎าน
ROADMAP หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 3 โครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
ระบบการสํงเสริมการพัฒนาชุมชน
ระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บา้ นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก หมูํบ๎านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
บทที่ 4 กระบวนการในการประเมินหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
แนวทางและขั้นตอนการประเมินหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
การประเมินความ “อยูํเย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมูํบ๎าน/ชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH)
แนวทางดําเนินการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม
ภาคผนวก
วิถีประชาธิปไตยกับการสร๎างความสมานฉันท์ในชุมชน
กระบวนการสร๎างบรรยากาศประชุมแบบมีสํวนรํวม
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บทที่ 1
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทรงเตือนภัยล่วงหน้า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ได๎
พระราชทานเป็นปรัชญาใน
การดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไมํประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงถือ
ปฏิบัติด๎วยพระองค์เองทําอยํางตํอเนื่องยาวนาน
ดํารงชีวิตเป็นแบบอยํางได๎อยํางสมบูรณ์ อีกทั้งได๎พระราชทาน
พระราชดําริให๎แกํคนไทยนําไปปฏิบัติตั้งแตํปี
2517 ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2517
ความตอนหนึ่งวํา
“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น ต๎อง
สร๎างพื้นฐาน
คือ ความพอมีพอกิน พอใช๎ของประชาชนสํวนใหญํเป็นเบื้องต๎นกํอน
โดยใช๎วิธีการ
และใช๎อุปกรณ์ที่ประหยัดแตํถูกต๎องตามหลักวิชา เมื่อได๎พื้นฐาน
มั่นคงพร๎อม
พอควรและปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตํอไป
หากมุํงแตํจะทุํมเทสร๎างความเจริญยก
เศรษฐกิจขึ้นให๎
รวดเร็วแตํประการเดียว โดยไมํให๎แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล๎องด๎วย ก็จะเกิดความไมํสมดุลในเรื่อง
ตําง ๆ ขึ้น ซึ่ง
อาจกลายเป็นความยุํงยาก ล๎มเหลวได๎ในที่สุด ดังเห็นได๎ที่อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
อยํางรุนแรงอยูํในเวลานี้...”
และเมื่อคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 ได๎เห็นประโยชน์อยํางชัดเจนขึ้นเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยที่
สะสมตํอเนื่องหลายปี ความฟุูงเฟูอจากภาวะเศรษฐกิจตั้งแตํปี 2530 เป็นต๎นมา ทําให๎สังคมไทยขาดจิตสํานึกของความ
พอดีและพอเพียง มีการจับจํายใช๎สอยอยํางฟุุมเฟือยทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน การดําเนินงานด๎านตําง ๆ ตั้งอยูํ
บนพื้นฐานของความไมํระมัดระวัง ขาดความประหยัด และขาดสติที่จะปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางการแก๎ไขให๎รอดพ๎น และ
สามารถดํารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ทรงเห็นความสําคัญของความ“พออยู่พอกิน” ซึ่งมีผลตํอราษฎรและประเทศชาติ ที่สําคัญคือเป็นแบบอยํางที่ดีให๎คนไทย
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รู๎จักใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
รู๎จักประมาณตน และดํารงชีวิตอยํางรู๎จัก“คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชดําริที่พระราชทานในโอกาสตําง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยได๎รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให๎นําไปเผยแพรํ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝุายและประชาชนโดยทั่วไป
ดังนี้
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูํและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่
จะต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควรตํอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรอบรู๎
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการนําวิชาการตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผนและการดําเนินการ
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แนวพระราชดาริ
“...คนอื่นจะวําอยํางไรก็ชํางเขา จะวําเมืองไทยล๎าสมัย วําเมืองไทยเชยวําเมืองไทยไมํมีสิ่งที่สมัยใหมํ แตํเราอยูํ
พอมีพอกิน และขอให๎ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให๎เมืองไทยพออยูํพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้ง
ปณิธานในทางนี้ที่จะให๎เมืองไทยอยูํแบบพออยูํพอกิน ไมํใชํวําจะรุํงเรืองอยํางยอด แตํวํามีความพออยูํพอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆถ๎าเรารักษาความพออยูํพอกินนี้ได๎ เราก็จะยอดยิ่งยวดได๎...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2517
“
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให๎สมดุล และพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุสังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี...”
“… ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไปกลําวคือการทุํมเทสร๎างเครื่องจักรกลอันก๎าวหน๎า
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช๎ในการผลิตทําให๎ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย
จนอาจถึงขั้นฟุุมเฟือยพร๎อม
กันนั้นก็ทําให๎คนวํางงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแยํงไปทํา เป็นเหตุให๎เกิดความยุํงยากตกต่ําทางเศรษฐกิจขึ้นเพราะคนที่
วํางงานยากจนลงและผู๎ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค๎าขายไมํออกจึงนําจะต๎องดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการสํงเสริมความ
เจริญด๎านอุตสาหกรรมไปบ๎างให๎สมดุลกับด๎านอื่นๆ เพื่อความอยูํรอด...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วันที่ 18 ตุลาคม 2518
“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกวําเล็งผลเลิศ ก็เห็นวําประเทศไทยเรานี่ก๎าวหน๎าดี
การเงิน การอุตสาหกรรม การค๎าดีมีกําไร อีกทางหนึ่งก็ต๎องบอกวํา เรากําลังเสื่อมลงไปสํวนใหญํทฤษฎีวํา ถ๎ามีเงินเทํานั้น
ๆ มีการกู๎เทํานั้น ๆ หมายความวํา เศรษฐกิจก๎าวหน๎าแล๎วก็ ประเทศก็เจริญมีหวังวําจะเป็นมหาอํานาจขอโทษเลยต๎อง
เตือนเขาวํา จริงตัวเลขดี แตํวําถ๎าเราไมํระมัดระวังในความต๎องการพื้นฐานของประชาชนนั้น ไมํมีทาง...”
พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2536
“…การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ สําคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตัวเอง ......ความพอเพียงนี้ ไมํได๎หมายความวํา ทุกครอบครัวจะต๎องผลิต
อาหารของตัว จะต๎องทอผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอจะต๎องมีความพอเพียงพอสมควร บาง
สิ่งบางอยํางที่ผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไหรํ ไมํต๎องเสียคําขนสํงมากนัก อยํางนี้ทําน
นักเศรษฐกิจตําง ๆ ก็มาบอกวําล๎าสมัยจริงอาจจะล๎าสมัย คนอื่นเขาต๎องมีการเศรษฐกิจที่ต๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียกวํา
เป็นเศรษฐกิจการค๎าไมํใชํเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู๎สึกวําไมํหรูหราแตํเมืองไทยเป็น
ประเทศที่มีบุญอยูํวําผลิตให๎พอเพียงได๎ ......ถ๎าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําให๎กลับเป็น
เศรษฐกิจแบบพอเพียงไมํต๎องทั้งหมดแม๎แตํครึ่งก็ไมํต๎อง อาจจะสักเศษหนึ่งสํวนสี่ ก็จะ
สามารถอยูํได๎ การแก๎ไขอาจจะต๎องใช๎เวลา ไมํใชํงําย ๆ โดยมากคนก็ใจร๎อนเพราะ
เดือดร๎อน แตํถ๎าทําตั้งแตํเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก๎ไขได๎...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2540
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“...คําวําพอเพียง มีความหมายอีกอยํางหนึ่ง มีความหมายกว๎างออกไปอีกไมํได๎หมายถึงการมีพอสําหรับใช๎ของ
เทํานั้น แตํมีความหมายวําพอมีพอกิน...พอมี พอกินนี้ก็แปลวํา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...”
“...พอเพียงนี้ก็หมายความวํา มีกินมีอยูํ ไมํฟุมเฟือย ไมํหรูหราก็ได๎ แตํวําพอแม๎บางอยํางอาจจะดูฟุมเฟือย แตํ
ถ๎าทําให๎มีความสุข ถ๎าทําได๎ก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ...”
1
“...Self-Sufficiency นั้น หมายความวํา ผลิตอะไร มีพอที่จะใช๎ไมํต๎องไปขอซื้อคนอื่น อยูํได๎ด๎วยตนเอง...”
“...คนเราถ๎าพอในความต๎องการ ก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนคนอื่นน๎อย ถ๎าทุกประเทศมี
ความคิด อันนี้ไมํใชํเศรษฐกิจมีความคิดวําทําอะไรต๎องพอเพียง หมายความวํา พอประมาณไมํสุดโตํงไมํโลภอยํางมาก
คนเราก็อยูํเป็นสุข...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2541
“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได๎พูดถึงวํา เราควรปฏิบัติให๎พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลวํา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
ถ๎าแตํละคนมีพอมีพอกินก็ใช๎ได๎ ยิ่งถ๎าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไมํพอมีพอกินบาง
คนก็มีมาก บางคนก็ไมํมีเลย...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2541
“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวําเป็นเศรษฐกิจชุมชนหมายความวําให๎พอเพียงในหมูํบ๎าน หรือในท๎องถิ่น
ให๎สามารถที่จะมีพอกิน เริ่มด๎วย พอมี พอกินพอมีพอกินนี้ได๎พูดมาหลายปี 10 กวําปีมาแล๎วให๎พอมีพอกิน แตํวํา
พอมีพอกินนี้เป็นเพียงเริ่มต๎นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล๎วบอกวํา ถ๎าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมํใชํ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแตํวําคํอย ๆ พัฒนาขึ้นมา...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ธันวาคม 2542
“...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได๎ย้ําแล๎วย้ําอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษวํา Sufficiency Economy ภาษาไทยก็ตํอวําไมํมี
Sufficiency Economy แตํวําเป็นคําใหมํของเราก็ได๎ ก็หมายความวํา ประหยัด แตํไมํใชํขี้เหนียว ทําอะไรด๎วยความ
อะลุ๎มอลํวยกัน ทําอะไรด๎วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล๎วทุกคนจะมีความสุขแตํพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม 2543
“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรให๎เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทําจากรายได๎
200-300 บาทขึ้นไป เป็น 2 หมื่น 3 หมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ทําเป็น Self-Sufficiency มันไมํใชํความหมาย ไมํใชํแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of
Economy เชํน ถ๎าเขาต๎องการดู TV ก็ควรให๎เขามีดู ไมํใชํไปจํากัดเขาไมํให๎ซื้อ TV ดู เขาต๎องการดูเพื่อสนุกสนาน ในหมูํบ๎าน
ไกล ๆ ที่ฉันไป เขามี TV ดูแตํใช๎แบตเตอรี่ เขาไมํมีไฟฟูา แตํถ๎า Sufficiency นั้น มี TV เขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคนไมํมี
สตางค์ไปตัด Suit และยังใสํ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระราชทาน ณ พระตําหนักเปี่ยมสุข
วันที่ 17 มกราคม 2544
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แนวพระราชดําริ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎พระราชทานไว๎นั้นกระชับและ
ชัดเจนยิ่ง นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ยังได๎กลําวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ดังนี้
“เศรษฐกิจที่สามารถอุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูํได๎โดยไมํเดือดร๎อน ซึ่ง
ต๎องสร๎างพื้นฐานทางด๎านเศรษฐกิจของตนเองให๎ดีเสียกํอน คือให๎ตนเองสามารถอยูํได๎อยํางพอกินพอใช๎ มิได๎มุํงหวังที่จะ
สร๎างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให๎เจริญอยํางรวดเร็วแตํเพียงอยํางเดียว”
“...ไฟดับถ๎ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมํเต็มที่เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช๎ปั่นไฟ หรือถ๎าขั้นโบราณ
กวํา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก๎ปัญหาเสมอ ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเป็นขั้น ๆ แตํจะบอกวําเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ให๎พอเพียงเฉพาะตัวเองร๎อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งที่ทําไมํได๎จะต๎องมีการแลกเปลี่ยน
ต๎องมีการชํวยกันถ๎ามีการชํวยกัน
แลกเปลี่ยนกันก็ไมํใชํพอเพียงแล๎วแตํวําพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให๎สามารถที่จะดําเนินงานได๎...”
จากกระแสพระราชดารัส
วันที่ 23 ธันวาคม 2542
จะเห็นได๎วํา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเป็นเรื่องที่เข๎าใจได๎งํายมีความหมายที่ชัดเจน ไมํยากแกํ
การรับรู๎และการนําไปปฏิบัติ ดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดผลสําเร็จ
แล๎วมากมายตัวอยํางของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลายระดับ
เมื่อยามปกติเราใช๎ไฟฟูาโดยมีรัฐ
(การไฟฟูา) เป็นผู๎ลงทุน และจํายคําไฟให๎โดยเราจํายคําไฟคืนให๎รัฐและเปลี่ยน
กัน แตํหากเกิดเหตุไมํปกติ (ไฟดับ ) ถ๎ามีภูมิคุ๎มกันโดยใช๎เศรษฐกิจพอเพียงที่ตัวเองมีอยูํ บ๎านเล็กใช๎เทียน บ๎านใหญํ หรือ
ธุรกิจใช๎เครื่องปั่นไฟก็จะทําให๎แก๎ไขปัญหาเองได๎ แม๎จะไมํเต็มที่แบบปกติปุาสัก
“...ไอ๎นี่มันใหญํกวํา แตํวันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คือ คนไมํเข๎าใจวํากิจการใหญํ ๆ เหมือนสร๎าง
เขื่อนปุาสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกวําเป็นเศรษฐกิจสมัยใหมํ เป็นเศรษฐกิจที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง
นี่เราวัดได๎วําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นตัวอยําง...”
โครงการปุาสักมีประโยชน์ทั้งในชํวงน้ําแล๎งและน้ําทํวม เป็นเครื่องมือที่สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํกรุงเทพมหานคร
ปูองกันความเสียหายของสภาพชีวิตของประชาชนจากน้ําทํวม พร๎อมกันนี้ยังทําหน๎าที่แจกจํายน้ําให๎แกํพื้นที่เกษตรกรรม
ให๎แกํบ๎านทั่วลุํมน้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันออกตอนลํางกวํา 2.3 ล๎านไรํ ให๎เกษตรกรบริเวณลุํมน้ําเกิดมีผลผลิตในชํวงฤดูแล๎ง
ทั้งยังเป็นแหลํงประมงน้ําจืดขนาดใหญํ และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญอีกด๎วย
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีความ
พอเพียงกับตัวเอง , (Self-Sufficiency) อยูํได๎โดยไมํต๎อง
เดือดร๎อน โดยต๎องสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให๎ดี
เสียกํอน คือ ตั้งตัวให๎มีความพอกินพอใช๎ ไมํใชํมุํงหวังแตํจะ
ทุํมเทสร๎างความเจริญยกเศรษฐกิจให๎รวดเร็วแตํเพียงอยํางเดียว
เพราะผู๎ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยํอมสามารถ
สร๎างความเจริญก๎าวหน๎า และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป
ตามลําดับตํอไปได๎หลักการพึ่งตนเอง หันกลับมายึดเส๎นทางสาย
กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิตให๎สามารถพึ่งตนเองได๎
โดยใช๎หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ
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1
. ด๎านจิตใจ ทําตนให๎เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข๎มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดีสร๎างสรรค์ให๎ตนเองและชาติโดยรวม
มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์สํวนรวมเป็นที่ตั้ง ดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวเกี่ยวกับการพัฒนาคน ความวํา
“...บุคคลต๎องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนํนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติหน๎าที่ให๎
จนสําเร็จ ทั้งต๎องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพร๎อมด๎วยจึงจะสัมฤทธิผลที่แนํนอน และ
บังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแกํตนเองและแผํนดิน...”
2
. ด๎านสังคม แตํละชุมชนต๎องชํวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ ดัง
กระแสพระราชดํารัส ความวํา
“...เพื่อให๎งานรุดหน๎าไปพร๎อมเพรียงกัน ไมํลดหลั่น จึงขอให๎ทุกคนพยายามที่จะทํางานในหน๎าที่อยํางเต็มที่ และ
ให๎มีการประชาสัมพันธ์กันให๎ดี เพื่อให๎งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”
3
. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎ใช๎และจัดการอยํางฉลาดพร๎อมทั้งการเพิ่มมูลคํา โดยให๎ยึด
หลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัส ความวํา
“...ถ๎ารักษาสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมนึกวําอยูํได๎อีกหลายร๎อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก๎ปัญหา
ตํอไป เป็นเรื่องของเขาไมํใชํเรื่องของเราแตํเราก็ทําได๎ ได๎รักษาสิ่งแวดล๎อมไว๎ให๎พอสมควร...”
4
. ด๎านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข๎ามา ใหมํมีทั้งดีและไมํดี จึงต๎อง
แยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ๎าน และเลือกใช๎เฉพาะที่ สอดคล๎องกับความต๎องการของสภาพแวดล๎อม ภูมิ
ประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง ดังกระแสพระราชดํารัส ความวํา “...การ
เสริมสร๎างสิ่งที่ชาวบ๎านชนบทขาดแคลนและต๎องการ คือความรู๎ในด๎านเกษตรกรรม โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํเป็นสิ่งที่
เหมาะสม...”
“...การใช๎เทคโนโลยีอยํางใหญํโตเต็มรูปหรือเต็มขนาด ในงานอาชีพหลัก ของประเทศยํอมจะมีปัญหา...”
5
. ด๎านเศรษฐกิจ แตํเดิมนักพัฒนามักมุํงที่การเพิ่มรายได๎ และไมํมีการมุํงที่การลดรายจําย ในเวลาเชํนนี้จะต๎อง
ปรับทิศทางใหมํ คือ จะต๎องมุํงลดรายจํายกํอนเป็นสําคัญ และยึดหลักพออยูํพอกินพอใช๎ และสามารถอยูํได๎ด๎วยตนเองใน
ระดับเบื้องต๎น ดังกระแสพระราชดํารัส ความวํา
“...การที่ต๎องการให๎ทุกคนพยายามที่จะหาความรู๎และสร๎างตนเองให๎มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให๎ตัวเองมี
ความเป็นอยูํที่ก๎าวหน๎าที่มีความสุข พอมีพอกินเป็น ขั้นหนึ่งและขั้นตํอไป ก็คือให๎มีเกียรติวํายืนได๎ด๎วยตนเอง...”
“...หากพวกเรารํวมมือรํวมใจกัน ทําสักเศษหนึ่งสํวนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพ๎นจากวิกฤติได๎...”
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกรทางออกของการแก๎ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม
คือ จะต๎องชํวยให๎
ประชาชนที่อยูํในภาคเกษตร และที่กลับคืนสูํภาคเกษตรมีงานทํา มีรายได๎ ในขณะเดียวกันก็จะต๎องสร๎างรากฐานของ
ชนบทให๎แข็งแรง เพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได๎ในระยะยาวแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสําหรับเกษตรกรตาม
แนวพระราชดําริตั้งอยูํบนพื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหมํ” 3 ขั้น คือ
ขั้นที่หนึ่ง
มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได๎บนพื้นฐานของความประหยัขจั
ด ดการใช๎จําย
ขั้นที่สอง
รวมพลังกันในรูปกลุํม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด๎านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม
ขั้นที่สาม
สร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให๎หลากหลายโดยประสานความรํวมมือกับภาคธุรกิจ
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด๎านเงินทุนการตลาด การผลิต การจัดการและขําวสารข๎อมูล โดยมีนัยสําคัญ
คือ
1
. ให๎ประชาชนพออยูํพอกินสมควรแกํอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมํอดอยากและเลี้ยงตนเองได๎ตามหลัก
ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9

2. ในหน๎าแล๎งมีน้ําน๎อยก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไว๎ในสระมาปลูกพืชผักตําง ๆ ที่ใช๎น้ําน๎อยได๎โดยไมํต๎องเบียดเบียน
ชลประทาน
3
. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดปี ทฤษฎีใหมํนี้ก็สามารถสร๎างรายได๎ให๎ร่ํารวยขึ้นได๎
4
. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและชํวยตนเองได๎ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไมํต๎องชํวยเหลือ
มากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด๎วยดังนั้นการทําการเกษตรทฤษฎีใหมํ จึงมีความสําคัญและมีบทบาทตํอภาค
การเกษตรซึ่งจะสํงผลกระทบไปสูํการเจริญเติบโตของประเทศอยํางยั่งยืน อยํางไรก็ตามต๎องมีองค์ประกอบหลายประการ
ที่จะทําให๎การทําเกษตรวิธีนี้ประสบผลสําเร็จ และก๎าวไปอยํางมั่นคงไมํล๎มเลิกกลางครันมีการขยายผลที่เหมาะสมในทุก ๆ
ด๎าน ไมํขยายผลรวดเร็วเกินไป ในขณะที่ผู๎มีสํวนรํวมยังคงขาดความ
เข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหมํที่แท๎จริงทฤษฎีใหมํทําให๎เกษตรกรได๎รับการ
ตอบสนองทั้งด๎านสํวนตัวและสังคมได๎ในระดับสูง ได๎ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ําเพียงพอ มีรายได๎เพิ่มขึ้นครอบครัว
อบอุํน มีความสามัคคีในระดับชุมชนและในระดับสถาบัน เป็นการสํงผล
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สภาพพื้นดินที่เคยแห๎งแล๎งขาดแคลนน้ํากลับ
กลายเป็นแผํนดินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นการรักษาสมดุลให๎กับดิน
และธรรมชาติ สิ่งที่พึงระวัง คือ การนําชื่อทฤษฎีใหมํไปใช๎ในโครงการ
ตําง ๆ ควรเน๎นให๎ชัดเจนวํา โครงการนั้น ๆ มีการพัฒนาการเกษตรใน
ลักษณะแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมํอยํางแท๎จริง เพื่อมิให๎เกิดความสับสนในสาระแท๎จริงของทฤษฎีใหมํแนวคิดของระบบ
เศรษฐกิจแบบพออยูํพอกิน กับการแก๎ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมของไทย
ประการแรก
เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วํา “ตนเป็นที่พึ่งแหํงตน ” โดยมุํงเน๎นการผลิตพืชผลให๎เพียงพอกับความ
ต๎องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล๎วจึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการค๎า ผลผลิตสํวนเกิน
ที่ออกสูํตลาดก็จะเป็นกําไรของเกษตรกร ลักษณะเชํนนี้เกษตรกรหลายสถานะเป็นผู๎กําหนดหรือเป็นผู๎กระทําตํอตลาด
แทนที่วําตลาดจะเป็นตัวกระทําหรือเป็นตัวกําหนดเกษตรกร ดังเชํนที่เป็นอยูํและหลักใหญํสําคัญยิ่ง คือ การลดคําใช๎จําย
ในการสร๎างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เชํน ข๎าว น้ํา ปลา ไกํ ไขํ ไม๎ผล พืชผัก ฯลฯ
ประการที่สอง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให๎ความสําคัญกับการรวมกลุํมของชาวบ๎าน ทั้งนี้กลุํมชาวบ๎านหรือองค์กรชาวบ๎านจะทํา
หน๎าที่เป็นผู๎ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตําง ๆ ให๎หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การ
แปรรูปอาหาร การทําธุรกิจค๎าขายและการทํองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ๎านเหลํานี้ได๎รับการพัฒนาให๎
เข๎มแข็งและมีเครือขํายที่กว๎างขวางมากขึ้นแล๎ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได๎รับการดูแลให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ได๎รับการแก๎ไขปัญหาในทุก ๆ ด๎าน ซึ่งจะทําให๎เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได๎อยํางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวํา
เศรษฐกิจสามารถขยายตัวตํอสภาวการณ์ด๎านการกระจายรายได๎ที่ดีขึ้น
ประการที่สาม
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูํบนพื้นฐานของความเมตตา ความเอื้ออาทรและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
ในการรํวมแรงรํวมใจเพื่อประกอบอาชีพตําง ๆ ให๎บรรลุผลสําเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงไมํได๎หมายถึงรายได๎แตํเพียงมิติ
เดียว หากแตํยังรวมถึงประโยชน์ในด๎านอื่น ๆ ด๎วย ได๎แกํ การสร๎างความมั่นคงให๎กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน
ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให๎คงอยูํตลอดไปการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับผู้ที่อยู่นอกภาคเกษตร
สําหรับคนอยูํนอกภาคการเกษตรนั้น เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใช๎เป็นหลักในการดําเนินชีวิตได๎ เพราะ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไมํวําจะอยูํในกิจกรรมหรืออาชีพใด ก็ต๎องยึดวิถีไทยอยูํแตํพอดี อยํา
ฟุุมเฟือยอยํางไร๎ประโยชน์ อยํายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเส๎นทางสายกลาง อยูํกินตามฐานะ ใช๎สติปัญญาในการดํารงชีวิต
เจริญเติบโตอยํางคํอยเป็นคํอยไป อยําใช๎หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยูํบนความเสี่ยงกู๎เงินมาลงทุนโดยหวังรวย
อยํางรวดเร็ว แล๎วก็ไปสูํความล๎มละลายในที่สุด ตั้งอยูํบนหลักของ“รู้ รัก สามัคคี” ใช๎สติปัญญาปกปูองตนเองไมํให๎หลง
กระแสโลกาภิวัตน์โดยไมํรู๎ถึงเหตุและผลตามสภาพแวดล๎อมของไทย ให๎รู๎จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ตาม
สภาพความเป็นจริงของบ๎านเมืองเราเป็นที่ตั้ง ให๎มีความรัก ความเมตตาที่จะชํวยเหลือสังคมให๎รอดพ๎นจากภัยพิบัติ และ
รวมพลังกันด๎วยความสามัคคีเป็นหมูํเหลํา ขจัดข๎อขัดแย๎งไปสูํความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์สํวนรวมเป็นที่ตั้ง
ในโอกาสนี้ภาคเอกชนได๎รวมพลังครั้งใหญํผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช๎กับองค์กรธุรกิจอยําง
จริงจัง หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบยั่งยืน โดยทุกภาคสํวนของสังคมได๎เริ่มหันมาตามรอยพระยุคลบาท โดยยึด
หลักการทั้งหลายที่ทรงแสดงให๎เห็นมาใช๎เป็นหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใช๎กับธุรกิจได๎จริง
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไมํได๎หมายถึงเศรษฐกิจระบบปิดที่ไมํ
เกี่ยวข๎องกับใคร ไมํค๎าขาย ไมํสํงออก ไมํผลิตเพื่อคนอื่น ไมํได๎สนับสนุนการปิดประเทศ หรือหันหลังให๎กับกระแส
โลกาภิวัตน์ แตํเน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัว ไมํประมาทและไมํโลภมากเกินไป จนเมื่อแข็งแรงพอสามารถเข๎าสูํการแขํงขัน
ในแบบที่สร๎างสรรค์ ใช๎ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์อยํางชาญฉลาด รู๎เทําทัน สามารถเลือกรับเฉพาะสิ่งที่กํอให๎เกิด
ประโยชน์ตํอสังคมในระยะยาวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในธุรกิจโดยไมํขัดกับหลักการการทํากําไร แตํ
การได๎มาของกําไรต๎องไมํเอารัดเอาเปรียบผู๎อื่น หรือแสวงหากําไรจนเกินควร เกินเหตุ ขูดรีด เบียดเบียนประโยชน์ของ
สังคมนอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมํได๎ปฏิเสธการเป็นหนี้สินการกู๎ยืมเงินแตํเน๎นการบริหารความเสี่ยง คือแม๎
จะกู๎ยืมเงินมาลงทุนก็เพื่อดําเนินกิจการที่ไมํกํอให๎เกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป และสามารถบริหารจัดการเงินกู๎ได๎อยําง
เหมาะสมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมํได๎ห๎ามไมํให๎ลงทุนหรือขยายธุรกิจ แตํเน๎นให๎ทําธุรกิจที่ไมํให๎เสี่ยงมากเกินไป ควร
ลงทุนให๎เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียง
รอบคอบ – อย่าตาโต
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงเป็นหํวงในเรื่องความโลภของคนอันเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจขยายตัว
รวดเร็วอยํางตํอเนื่องนั่นเอง ดังนั้น จึงจะเห็นได๎วําการเน๎นความพอเพียงพอสมควรตามอัตภาพนั้น เป็นจุดเน๎นมาโดย
ตลอด เป็นประเด็นของการลดความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพความไมํแนํนอนในทุกด๎าน ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจแล๎ว
ในปี พ.ศ. 2540 ได๎ทรงขยายความให๎เห็นถึงรูปธรรมของการไมํประมาณตนเองของความโลภ เห็นแกํได๎ โดยไมํคํานึงถึง
ผลได๎ผลเสียแกํตนเองและแกํผู๎อื่นอยํางละเอียดซึ่งพระองค์ทํานทรงเห็นวําการจะทําโครงการอะไรต๎องรอบคอบอยําตาโต
มีความโลภน้อย
“...คนเราถ๎าพอใจความต๎องการ ก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนคนอื่นน๎อย ถ๎าทุกประเทศมี
ความคิด อันนี้ไมํใชํเศรษฐกิจ มีความคิดวําทําอะไรต๎องพอเพียง หมายความวํา พอประมาณไมํสุดโตํง ไมํโลภอยํางมาก
คนเราก็อยูํเป็นสุข...”
รากฐานที่มั่นคง แข็งแรง
เศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเสมือนการฝังราก ปักเสาเข็มและคํานวณให๎แบกรับน้ําหนักกํอนสร๎างบ๎าน หรืออีกนัย
หนึ่ง เป็นการวางรากฐานของบ๎านให๎มั่นคงกํอนจะกํอสร๎างตัวบ๎านตํอไป ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการวางรากฐานอัน
มั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเรานั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะหมายถึง การดําเนินงานอยํางเต็มศักยภาพ (ไมํใชํการหํอตัว )
จากฐานรากของตัวเองที่มีอยูํ อันได๎แกํ ทุนสังคม การศึกษา ทุนทรัพยากร เป็นต๎น
“...อาคารบ๎านเรือนตั้งอยูํได๎อยํางมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐานหรือเสาเข็มซึ่งเรามองไมํเห็น และมักจะ
ลืมไปวําเราอยูํได๎บนฐานรากอะไร...”
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่ยุทธศาสตร์ประเทศ
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมิใชํเป็นเพียงแนวคิดหรือปรัชญา
แตํเป็นข๎อสรุปที่ได๎จากการปฏิบัติจริง และมิใชํเป็นเพียง
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล แตํนําจะเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศที่อาจจะเรียกได๎วํา เป็นวิถีการ
ผลิตของประเทศสามารถนําไปประยุกต์ได๎กับกิจกรรม ซึ่งจะต๎องพัฒนาความคิดนี้ขึ้นไปสูํแนวทางใหมํของการพัฒนา
ประเทศ ที่ลดทัศนคติของการพึ่งพา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในหมูํชาวชนบทเน๎นวิธีการที่จะทําให๎คนไทย ครอบครัวและชุมชน
มีความเข๎มแข็ง เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากเบื้องลํางมาสูํนโยบายมหภาค แทนการศึกษานโยบายระดับมหภาคแล๎ว
นําไปสูํการปฏิบัติในเบื้องลํางซึ่งมักจะไมํเกิดผลตามที่คาดไว๎
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1
. ยึดความประหยัด ตัดทอนคําใช๎จํายในทุกด๎าน ลดละความฟุุมเฟือยในการดํารงชีพอยํางจริงจัง ดังกระแสพระ
ราชดํารัส ความตอนหนึ่งวํา“...ความเป็นอยูํที่ต๎องไมํฟุูงเฟูอต๎องประหยัดไปในทางที่ถูกต๎อง...”
2
. ยึดถือการประกอบอาชีพด๎วยความถูกต๎องสุจริต แม๎จะตกอยูํในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดัง
กระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวํา “...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยํอมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ
ชอบเป็นหลักสําคัญ...”
3
. ละเลิกการแกํงแยํงผลประโยชน์และแขํงขันกันในทางค๎าขาย ประกอบอาชีพ แบบตํอสู๎กันอยํางรุนแรงเชํน
อดีต ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวํา “...ความสุขความเจริญอันแท๎จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่
บุคคลแสวงหาได๎ด๎วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมํใชํได๎มาด๎วย
ความบังเอิญ หรือด๎วยการแกํงแยํงเบียดบังมาจากผู๎อื่น...”
4
. ไมํหยุดนิ่งที่จะหาทางให๎ชีวิตหลุดพ๎นจากความทุกข์ยาก โดยต๎องขวนขวาย ใฝุหาความรู๎ให๎เกิดมีรายได๎
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายสําคัญ ดังกระแส พระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ให๎ความหมายชัดเจนวํา “...การที่
ต๎องการให๎ทุกคนพยายามที่จะหาความรู๎ และสร๎างตนเองให๎มั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให๎ตัวเองมีความเป็นอยูํที่ก๎าว
หน๎าที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นตํอไปก็คือ ให๎มีเกียรติวํายืนได๎ด๎วยตัวเอง...”
5
. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให๎หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด๎วยสังคมไทยที่ลํมสลายลงเพราะยังมี บุคคลจํานวน
มิใชํน๎อยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอาย ดังกระแสพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งวํา
“...พยายามไมํกํอความชั่วให๎เป็นเครื่องทําลายตัว ทําลายผู๎อื่น พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยูํ
พยายามกํอความดีให๎แกํตัวอยูํเสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีที่มีอยูํนั้นให๎งอกงามสมบูรณ์ขึ้น...”
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหมํ คือ หวนกลับมาใช๎วิถีชีวิตไทยเป็นการสร๎าง
รากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎พระราชทานพระราชดํารัส ความ
ตอนหนึ่งวํา
“...อาคารบ๎านเรือน ตั้งอยูํได๎อยํางมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐานหรือเสาเข็ม ซึ่งเรามองไมํเห็น และมักจะลืมไป
วําเราอยูํได๎บนฐานรากอะไร...”
(ที่มา: การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ; 2551)
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บทที่ 2
การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1. ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชนมี ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการมีสวนร่วมของประชาชน สํงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให๎มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให๎มีการจัดทําและใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล
สารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในการ
พัฒนาชุมชน ได๎กําหนดหน๎าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกในการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ การจัดการ
ความรู๎ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถของชุมชน ผู๎นําชุมชน
องค์การชุมชนและเครือขํายองค์การชุมชน บริหารจัดการให๎ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จากภารกิจข๎างต๎น
กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็น
หนํวยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชน มีความสอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี ด๎วยการ
ใช๎ความรู๎ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทาให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการ
การทํางาน
รํวมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. กรอบความคิด แนวคิดในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กรมฯ จึงได๎น๎อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการทํางาน โดยดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยเกณฑ์ประเมิน 6
ด๎าน คือ ลดรายจ่าย (ทําสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพิ่มรายได้ (มีอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม) ประหยัด (มีการออม
มีกลุํมออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู(้ สืบทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช๎วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต๎นไม๎) เอื้ออารีต่อกัน (ชํวยเหลือคนจน รู๎รัก สามัคคี) ในปี
2549 – 2551 ดําเนินการทั่วประเทศได๎ จานวน 58,537 หมู่บ้าน
ตํอมา กรมฯ ได๎ขยายผลการทํางานสูํความยั่งยืนโดยทําหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎เป็นต๎นแบบ มีศัยภาพ 4
ด๎าน 23 ตัวชี้วัด คือ
ด้านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข๎อตกลงข๎อมูลหมูํบ๎าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม
ชุมชนปลอดอบายมุข)
ด้านเศรษฐกิจ (จดทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจําย สร๎างรายได๎ รวมกลุํมพัฒนาอาชีพ การออม มีกลุํมในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน)
ด้านการเรียนรู้ (มีและใช๎ข๎อมูลชุมชน ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสร๎างคุณคํา มีศูนย์เรียรู๎ ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับหมูํบ๎าน สร๎างเครือขํายการพัฒนา )
ด้านทรัพยากรธรรมชาติลสิ่งแวดล้อม (มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฯ มีกลุํม / องค์กรด๎านสิ่งแวดล๎อม มีการใช๎
พลังงานทดแทนและการสร๎างมูลคําเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) และแบํงศักยภาพการพัฒนาหมูํบ๎าน
เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นต๎นแบบในการใช๎ชีวิตพึ่งตนเอง เน๎นการปฏิบัติทํากิน ทําใช๎ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจําย เพิ่มรายได๎และมีการออมและขั้นก๎าวหน๎า
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต๎นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุํมการพัฒนารายได๎ด๎วยระบบกลุํม เพื่อเพิ่ม
รายได๎และขยายโอกาสคนในชุมชน
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ระดับ “ มั่งมี ศรีสุข ” เป็นต๎นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือขํายเพื่อใช๎ศักยภาพในการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและสํงเสริมการจัดสวัสดิการ
ให๎กับคนในหมูํบ๎านชุมชน
ซึ่งทั้ง 3 ระดับนี้สามารถพัฒนาไปได๎เฉพาะระดับของตนเองไมํจําเป็นต๎องพัฒนาเป็นระดับหรือขั้นตอนตํอกันไป
3. กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
กระทรวงมหาดไทยจึงมีคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 531/2549 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงมหาดไทย
(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ) เป็นประธาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ และมีคําสั่งเพิ่มเติมจํานวน 2 ฉบับ
ประกอบด๎วย คําสั่งกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม ) ที่ 668/2549 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 และคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ที่ 9/2550 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550
2) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 10/2550 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550 เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านพัฒนา
ชุมชน และสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ) เป็นประธาน ผู๎อํานวยการสํานักสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ประกอบด๎วย ผู๎วําราชการจังหวัด
เป็นประธาน รองผู๎วําราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นรองประธาน ผู๎บังคับ
การจังหวัดทหารบก ผู๎บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการจังหวัดที่ประธานกรรมการมอบหมาย
นายอําเภอทุกอําเภอ ผู๎บริหารสถานศึกษาตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควรแตํงตั้ง ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการ
เห็นสมควรแตํงตั้ง และจําจังหวัด เป็นกรรมการ และมีพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
4) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ ประกอบด๎วย นายอําเภอ เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดอําเภอหัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานปกครอง และนายกเทศมนตรีนคร/เมือง เป็นรอง
ประธาน หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอที่ประธานกรรมการเห็นสมควรแตํงตั้ง นายกองค์การบริหารสํวนตําบลทุก
ตําบล กํานันทุกตําบล นายกเทศมนตรีตําบลทุกแหํง เป็นกรรมการ และมีพัฒนาการอําเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
5) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯระดับตาบล/หมู่บ้าน ประกอบด๎วย ปลัดอําเภอ เป็นที่ปรึกษา มีพัฒนากร
เป็นหัวหน๎าชุด อาสาพัฒนาชุมชน และผู๎นํากลุํมองค์กร/องค์กรในชุมชน เป็นชุดปฏิบัติการ
4. หน่วยงานภาคีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
 ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบให๎ทุกหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาชนบท
รํวมกันเป็นภาคี และให๎การสนับสนุนการขับเคลื่อน”ระเบียบวาระแหํงชุมชน”
 ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระเบียบแห่งวาระชุมชน จานวน 21 หน่วยงาน
ซึ่งมีโครงการรํวมกันในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนดําเนินการ คือ
1. จัดทําและยกระดับแผนชุมชนให๎มีคุณภาพ
2. ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนเป็นเครื่องมือให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎และมีสํวนรํวม
หนํวยงานที่รํวมมือ มีดังนี้ ระหว่าง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ
ปกครอง กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กรมสํงเสริมการเกษตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักบริหารการศึกษานอก
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โรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหํงชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมผู๎นําอาสาพัฒนาชุมชนไทย สมาคมผู๎นําสตรี
พัฒนาชุมชนไทย สมาคมกํานันผู๎ใหญํบ๎านแหํงประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํงประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารสํวนตําบล
5. กระบวนการดาเนินการพัฒนาหมู่บ้าน
1.จัดตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน ประกอบด๎วย พัฒนากร ผู๎นําชุมชน อาสาสมัคร ดําเนินการกระตุ๎นความคิด รํวม
หาทางออก ในการแก๎ไขปัญหาของครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวชี้วัด 6x2
2. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด๎วยการจัดทําตัวชี้วัด 4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการ
พัฒนาหมูํบ๎านเพื่อจัดระดับหมูํบ๎านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระดับ คือ “พออยูํ พอกิน” “อยูํดี กินดี” “มั่งมี
ศรีสุข” ด๎วยการนําหมูํบ๎านที่ผํานเกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จนเป็นแหลํงเรียนรู๎มาทําการประเมิน
เพื่อจัดระดับหมูํบ๎าน
ดําเนินกระบวนการสํงเสริมการพัฒนาหมูํบ๎านด๎วยการสร๎างความรู๎ ความสามารถแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมูํบ๎าน สร๎างความรู๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัวพัฒนา พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด๎วยชุมชนเอง
คณะทํางานระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ประเมินผลการพัฒนาและประกาศเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
6. การเชิดชูเกียรติและความสาเร็จในการดาเนินงาน
โดยได๎จัดให๎มีการคัดเลือกหมูํบ๎านพัฒนาตัวอยํางและได๎รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามและโลํรางวัลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง “อยูํเย็น เป็นสุข” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2549 และพระราชทานราชวโรกาสให๎ผู๎นําชุมชนที่มีผลงานการจัดการพัฒนาดีเดํน เข๎าเฝูาปีละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน
7. การพัฒนาขยายผลวิถีชีวิตประชาชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
1.ในการดําเนินการอาศัยหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสําคัญ ในการจัดการเพื่อให๎เกิดมูลคําเพิ่ม
ใน 3 มิติ คือ
มิติด๎านเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก สร๎างรายได๎ ขยายโอกาสของชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให๎มีมาตรฐาน ผู๎บริโภคปลอดภัย ผู๎ผลิตปลอดภัย และสิ่งแสดล๎อมปลอดภัย การสํงเสริมแหลํงทุนใน
ชุมชนด๎วยการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน หนี้นอกระบบ สร๎างสวัสดิการชุมชมชน
มิติด๎านความมั่นคง โดยการปกปูองสถาบัน ขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เสริมสร๎างการบริหารจัดการชุมชนอยํางธรรมาภิ
บาลและเสริมสร๎างจิตสํานึกปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิติด๎านสังคม โดยการเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง เพื่อให๎สังคมเอื้ออารีตํอกัน ลดความขัดแย๎งแบํงฝุาย สร๎างความ
สมานฉันท์ ในการทํางานเพื่อชุมชนรํวมกัน ด๎วยการะบวนการพัฒนาชุมชน มีสํวนรํวมในการเสนอความต๎องการ จัดทํา
แผนเพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช๎เกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2.การยกระดับการประเมินการพัฒนาหมูํบ๎าน ด๎วยการประเมินเชิงคุณภาพด๎วยเกณฑ์ “ความสุขมวลรวมของ
ชุมชน” หรือ “ความสุขมวลรวมของหมูํบ๎าน” (Gross Village Happiness) โดยวัดระดับความสุขของคนในชุมชน ระดับ
บุคคล ครอบครัว และหมูํบ๎าน ด๎วยกระบวนการประเมินแบบมีสํวนรํวมของประชาชน
3. ขยายผลความรู๎การพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ไปสูํหมูํบ๎านอื่น ในลักษณะบ๎านพี่เมืองน๎อง
4. สํงเสริมเพิ่มพูนความรู๎ทักษะของชุมชนในการบริหารจัดการพัฒนาโดยชุมชน
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5. การพัฒนากลุํม องค์กรในหมูํบ๎านเพื่อจัดเป็นสวัสดิการสังคม/ชุมชน
6. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพี่อให๎เกิดความสงบสุข สมานฉันท์
7. สํงเสริมการนําความรู๎ที่ได๎จากการปฏิบัติไปขยายผลโดยใช๎ศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ROADMAP หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดการพัฒนาหมูํบ๎านหรือชุมชน ประชาชนให๎มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงและอยูํดีมีสุข ด๎วยการน๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน โดยเน๎นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการเสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง
การพัฒนาชนบทโดยนําแนวการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช๎เพื่อเป็นตัวแบบหรือแนวทาง
ให๎กับหนํวยงาน หมูํบ๎านหรือชุมชน ประชาชน นําไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับการดําเนินงานในพื้นที่ ด๎วยการ
ประสานพลังระหวํางภาคีการพัฒนาในระดับตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนํวยงานราชการ ปราชญ์ชาวบ๎าน องค์กรพัฒนา
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เอกชน เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดด๎วยแนวคิดการบูรณาการในด๎านตํางๆ นําไปสูํ
กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อชํวยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได๎
ขั้นตอนการดาเนินการ
การดําเนินการจัดเป็น 4 ขั้น ประกอบด๎วย
ขั้นที่ 1. การประเมินและการแยกประเภทหมู่บ้านหรือชุมชน
1. การพัฒนาหมูํบ๎านจะดําเนินในหมูํบ๎านตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ใช๎ฐานข๎อมูลกรมการปกครอง
พ.ศ. 2549 จํานวน 74,435 หมูํบ๎าน ตามสภาพภูมิสังคมของแตํละหมูํบ๎าน โดยการประสานพลังการพัฒนาจากภายใน
ชุมชน (Outside-in) โดยกระบวนการแผนชุมชน และพลังการสํงเสริม สนับสนุน ของหนํวยงานจากภายนอก ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร๎างการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะชีวิตของชุมชน
2. สํงเสริมหมูํบ๎านหรือชุมชน ให๎มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยหลักการการมีสํวนรํวม เปิดโอกาสให๎
ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชนเป็นผู๎ดําเนินการพัฒนาเพื่อตนเอง ตามแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลางด๎วยการเรียนรู๎ด๎วย
การปฏิบัติจริง โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ตามเกณฑ์ ประเมิน
6 ด๎าน 12 ตัวชี้วัด โดยมีพัฒนากร อาสาสมัคร ผู๎นํา
ชุมชน รํวมเป็นชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนรํวมกับภาคีการพัฒนา ทําให๎มีหมูํบ๎านที่ผํานเกณฑ์ตัวชี้วัด
3. สํงเสริมหมูํบ๎านหรือชุมชนเพื่อยกระดับเป็นแหลํงเรียนรู๎ ในหมูํบ๎านที่มีการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผํานเกณฑ์ 6 ด๎าน 12 ตัวชี้วัดแล๎ว ให๎มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพิ่มความสามารถของครอบครัวที่
ดําเนินการให๎สามารถถํายทอดความรู๎ ประสบการณ์ กําหนดเป็นจุดเรียนรู๎ในหมูํบ๎าน และทําให๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎วยการมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมให๎การเรียนรู๎รํวมกันของคนในหมูํบ๎านหรือชุมชน และให๎การเรียนรู๎
แกํผู๎สนใจจากภายนอกชุมชนซึ่งได๎ดําเนินการสํงเสริมให๎หมูํบ๎านเป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎
4. การดําเนินการสํงเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึง อัตลักษณ์และภูมิสังคมของแตํ
ละชุมชน เพื่อการใช๎วิธีการในการสํงเสริมที่แตกตํางกัน ระหวํางในหมูํบ๎านหรือชุมชนทั่วๆ ไป กับหมูํบ๎านหรือชุมชน ใน
พื้นที่หํางไกลและกันดาร ที่ใช๎ในแนวทางการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)เป็นหมูํบ๎านมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงเป็นที่
อยูํของชาวเขา ชนกลุํมน๎อย พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ที่เส๎นทางการคมนาคมยากลําบากหํางไกล
เสี่ยงภัยมีโรคภัยไข๎เจ็บชุกชุม มีความเป็นอยูํยากลําบาก ดังนั้น เพื่อให๎เกิดผลในทางปฏิบัติผู๎ทําหน๎าที่สํงเสริมการพัฒนาจึง
ต๎องพิจารณาและศึกษาสภาพชุมชนเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎ เข้าใจ เพื่อเลือกวิธีการ เข้าถึง เพื่อการ พัฒนา ที่สัมฤทธิ์
ผล
ขั้นที่ 2 การคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
1. การประเมินหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด๎านแล๎ว สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดจะทําการประเมินหมูํบ๎านหรือชุมชน เพื่อแยกระดับหมูํบ๎านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎เกณฑ์ชี้วัด
ของกระทรวงมหาดไทย 4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการประเมินและพิจารณาแยกประเภท จัดระดับหมูํบ๎าน โดย
มุํงเน๎นให๎เสนอหมูํบ๎านที่ผํานเกณฑ์จริงๆ เน๎นในเชิงคุณภาพ ไมํเน๎นปริมาณ
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทําบัญชีหมูํบ๎านเปูาหมาย โดยการนําผลการประเมินหมูํบ๎าน มาจัดประเภท
ของแตํละหมูํบ๎าน เป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือหมูํบ๎านที่ผํานเกณฑ์ เป็นหมูํบ๎าน ระดับ “พออยูํ พอกิน”
และขั้นก๎าวหน๎า คือหมูํบ๎านที่ผํานเกณฑ์เป็นหมูํบ๎าน ระดับ “อยูํดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ซึ่งทั้ง 3 ระดับระดับนี้
สามารถพัฒนาไปได๎ เฉพาะระดับของตนเอง ไมํจําเป็นต๎องพัฒนาเป็นลําดับหรือขั้นตอนตํอกันไป
3. การตรวจสอบผลการประเมินหมูํบ๎านและชุมชน และจัดเรียงลําดับ เพื่อกําหนดหมูํบ๎านเปูาหมาย โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนําเสนอผลการประเมินให๎ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พิจารณาตรวจสอบและจัดลําดับหมูํบ๎านเป็นหมูํบ๎านพัฒนาตาม
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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแตํละระดับของจังหวัด พร๎อมทั้งกําหนดหมูํบ๎านเปูาหมายในการพัฒนาให๎เป็น
หมูํบ๎านต๎นแบบของจังหวัด
ขั้นที่ 3 การพัฒนาขยายผลวิถีชีวิตประชาชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
เมื่อกําหนดหมูํบ๎านเปูาหมายในแตํละระดับ ของจังหวัดแล๎วเพื่อให๎เกิดการพัฒนาให๎เป็นหมูํบ๎านพัฒนาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ จึงต๎องมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถของประชาชน และศักยภาพของ
ชุมชน คือ
1. การเพิ่มศักยภาพ ของแกนนําชุมชน ให๎มีความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูํบ๎านหรือชุมชนได๎ด๎วย
ชุมชนเอง โดยให๎ศูนย์ชํวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต เป็นผู๎รับผิดชอบฝึกอบรมสร๎างแกนนําการพัฒนาหมูํบ๎านซึ่ง
เป็นตัวแทนจากหมูํบ๎านเปูาหมาย
2. การพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปูาหมายในการเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ แยกเป็น
หมูํบ๎านระดับ “พออยูํ พอกิน” หมูํบ๎านระดับ “อยูํดี กินดี” และหมูํบ๎าน ระดับ มั่งมี ศรีสุข” บ๎านมุํงหมายให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านน๎อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎เป็นวิถีชีวิตของชุมชน จังหวัดจะจัดกิจกรรมเพื่อ
- สร๎างการเรียนรู๎ของประชาชนและเกิดการยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
- กิจกรรมเพิ่มทักษะการประกอบกิจกรรมการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ทักษะการบริหาร
จัดการกิจกรรมกลุํม ทักษะการบริการจัดการเครือขํายเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามพื้นฐานของหมูํบ๎านและระดับ
หมูํบ๎านเปูาหมาย พร๎อมทั้งมีการจัดการความรู๎เพื่อค๎นหา
- กิจกรรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน เป็นการทบทวน ปรับประยุกต์ขั้นตอน รูปแบบ การพัฒนา
หมูํบ๎านเพื่อสร๎างความยั่งยืนของการพัฒนา หรือกิจกรรมสร๎างการเรียนรู๎วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมสร๎างความรัก ความ
เข๎าใจ ความสมานฉันท์ สามัคคีในหมูํบ๎าน
- สรุปผลการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ เพื่อนําองค์ความรู๎ ภูมิปัญญา ไปจัดให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ และกิจกรรมในศูนย์เรียนรู๎ของชุมชนเพื่อขยายผลสูํหมูํบ๎าน ชุมชน อื่นๆ ตํอไป รวมทั้ง การประเมินความ “อยูํ
เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน Gross
(
Village Happiness : GVH) เพื่อทราบผลกระทบของการพัฒนาของ
หมูํบ๎านวํามีระดับความสุขระดับใด
ขั้นที่ 4 การยกย่องและเชิดชูเกียรติ
1. การประกาศหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ด๎วยคณะกรรมการประเมินผลหลังการพัฒนาหมูํบ๎าน ด๎วย
เกณฑ์การประเมินผลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบของกระทรวงมหาดไทย (พิจารณาเกณฑ์การเป็นหมูํบ๎านต๎นแบบ
เพิ่มเพื่อให๎เห็นเดํนชัด เชํน ความยั่งยืนของผลการพัฒนา ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ความสามารถในการ
ถํายทอดความรู๎ของหมูํบ๎าน เป็นต๎น ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเพิ่มเติมตัวชี้วัดได๎เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อแยกหมูํบ๎าน
ต๎นแบบให๎เห็นโดดเดํนตํางจากหมูํบ๎านทั่วไป) ตรวจสอบและประกาศความสําเร็จของการเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
ต๎นแบบ
2. สนับสนุนให๎เข๎าสู๎กระบวนการ การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เพื่อรับรางวัลถ๎วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ด๎วยการสนับสนุนให๎บุคคล/ ชุมชุน เข๎าสูํกระบวนการประกวดดังกลําว
3.หมูํบ๎านหรือชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตํอเนื่องเพื่อให๎หมูํบ๎านหรือชุมชน และประชาชนมีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอพียงอยํางมีความสุข ด๎วยการดําเนินกิจกรรมประจําวันอยํางพอเพียง ที่มีพฤติกรรมของชุมชนประกอบด๎วย
มีความพอประมาณ หมายถึงความพอเหมาะตํอความจําเป็นที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไปโดยไมํ
เบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น
ยึดหลักความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุมีผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยํางรอบคอบ
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มีหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด๎วยเงื่อนไขความรู้ ที่ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบคอบที่จะนําความรู๎
เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- พร๎อมทั้งเงื่อนไข
คุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดขึ้น ประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการดําเนินชีวิต อาศัยกระบวนการจากความสัมพันธ์ของประชาชนในการ
พัฒนา ตํอยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ให๎เป็นหมูํบ๎านหรือชุมชนที่เข๎มแข็งพึ่งตนเองได๎ และพร๎อมที่จะเป็น
แหลํงวิชาการให๎การเรียนรู๎เพื่อการพัฒนาให๎กับหมูํบ๎านหรือชุมชนอื่นๆ ตํอไป
กระบวนการดําเนินงาน (Processing)
ขั้นตอนที่ 1
คณะทํางานปรับปรุงรูปแบบกระบวนการประเมิน รวมทั้งแบบประเมินที่สามารถสะท๎อนความสําเร็จองการ
สํงเสริมการพัฒนาของหมูํบ๎านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติระดับกรมฯ
1. แตํงตั้งคณะทํางานดําเนินงานพิจารณาตัวชี้วัด รูปแบบและกระบวนการประเมินหมูํบ๎าน
2. คณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ตรวจสอบ และกําหนดรูปแบบการประเมิน และจัดทํารํางแนว
ทางการประเมิน
การปฏิบัติระดับจังหวัด
1. ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน ตามที่กรมฯ แจ๎งให๎ทราบ
2. สร๎างความเข๎าใจกับเจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎องของจังหวัดเพื่อเตรียมความพร๎อม
3. ตรวจสอบข๎อมูลหมูํบ๎าน ทบทวน การจัดระดับหมูํบ๎าน เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดระดับ 3 ระดับ
การปฏิบัติระดับอาเภอ
1.เจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎องศึกษา สร๎างความเข๎าใจแนวทางการดําเนินงาน
2.เตรีมการทบทวนการดําเนินการ
1) จัดระดับการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ระดับ
2) สถานการณ์ของหมูํบ๎านหรือชุมชนในแตํละพื้นที่
3) ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการ กลไกการทํางาน ในหมูํบ๎านทุกระดับ เชํน คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน คณะทํางานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือคณะทํางานเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ของหมูํบ๎าน
ขั้นตอนที่ 2
คณะทํางานนําเสนอรํางรูปแบบ กระบวนการประเมิน รวมทั้งแบบประเมินหมูํบ๎านให๎ปลัดกระทรวง
การปฏิบัติระดับกรมฯ
1. ประสานงานการประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณาทบทวนรูปแบบการประเมิน
2. คณะทํางานประชุมพิจารณารํางรูปแบบ กระบวนการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์การจัดระดับหมูํบ๎านฯ
3. เสนอรําง รูปแบบกระบวนการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์การจัดระดับหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎
ปลัดกระทรวงมหาดไทยการพิจารณาเห็นชอบ ใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติ
4. จัดสํงแนวทางการปฏิบัติให๎จังหวัดและผู๎เกี่ยวข๎องดําเนินการ

19

ขั้นตอนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต๎นของหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดและสามารถกําหนดหมูํบ๎านเปูาหมาย
ในแตํละจังหวัดได๎
การปฏิบัติระดับจังหวัด
1. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนการประเมินหมูํบ๎าน ตามรายละเอียดที่แจ๎งไว๎
2. สร๎างความเข๎าใจกับเจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎องของจังหวัดใน
การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่
กําหนด
3. จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
4.คณะกรรมการ ตรวจสอบข๎อมูลหมูํบ๎านทบทวน การจัดระดับหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดระดับ 3
ระดับ
5. จัดทําทะเบียนฐานข๎อมูลชุมชน/หมูํบ๎านเปูาหมายของจังหวัด
6. สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกระบวนการพัฒนาหมูํบ๎านเปูาหมายที่กําหนด
การปฏิบัติระดับอาเภอ
1.เจ๎าหน๎าที่และผู๎เกี่ยวข๎องศึกษา สร๎างความเข๎าใจแนวทางการดําเนินงาน
2. แตํงตั้งคณะทํางาน หรือชุดปฏิบัติการ
3. คณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการ ดําเนินการประเมินหมูํบ๎านตามเกณฑ์ที่กําหนดและจัดระดับหมูํบ๎าน
4.จัดทําทะเบียนฐานข๎อมูลหมูํบ๎าน เปูาหมายของอําเภอ
ขั้นตอนที่ 4
ดําเนินการตรวจสอบประเมินผล โดยคณะกรรมการฯ ได๎ครบถ๎วนตามเปูาหมาย
การปฏิบัติระดับจังหวัด
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมินสรุปผล
การปฏิบัติระดับอาเภอ
1.สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกระบวนการพัฒนาหมูํบ๎านเปูาหมายที่กําหนด
2. คณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการดําเนินการประเมินหมูํบ๎านเปูาหมายตามเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 5
สรุปผลการประเมิน หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ของแตํละจังหวัดได๎เสร็จครบถ๎วน
การปฏิบัติระดับกรมฯ
รวบรวมข๎อมูลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบจัดทําเอกสาร
การปฏิบัติระดับจังหวัด
1.ประกาศรายชื่อหมูํบ๎านที่จัดระดับการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 3 ระดับ
2.จัดสํงผลการประเมิน จัดระดับหมูบ๎าน 3 ระดับสํงมาให๎กรมฯ
3.จัดทําทะเบียนข๎อมูลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
การปฏิบัติระดับอาเภอ
จัดทําทะเบียนข๎อมูลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
ปัจจัยนาเข้า (Input)
1. กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
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- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างความเข๎าใจเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง
- การติดตามการดําเนินงานในพื้นที่
- สร๎างแกนนําการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
- โครงการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 3 ระดับ
คือ “พออยูํ พอกิน” “อยูํดี กินดี” และ“มั่งมี ศรีสุข”
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
· กิจกรรมศูนย์บริการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร
· กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
· การพัฒนาแผนชุมชน
· การพัฒนาศักยภาพผู๎นําชุมชน
· ระบบการจัดการความรู๎ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
· การพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ฯ การพัฒนากลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ
2. กิจกรรมความรํวมมือกับภาคี
ประเมินผล/หลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
1. เอกสารสรุปผลการประชุม
2. คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตํางๆ
3.ข๎อมูลสรุปรูปแบบกระบวนการประเมิน
4 แบบประเมินหรือผลการประเมินตามแบบประเมิน
5. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง
6.รายชื่อคณะกรรมการในระดับตํางๆ ผู๎เข๎ารํวมประชุม
7.ภาพถํายกิจกิจกรรม
8. ทะเบียนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
9. บันทึกการจัดเวที (ถ๎ามี)
10.หลักฐานการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่สนับสนุนตัวชี้วัด
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บทที่ 3
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ระบบการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน มีเปูาหมายอยูํที่ต๎องการสร๎างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสูํสิ่งที่ชุมชนต๎องการ
และเลือกไว๎ อาจมีทั้งเปูาหมาย องค์ประกอบของเปูาหมายและวิธีวัดความสําเร็จ เชํน “คนทุกคนในชุมชนต้องมีข้าวกิน
อิ่มทุกมื้อ” ในชํวงเวลาที่กําหนดและสามารถความคุมดูแลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเปูาหมายในภาพรวม
ของชุมชน ผลที่เกิดขึ้นเป็นเพราะวิธีการสํงเสริมการพัฒนาของนักพัฒนาที่มีรูปแบบทั้งที่เป็นภาพกว๎างทําพร๎อมกันทุกด๎าน
พร๎อมกันทุกคนในชุมชน ฝึกทักษะ สร๎างความรู๎ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คํานิยมที่มีตํอวิถีชีวิต ให๎เหมาะสมตามกาลเวลาด๎วย
วิธีการ (Method) ทําพร๎อมกัน เรียนรู๎พร๎อมกันด๎วยกระบวนการกลุํม เสริมพลังการเคลื่อนไหวของชุมชน เป็นการสร๎าง
ภาวะผู๎นํา จัดระบบการบริหารจัดการของชุมชน ขับเคลื่อน เคลื่อนไหวชุมชน ( Mobilization) ไปสู๎เปูาหายที่ชุมชน
ต๎องการ ผลคือการสร๎างและพัฒนาผู๎นํา มีกลุํมองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการให๎บริการสมาชิกจนได๎รับความพึงพอใจ และ
ชุมชนใช๎ความสามรถจากผู๎นําที่ถูกพัฒนาแล๎ว ทําหน๎าที่เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ในการสร๎างผู๎นําการ
พัฒนา (Change leader) เพื่อการเคลื่อนไหวกระบวนการพัฒนาชุมชนให๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง หรือบางโอกาส บางพื้นที่
อาจใช๎วิธีการสร๎างผู๎นําการพัฒนาให๎เกิดขึ้นด๎วยการฝึกทักษะ เพิ่มความรู๎ และทัศนคติเพื่อสํวนรวม แล๎วให๎เป็นผู๎ผลักดัน
งาน ให๎การศึกษาชุมชน ฝึกความสามารถ ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งไมํวําจะเป็นรูปแบบใด ล๎วนเป็นการให๎
ความสําคัญอยํางที่สุดกับ...คน... ที่เป็นสํวนหนึ่งของชุมชน สังคมนั้นที่จะต๎องดูแล รักษา พัฒนาชุมชนด๎วยตนเอง
แตํไมํวําจะเป็นวิธีการพัฒนาในรูปแบบใด ขั้นตอนในการทํางานจะมีลักษณะคล๎ายกันคือเริ่มต๎นด๎วยพัฒนาการ
รับรู๎ศักยภาพ ความสามารถที่มีอยูํ เป็นการศึกษาข้อมูลในชุมชน การศึกษาชุมชนเป็นเรื่องของคนในชุมชนนั้นทําเอง โดย
นักพัฒนาจะเป็นเพียงผู๎อํานวยความสะดวกในการศึกษา หรือ เป็นผู๎สร๎างสถานการณ์ให๎คนในชุมชนมารํวมกันศึกษา
ชุมชนของตนเทํานั้น การศึกษามูลเป็น ทั้งในสํวนที่เป็นบุคคล เป็นกลุํม ทั้งด๎านกายภาพ ระบบบริหารจัดการ ระบบ
ความสัมพันธ์ ทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม บริบทแวดล๎อม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา การมีอยูํ เปลี่ยนไป ด๎วยการ เรียนรู๎รํวมกันใน
การค๎นหาเพื่อให๎รู๎ข๎อมูลด๎วยการอํานจากเอกสาร แบบสํารวจที่มีอยูํเดิม การสํารวจ จัดเก็บใหมํ สังเกต สัมภาษณ์ เพื่อ
พัฒนาระบบข๎อมูล (data) ให๎เกิดเป็นสารสนเทศ (information) ซึ่งต๎องวิเคราะห์ ประเมิน สรุป จัดหมวดหมูํ จนพบ
สภาพ สถานการณ์ ความเป็นจริงที่เป็นอยูํในชุมชน พร๎อมเพื่อการคืนกลับสูํชุมชนให๎เกิดการเห็นพร๎องต๎องกันของคนใน
ชุมชน เป็น การให้การศึกษาเพื่อการพัฒนา แกํชุมชน ซึ่งเป็นการนําสารสนเทศ (information) มาใช๎ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารด๎วยสัมพันธ์ที่ดี มีความผูกพันระหวํางกัน
ที่พร๎อมจะคิดทบทวน
แลกเปลี่ยน เจาะลึกถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง พื้นฐานชุมชน สภาพการณ์ ทุนทางสังคม ระบบความสัมพันธ์
วิถีปฏิบัติ รูปแบบและระบบบริหารจัดการ สภาวะแวดล๎อมและบริบทรอบด๎าน ผลกระทบที่นําจะมาจากทุกสรรพสิ่ง
สภาพของชุมชน อดีต ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบคิดเสริมสร๎างความรู๎ (knowledge) ให๎เกิดขึ้นกับประชาชนใน
ชุมชน สามารถนําความรู๎ไปสูํการใช๎งานจริง ทําให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง คนรอบข๎างและสังคม ด๎วยการใช๎ความรู๎ที่ได๎
จากการเรียนรู๎ข๎อมูล ประสบการณ์ตนเอง เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหวํางกันเพื่อเรียนรู๎ชุมชน เข๎าใจในศักยภาพของบุคคล
ข๎อจํากัดจนตระหนักในปัญหา เชื่อมโยงสถานการณ์ ที่มีผลกระทบตํอชุมชน ให๎เกิดการคาดหมายอนาคต ซึ่งต๎องใช๎การ
พิจารณาอยํางละเอียด รอบคอบ ด๎วยข๎อมูลและสติตั้งมั่น เป็นการยกระดับการคิดของประชาชนให๎มีความสามารถในการ
คิดสูงขึ้น เพื่อชํวยให๎ประชาชนมองเห็นทิศทางและแนวทางใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางลึกซึ้งและ
กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนคือ
1 การแลกเปลี่ยนความคิด (Sharing ideas)
2 การคิดเพื่อการจับประเด็นสําคัญรํวมกัน (Exploring ideas) เป็นการที่มีการกําหนดขอบเขตและเปูาหมาย
ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะชํวยกันพิจารณาเสนอและมีสรุปประเด็นสําคัญ ๆ รํวมกัน
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3 การคิดเพื่อการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการรํวมกันแสดงความคิดหลังจากที่สามารถกําหนดประเด็นที่
สําคัญ ๆ ได๎แล๎ว โดยผู๎เข๎ารํวมประชุมจะชํวยกันแสดงความคิดเห็นตํอประเด็นนั้น ๆ อยํางลึกซึ้งและกว๎างขวาง
4 การคิดสร๎างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดที่ พัฒนาขึ้นมาจากระยะที่ 3 ภายหลังที่ได๎รํวมแสดง
ความคิดตํอประเด็นนั้น ๆ อยํางกว๎างขวางแล๎ว หากวิทยากรเครือขํายชุมชนสามารถดําเนินการประชุมได๎เป็นอยํางดี ก็
สามารถชํวยให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมค๎นพบความคิดใหมํ ๆ เพิ่มขึ้น
5 การคิดที่เกิดจากแรงบันดาลใจใหมํ ๆ (Inspiration) เป็นการคิดที่พัฒนาจากระดับที่ 4 ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะเกิด
จินตนาการและเกิดความมุํงมั่นที่จะแสวงหาทิศทางและแนวทางใหมํรวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นในพลังแหํงการคิดของตนเอง
6 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการคิดที่ต๎องอาศัยวิจารณญาณอยํางลึกซึ้งและกว๎างขวาง มองเห็นการ
เชื่อมโยงของเรื่องตําง ๆ ได๎อยํางรอบด๎าน ทําให๎คิดพิจารณาในเรื่องนั้นอยํางทะลุปรุโปรํง
7 การคิดในขั้นสูงสุด (Critical Thinking) หมายถึงระดับการคิดที่ชํวยให๎สามารถเข๎าใจเรื่องหนึ่งได๎อยํางแจํมแจ๎ง
ถึงขั้นที่สามารถจัดการกับเรื่องนั้นได๎อยํางเด็ดขาด เป็นความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นได๎
การนําความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดปัญญา W
( isdom) ซึ่งต๎องอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวม ด๎วยพลังสร๎างสรรค์ใช๎พลังแหํง
ความสัมพันธ์อันแนบแนํน เพื่อเป็นการตัดสินใจเลือกสภาพชุมชนที่พึงปรารถนา และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลตามที่
ได๎กําหนดไว๎ จัดเป็นแผนการพัฒนาของชุมชนเพื่อชุมชนที่ประกอบด๎วยเปูาหมาย ขั้นตอนไปสูํเปูาหมายการออกแบบองค์กร
การปฏิบัติ ค๎นหาผู๎ทําหน๎าที่รับผิดชอบปฏิบัตเป็
ิ นการนําปัญญามาสร๎างงาน สร๎างกิจกรรมตํางๆ จัดเป็นนวัตกรรมInnovate)
(
สําหรับการสร๎างคุณภาพชีวิตที่ต๎องการ การดาเนินงานตามแผน เป็นการปฏิบัติเพื่อสร๎างความเปลี่ยนแปลงไปสู๎เปูาหมายที่
ต๎องการ ด๎วยการจัดองค์กรการปฏิบัติ จัดระบบบริหารจัดการ ตามกลยุทธการปฏิบัติไปสู๎เปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ ขณะเดียวกันก็
สามารถเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ด๎วยกระบวนการจัดการความรูKnowledge
๎(
management) ทบทวนการปฏิบัติ สร๎างสรรค์
ประยุกต์ ปรับปรุงการปฏิบัติให๎งานสัมฤทธิ์ผล เป็นการยกระดับความรู๎ที่ทําให๎ไมํทําผิดซ้ํา ไมํล๎มเหลวซ้ํา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีโอกาสแลกเปลี่ยนระหวํางองค์กรการปฏิบัติที่คล๎ายกันเพื่อการเรียนรู๎รํวม การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางองค์กร การ
ปฏิบัติที่ตํางกันเพื่ออาศัย ประสบการณ์ แนวคิดที่ตํางกันในการเรียนรู๎ และเกื้อกูลกันในลักษณะเป็นเครือขําย ทําคิให๎ดได้
คนเป็น
ระบบ ทํางานเก่ง พร๎อมกับการแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเองเป็นการสร๎างและพัฒนาคนไปพร๎อมกัน การจัดการของชุมชนการพัฒนา
เกิดขึ้นในห๎วงเวลาที่กําหนดไว๎ ดังนั้น เมื่อผํานชํวงการปฏิบัติไปแล๎วจึงควรมี
ประเมินผลการปฏิบัตการตรวจสภาพสถานการณ์
ิ
ซึ่งจะใช๎เป็นข๎อมูลใหมํ เข๎าใจสภาพของสถานการณ์ที่เป็นอยูํในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนไหวชุมชน ผลจากการบริหาร
จัดการ หรือมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก สํงผลตํอชุมชนทั้งทางตรงและโดยอ๎อมทําให๎สถานการณ์ของชุมชน
เปลี่ยนไปการประเมินสภาพชุมชนจึงเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของระบบการพัฒนาที่เกิดกับชุมชน ตั้งแตํเมื่อเริ่มงานการ
พัฒนา สถานการณ์ของชุมชน สิ่งนําเข๎าเพื่อการพัฒนาทุกประการ ขั้นตอน วิธีการ บทบาทของบุคคล กลุํม องค์กรที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในกระบวนการชุมชนเพื่อการจัดการงานให๎สําเร็จผล ผลลัพธ์การปฏิบัติ การบรรลุเปูาหมายผลเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกํอนและหลังการดําเนินงาน ผลกระทบตํอบุคคล สังคม สตริงเจอร์
(Stringer) (1999) เรียกกระบวนการนี้วํา
“พลวัตแหํงการกระทํารํวมกัน” รูปแบบดังกลําวแบํงออกเป็น3 ระยะคือ การค๎นหา การคิด และการกระทํา สิ่งเหลํานี้บอกเราวํา
การประเมินชุมชนแบบมีสํวนรํวมนั้นจะไมํเกิดขึ้นแบบเส๎นตรงที่แนํนอน แตํเป็นกระบวนการทําซ้ํา การปรับการดําเนินการและ
การแปลความหมาย สตริงเจอร์เน๎นถึงความสําคัญของ
การค้นหา เพื่อทําให๎เกิดภาพที่จะทําให๎ทุกฝุายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎าใจใน
เหตุการณ์ที่พวกเขาได๎ประสบอยูํ ชํวงการค๎นหาประกอบด๎วย การรวบรวมข๎อมูล การบันทึกและการวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร
รวมถึงการสร๎างและการรายงานผลให๎กับผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายได๎รับทราบช่วงการคิด หมายถึงการตีความประเด็นปัญหาอยําง
ลึกซึ้งและกําหนดความสําคัญกํอนหลังของการกระทํช่าวงการกระทาเป็นการแก๎ไขปัญหาเชิงปฏิบัติตํอปัญหาที่ได๎ระบุไว๎ ชํวงนี้
รวมไปถึงการกําหนดแผนและทิศทางการดําเนินการ วัตถุประสงค์ หน๎าที่ ผู๎รับผิดชอบ และยังรวมไปถึงการนําแผนการที่ได๎
กําหนดไว๎ไปปฏิบัติ การให๎กําลังใจกับผู๎รํวมงาน และการประเมินผลประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัตินั้นๆ อาศัยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวม เลือกวิธีการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ( Best practice) ทบทวนบทเรียนที่เป็นวิธีการที่ปฏิบัติแล๎วไมํมี
ประสิทธิภาพไว๎เป็นเครื่องเตือนใจและกําหนดสิ่งที่ต๎องทําตํอเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการยกยํอง เชิดชูเกียรติบุคคล
สําคัญที่เป็นพลังในการผลักดันงานและผู๎มีอุปการคุณในการหนุนเสริมงานให๎สัมฤทธิ์ผล
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แผนผังการกระทาในกระบวนการเคลื่อนไหวชุมชน

Best practice)
innovation)

wisdom)
innovate)
:
(knowledge)
wisdom)
–
:

(information)
(knowledge)

(data)
(information)

:

ความเห็นหรือกระบวนทรรศน์ในการพัฒนาเป็นการพัฒนาคนให๎สามารถคิดตัดสินใจได๎อยํางเป็นระบบมองสรรพ
สิ่ง ในมุมมองที่ครอบคลุมทุกมิติ เห็นและเข๎าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของสถานการณ์ตํางๆ ในชุมชนเป็น
ภาพเดียวกัน และมีความพร๎อมในการปรับตัวภายใต๎สภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปรไปอยํางรวดเร็ว จึงเป็นการเตรียมความ
พร๎อมของคนให๎พร๎อมรับกับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวหรือชุมชนสํวนรวม การจัดการเสริมสํง
สร๎างสรรค์เพื่อให๎บุคคลเกิดความพร๎อม สามารถจัดการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว บริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อผลตํอสํวนรวม อาศัยการมีสํวนรํวมเพื่อให๎คนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎รํวมกันเชิงประสบการณ์และใช๎
รูปแบบกระบวนการกลุํมให๎มากที่สุดเพื่อให๎เกิดพลังในการสร๎างสรรค์ด๎านตํางๆ จึงจําเป็นต๎องสํงเสริมให๎ความพร๎อม
เกิดขึ้นในชํวงเวลาที่เหมาะสมทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมที่เคลื่อนไหวรวดเร็วมาก
การสํงเสริมเพื่อให๎คนพัฒนา มีทักษะชีวิต การเสริมสร๎างพลัง ( Empower) ให๎คนสามารถคิด วิเคราะห์ มีความคิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจเลือกและลงมือทํา ประยุกต์ใช๎ได๎เอง การสํงเสริมจึงเป็นการสนับสนุนให๎เขาทําได๎สําเร็จ ( Enabling)
ด๎วยทุนและศักยภาพของเขาเอง มีกระบวนการทํางานอยํางมีสํวนรํวม เพื่อสร๎างทักษะชีวิต สร๎างโอกาส การคิดเอง ทํา
เอง ตามสถานการณ์รอบด๎าน และความสามารถของเขา ให๎งานจึงมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับไปเป็นเจ๎าของเรื่อง
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เกิดการแก๎ปัญหาลักษณะที่คํานึงถึงความสําคัญและสัมพันธ์ ลดการแก๎ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไมํละเลยสิ่งที่เกี่ยวข๎องกัน
พิจารณาองค์ประกอบอื่น ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน อาศัยความรอบรู๎ของประชาชนเองเพราะได๎อยูํในสถานการณ์จริง
และเข๎าใจ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิต
ระบบการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาหมู่บา้ นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมหลัก หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1. กิจกรรม สร้างแกนนาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให๎แกนนําหมูํบ๎าน มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ศูนย์ชํวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนําหมูํบ๎าน
ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน
สาระสาคัญในการใช้ในการอบรมเพิ่มความสามารถกับแกนนาหมู่บ้านเป้าหมาย
 ความสําคัญ ความหมาย หลักการในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 หลักการ ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมูํบ๎าน
 ศึกษาการดําเนินงานตามพระราชดําริ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 วิเคราะห์การปรับประยุกต์ใช๎ความรู๎เพื่อการพัฒนา ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน
 วิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป้าหมาย
แกนนําหมูํบ๎านเปูาหมายการพัฒนาหมูํบ๎านต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชํน ผู๎นําอช. กรรมการกลุํมตํางๆ ในชุมชน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือผู๎นําอื่นๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แกนนําของหมูํบ๎านมีความรู๎ ความเข๎าใจในการพัฒนาหมูํบ๎านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เป็น
หมูํบ๎านต๎นแบบ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
แกนนําหมูํบ๎าน ร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” “ มั่งมี ศรีสุข”
วัตถุประสงค์
1) สร๎างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมูํบ๎านด๎วยหลัก “การพึ่งตนเอง ” ในการแก๎ปัญหา
ความยากจนของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 2) จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการทางาน
1. จังหวัดดําเนินการประเมินผลหมูํบ๎าน จัดทําทะเบียน/บัญชีหมูํบ๎าน ที่ผํานเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กําหนดและ
เสนอผลการประเมิน ให๎ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.) ตรวจสอบ จัดลําดับและกําหนดเป็นหมูํบ๎านหรือชุมชนเปูาหมาย 3 ลักษณะดังนี้ คือ
1.1 ระดับพออยูํ พอกิน
1.2 ระดับอยูํดี กินดี
1.3 ระดับมั่งมี ศรีสุข
2. อําเภอดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎านตามแตํลักษณะ ด๎วยกิจกรรมดังนี้
หมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน
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1. กิจกรรมสํงเสริมครอบครัวพัฒนาในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง "พออยูํ พอกิน"
1.1
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างความเข๎าใจผู๎แทนครอบครัวพัฒนา เรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบพอเพียง
สาระหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจผู้แทนครอบครัวพัฒนา ประกอบด้วย
 หลักการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การศึกษาการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริหรือแหลํง
เรียนรู๎ที่มีผลการดําเนินงานเป็นตัวอยํางได๎
 กําหนดเปูาหมายการพัฒนาหมูํบ๎านและเกณฑ์วัดผล
 จัดทําแผนการปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับพออยูํ พอกิน อยํางน๎อย 2 ประเภท ประเภทละ 1 วัน ตัวอยํางเชํน กิจกรรมเพื่อลดรายจําย กิจกรรมการสํงเสริม
การออม กิจกรรมสํงเสริมการลดการใช๎พลังงาน การใช๎พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
วัสดุเหลือใช๎เพื่อใช๎ประโยชน์ กิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพ เป็นต๎น
สาระหลักในการจัดกิจกรรมสาธิต
 เพื่อการฝึกทักษะการผลิตของกิน ของใช๎ ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นกิจกรรมตามแผนการพัฒนาที่จัดทําไว๎
3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนําชุมชน เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาหมูํบ๎านและจัดการความรู๎
สาระหลักการประชุมจัดการความรู้
 เป็นการนําความรู๎จากประสบการณ์ในการทํางานของผู๎อยูํในโครงการพัฒนาหมูํบ๎าน มาเรียนรู๎รํวมกัน ค๎นหาจุดเดํน
วิธีการที่เป็นวิธีที่สร๎างความสําเร็จเพื่อเป็นความรู๎ที่เป็นแบบอยําง และข๎อบกพรํอง สรุปผลไว๎เพื่อเป็นฐานความรู๎ ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาหมูํบ๎านตํอไป
 สรุปผลการดําเนินการพัฒนาครอบครัวในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู๎ อยํางน๎อย 1 ฉบับ
หมู่บ้านระดับอยู่ดี กินดี
1. กิจกรรมสํงเสริมครอบครัวพัฒนาในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง "อยูํดี กินดี"
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างความเข๎าใจผู๎แทนครอบครัวพัฒนา เรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบพอเพียง
สาระหลักในการสร้างความเข้าใจผู้แทนครอบครัวพัฒนา ประกอบด้วย
 หลักการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การศึกษาการดําเนินงานตามแนวพระราชกดําริ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริหรือแหลํง
เรียนรู๎ที่มีผลการดําเนินงานเป็นตัวอยํางได๎
 กําหนดเปูาหมายการพัฒนาหมูํบ๎านและเกณฑ์วัดผล
 จัดทําหรือปรับแผนพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว กลุํมและชุมชน
2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา /สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอยูํดี กินดี กลุํมเปูาหมายเป็นผู๎แทนครอบครัวพัฒนา 50 คน อยํางน๎อย 2 ประเภท ประเภทละ 1 วัน กิจกรรม
ตัวอยํางเชํน กิจกรรมเพื่อสร๎างรายได๎ กิจกรรมสํงเสริมการออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมการสํงเสริมการ แปรรูปผลิตภัณฑ์
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กิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุํม กิจกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน กิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจกลุํมอาชีพ
กิจกรรมการเสริมสร๎างสวัสดิการชุมชน อาทิเชํน การปลูกต๎นไม๎ไว๎ใช๎ประโยชน์ในอนาคต เป็นต๎น
สาระหลักในการจัดกิจกรรมสาธิต
 เพื่อการฝึกทักษะการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตด๎วยระบบกลุํม การสร๎างและพัฒนากลุํมเพื่อ
การชํวยเหลือเอื้อเฟื้อตํอกัน เพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมตามแผนการพัฒนาที่
จัดทําไว๎
3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนําชุมชน เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการจัดทํากิจกรรมการพัฒนาหมูํบ๎านและจัดการความรู๎
สาระหลักในการประชุม
 เป็นการนําความรู๎จากประสบการณ์ในการทํางานของผู๎อยูํในโครงการพัฒนาหมูํบ๎าน มาเรียนรู๎รํวมกัน ค๎นหา
จุดเดํน วิธีการที่เป็นวิธีที่สร๎างความสําเร็จเพื่อใช๎เป็นความรู๎ในการถํายทอดเพื่อเป็นแบบอยําง และค๎นหาข๎อบกพรํอง
สรุปผลไว๎เพื่อเป็นฐานความรู๎ ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาหมูํบ๎านตํอไป
 สรุปผลการดําเนินการพัฒนากลุํมในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู๎ อยํางน๎อย 1 ฉบับ
หมู่บ้านระดับมั่งมี ศรีสุข
1. กิจกรรมสํงเสริมครอบครัวพัฒนาในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
"มั่งมี ศรีสุข" กลุํมเปูาหมาย เป็นผู๎นํา/ผู๎นํากลุํม สมาชิกกลุํมและผู๎แทนครอบครัวพัฒนา
1.1 สัมมนา ให๎การเรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจเพียงและค๎นหาศักยภาพชุมชน ในด๎านเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยง
เครือขํายกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจ
1.2 ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเครือขํายกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจ
จากแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบ
สาระหลักในการประชุมสร้างความเข้าใจผู้แทนครอบครัวพัฒนา ประกอบด้วย
 หลักการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การศึกษาการดําเนินงานตามแนวพระราชกดําริ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริหรือ
แหลํงเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาเครือขํายที่มีผลการดําเนินงานเป็นตัวอยํางได๎
 การบริหารจัดการกลุํม องค์การและเครือขํายการบริหารการพัฒนาชุมชน
 กําหนดเปูาหมายการพัฒนาหมูํบ๎านและเกณฑ์วัดผล
 จัดทําหรือปรับแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ในการพัฒนากลุํม เครือขํายและชุมชน
2. กิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านการจัดสวัสดิการชุมชนหรือการเสริมสร๎างเครือขํายภายใน/ภายนอก
กิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กลุํมเปูาหมาย เป็นผู๎นํา/ผู๎นํากลุํม สมาชิกกลุํมและ ผู๎แทน
ครอบครัวพัฒนาจํานวน 50 คน อยํางน๎อย 1 ประเภท ตัวอยํางเชํน กิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะด๎านการ
จัดการสวัสดิการชุมชน หรือเสริมสร๎างเครือขํายภายในชุมชนหรือนอกชุมชน กิจกรรมการใช๎พลังงานทดแทน กิจกรรม
การเรียนรู๎การบริการจัดการเครือขําย กิจกรรมการบริหารจัดการหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต๎น
สาระหลักในการจัดกิจกรรมสาธิต
 เพื่อการฝึกทักษะการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเพิ่มคุณภาพชีวิตด๎วยระบบเครือขําย สร๎างและพัฒนาเครือขําย
การพัฒนาเพื่อการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมตามแผนการพัฒนาที่จัดทําไว๎
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎นํา/ผู๎นํากลุํม สมาชิกกลุํมและ ผู๎แทนครอบครัวพัฒนา ติดตามและประเมินผลและ
การจัดการความรู๎
สาระหลักในการประชุม
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 เป็นการนําความรู๎จากประสบการณ์ในการทํางานของผู๎อยูํในโครงการพัฒนาหมูํบ๎าน มาเรียนรู๎ รํวมกัน ค๎นหา
จุดเดํน วิธีการที่เป็นวิธีที่สร๎างความสําเร็จเพื่อใช๎เป็นความรู๎ในการถํายทอดเพื่อเป็นแบบอยําง และค๎นหาข๎อบกพรํอง
สรุปผลไว๎เพื่อเป็นฐานความรู๎ ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อ การพัฒนาหมูํบ๎านตํอไป
 สรุปผลการดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎านด๎วยเครือขํายในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู๎ อยํางน๎อย 1 ฉบับ
3. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของจังหวัด
3.1. จังหวัดจัดการประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสํวนรํวม เพื่อนิเทศการปฏิบัติงานของผู๎นําชุมชน
ผู๎แทนครอบครัวพัฒนาเพื่อสรุปผลการประเมินและจัดการความรู๎ในการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอพียง
3.2. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎าน ด๎วยเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดที่
กําหนด สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาหมูํบ๎าน และประกาศเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
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บทที่ 4
กระบวนการในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1) เพื่อใช๎ผลการประเมินฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนในแตํละหมูํบ๎าน/ชุมชนทั่ว
ประเทศและให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการวางแผนการติดตามและพัฒนาหมูํบ๎านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อใช๎ผลการประเมินฯ ในการจําแนกระดับการพัฒนาของหมูํบ๎าน/ชุมชน
3) เพื่อประเมินให๎เป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
แนวทางและขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(รายละเอียดตามผัง)

X

-

-

-

•
•

1) กลไกบริหารการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลไกในกระบวนการประเมินหมูํบ๎านในแตํละระดับ ตั้งแตํหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ จังหวัด อาจใช๎ศูนย์ปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูํบ๎าน หรือตามที่แตํ
ละจังหวัดพิจารณาดําเนินการแตํงตั้ง
2) การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหมู่บ้าน
2.1 กรม ฯ จัดทําคูํมือ คําอธิบายตัวชี้วัด วิธีการ ขั้นตอน การประเมิน
2.2 การสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎ประเมินในทุกระดับ จังหวัด อําเภอ
2.3 จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อให๎การสํงเสริม สนับสนุนการประเมินหมูํบ๎านฯ ติดตาม ตรวจสอบรับรอง
2.4 คณะทํางานระดับ อําเภอ ระดับตําบล ระดับหมูํบ๎าน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด
2.5 ห๎วงระยะเวลาของการประเมิน ให๎ประเมินผลการดําเนินงานของหมูํบ๎าน ดังนี้
- ประเมินเบื้องต๎นเพื่อจัดระดับหมูํบ๎านเป็น3 ระดับ ประมาณเดือน เมษายน– พฤษภาคม
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- สํงเสริมการพัฒนาหมูํบ๎าน ดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎าน สํงเสริม สนับสนุน ติดตามหมูํบ๎านเปูาหมาย
ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
- ประเมินหมูํบ๎านเพื่อเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ดําเนินการตรวจสอบ/รับรองและประกาศผล
เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบ ประมาณวันที่ 1 – 15 สิงหาคม
สําหรับในปีตํอไปให๎ดําเนินการประเมินหมูํบ๎านตามห๎วงเวลาของการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ.
3) การประเมินหมู่บ้านและการจัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน
3.1 ระดับหมูํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ผู๎นําชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นในหมูํบ๎าน
ผู๎ทรงคุณวุฒิ รํวมเวทีประชาคมในการให๎ข๎อมูลตามแบบประเมินหมูํบ๎านฯ
3.2 ระดับตําบล คณะทํางานฯ ผู๎ดําเนินการจัดเก็บข๎อมูลการประเมินหมูํบ๎านฯ บันทึกข๎อมูลการพัฒนา
ของหมูํบ๎าน โดยใช๎เวทีประชาคม เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตรวจสอบ ยืนยันความครบถ๎วน ถูกต๎อง
ข๎อมูลของหมูํบ๎านฯ
3.3 ระดับอําเภอ คณะทํางานฯ พิจารณาตรวจสอบการประเมินหมูํบ๎านของแตํละตําบล และจัดทําทะเบียน
ข๎อมูลหมูํบ๎านฯ สํงจังหวัด
3.4 ระดับจังหวัด รวบรวมทะเบียนข๎อมูลหมูํบ๎านฯที่อําเภอประเมินแล๎วเป็นระดับ 3 ระดับสํงข๎อมูลให๎
กรมการพัฒนาชุมชน
4 ) การส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน
4.1 หมูํบ๎าน ดําเนินการพัฒนาหมูํบ๎าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 6 ด๎าน 12 ตัวชี้วัด
4.2 ตําบล ให๎การสนับสนุนประสานพลังการพัฒนาภายในชุมชน จากภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
4.3 อําเภอ ดําเนินการสํงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู๎ และประสานการพัฒนากับหนํวยงาน
4.4 จังหวัด สนับสนุนประสานการพัฒนากับหนํวยงาน และติดตามการพัฒนาหมูํบ๎าน
5) การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
5.1 ระดับอําเภอพิจารณาคัดเลือกหมูํบ๎านเพื่อเป็นต๎นแบบ (ในกรณีที่หมู่บ้านมีผลคะแนนการประเมินตาม
ตัวชี้วัดเท่ากัน อาจพิจารณาเพิ่มเติมจากระบบการบริหารจัดการชุมชน ศักยภาพของการเป็นแหล่งเรียนรู้ และความ
ยั่งยืน หรือเหตุผลประการอื่นๆ เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม) และจัดทําทะเบียนข๎อมูลหมูํบ๎านฯ สํงจังหวัด
5.2 ระดับจังหวัด ตรวจสอบ รับรองหมูํบ๎าน และประกาศเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ สํงผลให๎
กรมการพัฒนาชุมชน
5.3 กรมการพัฒนาชุมชน รวบรวม สรุปผลของแตํละจังหวัดเป็นภาพรวมของประเทศ นําเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและเผยแพรํข๎อมูลเพื่อใช๎ประโยชน์ตํอไป
6) การประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระยะเวลา 2 ปี
- จังหวัด ดําเนินการประกาศเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
- ระยะเวลาการเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบมีระยะเวลา 2 ปี หลังจากการประกาศ
พื้นที่สาหรับการประเมิน
ดําเนินการประเมินในหมูํบ๎านวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ชี้วัด 6ด๎าน
12 ตัวชี้วัด (ตัวชีวัด 6 X 2) เป็นเบื้องต๎น พร๎อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อยกระดับศักยภาพให๎มี
ความสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูํบ๎านใดมีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการนี้ จึงจัดให๎มีการประเมิน
เพื่อจัดระดับ
วิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน
1) ผู๎เกี่ยวข๎องในทุกระดับศึกษาคูํมือ แนวทาง
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2) สร๎างความเข๎าใจแกํผู๎ประเมินในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูํบ๎าน
3) ดําเนินการกรอกข๎อมูลในแบบประเมิน เริ่มจากกรอกรายละเอียดหน๎าแรกให๎ครบทุกข๎อความ ดําเนินการ
ประเมินให๎ครบทั้ง 4 ด๎าน ข๎อใดที่ผํานการประเมินแล๎ว ให๎ทําเครื่องหมาย ลงในชํอง 
4) คําอธิบายตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด (เอกสารแนบท๎าย)
เมื่อดําเนินการประเมินจนครบ 23 ข๎อแล๎ว หลังจากนั้นให๎ตรวจสอบข๎อมูลตัวชี้วัดที่ผําน และตัวชี้วัดหลัก เพื่อ
จัดระดับหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน
ระดับพออยู่ พอกิน หมายถึง หมูํบ๎านที่มีผลการดําเนินงานอยูํในระดับพออยูํ พอกิน เงื่อนไขคือ ดําเนินการ
ครบทั้ง 2 ข๎อ
1) มีตัวชี้วัดผํานจํานวน 10- 16 ตัวชี้วัด
2) และต๎องผํานตัวชี้วัดหลักจํานวน 10 ตัวชี้วัด
(ได๎แกํตัวชี้วัดเฉพาะเครื่องหมาย  ในข๎อ1,2,4,8,10,13,16,17,20,21
ระดับอยู่ดี กินดี หมายถึง หมูํบ๎านที่มีผลการดําเนินงานอยูํในระดับอยูํดี กินดี
เงื่อนไข คือ ดําเนินการครบทั้ง 2 ข๎อ
1) มีตัวชี้วัดผําน 17-22 ตัวชี้วัด
2 ) และต๎องผํานตัวชี้วัดหลัก 17 ตัวชี้วัด
(ได๎แกํตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย  และ ในข๎อ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,1314,16,17,19,20,21,22)
ระดับมั่งมี ศรีสุข หมายถึง หมูํบ๎านที่มีผลการดําเนินงานอยูํในระดับมั่งมี ศรีสุข ต๎องผํานการประเมินครบ
4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด
หากหมู่บ้านใดไม่สามารถจัดระดับได้ จะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 6 X 2 เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อดําเนินการจัดระดับหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ว ให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน/ผู๎นําชุมชนลงนามรับรอง และ
ให๎ผู๎รํวมประเมินหมูํบ๎าน (ศูนย์ ศจพ.ตําบล) ลงนามรับรอง เพื่อสํงผลการประเมินให๎อําเภอและจังหวัดดําเนินการตาม
กระบวนการประเมินตํอไป
ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่

เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านจิตใจและสังคม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
1. มีความสามัคคีและ
1. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการประชุม/ จัดเวทีประชาคมอยําง
ความร่วมมือของคนใน
น๎อย 12 ครั้ง ตํอปี
หมู่บ้าน
2.คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆของ
1.1
การประชุม/จัดเวที
หมูํบ๎านโดยพิจารณาจากการผํานเกณฑ์ จปฐ.(ผํานทั้ง2ข๎อ )
ประชาคม เพื่อแก๎ไขปัญหาหรือ * คนในครัวเรือน อยํางน๎อย 1 คน เป็นสมาชิกกลุํม ใน
เพื่อการพัฒนา
หมูํบ๎าน ตําบล อยํางน๎อย ร๎อยละ 95 ของครัวเรือนใน
1.2 คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนมี
หมูํบ๎าน
สํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ
* คนในครัวเรือนอยํางน๎อย 1 คน เคยรํวมทํากิจกรรม
ของหมูํบ๎าน
สาธารณะด๎านตําง ๆ ของหมูํบ๎าน/ชุมชน ทุกครัวเรือน
 2. มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน 1
หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการจัดทําข๎อปฏิบัติตามกฎ
มีข๎อตกลงรํวมกันเพื่อให๎คนใน
ระเบียบ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจารีต วัฒนธรรม
หมูํบ๎าน/ชุมชนต๎องปฏิบัติ
ประเพณี ที่ถํายทอดสืบตํอ กันมา ที่กํอให๎เกิดความสงบ
ควรปฏิบัติและ/หรือข๎อห๎าม
ของคนในหมูํบ๎าน/ชุมชน
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล๎องกับคํานิยม

หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน
1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. ครัวเรือน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

1.ครัวเรือน
2.หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน
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ตัวชี้วัดที่
วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อให๎เกิด
ความสงบสุข
 3. มีกองทุนในรูปแบบ
สวัสดิการแก่สมาชิก
1. หมูํบ๎านมีกองทุนสวัสดิการแกํ
สมาชิกในชุมชน
2. มีการจัดสวัสดิการภายใน
หมูํบ๎าน/ชุมชนที่ยากจน
ด๎อยโอกาสและคนที่ประสบ
ปัญหา

4.ยึดมั่นในหลักการ
ประชาธิปไตย
คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนมีความ
ตื่นตัวและรู๎จักรักษาสิทธิหน๎าที่
และเสรีภาพทางการเมืองและใน
ฐานะพลเมืองของประเทศ
5. มีคุณธรรม/จริยธรรม
หมูํบ๎าน/ชุมชนยึดมั่นใน
คุณธรรม /จริยธรรมอันดีงาม ซึ่ง
คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนประพฤติตน
และปฏิบัติรํวมกันในการ
ดํารงชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน
2. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชน ร๎อยละ 70 ปฏิบัติตามข๎อ
ปฏิบัติของหมูํบ๎าน
1. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการอยํางน๎อย 1. หมูํบ๎าน/ชุมชน ผําน 2 ข๎อ
1 กองทุนและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสได๎รับบริการจากกองทุน 2. หมูํบ๎าน/ชุมชน ไมํผําน
ครบทุกคน
2. คนยากจน ด๎อยโอกาส และคนที่ประสบปัญหาได๎รับ
การชํวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ อยํางน๎อยร๎อยละ 50

1. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยูํ 1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
จริง ไปใช๎สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 2. หมูํบ๎าน/ชุมชน
ของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยูํจริง
2. การจัดเวทีประชาคม มีตัวแทนคนในครัวเรือนเข๎า
รํวมเวทีร๎อยละ 70 ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน/ชุมชน

1. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนปฏิบัติศาสนากิจอยํางใดอยําง
หนึ่งรํวมกัน (ทั้งหมูํบ๎าน)
อยํางน๎อยปีละ 3-4 ครั้ง
2. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
และมารยาทไทย
3. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอยํางที่ดีตํอคนในหมูํบ๎าน
4. มีการแบํงปัน ชํวยเหลือ เกื้อกูล ยกยํองให๎เกียรติ
5. หมูํบ๎าน/ชุมชน สามารถจัดการความขัดแย๎งได๎
6. คนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอด
1. หมูํบ๎าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดในรอบปีที่ผํานมา
อบายมุข
ร๎อยละ 100
คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนปฏิบัติตน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกระบวนการสํงเสริมการ ลด ละเลิก
เพื่อลดละ เลิกอบายมุข โดย อบายมุข อยํางน๎อย1 กิจกรรม ในรอบ 1ปีที่ผํานมา
วิธีการตํางๆ หรือไมํเกี่ยวข๎องกับ 3. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนไมํติดสุรา ร๎อยละ 100
อบายมุขเลย
4. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนไมํสูบบุหรี่ ร๎อยละ 90
5. คนในหมูํบ๎าน/ชุมชนไมํติดการพนัน 100 %
6. ครอบครัวอบอุํน ในรอบปีที่ผํานมา ครัวเรือนนี้มี
โอกาสอยูํพร๎อมหน๎ากัน มีความเคารพ นับถือซึ่งกันและกัน
มีการปรึกษาหารือ สมาชิกในครัวเรือนไมํเคยหนีออกจาก
บ๎าน คนอยูํคนเดียวมีความสุข ซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัว
อบอุํน ร๎อยละ100
7. มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของ 1. หมูํบ๎าน/ชุมชน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ อยํางน๎อย 6 ครั้ง
หมูํบ๎าน/ชุมชนเรียนรู๎ เข๎าใจ และ 2. ครัวเรือนหลักนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
นําหลักการตามปรัชญาของ
ปฏิบัติ อยํางน๎อย ร๎อยละ 70 ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็น
แนวทางในการดํารงชีวิต
2. ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด
8.มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจํายของครัวเรือนเป็น

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน
3. หมูํบ๎าน/ชุมชน
4. ครัวเรือน
5. หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 3 ข๎อ
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 3 ข๎อ
(ต๎องผํานข๎อ
1,2 และข๎ออื่น
อีก 1 ข๎อ)
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

ครัวเรือน

 ผําน
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ตัวชี้วัดที่
เกณฑ์การประเมิน
คนในครัวเรือนมีการจัดทําบัญชี ประจํา ร๎อยละ 50 ของครัวเรือนในชุมชน
รายรับ –รายจําย ของครัวเรือน
เป็นประจํา
9. มีกิจกรรมลดรายจ่าย ครัวเรือนมีการผลิตและการอุปโภค/บริโภค เพื่อใช๎ใน
และสร้างรายได้
ชีวิตประจําวัน ร๎อยละ 75 ของครัวเรือนในชุมชน
คนในหมูํบ๎านมีการทํากิจกรรม
เพื่อลดรายจํายในชีวิตประจําวัน
และสามารถสร๎างรายได๎เพิ่มจาก
กิจกรรมดังกลําวได๎
10 มีการรวมกลุ่มเอพัฒนา 1. * คนในครัวเรือน อยํางน๎อย 1 คน เป็นสมาชิกกลุํม
อาชีพหลักของหมู่บ้าน
ในหมูํบ๎าน ตําบล ร๎อยละ 95 ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน
คนในหมูํบ๎านมีการเรียนรู๎
2. กลุํม/องค์กรในหมูํบ๎าน/ชุมชน มีการพัฒนาทักษะ
ปรับปรุง
ด๎านการประกอบอาชีพ และมีกระบวนการจัดการองค์
และพัฒนาการประกอบอาชีพ
ความรู๎
รํวมกันเป็นกลุํมทั้งในด๎านการ
ผลิต การตลาด การจัดการ และ
เงินทุน เพื่อให๎ได๎ผลผลิตมากขึ้น
และมีคุณภาพดีขึ้น
11มีกิจกรรมการออมที่
1. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน
หลากหลาย
ทั้งหมด หรือมีรายได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
หมูํบ๎านมีการสํงเสริมให๎คนใน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกลุํมออมทรัพย์ และ/หรือกองทุน
หมูํบ๎านเป็นสมาชิกกลุํมออม
การเงินอื่น ๆ อยํางน๎อย จํานวน 3 กลุํม
ทรัพย์ตํางๆ และ/หรือสํงเสริม
3.ครัวเรือนมีการออมเงินที่ในรูปแบบอื่น ๆ เชํน ออมวัน
กลุํมออมทรัพย์ตํางๆ พัฒนา
ละ 1 บาท ฯลฯ
รูปแบบการออมเงินให๎
หลากหลาย (กลุํมออมสัจจะ
กองทุนหมูํบ๎าน เยาวชน)เพื่อ
นําไปลงทุน
12.มีการดาเนินงานในรูปแบบ 1. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุํมที่
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการ มีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
ดาเนินงานในลักษณะเดียวกับ ที่จัดตั้งขึ้นในหมูํบ๎าน/ชุมชน อยํางน๎อย 1 กลุํม
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน
2. กลุํมตามข๎อ 1 มีกิจกรรมให๎บริการและสร๎างรายได๎
หมูํบ๎านมีการจัดตั้งและบริหาร
หรือลดรายจํายแกํสมาชิก อยํางน๎อย 1 กิจกรรม เน๎นการ
จัดการกลุํมในรูปแบบวิสาหกิจ
ผลิตเพื่อการบริโภคอยํางเพียงพอภายในชุมชน และนําไปสูํ
ชุมชนหรือกลุํมที่มีการดําเนินงาน การแก๎ไขปัญหาความยากจน (เชํน โรงสีชุมชนร๎านค๎าชุมชน
ในลักษณะเดียวกับรูปแบบ
ปั้มน้ํามัน ฯลฯ)
วิสาหกิจชุมชน
3 ด้านการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
13. มีข้อมูลของชุมชน
หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์
มีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม
สังเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ ของหมูํบ๎าน/ชุมชน ครบทุกขั้นตอน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ ดังนี้
ของชุมชน
- มีการประชุมเพื่อสร๎างความเข๎าใจ ฯ
- จัดเก็บโดยอาสาสมัคร
- บันทึก/ประมวลผล
- การประชาคม เพื่อรับรองผล
- จัดทําสําเนาข๎อมูลเก็บไว๎ที่ศูนย์เรียนรู๎ของหมูํบ๎าน/ชุมชน

หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน
 ไมํผําน
ครัวเรือน

ผําน
ไมํผําน

1. ครัวเรือน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

1. ครัวเรือน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน
3. ครัวเรือน

ผําน 2 ข๎อ
(ต๎องผํานข๎อ 1)
ไมํผําน

1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผํานทุก
ขั้นตอน
ไมํผําน
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14. มีการใช้ประโยชน์
1.หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการนําข๎อมูลมาใช๎ในการตัดสินใจเพื่อ
จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน เชํน การจัดทําแผนชุมชน
ใช๎ข๎อมูลของหมูํบ๎านใน
แผนการพัฒนากลุํม/องค์กร
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน ซึ่ง 2.หมูํบ๎าน/ชุมชน สามารถนํากิจกรรมในแผนชุมชนไป
เป็นแผนที่แสดงถึงทิศทาง
ปฏิบัติจริงอยํางน๎อย ร๎อยละ 30 ของแผนชุมชน
แนวทาง วิธีการแก๎ไขปัญหาและ
พัฒนาหมูํบ๎าน
15.มีการค้นหาและใช้ภูมิ
หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกระบวนการ สืบค๎น รวบรวมจัดหมวดหมูํ
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
และเรียนรู๎จากความรู๎หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยูํในท๎องถิ่น
คุณค่า
และใช๎ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณคําหรือมูลคํา
หมูํบ๎านมีกระบวนการสืบค๎น
- มีการจดบันทึกภูมิปัญญาท๎องถิ่น
รวบรวม จัดหมวดหมูํ และเรียนรู๎ - มีการรวบรวมและแยกหมวดหมูํ
จากความรู๎หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม - มีกิจกรรมสืบทอดและถํายทอด ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่มีอยูํในท๎องถิ่น และใช๎
- นําภูมิปัญญามาประยุกต์ใช๎ในการทํากิจกรรม อยํางน๎อย
ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณคําหรือ
1 กิจกรรม
มูลคํา
16.มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใน หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู๎
ชุมชน
และมีการใช๎ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู๎ให๎แกํคนในและนอก
หมูํบ๎านมีการจัดสถานที่สําหรับ หมูํบ๎าน
เป็นศูนย์เรียนรู๎ให๎คนในและนอก
หมูํบ๎านได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎
เรียนรู๎ องค์ความรู๎ และใช๎ความรู๎
ในการดํารงชีวิต
17.มีการใช้เทคโนโลยีที่
1. หมูํบ๎าน/ชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู๎ และถํายทอด
เหมาะสมกับศักยภาพของ
เทคโนโลยีและวิทยาการใหมํๆ โดยคนในชุมชนหรือนอก
หมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชน
1. มีกิจกรรม การเรียนรู๎ และ อยํางน๎อย จํานวน 4 กิจกรรม
ถํายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ 2. คนในหมูํบ๎านที่ได๎เรียนรู๎แล๎วนําไปใช๎อยํางเหมาะสม
ใหมํๆ โดยคนในชุมชนหรือนอก และเกิดความคุ๎มคํา ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 50 ของคนที่
ชุมชน
เรียนรู๎
2. มีการนําไปใช๎อยํางเหมาะสม
และเกิดความคุ๎มคํา
18.มีการสร้างเครือข่ายภาคีการ หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการเชื่อมโยงเครือขํายการเรียนรู๎ระดับ
พัฒนา
กลุํม/เครือขําย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับหมูํบ๎าน/
หมูํบ๎านมีกระบวนการเชื่อมโยง ชุมชน หนํวยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ฯลฯ
เครือขํายในระดับกลุํมและ/หรือ
ระดับหมูํบ๎านเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ข๎อมูลขําวสาร
ประสานงานและทํากิจกรรม
ตํางๆ
19. มีการปฏิบัติตาม
1. หมูํบ๎าน/ชุมชน สามารถแก๎ไขปัญหาของชุมชนได๎
หลักการของการพึ่งตนเอง
ด๎วยตนเอง อยํางน๎อย 2 เรื่อง ในรอบปีที่ผํานมา
คนในหมูํบ๎าน “คิดเป็น ทําเป็น
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนโดย
แก๎ปัญหาเป็น”
กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
 20. มีจิตสานึกของการ 1. หมูํบ๎าน/ชุมชน มีกิจกรรมให๎ความรู๎
ด๎านการ

หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน
1. หมูํบ๎าน/ชุมชน ผําน 2 ข๎อ
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผํานทุก
ขั้นตอน
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน
ไมํผําน

1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. ครัวเรือน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน
ไมํผําน

1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
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อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หมูํบ๎านมีการสร๎างจิตสํานึกดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในหมูํบ๎าน
21.มีกลุ่ม/องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม
หมูํบ๎านมีกลุํม/องค์กรที่คนใน
หมูํบ๎านรํวมกันทํากิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และเชื่อมโยงเป็น
เครือขําย กับกลุํม/องค์กรด๎าน
สิ่งแวดล๎อมอื่นๆ
22.มีการใช้พลังงาน
ทดแทนที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน
หมูํบ๎านมีกระบวนการสํงเสริมให๎
คนในหมูํบ๎านเรียนรู๎ ทดลอง และ
เลือกใช๎พลังงานทดแทนตํางๆ
ที่เหมาะสมสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมและสภาพ
เศรษฐกิจ

เกณฑ์การประเมิน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการวางแผนการอนุรักษ์ ฯ

1.หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการจัดตั้งกลุํมฯเพื่อการบริหารจัดการ 1. หมูํบ๎าน/ชุมชน
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน
ยึดหลักการมีสํวนรํวม(เชํน กลุํมผู๎ใช๎น้ํารักษาน้ําฯ)
2. หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการเชื่อมโยงเครือขํายด๎าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม (เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ข๎อมูลขําวสาร มีการทํากิจกรรมรํวมกัน ฯลฯ)

1.ครัวเรือนมีกิจกรรมสํงเสริมการลดการใช๎พลังงาน
ร๎อยละ 25 ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน/ชุมชน เชํน การ
เปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัด การใช๎รถจักรยานแทนการ
ใช๎รถยนต์ ฯลฯ
2. ครัวเรือน มีการผลิตและใช๎พลังงานทดแทน ร๎อยละ25
ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน/ชุมชน (เชํน การทําน้ํามันเชื้อเพลิง
จากพืช ,สัตว์ หรือน้ํามันที่ผํานการใช๎งานแล๎ว(ไบโอดีเซล)
การทําแก๏สหุงต๎มจากมูลสัตว์ ฯลฯ)
3. หมูํบ๎าน/ชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการลดการใช๎พลังงาน
และมีการผลิตและใช๎พลังงานทดแทน รํวมกัน อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง
23. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก หมูํบ๎าน/ชุมชน มีกิจกรรมการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎เกิดรายได๎
สิ่งแวดล้อม
อยํางยั่งยืน (เชํน หมูํบ๎านทํองเที่ยว หัตถกรรม เชิงเกษตร
หมูํบ๎านมีกระบวนการเรียนรู๎พัฒนา อนุ
และจั
รักษ์ดการการใช๎
แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทําปุ๋ยหมัก การทําน้ําส๎ม
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ
อม
ควั่งนแวดล๎
ไม๎ ฯลฯ)
เพื่อให๎เกิดรายได๎อยํางยั่งยืน

ผําน
ไมํผําน

หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน
ไมํผําน

 ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัด

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

1. ครัวเรือน
2. ครัวเรือน
3. หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน 2 ข๎อ
ไมํผําน

หมูํบ๎าน/ชุมชน

ผําน
ไมํผําน

ระดับ “พออยู่ พอกิน”
ระดับ ”อยู่ดี กินดี”
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข”
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คาอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
นิยามความหมาย
หมู่บ้าน
หมายถึง พื้นที่ที่ประกอบด๎วยครัวเรือนของประชากร จัดตั้งขึ้นเป็นหมูํบ๎านตามประกาศของกรมการ
ปกครอง
ชุมชน
หมายถึง เขตพื้นที่ ที่ประกอบด๎วยครัวเรือนของประชากรในตามประกาศขององค์การบริหารปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1. หมู่บ้านหรือชุมชน ประชาชนมีความสามัคคีและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
หมายถึง การที่ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกัน ด๎วยการรํวมกันแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจเพื่อการแก๎ปัญหาและการพัฒนา แสดงออกถึงพฤติกรรมความรํวมมือ แบํงเบาภาระการทํางานเพื่อสํวนรวม
ปรองดองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
พิจารณาจาก
1. การเข๎ารํวมการประชาคม การประชุมของหมูํบ๎านหรือชุมชนเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชน
โดยประชาชนผู๎
รํวมแสดงความรู๎ความสามารถของตนเอง รับฟังข๎อมูล คําชี้แจงและเหตุผล จากทุกฝุายที่มีสํวนได๎สํวนเสียตํอชุมชน แสดง
ความคิดเห็นในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานการพัฒนาของหมูํบ๎านหรือชุมชน รํวมกับสมาชิกชุมชน
อื่นๆ อยํางเต็มใจและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหมูํบ๎าน จะจัดประชาคมหรือการประชุม ขึ้นเพื่อการ
ปรึกษาหารือ และเรียนรู๎รํวมกันเป็นประจําสม่ําเสมอ เชํน ทุกวันที่ 10 ของทุเดือน และตามวาระสําคัญ เรํงดํวนตามความ
ต๎องการ
2. การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่หมูํบ๎านหรือชุมชน จัดขึ้นเพื่อให๎มีผลตํอการพัฒนาหรือแก๎ปัญหากับสํวนรวม
ด๎วยความสมัครใจ พร๎อมเพรียงกัน โดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ
ตัวชี้วัดที่ 2. หมู่บ้านชุมชนมีข้อตกลงกาหนดเป็นข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน
หมายถึง การที่หมูํบ๎านหรือชุมชน ได๎มีการรํวมกันพิจารณา สภาพปัญหา คํานิยม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ที่
สืบทอดตํอกันมาของหมูํบ๎านชุมชน จนได๎ข๎อตกลงกําหนดข๎อปฏิบัติ เป็นกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ จัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษร มีระบบและชํองทางการสื่อสารสร๎างความเข๎าใจให๎ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชนรับทราบ เชํน ปูายประกาศ
เอกสารเผยแพรํ ประกาศในที่ประชุม หอกระจายขําว เสียงตามสาย และประชาชนยอมรับนําไปปฏิบัติอยํางเต็มใจ ใน
การดําเนินชีวิตรํวมกันในชุมชนกํอให๎เกิดความสงบสุข
ตัวชี้วัดที่ 3. หมู่บ้านหรือชุมชน มีกองทุนเพื่อสวัสดิการของชุมชนเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
กลุํมสวัสดิการ หมายถึง กลุํมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการจัดบริการ ทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปูองกัน
การ
แก๎ปัญหา การพัฒนาและการสํงเสริมความมั่งคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และการมีสํวนรํวม
บริการสมาชิก หมายถึง กลุํมสวัสดิการจัดสิ่งเอื้ออํานวยในชีวิตของสมาชิก
ให๎สะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นสิ่งตอบ
แทนตํางๆ รวมถึงบริการและประโยชน์พิเศษที่กลุํมจัดให๎มีขึ้น เพื่อความพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก หรือรวมทั้ง
จัดขึ้นเพื่อให๎บริการกับบุคคลหรือกลุํมบุคคลซึ่งอยูํในสภาวะยากลําบากหรือที่จําเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือ เชํน เด็ก
เยาวชน คนชรา ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการหรือผู๎ทุพพลภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส หรือกลุํมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด แบํง
สวัสดิการเป็น
1. สวัสดิการด๎านเศรษฐกิจ หมายถึง สวัสดิการตํางๆ เพื่อชํวยให๎ฐานะความเป็นอยูํของสมาชิกและครอบครัวดี
ขึ้น ได๎แกํ บริการที่พักอาศัย บริการอาหารกลางวัน บริการการรักษาพยาบาล บริการคําเลําเรียนบุตร บริการเงิน
ชํวยเหลือบุตร บริการการกู๎ยืม และบริการเงินสะสม
2. สวัสดิการด๎านสังคม หมายถึง สวัสดิการตํางๆ เพื่อประโยชน์ทางจิตใจ ความนึกคิด การเพิ่มพูนความรู๎
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ตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงของสมาชิก เชํน บริการห๎องสมุด บริการการศึกษาตํอ และบริการการกีฬาและด๎าน
นันทนาการตํางๆ
ตัวชี้วัดที่ 4. หมู่บ้านหรือชุมชนยึดหมั่นในหลักประชาธิปไตย
หมายถึง ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชนมีความตื่นตัว รู๎จักการรักษาหน๎าที่ปฏิบัติตามสิทธิ ในฐานะการเป็น
พลเมืองของประเทศ ใช๎เสรีภาพทางการแสดงออกทางการเมือง มีสํวนรํวมในการบริหารงานของหมูํบ๎านหรือชุมชน
ท๎องถิ่น ด๎วยการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อมูล รับฟังเหตุผล ด๎วยข๎อมูลที่ถูกต๎องและหลักการ
ความรู๎ ในการรํวมตัดสินใจเพื่อสํวนรวม และยอมรับในความเห็นเหตุผลของสํวนใหญํ แสดงออกตํอกันของคนใน
ครอบครัวอยํางเคารพและเสมอภาค
การพิจารณาให๎คะแนนในเกณฑ์การไปใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง ดูที่ ผู๎มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนบ๎าน
และอาศัยอยูํประจําในครัวเรือนนี้รวมกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ไปใช๎สิทธิในการเลือกตั้งครั้งหลังที่ผํานมาลําสุดของการ
เลือกตั้งที่เกิดขึ้น ทุกประเภท อยํางใดอยํางหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 5. หมู่บ้านหรือชุมชน มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิตร่วมกัน
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง
สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของประชาชนที่มีอยูํและ
สามารถนํามาประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคํา การปฏิบัติตนตํอกันและกันของประชาชน อาจ
นําหลักคําสอนทางศาสนามาใช๎หรือนําหลักปฏิบัติที่มาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาใช๎แยกเป็น
รายละเอียดแตํละประเภท เชํน เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ เชํน ความเป็นผู๎ไมํกลําวเท็จโดยหวัง
ประโยชน์สํวนตน เป็นต๎น
เกณฑ์การการพิจารณาให๎คะแนน
1. ดูจากการที่คนในหมูํบ๎านหรือชุมชน ได๎แสดงออกถึงความศรัทธาในหลักปฏิบัติของศาสนา เข๎ารํวมใน
กิจกรรมเพื่อการกํอเกิดความเข๎าใจในคําสอนของศาสนา สร๎างความเชื่อและศรัทธาเพื่อกลํอมเกลาจิตใจให๎เหมาะสมกับ
คํานินมของสังคม เชํน การเข๎ารํวมในกิจกรรมทางศาสนาที่ชุมชนจัดขึ้น หรือกิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา เป็นประจํา
2. คนในชุมชนปฏิบัติตํอกันด๎วยหลักมนุษยสัมพันธ์ เคารพยกยํอง ให๎เกียรติ แสดงออกด๎วยทําทีตามวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่นหรือตามมารยาทไทย เชํนการไหว๎ ขอโทษ ขอบคุณและอื่นๆ ชํวยเหลือเกื้อกูล แบํงปัน ด๎วย
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกันทั้งชุมชน
3. การเสริมแรงให๎กับบุคคลที่ทําความดีกระทําตนเป็นแบบอยํางเพื่อสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงการยกยํอง
เชิดชู เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให๎ทราบและยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช๎เป็นแบบอยํางในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล
อื่นในหมูํบ๎านหรือชุมชนตํอไป เชํน การมอบเกียรติบัตร เกียรติคุณ ให๎เป็นกรณีพิเศษ หรือจัดเป็นกิจกรรมบุคคลดีเดํนแหํง
ปีของชุมชน เป็นต๎น
4. เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย๎งขึ้นในชุมชน ชุมชนมีวิธีการในการบริหารจัดการจนสามารถแก๎ปัญหา
เหลํานั้นได๎ด๎วยชุมชนเองบนพื้นฐานความสัมพันธ์อยํางกลมเกลียว เชํน การใช๎ผู๎อาวุโสในหมูํบ๎านเป็นผู๎ไกลํเกลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 6 ชุมชนปลอดอบายมุข
คนในครอบครัวอบอุํน หมายถึง ความเป็นอยูํของคนในหมูํบ๎านหรือชุมชน มีลักษณะได๎มีโอกาสอยูํพร๎อมหน๎ากัน
(พํอ แมํ ลูก หรือญาติ พี่น๎องที่อาศัยอยูํประจําในบ๎านเดียวกัน ได๎ทํากิจกรรมภายในครัวเรือนด๎วยกัน เชํน รับประทาน
อาหาร พูดคุย เลํนกีฬา ปรับปรุงที่อยูํอาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว และอื่นๆ ) เป็นประจํา อยํางน๎อย 6 ครั้งตํอปี คนใน
ครัวเรือนให๎การเคารพตํอกัน ปรึกษาหารือเพื่อแก๎ปัญหาในครัวเรือน คนในครัวเรือไมํหนีออกจากบ๎าน กรณีที่มีผู๎อยูํคน
เดียวถ๎าดํารงชีวิตอยํางมีความสุข หรือได๎รับการดูแลให๎มีความสุขจึงถือวําเป็นครัวเรือนอบอุํน
ชุมชนมีความปลอดภัย หมายถึง หมูํบ๎านหรือชุมชนมีภูมคุ๎มกันในการปูองกันภัย ด๎วยกิจกรรมตํางๆ ตามที่
ชุมชนเห็นสมควร เพื่อทําให๎หมูํบ๎านหรือขุมชนปลอดสารเสพติด ไมํมีผู๎ค๎า ผู๎เสพได๎รับการรักษา ผู๎ได๎รับการรักษาแล๎วไมํ
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กลับไปใช๎สารเสพติดอีก รวมทั้ง หมูํบ๎านหรือชุมชน มีกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุน การลดละ เลิก อบายมุข เพื่อให๎คน
ในชุมชน ไมํติดสุรา(ต๎องดื่มทุกวัน ขาดไมํได๎ และต๎องการในปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังปรากฏ เชํน อาการ
มือสั่น ไมํสูบบุหรี่ ไมํติดการพนัน คือ คนในชุมชน รู๎และเข๎าใจ ตระหนักในโทษที่เกิดจากการเลํนการพนันและไมํมี
พฤติกรรมเลํนการพนันจนเป็นนิสัยทําให๎เสียทรัพย์ เป็นหนี้สินเกิดความเดือดร๎อนตํอตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ 7 คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง คนในหมูํบ๎านหรือชุมชนได๎รับการเรียนรู๎ มีความเข๎าใจ ยอมรับและนําหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต
หมูํบ๎านหรือชุมชน จัดให๎มีกิจกรรมในการสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจ และการยอมรับในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให๎แกํประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชน ในรูปแบบตํางๆ เชํน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การถํายทอด
ความรู๎โดยนําวิทยากรหรือผู๎ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเผยแพรํผํานสื่อตํางๆ
ในชุมชน การจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการสาระและการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตกิจกรรมตํางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยํางพอประมาณ เพื่อการพึ่งตนเอง
ในระดับครัวเรือน นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช๎ในครัวเรือน ด๎วยการทํากิจกรรมตํอไปนี้
ครบทุก
กิจกรรม
1.กิจกรรมลดรายจําย เชํน การทําของใช๎เพื่อใช๎เอง ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน
กิจกรรม
ตรวจสอบการใช๎จํายประจําวัน และลดการใช๎จํายที่ไมํจําเป็น โดยเฉพาะกับอบายมุข
2. กิจกรรมเพิ่มรายได๎ เชํน การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเสริมรายได๎ลดต๎นทุนการผลิตในกิจกรรม
ของครัวเรือน เลือกใช๎วิชาการ เครื่องมือที่สามารถเรียนรู๎ ใช๎งานได๎เหมาะสมกับกิจกรรมและไมํกระทบกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ สําหรับชํวยในการประกอบอาชีพเพื่อสร๎างผลผลิตและผํอนแรง
3. กิจกรรมการประหยัด มีการแบํงรายได๎เพื่อการสะสมทุนของครัวเรือน ในรูปแบบตํางๆ หรือสมัครเข๎าเป็น
สมาชิกกลุํมกองทุนตํางๆ ของชุมชน
4. กิจกรรมการเรียนรู๎ การทบทวนและเพิ่มพูนความรู๎ ความเชี่ยวชาญในงานการอาชีพที่ทําประจําวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครัวเรือนที่มีกิจกรรม อาชีพคล๎ายกัน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เรียนรู๎ปรัชญา ความเป็นมา คํานิยม ธรรมเนียมของชุมชน
5. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในบริเวณบ๎านให๎
สะอาด เรียบร๎อยปูองกันการเกิดโรคระบาด ปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับหรือ พืชพันธุ์ไม๎ที่ครัวเรือนต๎องการ อยํางรํมรื่น
สวยงามได๎รับประโยชน์ การดัดแปลงวัสดุ วัตถุดิบทางธรรมชาติ เพื่อใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ รวมทั้งเข๎ารํวมในกิจกรรม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน ที่เป็นกิจกรรมของสํวนรวมอยูํเสมอ
6.
การแบํงปัน เอื้ออารี ทั้งกับคนในครัวเรือนและเพื่อนบ๎าน สละสิ่งของแบํงปัน ของเหลือกินเหลือใช๎ สละแรงงาน
ความรู๎ ความสามารถชํวยเหลืองานของกันและกันโดยไมํมุํงหวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
หมายถึง การบันทึก รายการและจํานวนเงินสํวนที่เป็นรายรับ และรายการใช๎จํายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน หรือเป็น
ของบุคคล เป็นประจําไมํวําจะเป็นการจดบันทึกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน พร๎อมทั้งสรุปผลเพื่อเป็นสถิติ
เปรียบเทียบ เพื่อใช๎ในการพิจารณาถึงงบดุลของครัวเรือน พฤติกรรมการใช๎จํายที่เป็นภัยตํอการดําเนินชีวิต เพื่อนําไปเป็น
ข๎อมูลในการวางแผน กําหนดแนวทางการใช๎จํายของครอบครัวอยํางพอประมาณ และสามารถนําข๎อมูลจากทุกครัวเรือน
มาสรุปผลเป็นภาพรวมของชุมชนเพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดทํา และปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก๎ปัญหาของ
ชุมชนได๎ด๎วย
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ตัวชี้วัดที่ 9 หมู่บ้านหรือชุมชนมีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้
หมายถึง ครัวเรือนในหมูํบ๎านหรือชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการลดรายจําย ในชีวิตประจําวัน เชํน การดัดแปลงการ
ผลิตของกิน ของใช๎ หรือเลือกใช๎สิ่งของที่มีอยูํในครัวเรือนมาใช๎ทดแทน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการทําให๎รายจํายลดลง
รวมถึงการนําของเหลือกิน เหลือใช๎ มาแปรรูป ดัดแปลง แตํงเติมเพื่อเพิ่มมูลคํา สร๎างราคา สามารถจําหนํายเป็นรายได๎
เสริมของครอบครัวได๎
ตัวชี้วัดที่ 10 หมู่บ้านหรือชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน
อาชีพหลัก หมายถึง หมูํบ๎านหรือชุมชนประกอบอาชีพใดใด ที่ทํารายได๎ให๎แกํครัวเรือนของ
ประชาชนสูงสุดหรือ
เป็นอาชีพที่ประชาชนใช๎เวลาสํวนใหญํในการทํางานในรอบปีที่แล๎วมากกวําอาชีพอื่น เชํน การปลูกไม๎ผลเพื่อการค๎า
หมายถึง การทําสวนไม๎ผลเป็นอาชีพหลัก และปลูกปริมาณมากเพื่อจําหนํายผลผลิตเป็นรายได๎หลัก เชํน การทําสวนส๎ม
ลิ้นจี่ ลําไยและมะขาม เป็นต๎น
กลุํมหรือองค์กร หมายถึงคนกลุํมหนึ่งซึ่งมีการกระทําตํอกันหรือมีการพบปะสังสรรค์กันและมีความรู๎สึกผูกพัน
รวมกันมีโครงสร๎างมีการจัดลําดับตําแหนํงหรือสถานภาพของสมาชิกอื่นในกลุํมมีความสัมพักันนธ์หรือการติดตํอระหวํางกันมี
บรรทัดฐานหรือกฎระเบียบ ของการประพฤติปฏิบัติ มีคํานิยม ทัศนคติ บางอยํางรํวมกันมีกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อบรรลุ
จุดมุํงหมายหรือวัตถุประสงค์ของกลุํมและคงความสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมรํวมกันในชํวงเวลาหนึ่ง
การรวมกลุํมเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก คือการที่ชุมชนจัดให๎มีการรวมกลุํมประชาชนในชุมชนที่มีอาชีพหลัก เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาระบบการผลิต การเอื้ออํานวยปัจจัยการผลิต โดยมีผลตํอประสิทธิภาพในการประกอบ
อาชีพหลักเชํน การรวมกลุํมกันผลิตน้ําตาลจากมะพร๎าวโดยประชาชนสํวนใหญํ มีอาชีพทําสวนมะพร๎าว และใช๎กลุํมเป็น
ศูนย์กลางในการรํวมผลิต ใช๎อุปกรณ์ ใช๎แรงงานรํวมกันชํวยกัน คิดหาวิธีการในการลดต๎นทุน และเพิ่มคุณภาพ พร๎อมทั้ง
รวมกันขายเพื่อการประกันราคา และเป็นการถํายทอดความรู๎และภูมิปัญญาเพื่อการสืบทอดอาชีพหลักของชุมชนสูํคนรุํน
หลังด๎วย
ประชาชนในหมูํบ๎านหรือชุมชน จะได๎ประโยชน์ก็ตํอเมื่อเข๎ารํวมเป็นสมาชิกลุํมตํางๆ และกลุํมได๎จัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาทักษะ ฝีมือ ความรู๎หรือสํงเสริมการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํในการประกอบอาชีพแกํสมาชิก เชํนการฝึกสอนทักษะ
อาชีพ การแขํงขันการดัดแปลงผลผลิต ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 11 หมู่บ้านหรือชุมชน มีการออมที่มีหลายรูปแบบ
การออม หมายถึง การประหยัด การเก็บหอมรอมริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะประหยัดหรือเก็บหอม
รอมริบ ได๎แกํ ทรัพย์สินเงินทอง การใช๎สิ่งมีคํามีคุณทั้งหลายอยํางระมัดระวัง อยํางไมํประมาท อยํางมีเหตุมีผล ทั้งในตน
และนอกตน การออมมิได๎มุํงที่ออมเงินอยํางเดียว แตํหมายถึง การออมชีวิตตนเอง และปัจจัยในการดํารงชีพทุกอยําง การ
ออมจะเกิดได๎ก็เพราะคนได๎รับการศึกษาเรียนรู๎
ให๎ความสําคัญ ความจําเป็น และได๎รับผลหรือคุณประโยชน์ที่เกิด
จากการออม เมื่อเวลาผํานไป เกิดการคิดได๎ ทําได๎เอง และสอนผู๎อื่นตํอไป การออมจึงเป็นเรื่องของการศึกษา การพัฒนา
ชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ การฝึกให๎รู๎ ให๎คิด และให๎ทําในสิ่งดีมีประโยชน์ นอกจากการออมเงิน แล๎วยังรวมถึง การ
ออมทรัพยากรธรรมชาติมีปุาไม๎ แหลํงน้ํา แหลํงดิน เพื่อใช๎เป็นแหลํงบํารุงรักษาชีวิตของคนในชุมชนด๎วย
ดังนั้นการออม จึงเป็นการกระทําของประชาชนในชุมชน ในการจัดการกับรายได๎ที่เมื่อหักรายจํายแล๎วจะมีสํวน
ซึ่งเหลืออยูํ และนําสํวนของรายได๎ที่เหลืออยูํซึ่งไมํได๎ถูกใช๎สอยไปเก็บไว๎ในรูปแบบ สถานที่ตํางๆ เชํน กระปุกออมสิน
สลากออมสิน ฝากธนาคาร กรมทันธ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์ กองทุนทาง
การเงินตํางๆ หรือรูปแบบอื่นที่เป็นการออมเงิน ฯลฯ หรือชุมชนมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการจัดเป็นสวัสดิการระยะยาว เชํน
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ครัวเรือนต๎องปลูกต๎นไม๎เมื่อมีเด็กเกิดใหมํ จํานวนหนึ่งในปุาสํวนกลาง โดยครัวเรือนสามารถนําไมํในปุามาใช๎งานได๎ก็
ตํอเมื่อเด็กคนนั้นอายุครบ 20 ปี เมื่อแตํงงานต๎องการจะสร๎างบ๎านแยกครอบครัวใหมํ ในจํานวนที่ตกลงกันซึ่งอาจน๎อยกวํา
จํานวนที่ปลูก เป็นการออมปุาไว๎ใช๎ประโยชน์จากไม๎ เป็นต๎น
ตัวชี้วัดที่ 12 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการดาเนินการสร้างรายได้ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบกิจการด๎วยหลักสามัคคีธรรมของชุมชน โดยชุมชนในการผลิตสินค๎า การ
ให๎บริการและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู๎ การพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน ด๎วยการนําทุนของชุมชนมา
ดําเนินการเพื่อสร๎างรายได๎ โดยใช๎รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ไมํวําจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคล
กํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎เป็นกิจกรรมของชุมชนที่สร๎างรายได๎ให๎กับ
สมาชิกในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 13 หมู่บ้านมีระบบฐานข้อมูลชุมชน
หมายถึง ชุมชนมีข๎อมูลที่ดี และระบบการนํามาใช๎โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎าถึงเพื่อใช๎ประโยชน์ได๎ ควรเป็น
ข๎อมูลที่มีคุณลักษณะดังนี้ ข๎อมูลที่มีความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ ( accuracy) ข๎อมูลตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎
(relevancy) ข๎อมูลมีความทันสมัย (timeliness) ทั้งนี้การจะได๎ข๎อมูลที่ดีมาใช๎งานในชุมชนนั้นขึ้นกับวิธีการที่ใช๎ในการ
ควบคุมข๎อมูลนําเข๎าคือการสร๎างแบบสํารวจ การจัดเก็บ การรวบรวมข๎อมูล ทันเวลาเพื่อการใช๎งานข๎อมูลที่ทันสมัยและ
การควบคุมการประมวลผล คือ การคํานวณ ประมวลผล การวิเคราะห์ จําแนกแยกกลุํม การควบคุมข๎อมูลนําเข๎าและ
การควบคุมการประมวลผล เป็นการกระทําเพื่อให๎เกิดความมั่นใจวําข๎อมูลนําเข๎ามีความถูกต๎อง เป็นข๎อมูลที่ทันสมัย ได๎ซึ่ง
จะมีผลตํอการประมวลผลได๎นําเชื่อถือด๎วย เพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถนําเอาผลลัพธ์ที่ได๎ไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
เป็นข๎อมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อใช๎ในการพัฒนาประเทศ ใช๎โดยทั่วๆ ไป ทุกพื้นที่ ข๎อมูลของหนํวยงาน เชํน จปฐ. กชช 2 ค
บัญชีรับ – จํายครัวเรือน ข๎อมูลด๎านการเกษตร ข๎อมูลด๎านสุขภาพ ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ การตลาด หรืออาจเป็นข๎อมูลที่
หมูํบ๎านหรือชุมชนจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใช๎ประโยชน์ตามสถานการณ์
ดังนั้น การดําเนินงานของหมูํบ๎านหรือชุมชนจึงพิจารณาถึงระบบการจัดเก็บ
ต้องทาทุกขั้นตอน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. การเตรียมการ มีการประชุมสร๎างความเข๎าใจกับผู๎เกี่ยวข๎องให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันในเนื้อหาของแบบ
สํารวจ รูปแบบ วิธีการจัดเก็บ บทบาทของอาสาสมัครผู๎จัดเก็บ สํารวจข๎อมูล
2. การจัดเก็บ เพื่อสร๎างการมีสํวนรวมและแบํงงานกันทํา พร๎อมทั้งชํวยตรวจสอบข๎อมูลไปพร๎อมกันจึงควรเป็น
อาสาสมัครในชุมชน
3. การคํานวณและประมวลผล รูปแบบที่คนในชุมชนสามารถเข๎าใจและมีสํวนรํวมได๎หรือการใช๎เครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส์ชํวย
4. การประชาคมเพื่อรับรองผล เป็นการนําเสนอข๎อมูลที่สํารวจ และประมวลผลได๎ มาแจ๎งให๎กับประชาชนใน
ชุมชนทราบเพื่อตรวจสอบ รับรองผล และเป็นการรับรู๎ถึงสภาพของชุมชนรํวมกัน เป็นจุดเริ่มในการเรียนรู๎ศักยภาพของ
ชุมชนไปใช๎แก๎ปัญหาพัฒนาตํอไป
5.บันทึกจัดเก็บข๎อมูลเพื่อพร๎อมสําหรับการนําไปใช๎ประโยชน์ และจัดทําสําเนาข๎อมูลจัดเก็บไว๎ที่ศูนย์เรียนรู๎ของ
หมูํบ๎านหรือชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 14 หมู่บ้านหรือชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนชุมชน
การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลและแผนชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการของหมูํบ๎านหรือชุมชน บนพื้นฐานความรู๎
และการใช๎ข๎อมูลในการตัดสินใจ โดยการจัดการประชุมประชาคมในหมูํบ๎านหรือชุมชน แล๎วนําข๎อมูลของจากระบบ
ฐานข๎อมูลมาใช๎ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดหมายเหตุการณ์ เพื่อการคิดตัดสินใจกําหนดเป็นเปูาหมายทิศทาง เลือก
แนวทาง วิธีการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนา ทั้งนี้ ข๎อมูลสามารถใช๎ในการรํวมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ใช๎ทําแผนพัฒนา
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กลุํมและองค์กรที่มีอยูํในชุมชน หรือเครือขํายของชุมชน
พร๎อมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมในแผนชุมชน ด๎วยรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจกรรมจากแผนให๎สามารถนําไปใช๎ปฏิบัติได๎จริง อาจแบํงงานกัน
รับผิดชอบในการประสานหาความสนับสนุนในรูปแบตํางๆ จนกิจกรรมดําเนินไปได๎
ตัวชี้วัดที่ 15 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นองค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลในท๎องถิ่น
รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่มีอยูํในท๎องถิ่น
นั้นๆ แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ
ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลท๎องถิ่น เชํน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช๎ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม๎ หิน โลหะ แก๎ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง
เป็นต๎น
ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เชํน
เรื่องเลําพื้นบ๎าน กวีนิพนธ์พื้นบ๎าน ปริศนาพื้นบ๎าน เพลง
พื้นบ๎าน ดนตรีพื้นบ๎าน การฟูอนรําพื้นบ๎าน ละครพื้นบ๎าน จิตรกรรมพื้นบ๎าน ประติมากรรมพื้นบ๎าน หัตถกรรมพื้นบ๎าน
เครื่องแตํงกายพื้นบ๎าน และสิ่งทอพื้นบ๎าน เป็นต๎น
หมูํบ๎านชุมชนต๎องจัดกระบวนการดังนี้
ทุกขั้นตอน ค๎นหา สืบค๎น จดบันทึก รวบรวมความรู๎ ภูมิปัญญา จัดเป็น
หมวดหมูํ กิจกรรมการเพื่อการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อถํายทอดและสืบทอด การพัฒนาตํอยอดภูมิปัญญาของชุมชน
ปรับปรุงให๎เกิดความเข๎าใจงาน สามารถนําไปปรับประยุกต์ให๎งานเพื่อเพิ่มคุณคําหรือเพิ่มมูลคํา เชํน การถํายทอดการจัก
สารไม๎ไผํ ให๎กับเยาวชน แล๎วสามารถ ปรับปรุงรูปแบบ เป็นเครื่องใช๎ ชนิดอื่นๆ เชํน โคมไฟ แจกัน หรือการเผยแพรํวิธีใช๎
พืชสมุนไพร นําไปสูํการปรับปรุง ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบตํางๆ เชํน เป็นเจล เป็นของเหลว เป็นเคปซูล เพื่อใช๎สะดวก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการบันทึกภูมิปัญญาเป็นชุดความรู๎เก็บไว๎ที่ศูนย์เรียนรู๎ชุมชน ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 16 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู๎ หมายถึง สถานที่ที่ชุมชนใช๎เป็นศูนย์กลางรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ของชุมชน เพื่อสร๎างโอกาส
และสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎สําหรับประชาชนในชุมชน การถํายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม คํานิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหลํงบริการชุมชนด๎านตําง ๆ เชํน การจัดกิจกรรมที่
สอดคล๎องกับความต๎องการเรียนรู๎ของชุมชน โดยเน๎นการสร๎างนิสัยการเรียนรู๎เพื่อวิถีชีวิต ดําเนินการโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน หวังผลการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง กํอให๎เกิดความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน ซึ่งอาจเป็นแหลํงเรียนรู๎
แหลํงเรียนรู๎ หมายถึง สถานที่ที่เหมาะสมในการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กับผู๎ที่มีประสบการณ์ ความรู๎ มีความ
ชํานาญ ภูมิปัญญาเฉพาะด๎าน อาจเป็นบ๎านพัก พื้นที่ปฏิบัติงาน สวน ไรํ นา แปลงทดลอง ลานกลางบ๎าน เป็นต๎น
ชุมชนที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ หมายถึง ชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นความรู๎ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการ
เรียนรู๎ในชุมชนเป็นประจํา สามารถถํายทอดความรู๎ประสบการณ์ ตัวอยําง ตัวแบบ ในด๎านกระบวนการพัฒนา การบริหาร
จัดการ วิธีการทํางานที่ประสบผลสําเร็จเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นเพื่อการสร๎างภูมิคุ๎มกันกับประชาชนในการคาดหมายเหตุการณ์ด๎วยความรู๎ หมูํบ๎านมีการจัดสถานที่
สําหรับเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎คนในและคนนอกหมูํบ๎านได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ เรียนรู๎ องค์ความรู๎และใช๎ความรู๎ในการดํารงชีวิต
และเป็นแบบอยํางในการขยายความรู๎สูํสังคมภายนอก หมูํบ๎านหรือชุมชนมีการจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู๎ และมี
การใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ให๎แกํคนในและนอกหมูํบ๎าน
ตัวชี้วัดที่ 17 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ อาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ ที่เกี่ยวข๎องกับจักรกล อุตสาหกรรม การเกษตร เครื่องใช๎สําหรับการทําให๎การประกอบอาชีพงํายขึ้น
การเรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหมํๆ โดยคนในชุมชนหรือนอกชุมชน คือการจัดกิจกรรมเพื่อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู๎ในการปรับประยุกต์ ใช๎งานหรือสร๎างสิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ หรือเรียนรู๎รํวมกันในการ
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ทดลองใช๎ความรู๎ใหมํหรือสิ่งประดิษฐ์ใหมํ ดัดแปลงเพื่อใช๎ให๎เหมาะกับงานประจํา ซึ่งอาจเป็นการฝึกอบรม การจัดการ
ประชุมเฉพาะด๎าน การถํายทอดความรู๎ผํานชํองทางตํางๆในชุมชน กิจกรรมการสาธิต การเรียนรู๎จากเครือขํายทั้งในและ
นอกชุมชน เป็นต๎น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะต๎องไมํเป็นต๎นทุนที่สูงเกินความสามารถของครัวเรือนจะมีไว๎ใช๎ได๎และสํงผลให๎
เดือดร๎อนตํอฐานะทางเศรษฐกิจ พร๎อมทั้งนําไปใช๎งานอยํางเหมาะสม คือเพื่อการเพิ่มมูลคําให๎กับการประกอบกิจการ
ประจําของครัวเรือนอยํางคุ๎มคํา
ตัวชี้วัดที่ 18 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา
เครือขําย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการทํางานของกลุํมบุคคลหรือ กลุํม องค์กรหลาย
องค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเปูาหมาย มีกลุํมสมาชิกของตนเอง ที่มีความคิด มีปัญหา มีความต๎องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เหมือนกันหรือคล๎ายกัน มาติดตํอประสานงานแลกเปลี่ยนขําวสารหรือรํวมกันทํากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลาย
อยําง มีการจัดระเบียบโครงสร๎างของคนในเครือขํายด๎วยความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือขํายต๎อง
เป็นไปโดยสมัครใจ เทําเทียมกันภายใต๎พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน เพื่อแก๎ไขปัญหา
หรือสนองความต๎องการในเรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการทํางานรํวมกันบนพื้นฐานของความเทําเทียมกัน เคารพซึ่งกันและ
กัน มากกวําการเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู๎มีอํานาจสั่งการ การติดตํออาจทําได๎ทั้งที่ผํานศูนย์กลางแมํขํายหรือแกนนํา หรือ
อาจจะไมํมีแมํขํายหรือแกนนําแตํจะทําการติดตํอโดยตรงระหวํางกลุํม ซึ่งจะมีเป็นการจัดโครงสร๎างมีรูปแบบที่คนหรือ
องค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระโดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็นหรือเป็น
โครงสร๎างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนก็ได๎
การรวมตัวกันของกลุํม องค์กร ตําง ๆ ทั้งที่อยูํในชุมชนและจากภายนอกชุมชน เพื่อประสานงานและกระตุ๎น
ให๎
เกิดการพัฒนางาน อาจโดยวิธีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การทํากิจกรรมรํวมกัน การขยายกิจกรรม การให๎การ
สนับสนุนด๎านวิชาการ เงินลงทุน หรืออื่น ๆ ที่กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนากลุํม องค์กรในเครือขําย ให๎มีความ
เข๎มแข็ง ทั้งนี้ต๎องมีผู๎ประสานงาน รับผิดชอบ รํวมกันของสมาชิกกลุํม องค์เครือขําย และมีสํวนรํวมในการดําเนิน
กิจกรรม เชํน เครือขํายกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต เครือขํายหมูํบ๎าน กข.คจ. เครือขํายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู๎ในการพัฒนาที่รวดเร็วและมีพลังในการทํางานให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสูํเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎อยํางรวดเร็ว หมูํบ๎านหรือชุมชน จึงต๎องมีกระบวนการเชื่อมโยงเครือขํายหนํวยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งในระดับ
กลุํมและหรือระดับหมูํบ๎านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลขําวสาร ประสานงานและทํากิจกรรมตํางๆ เชํนการประชุม
รํวมกัน กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอบรมสร๎างความรู๎ให๎กันและกัน การทํากิจกรรมเพื่อการเพิ่ม
ความรู๎ความชํานาญรํวมกัน ผํานชํองทางการสื่อสารตํางๆ และหลากหลายรูปแบบ
ตัวชี้วัดที่ 19 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการปฏิบัติตามหลักการของการพึ่งตนเอง
การพึ่งตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของคนในหมูํบ๎านหรือชุมชน มีความรู๎ ที่จะคิดเป็น มีความสามารถที่ดําเนิน
ชีวิตด๎วยกิจกรรมที่ครัวเรือนกระทําได๎ด๎วยตัวเองอยํางสมดุล พอประมาณ พอดีในชีวิต คือจัดชีวิตให๎สอดคล๎องกับสิ่ง
ตํางๆ อยํางเหมาะสมทั้งกับคน สังคม สิ่งแวดล๎อม ทําเป็น แก๎ปัญหาเป็น เพื่อสร๎างกิจกรรมสําหรับความมั่นคงในชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต ไมํจําเป็นต๎องอาศัยคนอื่นมากเกินไป สามารถที่จะคิด ตัดสินใจที่จะกระทําการใดใดเพื่อความสุข
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม อยํางอิสระ หมูํบ๎านหรือชุมชนจะสํงเสริมการคิด ได๎ ทําเป็น แก๎ปัญหารํวมกันของคนใน
ชุมชน ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู๎ตนเอง รู๎สภาพของชุมชนจากข๎อมูลของชุมชนที่คนในชุมชนชํวยกันค๎นหา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กําหนดเปูาหมาย เลือกกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ปูองกันและแก๎ปัญหา รํวมกันของคนทั้งชุมชน ที่
ชุมชนคิดและดําเนินการด๎วยตนเอง ซึ่งอาจขอรับความรู๎ วิธีการจากภายนอกได๎ เชํน กระบวนการแผนชุมชน หรือ
กิจกรรมอื่นที่จะทําให๎รู๎คิด เกิดการทํางานและแก๎ปัญหาได๎ด๎วย
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ตัวเอง
ตัวชี้วัดที่ 20 หมู่บ้านหรือชุมชนมีจิตสานึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมายความรวมกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษย์
หรือมีอยูํตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ใช๎แล๎วหมดไปหรือใช๎แล๎วไมํหมดไปก็ตาม เชํน อากาศ ดิน หิน แรํธาตุ น้ํา ห๎วย หนอง
คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพันธุ์สัตว์ตําง ๆ ภาชนะเครื่องใช๎ตําง ๆ และอื่นๆ สิ่งแวดล๎อมดังกลําวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสําคัญยิ่งที่ทําให๎สิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร๎างและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
หมูํบ๎านหรือชุมชนจะต๎องชักชวนสร๎างความรู๎ สร๎างจิตสํานึกรัก เพื่อรักษา และความตระหนักในการมีอยูํและ
นํามาใช๎งานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ด๎วยการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎ให๎กับคนในชุมชน ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํนการอบรม
การศึกษาดูงาน การนําผู๎ที่มีความรู๎และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มาให๎ความรู๎
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูตํางๆ เชํน การสํารวจพันธุ์ไม๎ สมุนไพร ตรวจสภาพพื้นที่ ตรวจคุณภาพแหลํง
น้ํา หรือการให๎ความรู๎ผํานชํองทางตํางๆ ที่ชุมชนมีและใช๎ เชํน หอกระจายขําว เสียงตามสาย การประชุมประจําเดือน
ฯลฯ
ทั้งนี้ หมูํบ๎านหรือชุมชนต๎องจัดให๎มีแผนในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ
หมูํบ๎านหรือชุมชน เพื่อการใช๎งานอยํางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 21 หมู่บ้านหรือชุมชนมีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
หมูํบ๎านหรือชุมชน มีกลุํมหรือองค์กรที่คนในหมูํบ๎านรํวมกันทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และเชื่อมโยง เป็นเครือขําย กับกลุํม/องค์กรด๎านสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการยึดหลักการมีสํวน
รํวม เชํน กลุํมผู๎ใช๎น้ํา รักษาน้ําฯ ปุาชุมชนต๎นน้ํา กลุํมจัดการขยะ กลุํมอนุรักษ์ดิน เป็นต๎น
หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการเชื่อมโยงเป็นเครือขํายด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ข๎อมูลขําวสาร มีการทํากิจกรรมรํวมกัน ของแตํละกลุํมทั้งในและนอกหมูํบ๎านหรือชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 22 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
พลังงานทดแทน โดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่มีอยูํทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนพลังงานที่ใช๎อยูํใน
ปัจจุบัน อยํางเชํน ปิโตเลียม หรือถํานหิน ได๎อยํางไมํจํากัด หรืออาจเป็นแหลํงพลังงานที่ใช๎แล๎วสามารถหมุนเวียนมาใช๎ได๎
อีก เรียกวํา พลังงานหมุนเวียน ตัวอยําง พลังงานทดแทนที่สําคัญเชํนแสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล กระแสน้ํา ความร๎อนจาก
ใต๎ผิวโลก หลังงานจากกระบวนการชีวภาพ เชํน บํอก๏าซชีวภาพ เชื้อเพลงจากพืช หรือใบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช๎แล๎ว
หมูํบ๎านหรือชุมชนมีการสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง ทดสอบ
พัฒนา และสาธิต ให๎ประชาชนเลือกใช๎ตลอดจนสํงเสริมและเผยแพรํพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด
ไมํมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และเป็นแหลํงพลังงานที่มีอยูํในท๎องถิ่น เพื่อให๎มีการผลิต และการใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลาย
มีความเหมาะสมทั้งทางด๎านเทคนิค เศรษฐกิจ สภาพแวดล๎อมและสังคม ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช๎ และ
อุปกรณ์เพื่อการใช๎งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด๎วย
หมูํบ๎านหรือชุมชน จัดให๎มีกิจกรรมรณรงค์ สร๎างจิตสํานึกการใช๎พลังงานอยํางพอประมาณ ในครัวเรือน
สามารถดําเนินการได๎เอง เชํน การลดการใช๎พลังงานไฟฟูา เชํน การเปลี่ยนหลอดเป็นหลอดไฟฟูาแบบประหยัดพลังงาน
การปิดไฟฟูาที่ไมํจําเป็น ปรับซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาที่ใช๎พลังงานมาก การลดการใช๎พลังงานจากเชื้อเพลิง เชํน สูบน้ําด๎วยการ
ใช๎กังหันลม หรือพลังงานจากแรงคน การเดิน การใช๎จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางที่ระยะทางไมํไกล หรือการ
ประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นที่มีผลตํอสังคมอื่นๆ เชํนประหยัดการใช๎น้ําประปา สามารถชํวยชาติลดการใช๎ไฟฟูาหรือ
น้ํามันในการผลิตน้ําประปาได๎ เป็นต๎น การผลิตและใช๎พลังงานในรูปแบบอื่นๆ เชํน การผลิตพลังงานจากสัตว์จากพืช ใน
รูปแบบตํางๆ ซึ่งหมูํบ๎านหรือชุมชนอาจจัดการรณรงค์การประหยัดพลบังงาน เป็นกิจกรรมประจําปี หรือกิจกรรมในวัน
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สําคัญเพื่อสํงเสริมการลดการใช๎พลังงาน เชํน การปิดไฟฟูาพร๎อมกันทั้งหมูํบ๎าน ในชํวงเวลาหนึ่ง เพื่อให๎เห็นคุณคําของ
พลังงาน หรือกิจกรรมอื่นที่รํวมกันทําทั้งหมูํบ๎าน
ตัวชี้วัดที่ 23 หมู่บ้านหรือชุมชนมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูํบ๎านมีกระบวนการเรียนรู๎ มีการพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎เกิดรายได๎อยํางยั่งยืน มีกิจกรรมการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิด
รายได๎อยํางยั่งยืน เชํน หมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงหัตถกรรม เชิงเกษตร อนุรักษ์ ด๎วยการบริหารจัดการที่สอดคล๎องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ภูมิปัญญาที่เป็นของชุมชน ตัวอยํางเชํน ชุมชนมีปุาของชุมชน และคนในชุมชน
อาศัยผลิตภัณฑ์จากปุามาใช๎อุปโภค บริโภค หมูํบ๎านหรือชุมชน จึงจัดการออกกฎ ระเบียบการใช๎ประโยชน์จากปุา มี
การบํารุงรักษา เว๎นชํวงการเข๎าไปทําประโยชน์ นําผลิตผลจากปุามาเปลี่ยนสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีราคามีมูลคําเพิ่ม
รายได๎ เป็นต๎น หรือชุมชนที่มีสถานที่ ทัศนียภาพสวยงามเหมาะแกํการหยํอนใจ หรือเหมาะแกํการฟื้นฟูสุขภาพรํางกาย
ชุมก็บริหารจัดการให๎เป็นชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพหรือชุมชนเพื่อการพักผํอนหยํอนใจอื่นๆ ตามพื้นฐานภูมิ
สังคมในแตํละชุมชน หรือการนําวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาเพื่อการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ตํางๆ การทําปุ๋ยหมัก
การทําน้ําส๎มควันไม๎ ฯลฯ

การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH)
แนวทางดาเนินการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม
1. การเตรียมการจัดประชุม
1.1 ผู๎นําการประชุม หรือวิทยากรกระบวนการ ในการจัดประเมิน ต๎องทําความเข๎าใจในกระบวนการ ขั้นตอน
การจัดการประชุม รวมทั้งต๎องศึกษารายละเอียด ความหมายของตัวชี้วัด เตรียมคําถามที่สามารถสร๎างความเข๎าใจหรือ
สื่อสารกับผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ตรง และเหมาะสมสําหรับกลุํมคนในแตํละท๎องถิ่น
1.2 คณะวิทยากรกระบวนการ ต๎องทําความเข๎าใจกับทีมงาน สร๎างความเข๎าใจในขั้นตอน ประเด็นคําถามและ
การใช๎เครื่องมือ แบํงงานให๎ทุกคนในทีมวิทยากรมีบทบาทหน๎าที่และสามารถทํางานแทนกันได๎ การจัดสถานที่ ควรจัดเป็น
รูปครึ่งวงกลม 1 – 2 แถว ไมํควรซ๎อนกันหลายชั้น เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีสํวนรํวมมากที่สุด และสามารถเคลื่อนไหวได๎
สะดวก เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช๎งานตามกระบวนการที่ได๎ออกแบบไว๎ ให๎เพียงพอ
1.3 พัฒนากรผู๎รับผิดชอบประสานตําบล ต๎องมีการเตรียมความพร๎อมชุมชนลํวงหน๎า โดยการประชาสัมพันธ์
สร๎างความเข๎าใจตํอประชาชนในการเข๎ารํวมประชุม เตรียมข๎อมูล ความเป็นจริงของชุมชนเพื่อรํวมกันตัดสินใจในการ
ประเมิน หรือการประสาน คัดเลือกตัวแทนชุมชน
1.4 กลุํมเปูาหมาย ควรเป็นตัวแทนของทุกครัวเรือนในหมูํบ๎าน หรือตัวแทนของหมูํบ๎าน
ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎นํา
ท๎องถิ่น ผู๎นําท๎องที่ ผู๎นํากลุํม (ถือวําเป็นตัวแทนกลุํมอาชีพและผู๎แทนกลุํมคน) ผู๎นําคุ๎มหรือ กลุํมบ๎าน

2. การจัดการประชุม
2.1 แนะนําทําความรู๎จัก สร๎างบรรยากาศของความเป็นกันเอง ระหวํางทีมวิทยากรกระบวนการกับชาวบ๎านที่
เข๎ารํวมประชุม
2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและสร๎างความรู๎สึกปลอดภัยในการประเมิน หมายถึง ทําให๎ที่ประชุม
รู๎สึกวําการประเมินในครั้งนี้ ทําเพื่อให๎ชุมชนได๎ทราบความรู๎สึกของคนในชุมชน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการพัฒนาตํางๆ
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ที่ได๎ทําผํานมา วําสํงผลตํอความรู๎สึกเป็นสุข ความพอใจ สบายใจ หมดหํวง ไร๎กังวล ตํอสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัวและในชุมชน มากน๎อยเพียงใด ดังนั้นการประเมินจึงเป็นการกระทําโดยชุมชนเพื่อผลตํอชุมชนโดยตรง
ไมํเกี่ยวข๎องกับการประกวด แขํงขันกับใคร (เกณฑ์ 6 x2 เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4ด้าน 23 ตัวชี้วัด )
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินในเชิงปริมาณ)
2.3 วิธีการประเมิน ซึ่งประกอบด๎วย

2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินแต่ละองค์ประกอบเป็นรายตัวชี้วัด
1. ประเมินเป็นรายตัวชี้วัด วิทยากรกระบวนการจะอธิบายความหมายของตัวชี้วัดแตํละตัวในแตํละ
องค์ประกอบให๎ที่ประชุมเข๎าใจ
2. ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัด นั้นๆ วํามี สถานการณ์และกิจกรรมอะไร หรือพฤติกรรมการปฏิบัติ
อยํางไร ที่ทําให๎ตัวชี้วัดนั้นเกิดขึ้นจริงแล๎วมีความสุข จากนั้นให๎ที่ประชุมให๎คะแนนจากสถานการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม
ตํางๆ ที่เสนอมาวํา ปัจจุบันมีสภาพเป็นอยํางไร ยังสร๎างความไมํสะดวก ไมํสบาย ไมํพอใจ ทําให๎เป็นกังวลอยูํหรือไมํ มาก
หรือน๎อย ถ๎าเป็นมากแสดงวํามี ความสุขน้อย จะต้องให้คะแนนต่า แตํถ๎าเป็นไปใน ทิศทางตรงข๎ามก็จะมี ความสุขมาก
ต้องให้คะแนนสูง
เชํน องค์ประกอบที่ 1.การมีสุขภาวะ ตัวชี้วัดที่
1.1 ถ๎าทํานมีความรู๎ในการสร๎างสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรงไมํ
เจ็บปุวย มีอายุยืนนาน หมายถึง ประชาชนในหมูํบ๎านมีความรู๎เข๎าใจและปฏิบัติตามหลักโภชนาการ ไมํเป็นโรคทั้งติดตํอ
และไมํติดตํอ มีหลักประกันสุขภาพ มีโอกาสได๎รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาล อยํางสะดวก
ถามที่ประชุมวํา “ในหมูํบ๎านของเรา มีอะไรที่จะยืนยันวําตัวชี้วัดนี้จะเป็นไปได๎จริง” นําคําตอบที่ได๎มาเป็น
เกณฑ์พิจาณา ให๎คะแนน โดยคําตอบที่ได๎อาจเป็น
- ได๎รับความรู๎การ
ดูแลสุขภาพจาก อสม.ทุกเดือน
- จัดเวทีการเรียนรู๎เรื่องการรักษาสุขภาพในชุมชน เป็นประจํา
- รับประทานอาหารไร๎สารพิษจากการปลูกพืช ผัก ไว๎กินเอง
- มีกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันทุกคน เป็นต๎น
เมื่อนําเหตุผลจากการทํากิจกรรม และการปฏิบัติตน ข๎างต๎นที่ให๎มาทั้งหมด มีความรู๎สึกอยํางไร พอใจ สบาย
ใจ สะดวก หรือวําเป็นหํวง กังวล อยํางไร ควรได๎คําคะแนนความสุขเทําไร จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (คะแนนความสุข
ต่ําสุดคือ 1 ความสุขสูงสุดคือ 5 คะแนน) วิธีการให๎คะแนนตามกติกาที่ได๎ตกลงกันไว๎
3. ที่ประชุมอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่คิดวําจําเป็นหรือเหมาะสมตํอการใช๎งานสําหรับหมูํบ๎าน/ชุมชน
ได๎ตามที่ต๎องการ อาจเพิ่มในองค์ประกอบเดิมหรือเพิ่มองค์ประกอบใหมํก็ได๎ เมื่อเพิ่มเติมแล๎วให๎ใช๎วิธีการประเมิน ให๎
คะแนนเชํนเดียวกันกับตัวชี้วัดเดิม
4. วิธีการให้คะแนน
ให๎เป็นแนวทางที่ทีมวิทยากรเห็นวําเหมาะสมและถนัด ซึ่งทําได๎หลายวิธี เชํน
1) การยกมือให๎คะแนนซึ่งเป็นวิธีที่งําย ใช๎วัสดุอุปกรณ์น๎อยแตํมีผลเสียคือมักจะให๎คะแนนตามกันหรือมีการ
ควบคุมกํากับจากผู๎หนึ่งผู๎ใดได๎ และใช๎เวลามากต๎องยกมือถึง 5 ครั้งในหนึ่งตัวชี้วัด
2) การยกปูายด๎วยกระดาษสี 5 สีโดยเขียนหมายเลขคะแนนกํากับไว๎ 1 สี 1 ระดับคะแนน เมื่อเวลาให๎คะแนน
ให๎ยกพร๎อมกัน ทีมงานชํวยกันนับคะแนนวําแตํละข๎อมีผู๎ให๎คะแนนใด จํานวนเทําไหรํ โดยยกปูายคะแนนครั้งเดียวในแตํละ
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ตัวชี้วัด ไมํเสียเวลาเหมือนการยกมือ ข๎อเสียคือต๎องเตรียมอุปกรณ์มากยิ่งผู๎เข๎ารํวมประชุมจํานวนมากเพราะต๎องทําให๎
เทํากับจํานวนผู๎เข๎าประชุม
3) การใช๎สติกเกอร์หรือเข็มหมุดปักบนแผํนชาร์ทเพื่อให๎คะแนน
กรณีใช๎แผํนแผนผังใยแมงมุม
(Spider diagram) ที่แสดงรวมทุกตัวชี้วัด แล๎วลงคะแนนไปครั้งละตัวชี้วัด ซึ่ง
ผู๎เข๎ารํวมประชุมต๎องออกมาติดสติกเกอร์ หรือปักหมุดให๎คะแนนด๎วยตนเอง ต๎องเดินหลายรอบและต๎องไปรอตํอคิวเพื่อให๎
คะแนน ซึ่งอาจจะติดผิดพลาดไมํตรงกับชํองให๎คะแนนที่ถูกต๎อง วิทยากรต๎องกํากับและแนะนําอยํางใกล๎ชิด
กรณีใช๎วิธีแบํงกลุํมออกตามองค์ประกอบของตัวชี้วัด หลังจากทําความเข๎าใจและกําหนดเกณฑ์การพิจารณา
ในแตํละตัวชี้วัดในห๎องประชุมรวมแล๎ว แบํงผู๎เข๎าประชุมออกเป็นกลุํมเทําๆ กัน เข๎าประจํากลุํมเพื่อให๎คะแนนในแตํละ
องค์ประกอบ ทีมวิทยากรต๎องเตรียมแผํนแผนผังใยแมงมุม (Spider diagram) ตัวชี้วัดขององค์ประกอบนั้นไว๎ให๎พร๎อม ให๎
เวลาในแตํละกลุํมสําหรับการลงคะแนนทุกตัวชี้วัด โดยมีทีมวิทยากรประจํากลุํมชํวยเหลือ ทําความเข๎าใจเพิ่มเติม เมื่อหมด
เวลาจึงเคลื่อนย๎ายไปพร๎อมกัน เพื่อลงคะแนนในองค์ประกอบอื่นๆ ตํอไป ทุกคนต๎องได๎ลงคะแนนครบทุกองค์ประกอบ ทุก
ตัวชี้วัด หลังจากนั้นจึงนําคะแนนทุกองค์ประกอบมารวมเป็นหนึ่งเดียวในแผนผังใยแมงมุม (Spider diagram)รวม ซึ่งจะทํา
ให๎เห็นเส๎นกราฟรวมของทุกองค์ประกอบ
5. การคิดคะแนน กรณีให๎คะแนนเป็นรายตัวชี้วัด
1) ในการตัดสินใจให๎คะแนนของที่ประชุมในแตํละตัวชี้วัด หากที่ประชุมสามารถสร๎างการแลกเปลี่ยนเหตุผล
กันให๎เกิดการยอมรับในคําคะแนนเดียวโดยไมํต๎องออกเสียงลงคะแนนก็จะเป็นฉันทามติเดียวกัน แตํจะใช๎เวลาในการ
พิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนกันมาก
2) ในการออกเสียงลงคะแนนด๎วยวิธียกมือ ติดสติกเกอร์ หรือปักเข็มหมุด หรือวิธีอื่นๆ ที่ต๎องใช๎แจงนับความถี่
เพื่อหาคําเฉลี่ยในแตํละตัวชี้วัด ให๎ คํานวณโดย ใช๎คําคะแนน คูณด๎วยจํานวนคนที่ให๎คะแนน ในคะแนนนั้น บวกด๎วยคํา
คะแนนอื่นทุกคํา หารด๎วยจํานวนผู๎ให๎คะแนนในข๎อนั้นเชํน ผู๎เข๎าประชุม 100 คน มีผู๎ให๎คะแนนในตัวชี้วัดหนึ่งดังนี้ ผู๎ให๎
คะแนน 1 จํานวน 10 คน ผู๎ให๎คะแนน 2 จํานวน 10 คน ผู๎ให๎คะแนน 3 จํานวน 10 คน ผู๎ให๎คะแนน 4 จํานวน 30 คน
ผู๎ให๎คะแนน 5 จํานวน 40 คน การคํานวณ ดังนี้ (1 X10) + (2X10) + (3X10) + (4X30) + (5X40) หารด๎วย 100 (จํานวนผู๎ออก
เสียงทั้งหมด) เทํากับ 3.8 คือ คําคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดนั้น
คะแนน

1

2

3

4

5

รวม

จ่านวนคน

10

10

10

30

40

100

คิดคะแนน

1x10=10

2x10=20

3x10=30

4x30=120

5x40=200

380/100=3.8 คะแนน

กรณีการคิดคะแนนเป็นรายองค์ประกอบ หากให๎ที่ประชุมให๎คะแนนครั้งละองค์ประกอบ ให๎นําคํา
คะแนนของทุกตัวชี้วัดในองค์ประกอบมารวมกัน หารด๎วยจํานวนตัวชี้วัดในองค์ประกอบ ใช๎เป็นคําเฉลี่ยในแตํละ
องค์ประกอบนั้น เชํน องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ มีตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ใช๎คะแนนทั้ง ตัวชี้วัดมารวมกันแล๎วหารด๎วย
3 เป็นคะแนนเฉลี่ย
6. เครื่องมือในการประเมิน
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แผนผังใยแมงมุม (Spider diagram) เป็นเครื่องมือแสดงผลการให๎คะแนนในรูปกราฟเส๎นในผังวงกลม เส๎น
วงกลม 5 วงแสดงระดับคะแนน วงใกล๎จุดศูนย์กลางคะแนนต่ําสุด (เป็นทุกข์มาก) วงนอกคะแนนสูงสุด (เป็นสุขมาก) เส๎นที่
เชื่อมตํอจากจุดกึ่งกลางถึงตัวชี้วัดเพื่อแสดงวําเป็นตัวชี้วัดนั้น และปูองกันความสับสนในการลงคะแนน การลงคะแนนอาจ
ให๎ทําเครื่องหมายในชํองวํางเหนือเส๎นในแตํละวงคะแนนหรือบนเส๎นของตัวชี้วัดนั้นๆ
การบันทึกคะแนนลงในแผนผังใยแมงมุม คือ ในการลงคะแนนเป็นรายตัวชี้วัด เมื่อได๎คะแนนที่ตกลงกันแล๎ว
ให๎นําคําคะแนนเขียนลงบนเส๎นของตัวชี้วัดแตํละตัว รวมทั้งคะแนนของแตํละองค์ประกอบ เชํน กรณีใช๎วิธีนับคะแนน ใน
(1) (วิธีการอื่นคะแนนอาจมีคําเป็นจุดทศนิยม) ที่องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ได๎คะแนน 4 , 5 และ 4 ตามลําดับ ให๎ทําเครื่องหมายตรงจุดตัดกันของเส๎นของตัวชี้วัดกับเส๎น
คะแนนที่ได๎ เมื่อทําเครื่องหมายครบทุกตัวชี้วัดแล๎ว ให๎ลากเส๎นจากเครื่องหมายจากตัวชี้วัดหนึ่งไปตัวชี้วัดที่ใกล๎กัน ตํอเนื่อง
จนครบ (ดังที่แสดงในรูป)
ผลคะแนนสามารถ ใช๎เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในแตํละชํวงเวลาได๎ การใช๎เครื่องมือนี้ เพื่อให๎
ผู๎เข๎ารํวมประชุมรู๎สึกเพลิดเพลิน ไมํเป็นทางการนัก สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมได๎แลสามารถเข๎าใจ อํานคําได๎เอง เมื่อสรุป
คะแนนแล๎วจะเห็นแนวทางในการดําเนินการ ทั้งที่ต๎องแก๎ไขปรับปรุงเพราะ คะแนนต่ํา และการพัฒนาเพิ่ม อนุรักษ์สืบ
ทอด เมื่อได๎คะแนนสูงอยูํแล๎ว

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความสุขของหมูํบ๎านรวมทุกตัวชี้วัด
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การประเมินในขั้นตอนนี้ เป็นไปเพื่อสร๎างความมั่นใจในคําคะแนนอีกครั้ง การประเมินในขั้นตอนนี้ไมํ
จําเป็นต๎องนําคําคะแนนจากการประเมินในขั้นตอนที่ 1 มาใช๎ เพราะเป็นการใช๎เครื่องมืออีกชนิดหนึ่ง สําหรับใช๎สร๎างความ
เชื่อมั่นในการประเมินและตรวจสอบความถูกต๎องของการประเมิน ซึ่งจะทําให๎ผู๎ประเมินเปรียบเทียบผลวํามีลักษณะเป็น
อยํางไร เชํน คําคะแนนในการประเมินเป็นรายตัวชี้วัดโดยแผนผังใยแมงมุม มีคําคะแนนสูง แตํคําคะแนนในการประเมิน
รวม โดยปรอทวัดความสุข มีคําคะแนนต่ํา ทําให๎เห็นวํา อาจมีปัจจัยบางประการที่ทําให๎คําคะแนนผกผันกัน เชํน ไมํได๎
ตั้งใจ ไมํเข๎าใจในความหมายของตัวชี้วัด ให๎คะแนนผิด หรืออื่นๆ ในการประเมินเป็นรายตัวชี้วัด รวมทั้งอาจมีเรื่องที่ยังหํวง
กังวล ไมํพอใจ ที่ไมํได๎ระบุไว๎เป็นตัวชี้วัด ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะต๎องซักถามเพื่อหาเหตุผลเพิ่มเติม จึงเป็นการ
ตรวจสอบทิศทางวําเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไมํ มีสาเหตุมาจากอะไร ต๎องเพิ่มเติมอะไรหรือไมํ
วิธีการประเมินและการคิดคําคะแนนความสุขในภาพรวมของชุมชน โดยให๎ที่ประชุมคิดถึงสภาพของ
ชุมชนโดยรวมด๎วยตัวชี้วัดทุกตัวที่ได๎พูดคุย ทําความเข๎าใจกันไปแล๎วเป็นแนวทางพิจารณา ในการให๎คะแนน โดยคิดคํา
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน “ถ๎าคะแนน100 คะแนน ความสุขในหมูํบ๎านของเรามีเทําไร" หาข๎อยุติเป็นตัวเลข
คะแนน เชํน ที่ประชุมมีมติ ให๎เป็นคะแนน 90 จึงนําไปแสดงบนปรอทวัดความสุข เพื่อเ ปรียบเทียบกับระดับความสุขเป็น
การกระตุ๎นให๎เกิดการคิดแก๎ปัญหา ทํากิจกรรมไปสูํเปูาหมายใหมํเพื่อเพิ่มคําคะแนนในการประเมินครั้งตํอไป
เครื่องมือสําหรับการประเมินในขั้นตอนนี้
ใช๎ปรอทวัดความสุข เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎เห็นเปูาหมายการ
พัฒนาในการเพิ่มความสุขมวลรวมของชุมชน โดยคนในชุมชนทั้งหมดเห็นพ๎องต๎องกัน ใช๎ตัวชี้วัดทุกตัวจากขั้นตอนที่ 1 เป็น
เกณฑ์การพิจารณา คะแนนที่ได้จะเห็นถึงระดับความสุขซึ่งจะแสดงวํามีระดับใด เข๎าใกล๎เปูาหมาย ความ “อยูํเย็น เป็นสุข ”
หรือไมํ และต๎องทําอะไร อยํางไรเพื่อให๎ถึงเปูาหมายนั้น

90

ระดับคะแนน 0-20 คะแนน ระดับน๎อยที่สุด (อยูํร๎อน นอนทุกข์) เป็นความรู๎สึกที่เกิดความแร๎นแค๎นในปัจจัย
การดําเนินชีวิตไมํมีความสบาย มีความกังวล อยูํตลอดเวลา
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ระดับคะแนน 21-40 คะแนน ระดับน๎อย (อยูํได๎ คลายทุกข์) เป็นความรู๎สึกที่เกิดจากการที่สามารถปรับตัวใช๎
ปัจจัยการดําเนินชีวิต และการจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได๎บ๎าง ยังมีความกังวลใจ ต๎องการรับการชํวยเหลือ
จากภายนอก
ระดับคะแนน 41-60 คะแนน ระดับปานกลาง (อยูํอิ่ม นอนอุํน) เป็นความรู๎สึกที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัจจัยการดําเนินชีวิตให๎เหมาะสมกับชุมชน มีความพอใจ สบายใจ สะดวก ระดับเดียวกันหรือเทําๆ กันกับความ
กังวลเป็นหํวง ตํอสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระดับคะแนน 61- 80 คะแนน ระดับมาก (อยูํดี มีสุข) เป็นความรู๎สึกมั่นใจในความสามารถในการบริหารจัดการ
ปัจจัยการดําเนินชีวิตให๎มีความสุข แก๎ไขปัญหาเพื่อลดความหํวงกังวลตํางๆ ได๎มาก
ระดับคะแนน 81 -100 คะแนน ระดับมากที่สุด (อยูํเย็น เป็นสุข) เป็นความรู๎สึกเชื่อมั่นและมั่นใจใน
ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการดําเนินชีวิต เพื่อตัดความกังวลตํอสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทําให๎
รู๎สึกพึงพอใจ สบายใจมากที่สุดและคงอยูํตํอเนื่อง
การประเมินให๎ที่ประชุมตัดสินใจเลือกคําคะแนนกันให๎เสร็จกํอน แล๎วจึงคํอยเฉลยความหมายในแตํละ
ระดับก็ทําให๎เกิดความรู๎สึกมีสํวนรํวมมากขึ้น และไมํเป็นการชี้นําให๎เลือกระดับไปในตัว เชํน ตกลงเลือกระดับความสุขที่ 92
คะแนน ถือวําเป็นระดับ“อยูํเย็น เป็นสุข” ถามตํออีกหนํอยได๎ไหม วําทําไมไมํเต็มร๎อยแล๎วจะทําอะไรตํอกันดีหลํะ พี่น๎อง…

3. ตัวชี้วัดและความหมาย
ดัชนีชี้วัดความอยูํเย็น เป็นสุข เป็นการสะท๎อนเปูาหมายสุดท๎ายของการพัฒนา(Ends) และต๎องพิจารณาเชื่อมโยง
ให๎สะท๎อนถึงวิธีการ (Means) ตํางๆ ที่จะสํงผลตํอการบรรลุเปูาหมายความอยูํเย็นเป็นสุขด๎วย เนื่องด๎วย การพัฒนาหมูํบ๎าน
ชุมชน ได๎ดําเนินกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํเปูาหมาย ที่เลือกไว๎ในระยะเวลา ที่กําหนด ผลการพัฒนา
เกิดขึ้นแกํประชาชน ครอบครัวและชุมชนโดยสํวนรวม ในเชิงปริมาณ คือ มีถนน มีบ๎าน มีงาน มีรายได๎ หรือไมํมีคนเกเร ไมํมีคน
ทําผิดกฏหมาย ไมํมีความขัดแย๎ง แตํความรู๎สึกเป็นสุขหรือไมํจึงต๎องประเมินความ
“อยูํเย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ
หมูํบ๎านหรือ ชุมชน ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพหลังจากการจัดกิจกรรม เพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัด ในการประเมินหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
ของกระทรวงมหาดไทย(4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด)
การประเมินระดับความ “อยูํเย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวรวมของชุมชน ในการประเมินแบบมีสํวนรํวม
เป็นการประเมินความสมดุลของความรู๎สึก ของประชาชนในการได๎ทํากิจกรรมใดๆ ที่ต๎องการ จะท่าหรือไม่ท่าในสิ่งที่ไม่ต้องการ
ได๎ทําแล๎วไระสบผลความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เป็นการพึงพอใจในสภาพของสถานการณ์ตํางๆ ที่เป็นอยูํ อยํางเข๎าใจในสภาพ
ความเป็นจริงเกิดขึ้นเป็นความสุขจากภายใน “จิตที่เป็นกลาง”
ประเมินเพื่อตรวจสอบควมรู๎สึกในชํวงเวลาการประเมินวําประชาชนรู๎สึกอยํางไร กับสถานการณ์ตํางๆ ที่
เป็นอยูํในขณะนี้วํา รู๎สึกอยํางไร มีความสะดวก สบายกายสบายใจ พอใจ ไมํมีความกังวล ไมํต๎องหํวงใย ซึ่งถือเป็น
ความรู๎สึกที่เป็น “ความสุข” ในขณะที่อาการตรงข๎ามจะถือวํา เป็น “ความทุกข์”
ดังนั้น การประเมินความสุข จึงเป็นการนําสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให๎เกิด
ความสุขของประชาชนใน
ชีวิตประจําวัน แล๎วทําให๎เกิดความสุขให๎ขึ้นใน “จิตใจของประชาชน” ในระดับใด

ความหมายของ “ความอยู่เย็น เป็นสุข”

50

“ความอยู่เย็น เป็นสุข” หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา

ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
จากความหมาย “ความอยู่เย็น เป็นสุข ” สามารถกําหนดองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยพื้นฐานรํวม ในการสร๎าง
ความสุขของมนุษย์ได๎ 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) การมีสุขภาวะ 2) เศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งเป็นธรรม
3) ครอบครัวอบอุํน 4) การ
บริหารจัดการชุมชนดี 5) การมีสภาพแวดล๎อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล และ 6) เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล
องค์ประกอบที่ 1. การมีสุขภาวะ
หมายความถึงการดํารงชีพของบุคคลอยํางมีสุขกาย ดําเนินชีวิตโดยใช๎ความรู๎ในการรักษารํางกายให๎แข็งแรงไมํเจ็บปุวย มี
อายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเป็น ทําเป็น” มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการใช๎ชีวิต
อยํางมีคุณคํา อยูํในสังคมได๎อยํางปกติสุข สร๎างสรรค์ประโยชน์แกํตนเองครอบครัวและสังคมได๎อยํางเต็มศักยภาพ
1.1 บุคคล มีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อายุยืนนาน
หมายถึง ประชาชนในหมูํบ๎านมีความรู๎เข๎าใจและปฏิบัติตามหลักโภชนาการ ไมํเป็นโรคทั้งติดตํอและไมํติดตํอ มี
หลักประกันสุขภาพ มีโอกาสได๎รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาล อยํางสะดวก
1.2 บุคคล มีสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ประชาชนในหมูํบ๎านมีหลักยึดเหนี่ยวในใจ ทั้งหลักศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี
วัฒนธรรมและกติกาของหมูํบ๎านเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก๎ไขให๎สําเร็จลุลํวงไป ไมํเป็นโรควิตกกังวล ไมํเป็นโรคซึมเศร๎า
ไมํเป็นโรคจิต ไมํฆําตัวตาย
1.3 บุคคล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ
หมายถึง ประชาชนในชุมชน มีเปูาหมายในชีวิต เชื่อมั่นในความรู๎ความสามารถของตน ได๎รับการยอมรับจากคน
รอบข๎าง ใช๎ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเผชิญสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน
การคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล การตัดสินใจ “คิดเป็น ทําเป็น ” ความคิดสร๎างสรรค์ การประมาณตนและการควบคุม
สถานการณ์ การสื่อสาร ตํอรอง ปฏิเสธและโน๎มน๎าวจิตใจ การปรับตัว (ทักษะคือความเชี่ยวชาญ ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งบุคคลสามารถสร๎างขึ้นจากการเรียนรู๎)
องค์ประกอบที่ 2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม
หมายความถึง การกระทําใด ๆ อันกํอให๎เกิด การผลิต การจําหนํายและการบริโภค ให๎เกิดรายได๎ที่เพียงพอ เกิดจากการมี
งานสุจริต มีความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน มีรายได๎ที่เป็นธรรมตํอเนื่อง มีการรวมตัวเป็นกลุํมเพื่อ
ชํวยเหลือ แบํงปันกัน เพื่อให๎เกิดการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม และเกิดความยั่งยืน
2.1 ครอบครัว มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพ
หมายถึง ประชาชน มีงานที่มั่นคงทํา มีรายได๎ที่เป็นธรรมตํอเนื่อง โดยใช๎ความรู๎ ความสามารถ อยํางถูก
กฎหมาย ในการทํางานสร๎างรายได๎ ด๎วยทรัพยากรที่มีอยํางสมประโยชน์ ไมํวําจะเป็นงานในครัวเรือนตนเองหรือในสถาน
ประกอบการ จัดการหนี้สินได๎ไมํเป็นภาระ
2.2 ชุมชน มีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นธรรม
หมายถึงชุมชนสามารถจัดกิจกรรมสร๎างรายได๎ กระจายไปสูํประชาชน ครอบครัว กลุํมองค์กร ได๎อยํางทั่วถึง
ทั้งหมูํบ๎าน
2.3 ชุมชน มีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก มีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อเนื่อง มีสถาบันการเงิน
หมายถึง ชุมชนมีกิจกรรมการสร๎างเศรษฐกิจของชุมชนให๎เข๎มแข็ง ด๎วยกระบวนการกลุํม การพัฒนาอาชีพ
เพิ่มพูนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีมูลคําเพิ่ม มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่
ให๎บริการสมาชิกตามความต๎องการได๎ อยํางทั่วถึง สามารถจัดการสร๎างกิจกรรมแก๎ปัญหาหนี้นอกระบบได๎

51

องค์ประกอบที่ 3. ครอบครัวอบอุ่น
หมายถึง
ครอบครัวที่สมาชิกมีความรัก ความผูกพันตํอกัน มุํงมั่นที่จะการดําเนินชีวิตรํวมกันอยํางมีจุดหมาย
สามารถปฏิบัติบทบาทหน๎าที่ได๎อยํางเหมาะสม มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพในวิถีชีวิตของ
ความเป็นไทย เลี้ยงดูผู๎สูงอายุให๎สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีตํอกันเพื่อให๎สามารถดํารง
ความเป็นครอบครัวได๎อยํางมีคุณภาพที่ยั่งยืน
3.1 ครอบครัวรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดารงความ
เป็นครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน
หมายถึง ประชาชนทําหน๎าที่ในการสร๎างครอบครัว โดยมีเปูาหมาย และทํากิจกรรมตํางๆ มีความรับผิดชอบ
รํวมกันในด๎านตํางๆ เชํน ดูแล เลี้ยงดูบุตร สํงเสริมการศึกษา สุขภาพ ธรรมเนียมประเพณีไทย ดูแลผู๎สูงอายุ และ
ชํวยเหลือญาติพี่น๎อง ด๎านการงาน ด๎วยความผูกพันเอื้ออาทรตํอกัน รํวมกันแก๎ปัญหาของครอบครัวด๎วยความรัก และการ
แสดงบทบาทหน๎าที่ในครอบครัวอยํางสมบูรณ์ เชํน พํอ แมํ ประกอบอาชีพสุจริต กระทําตนเป็นตัวอยํางแกํบุตร ดูแลทุกข์
สุข ให๎ความอบอุํน เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน บุตรมีหน๎าที่ชํวยเหลือ ดูแล บํารุง พํอแมํ ปูุยํา ตายาย เคารพเชื่อฟัง เป็นต๎น สามี
ภรรยา มีความสนใจในแนวทางเดียวกัน จิตใจหนักแนํน ปรับตัวเข๎าหากัน เสียสละ ใจกว๎าง รู๎เหตุผล ไมํขัดแย๎งโดยไมํมี
เหตุผล และไมํยึดเหตุผลของตนฝุายเดียว เอาใจใสํและหํวงใยพร๎อมรํวมสุข รํวมทุกข์ ยกยํอง ไมํดูหมิ่น ไมํนอกใจ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
3.2 ครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเป็นไทย
หมายถึง ครอบครัวมีวิธีการอบรมบุตร หลาน โดยอธิบายให๎เชื่อในการทําดีให๎หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ให๎ความ
เอื้อเฝื้อ โอบอ๎อมอารี สร๎างสรรค์ประโยชน์ตํอสังคม โน๎มน๎าวให๎ประพฤติดีงาม รู๎จักเลี้ยงชีพ มีวินัย มีกริยามารยาทดีงาม
ปลูกฝังเจตคติที่ดีตํอการศึกษา เพื่อปรับปรุงชีวิตให๎มีหลักฐานมั่นคง
3.3 ครอบครัว ชุมชน เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
หมายถึง กิจกรรมที่ครอบครัวและชุมชนจัดขึ้นและดําเนินการเพื่อดูแล สํงเสริมผู๎สูงอายุ ในครอบครัวและ
ชุมชน ในด๎านจิตใจ สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการสืบทอดภูมิปัญญา เพื่อให๎ผู๎สูงอายุอยํในครอบครัวและชุมชนได๎อยํางมี
ความสะดวกสบาย
องค์ประกอบที่ 4. ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี
หมายถึง ชุมชน แสดงความสามารถบริหารจัดการชุมชน จัดกระบวนการพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมการแก๎ไข
ปัญหาชุมชนได๎ด๎วยตนเองอยํางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ผู๎นํา ประชาชนและองค์กรในชุมชนสามารถรํวมมือ
ชํวยเหลือเกื้อกูลกันและอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนการทํางานภายในชุมชน มีการ
สื่อสาร และกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนอยํางตํอเนื่อง สามารถอนุรักษ์คุณคําของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของแตํละชุมชนท๎องถิ่นรวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
4.1 ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน เกื้อกูลและอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข
หมายถึง ประชาชนมีความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ๎านและคนอื่นๆ ในชุมชน ไมํมีปัญหาความ
ขัดแย๎ง การมีสํวนรํวมกับการทํางานเพื่อการพัฒนาชุมชน ให๎การสนับสนุน ทั้งด๎านความรู๎ ทรัพย์สิน แรงงาน ของ
ประชาชนและจากองค์กรในชุมชน ในการชํวยกันคิด ตัดสินใจและบริหารกิจกรรมให๎สําเร็จ
4.2 ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีและใช้แผนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
หมายถึง ชุมชนมีการจัดระบบบริหารจัดการชุมชน สํงเสริมประชาชนให๎มีสํวนรํวมใช๎หลักวิชาการ ข๎อมูล ใน
การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการพัฒนา มีแผนและใช๎แผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการกํากับ การติดตามพัฒนาให๎
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เกิดผลตามที่กําหนด การจัดสรรทรัพยากร โดยมอบหมายผู๎รับผิดชอบงานและผลักดันให๎เกิดการเคลื่อนไหวไปสูํ
ความสําเร็จ
4.3 ชุมชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกัน สร้างการทางานภายในชุมชน
หมายถึง การมีสํวนรํวม ของสถาบัน หนํวยงานตํางๆ ได๎ในการสนับสนุนการทํางานของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด๎านวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยอื่นๆ
4.4 ชุมชน มีระบบการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
หมายถึง ชุมชนมีการสํงขําวสาร ความรู๎ เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน และมีการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน ด๎วยรูปแบบตํางๆ เชํน ประชุมเป็นประจํา หอกระจายขําว เสียงตามสาย เป็นต๎น
4.5 ชุมชน สามารถธารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5.การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล
หมายถึง บรรยากาศหรือสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการใช๎ชีวิตของคนในหมูํบ๎าน สร๎างความสะดวก สบาย
รํมรื่น ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวมีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ๎าน และการมีบริการ
สาธารณูปโภคที่พอเพียง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีคุณภาพ สมดุล ในระบบนิเวศเพื่อใช๎ยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนในชุมชน
5.1 บุคคล ครอบครัว มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
หมายถึง ครอบครัวเป็นเจ๎าของที่อยูํอาศัยที่แข็งแรงมั่นคง ให๎เป็นที่พักอาศัยรํวมกันของสมาชิกในครอบครัว
อยํางสะดวกสบายและปลอดภัย
5.2 ชุมชน จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมายถึง บรรยากาศสวยงามและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพที่ดี ไมํมีสิ่งเป็นพิษรบกวน สร๎างความเดือดร๎อนรําคาญ
เชํน น้ําเนํา เสียงดัง ขยะพิษ กลิ่นเหม็น ไมํมีโจร ผู๎ร๎าย มีระบบปูองกันภัยอันตราย มีวิธีปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ไมํกังวลตํอการเกิดคดีที่กระทําตํอรํางกายและทรัพย์สิน
5.3 ชุมชน มีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง
หมายถึง ชุมชนมีสิ่งสาธารณะ ที่จําเป็นของหมูํบ๎าน อยูํในสภาพดี สามารถใช๎ประโยชน์ อํานวยความสะดวก
และให๎บริการแกํประชาชนอยํางทั่วถึง
5.4 ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
หมายถึง ทรัพยากรตํางๆ ของหมูํบ๎าน มีคุณภาพดี เชํน ปุาชุมชน แหลํงน้ํา สัตว์น้ํา ทุํงหญ๎าชุมชน สภาพดิน
หรือสิ่งอื่นๆ มีการดูแลให๎คงสภาพ เพื่อการใช๎ประโยชน์รํวมกันในการดําเนินชีวิตของคนในหมูํบ๎าน/ชุมชน เพื่อการ
พึ่งตนเอง หรือชํวยแบํงเบาภาระในการดําเนินชีวิตให๎มีความสะดวก สบาย ไร๎กังวล เชํน สามารถมีรายได๎ สามารถใช๎
ประโยชน์จากปุาในการลดรายจําย เป็นต๎น
องค์ประกอบที่ 6. เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล
หมายถึง ชุมชนเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ประชาชน มีสิทธิเสรีภาพได๎รับการยอมรับและ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เทําเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและ
เคารพในสิทธิและหน๎าที่ของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให๎เกิดความ
โปรํงใส คุ๎มคํา และกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นธรรม นําไปสูํสังคมสมานฉันท์มีสันติสุขอยําง
ยั่งยืน
6.1 บุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพและการยอมรับ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่าเทียมกันตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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หมายถึง ประชาชน มีความเป็นอิสระในการกระทํากิจกรรมใดๆ ในชีวิตประจําวัน ตามขอบเขตอํานาจของ
กฎหมายหรือศีลธรรม ไมํละเมิดสิทธิของผู๎อื่น อยูํในหมูํบ๎านรํวมใจกันปฏิบัติงานตํางๆ อยํางให๎เกียรติ เคารพในความรู๎
ความสามารถ มีสิทธิคุณคําของคน ให๎โอกาสในการมีสํวนรํวมในการทํางานและรับผลที่เกิดขึ้น อยํางเทําเทียม เสมอกัน
6.2 บุคคล ปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ กติกาประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในการกระทําตํางๆ ตามหน๎าที่พลเมืองทีดี ยึดมั่นวัฒนธรรม ศีลธรรม กฎ
กติกาของหมูํบ๎าน มีวินัยในตนเอง โดยไมํละเมิดหรือเอาเปรียบสิทธิของผู๎อื่น เคารพตนเอง ในการตัดสินใจ การเลือก
ผู๎แทนในการทําหน๎าที่บริหารงานหมูํบ๎าน/ชุมชนหรือประเทศ โดยไมํเห็นแกํ สินจ๎างรางวัล และไมํสนับสนุนคนที่ทําผิดกฎ
กติกาที่ได๎กําหนดไว๎
6.3 ชุมชนมีธรรมภิบาลชุมชน มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักความโปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรม รับผิดชอบ
หมายถึง การบริหารงานของคณะผู๎บริหารของหมูํบ๎าน ทุกคณะ ทุกกลุํมที่มีในหมูํบ๎าน ดําเนินการโดย ยึด
หลักการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ ที่ทันสมัย เที่ยงธรรม ยึดมั่นในความถูกต๎อง ซื่อสัตย์ สุจริต การ
ปฏิบัติงานเปิดเผย ประชาชนรับทราบข๎อมูลขําวสารตรงไปตรงมา ให๎โอกาสประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม ในการคิด
ตัดสินใจ เมื่อผิดพลาดมีการยอมรับและรับผิดชอบพร๎อมแก๎ไขปรับปรุงได๎ทันทํวงที บนฐานการบริหารทรัพยากรอยําง
ประหยัด เกิดประโยชน์บรรลุเปูาหมายตํอประชาชนเป็นสําคัญ ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีไมํยอมรับและละอายตํอ
พฤติกรรมการเรียกรับสิ่งตอบแทนของผู๎มีหน๎าที่ให๎บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกหรือได๎มาซึ่งประโยชน์ที่ตนเองและ
ครอบครัวต๎องการ โดยกระทําในสิ่งที่กฎหมายห๎ามไว๎หรือไมํกระทําในสิ่งที่กฎหมายกําหนดให๎ทํา หรือเบียดบัง ยักยอก
ทรัพย์สินสํวนรวมไปเพื่อประโยชน์ของตน
6.4 ชุมชน มีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสันติสุข สมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน
หมายถึง ชุมชนมีระบบหรือกิจกรรมในการสร๎างความรักความเข๎าใจมีความสามัคคี อยูํรํวมกันอยําง สงบสุข
ใช๎คณะกรรมการหรือบุคคลที่มีหน๎าที่ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นสร๎างความปรองดองในชุมชน

สรุปขั้นตอน
การจัดการประชุมประเมินความอยูํเย็นเป็นสุข หรือความสุขมวลรวม (GVH) แบบมีส่วนร่วม
ที่

วิทยากร

ผู๎รํวมประชุม

เครื่องมือ

1

ชี้แจงวัตถุประสงค์

รับฟัง เข๎าใจ พร๎อมประเมิน

เครื่องเสียง

2

อธิบาย ความหมายขององค์ประกอบ
ตัวชี้วัด

รับฟัง เข๎าใจ

แผนผังใยแมงมุม

3

ตั้งคําถามเป็นรายตัวชี้วัด

ระดมสมองคิดวํา ชุมชนจะต๎องมี
อะไรบ๎าง จึงจะทําให๎ตัวชี้วัดแตํละ
ตัวชี้วัดจะสําเร็จจริง

ฟลิปชาร์ท/
บัตรคํา

4

เชิญชวนให๎คะแนนคราวละตัวชี้วัด

ให๎คะแนนตามความรู๎สึกแท๎จริง

สติกเกอร์
เข็มหมุด/ยกมือ

5

นําคําคะแนนที่ได๎มาบันทึกบนแผนผัง ตรวจสอบความถูกต๎อง

แผนผังในแมงมุม

6

ตั้งคําถามตัวชี้วัดตํอไป จนครบทุกตัว

แผนผังในแมงมุม

รํวมพิจาณาให๎คะแนน
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7

สรุปคะแนน เป็นรายองค์ประกอบ
และสรุปการประเมินเป็นรายตัวชี้วดั
เชิญชวนพิจารณาคําคะแนน

รํวมเรียนรู๎สิ่งที่ต๎องปรับปรุง สิ่งที่ต๎อง
รักษา
เข๎าใจสภาพความสุขในปัจจุบัน

แผนผังในแมงมุม

8

อธิบายการประเมินรวมทุกตัวชี้วัด

คิดถึงสภาพของชุมชนและระดับ
ความสุขที่เกิดขึ้น

ปรอทวัดความสุข

9

ตั้งคําถามให๎ที่ประชุมประเมิน
ความสุขในภาพรวม

ให๎คะแนนตามความรุ๎สึกที่แท๎จริง

ปรอทวัดความสุข

10

บันทึกคําคะแนน

ตรสจสอบความถูกต๎อง

ปรอทวัดความสุข

11

- สรุปการประเมิน
- ชวนคิด ชวนคุย ถึงการเพิ่มความสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สภาพปัญหา เข๎าใจ
ของบุคลและชุมชนในอนาคต โดยใช๎ สาเหตุ หาทําออก ออกแบบกิจกรรม
ตัวชี้วัด “ความอยูํเย็น เป็นสุข” เป็น ดําเนินการตํอ
เปูาหมาย

ฟลิปชาร์ท/
บัตรคํา
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ภาคผนวก
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แผนการสอน
วิถีประชาธิปไตยกับการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎และความเข๎าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมนําแนวทางตามหลักประชาธิปไตยไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน และ
สร๎างสรรค์ความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน
ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง
เวลา
5 นาที
35 นาที

เนื้อหา / วิธีการ
เกริ่นนา
วิทยากรสร๎างบรรยากาศเพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิด
ความคุ๎นเคยระหวํางผู๎เข๎าอบรมและวิทยากร
ประชาธิปไตย คืออะไร
1. วิทยากร จัดสถานที่ , สร๎างสถานการณ์ , กรณีศึกษา , ดู
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตปัจจุบัน เพื่อให๎ผู๎
เข๎ารับการอบรมได๎รํวมทํากิจกรรม หรือ กระตุ๎นให๎เกิดความรู๎สึก
ใน 3 เรื่อง
1.1 ความเทําเทียม
1.2 เสรีภาพ
1.3 สิทธิ
2. วิทยากรตั้งคําถามโดยแบํงผู๎เข๎ารับการอบรม เป็น 3 กลุํม
2.1 ทํานได๎รับหรือไมํได๎รับความเทําเทียมในเรื่องใด
2.2 ทํานได๎รับหรือไมํได๎รับสิทธิในเรื่องใด
2.3 ทํานได๎รับหรือไมํได๎รับเสรีภาพในเรื่องใด
3. วิทยากรบรรยายสรุป ตามใบความรู๎ที่ 2
3.1 การปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติล
3.2 ความหมายของประชาธิปไตย
3.3 องค์ประกอบของหลักประชาธิปไตย
3.4 ปัจจัย – อุปสรรค – โอกาสในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของคนไทย
3.5 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข

สื่อ / อุปกรณ์
-แนะนําตัว
-เกมส์
-เพลง
-

กรณีศึกษา
ภาพยนตร์
Powerpoint
รูปภาพ
เหตุการณ์ใ
เหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน
บัตรคํา
ปากกาเคมี
บอร์ด
กระดาษคลิปชาร์ท
ใบความรู๎
กฏหมายรัฐธรรมนูญ
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เวลา
50 นาที

เนื้อหา / วิธีการ
การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
1. วิทยากร ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมศึกษา อุทาหรณ์ เรื่อง
สามัคคีเภท
2. วิทยากรให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นตามใบ
งานที่ 1
3. วิทยากรสรุปความเห็นของผู๎เข๎ารับการอบรม
4. วิทยากรบรรยายให๎ความรู๎หลักธรรม
อปริหายธรรม 7 ประการ ตามใบความรู๎ที่ 2
5. วิทยากรแบํงกลุํมผู๎เข๎ารับการอบรม และแตํละกลุํม
แสดงความคิดเห็นสถานะการณ์ความขัดแย๎งในชุมชน
หรือสังคม ตามใบงานที่ 2
6. วิทยากรสรุปเชื่อมโยงหลักการประชาธิไตยกับการแก๎ไข
ปัญหาความขัดแย๎ง และการสร๎างความสามัคคีโดย
หลักธรรม กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ใบความรู๎ที่ 3
7. การกําหนดระเบียบข๎อกําหนดของหมูํบ๎านเพื่อแก๎ไข
ปัญหาความขัดแย๎งและสร๎างความสามัคคี

-

สื่อ / อุปกรณ์
กรณีศึกษา
ใบงาน
ใบความรู๎
ปากกา
บัตรคํา
กระดาษคลิปชาร์ท
บอร์ด
Powerpoint

อุทาหรณ์ เรื่อง สามัคคีเภท
พระเจ้าอชาตศัตรู ผู๎ปกครอง เมืองมคธ ต๎องการที่จะขยายอาณาจักรของตนเองออกไปให๎กว๎างขวาง
โดยใช๎วิธียกทัพเข๎าตีเมืองที่ตนเองหมายตาเอาไว๎ แตํมีอยูํเมืองหนึ่งที่ พระเจ้าอชาตศัตรู อยากได๎มาครอบครอง
มาก นั่นคือ เมืองวัชชี เพราะเป็นเมืองขนาดใหญํและอุดมสมบูรณ์ พระเจ้าอชาตศัตรู กลุ๎มใจเป็นอยํางมาก
เนื่องจากการตีเมืองวัชชีไมํใชํเรื่องงําย เพราะเมืองวัชชีถูกปกครองด๎วยกษัตริย์ทั้งสิ้น 3 องค์ เรียกวํา กษัตริย์
ตระกูลลิจฉวี ซึ่งทั้งสามองค์นั้นได๎ใช๎ หลักอปริหานิยธรรม ในการปกครองบ๎านเมือง โดยเน๎นความสามัคคีเป็นหลัก
หากเมื่อใดถูกโจมตีจากเมืองอื่น กษัตริย์ทั้งสามก็จะรวมตัวกันเข๎าประชุมโดยพร๎อมเพรียง เพื่อปรึกษาหารือกัน
รับมือกับศัตรูทําให๎ฝุายศัตรูพํายแพ๎ไปนับครั้งไมํถ๎วน
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ฝุาย พระเจ้าอชาตศัตรู มีปุโรหิตที่ปรึกษาชื่อ วัสสการพราหมณ์ ผู๎มีปัญญาเฉียบแหลมและรอบรู๎ในทุก
ด๎าน โดย วัสสการพราหมณ์ ได๎เสนออุบายแกํ พระเจ้าอชาตศัตรู วํา ให๎ทําทีเป็นเนรเทศตนออกไปจากเมือง และ
ตนจะไปขออยูํอาศัยกับพวกเมืองวัชชี เพื่อที่จะทําให๎เหลํา กษัตริย์ลิจฉวี ตายใจแล๎วคํอยยุแยงให๎เหลํากษัตริย์
แตกคอกันเอง จากนั้น คํอยยกทัพมาตีเมืองจะทําให๎ตีเมืองได๎โดยงําย พระเจ้าอชาตศัตรู เห็นชอบจึงแสร๎งทําเป็น
ขัดใจและลงโทษ วัสสการพราหมณ์ อยํางหนัก โดยสั่งให๎โบยหลังวัสสการพราหมณ์ แล๎วไลํออกจากเมืองไป
หลังจากนั้น วัสสการพราหมณ์ ก็ได๎ทําทีไปขอจงรักภักดีตํอเหลํา กษัตริย์ลิจฉวี โดยอ๎างวํา พระเจ้า
อชาตศัตรู นั้น ปกครองบ๎านเมืองด๎วยความโหดร๎ายทารุณจนตนเองทนไมํไหว จึงถูกเนรเทศออกมา เหลํากษัตริย์
ลิจฉวีก็เชื่อ และรับ วัสสการพราหมณ์ เข๎ามาอยูํด๎วย โดยให๎เป็นครูสอนพระกุมารของพวกตน ซึ่งกษัตริย์ลิจฉวีมี
พระกุมารทั้งหมด 3 พระองค์ เมื่อเวลาผํานไปพอสมควรพวก กษัตริย์ลิจฉวีก็ตายใจ และไว๎วางใจ วัสสการพ
ราหมณ์ อยํางมาก
เมื่อเป็นดังนั้นแล๎ว วัสสการพราหมณ์ จึงได๎ดําเนินการตามแผนของตนตํอไป โดยออกอุบายให๎เหลํา
พระกุมารแคลงใจกันเอง ด๎วยการเรียกพระกุมารเข๎าไปถามในห๎องทีละคนด๎วยคําถามที่งํายๆ เชํน วันนี้เสวยอะไรมา
หรือไมํก็ชาวบ๎านใช๎โคไถนาใชํหรือไมํ เมื่อพระกุมารองค์แรกออกมาจากห๎อง เหลํากุมารองค์อื่นๆ ก็ตํางพาถามวํา
พระอาจารย์เรียกไปคุยเรื่องอะไร พระกุมารองค์แรกตอบไปตามความจริง แตํพระกุมารที่เหลือไมํเชื่อคิดแตํวําพระ
กุมารองค์แรกจะนําปมด๎อยของตนเองไปบอก วัสสการพราหมณ์ จึงทําให๎เหลําพระกุมารนําความไปบอกแกํพระ
บิดาของตนเอง เหลํากษัตริย์ตํางก็เชื่อพระโอรสของตนเอง จึงทําให๎เกิดความขุํนเคืองกันเองในหมูํ กษัตริย์ลิจฉวี
ตํอมา วัสสการพราหมณ์ ได๎แอบสํงขําวแกํ พระเจ้าอชาตศัตรู ให๎ยกทัพมาตีเมืองได๎แล๎ว เมื่อทัพของ พระเจ้า
อชาตศัตรู มาประชิดกําแพงเมืองวัชชี ก็ไมํมีกษัตริย์องค์ใดเลยที่มาเข๎าประชุมเพื่อหาทางปูองกันเมืองตํางคนตํางก็
คิดวํา ใครแนํ ใครใหญํก็ออกไปรบเอง ไมํจําเป็นต๎องขอความเห็นของตนเอง ในที่สุด พระเจ้าอชาตศัตรู ก็ยกทัพเข๎า
เมืองมาอยํางงํายดายไมํเสียเลือดเนื้อและไพรํพล โดย มีวัสสการพราหมณ์ เป็นผู๎เปิดประตูเมืองเอง
ใบงานที่ 1
1. วิทยากรตั้งคําถามให๎ผู๎เข๎าอบรมแสดงความคิดเห็นหลังจากศึกษา อุทาหรณ์ เรื่อง สามัคคีเภท
2. วิทยากรกระตุ๎นหรือใช๎เครื่องมือให๎ผู๎เข๎าอบรมแสดงความคิดเห็นครบทุกคน
ประเด็นคาถาม
1. กลอุบายที่วัสสการพราหมณ์ใช๎นั้นคืออะไร
2. การกระทําของวัสสการพราหมณ์นํายกยํองหรือไมํ อยํางไร
3. หากทํานเป็นกษัตริย์ลิจฉวี ทํานจะรับวัสสการพราหมณ์เข๎าเมืองมาหรือไมํ
เพราะเหตุใด

ใบงานที่ 2
1. วิทยากรแบํงกลุํมผู๎เข๎ารับการอบรมตามความเหมาะสม 3 – 5 กลุํม
2. วิทยกรตั้งคําถามให๎แตํละกลุํมแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ์ความขัดแย๎ง
หรือแตกแยกในชุมชนนั้น หรือ ชุมชนใกล๎เคียง หรือ ประเทศไทย
กลุํมละเรื่อง
3. วิทยากรแนะนําให๎นําแนวทางที่ได๎รํวมกันคิดวิเคราะห์ นําไปกําหนดเป็นระเบียบ กติกาของหมูํบ๎าน
โดยผํานการกระบวนการประชาคมหมูํบ๎าน
ประเด็นคาถาม
“ ในสถานการณ์ปัจจุบันหลายชุมชนเกิดความแตกแยกในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การเมืองระดับประเทศ ,
การเลือกตั้งผู้นาในระดับท้องถิ่น , ที่ดินทากิน , ที่สาธารณะประโยชน์ , การพัฒนาแหล่งน้า , การคมนาคม , การ
ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส , การบริหารกองทุนชุมชน , การจัดสวัสดิการประชาชน , การช่วยเหลือ
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ใบความรู้ที่ 1
1. รูปแบบการปกครอง
รูปแบบการปกครองในทรรศนะของ อริสโตเติล ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นบิดาแหํงวิชาการปกครองในสมัยรัฐ
กรีก ได๎จําแนกรูปแบบการปกครองออกเป็น 6 ประเภท
ผู้ปกครอง
คน ๆ เดียว
คณะบุคคล
ประชาชน

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ราชาธิไตย
<Monarchy>
อภิชนาธิปไตย
<Aristocracy>
โพลิตี้
<PolityX

ประโยชน์เพื่อพรรคพวก
ทรราช
<Tyranny>
คณาธิปไตย
<Oligarchy>
ประชาธิปไตย
<Democracy>

2. ประชาธิปไตย
แปลมาจากภาษาอังกฤษ วํา เดโมเครซี (Damocacy) ซึ่งมาจากภาษากรีก วํา เดโมคราเทีย แปลวํา การ
ปกครงอโดยผู๎ถูกปกครอง หรือ การปกครองโดยประชาชน คําวําประชาธิปไตย แปลโดยศัพท์วํา ประชาชนเป็นใหญํ
อยํางยิ่ง ซึ่งหมายถึง การปกครองโดยอํานาจอยูํที่ประชาชน
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการเมือง หรือรูปแบบของการปกครองอยํางหนึ่งที่ผู๎ปกครองต๎องได๎รับการ
ยินยอมจากผู๎ที่ถูกปกครอง ซึ่งผู๎ที่ถูกปกครองมีสิทธิเปลี่ยนตัวผู๎ปกครองได๎
ประชาธิปไตย จึงไมํใชํการปกครองโดย เสียงสํวนใหญํ หรือ เสียงข๎างมาก แตํเป็นการปกครองโดย
ประชาชน การลงมติหรือการตัดสินใจโดยการใช๎คะแนนเสียง จะเป็นแนวทางสุดท๎ายหลังจากที่ได๎ผํานการศึกษา
ข๎อมูล การวิเคราะห์หาทางเลือก มีการปรึกษาหารือ เจรจาตํอรอง ประนีประนอมระหวํางสมาชิกกลุํมตําง ๆ ที่มี
ความคิดเห็นแตกตํางกันอยูํเสมอ
แก่นแท้ของประชาธิไตย ประกอบด๎วยอยํางน๎อย 3 เงื่อนไข

60

สิทธิ หมายถึ ง หลักการสําคัญ บทบัญญัติที่รองรับ รับประกันการใช๎อํานาจของประชนในการปกครอง
ตนเองในระบอบประชาธิปไตย เชํน
1. สิทธิของพลเมือง หมายถึง ประชาชนต๎องได๎รับความคุ๎มครอง และการบริการขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมาย
จากรัฐ
2. สิทธิทางการเมือง หมายถึง อํานาจในการเลือกผู๎แทน การเสนอกฎหมาย การตรวจสอบ การถอดถอน
นักการเมือง การร๎องขอความเป็นธรรม
3. สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิความคุ๎มครองในชีวิตและรํางกาย โดยไมํแบํงแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ
4. สิทธิชุมชน หมายถึง การใช๎อํานาจปกปูองผลประโยชน์ของชุมชนจากผลกระทบที่เกิดจากหนํวยงาน
หรือบุคคลภายนอก
5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง หลักประกันในการได๎รับการปฏิบัติจากรัฐในกรณีที่มีข๎อพิพาท
การพิจารณาคดี การลงโทษ
เสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลแตํต๎องไมํไปขัดแย๎งกับสิทธิ/อํานาจของคนแตํละคน และ
ต๎องอยูํภายใต๎ขอบเขตหรือข๎อจํากัดทางสังคม จารีต ประเพณี และกฎหมาย
ความเท่าเทียมกัน หมายถึง ความเทําเทียมกันระหวํางสมาชิกในสังคม และเป็นความเทําเทียมกันแหํง
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานที่ได๎ให๎ไว๎กับทุกคน ไมํได๎ความวําทุกคนจะมีฐานะระดับเดียวกันในทุกเรื่อง
3. ปัจจัย – อุปสรรค – โอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตยของคนไทย
ปัจจัยแหํงความสําเร็จ
1) หลักนิติธรรม : ยึดถือปฏิบัติตามข๎อกฎหมาย หรือข๎อตกลงรรํวมกัน
2) หลักการมีสํวนรํวม
: รับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย ตอบสนอกความ
ต๎องการ และรักษาประโยชน์สํวนรวม
3) หลักขันติธรรม : ทุกคนทุกฝุายต๎องมีความอดทน อดกลั้น ในความ
คิดเห็นที่แตกตําง และเคารพในสิทธิของผู๎อื่น
อุปสรรคตํอการพัฒนา
1) อํานาจนิยม
: ผู๎ปกครองหลงในอํานาจ ขํมขูํ บังคับ ใช๎กําลัง
2) ระบบอุปถัมภ์
: เพื่อผลประโยชน์ตนเอง พวกพ๎อง
3) คล๎อยตามผู๎นํา หรือผู๎มีฐานะ
: ไมํเชื่อในศักยภาพ ความไมํเทําเทียม
4) ทําได๎ตามใจคือไทยแท๎
: ไมํเคารพกติกา ถือความสะดวกสบายตนเป็นที่ตั้ง
5) มีเงินนับเป็นน๎อง มีทองนับเป็นพี่ : ให๎ความสําคัญประโยชน์ตอบแทนมากกวําความดี ความ
มีคุณธรรม
6) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
: ไมํสนใจการเมือง เป็นเรื่องที่ไกลตัว
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สิ่งเอื้ออํานวยในการพัฒนา
1) ยอมรับความแตกตําง : สังคมไทยไมํแบํงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นที่อยูํ
2) ประนีประนอม : คนไทยรักความสงบ ไมํชอบใช๎ความรุนแรงแก๎ปัญหา
3) ความเห็นอกเห็นใจและชํวยเหลือผู๎อื่น : มีจิตใจเอื้อเฟื้อชํวยเหลือผู๎ที่ได๎รับความ
เดือนร๎อน เชํน การบริจาตสิ่งของชํวยผู๎ประสบภัยพิบตั ิ
4. บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ด้านความเสมอภาค
- บุคคลยํอมเสมอกันในกฎหมายและได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมาย
- ชายและหญิงมีสิทธิเทําเทียมกัน
- ไมํเลือกปฏิบัติตํอบุคคลเพราะ เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ศาสนา การศึกษา
- ทหาร ตํารวจ ข๎าราชการ เจ๎าหน๎า/พนักงาน/ลูกจ๎างขององค์กรของรัฐ
ด้านสิทธิและเสรีภาพ
- ในชีวิต หรือ รํางกาย
- ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- ในเคหสถานหรือที่อยูํอาศัย
- การเดินทาง และเลือกถิ่นที่อยูํ
- เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยูํสํวนตัว
- การสื่อสาร
- การนับถือศาสนา
- กระบวนการยุติธรรม
- การประกอบอาชีพ
- หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการ
- การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
- การใช๎ความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
- การได๎รับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12 ปี
- การได๎รับบริการสาธารณสุข
- การได๎รับสวัสดิการจากรัฐ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ไร๎ที่อยูํอาศัย/ไมํมีรายได๎
- การได๎ร๎บทราบข๎อมูลขําวสาร เสนอเรื่องราวร๎องทุกข์
- การชุมนุมโดยสงบ
- การรวมกลุํม
- การจัดตั้งพรรคการเมือง
- การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ
- พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
หน้าที่ของชนชาวไทย
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- พิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ปูองกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย
- รับราชการทหาร
- เสียภาษีอากร
- ชํวยเหลือทางราชการา
- รับการศึกษาอบรม
- พิทักษ์/ปกปูอง/สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5. หลักประชาธิปไตย
การพิจารณาวําการปกครองของรัฐหรือประเทศใดเป็นระบอบประชาธิปไตย หรือไมํ มีหลักใน
การพิจารณา ดังนี้
รัฐให้อิสระเสรี มีความเท่าเทียม
มีการเลือกตั้ง มีพรรคมากกว่าหนึ่ง
คานึงถึงเหตุผล ทุกคนมีศักดิ์ศรี
เห็นดีเสียงส่วนใหญ่ เห็นใจเสียงส่วนน้อย
คอยประนีประนอม ยินยอมยุติธรรม
6. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
บัญญัตตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 2 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของรัฐ
มาตรา 3 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของชาติทางกฎหมาย
มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ
มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ภก
มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหนํงจอมทัพไทย
มาตรา 12 พระมหากษัตริย์อํานาจในการแตํงตั้งองค์มนตรี
มาตรา 17 พระราชอํานาจในการแตํงตั้งข๎าราชการและสมุหราชองครักษ์
มาตร 150 , 184 , 187 พระราชอํานาจในการตรากฎหมาย
มาตร 191 พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตร 193 พระราชอํานาจในการแตํงตั้งข๎าราการระดับสูง

ใบความรู้ 2
1. นายชิต บุรทัต ผู๎แตํงเรื่อง สามัคคีเภทคาฉันท์ ในปี พ.ศ. 2547 โดยมุํงชี้ความสําคัญของการรวมเป็น
หมูํคณะ เป็นน้ําหนึ่งในเดียวกันเพื่อปูองกันรักษาบ๎านเมืองให๎มีความมั่นคงเป็นปึกแผํน เนื่องจากอยูํในรัชสมัย
รัชกาลที่ 6 เกิดมีวิกฤตการณ์ตําง ๆ ทั้งภายในประเทศไทยและวิกฤตการณ์โลก เชํน กบฏ ร.ศ. 130 สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประกอบกับคนไทยในสมัยนั้นได๎รับการศึกษามากขึ้น ทําให๎เกิดความตื่นตัวทางความคิด มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการบ๎านเมืองแตํงตํางกันหลายฝุาย สํงผลกระทบตํอความมั่นคงของบ๎านเมือง (เรื่องในอดีต
เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่อนุชนคนรุ่นหลังควรเรียนรู้และนาไปปรับปรุงแก้ไข)
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2. อปริหายธรรม เป็นหลักปฏิบัติของการมีสํวนรํวมรับผิดชอบที่จะปูองกันความเสื่อม เกิดความสามัคคี
ชุมชนใดนําไปถือปฏิบัติจะนําไปสูํความเจริญรุํงเรืองโดยฝุายเดียว ศัตรูไมํอาจทําลายหรือทําอันตรายได๎ มีหลัก
ปฏิบัติ 7 ประการ คือ
1) หมั่นประชุมกัน
2) พร๎อมเพรียงกันประชุม พร๎อมเพรียงกันเลิกประชุม
พร๎อมเพรียงกันทํากิจกรรมที่พงึ ทํา
3) ไมํถืออําเภอใจตํอความสะดวก ไมํบัญญัติข๎อกําหนดอันเป็นสิ่งที่ขัดแย๎งหรือ
ล๎มล๎างข๎อบัญญัตเิ ดิม ถือปฏิบตั มิ ่นั อยูํในบทบัญญัตใิ หญํทวี่ างไว๎เป็น
รัฐธรรมนูญ
4) ผู๎สูงอายุทํานใดเป็นผู๎ใหญํมีประสบการณ์ยาวนาน ให๎เกียรติเคารพนับถือ
มองเห็นความสําคัญแหํงถ๎อยคําของทํานเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง
5) ให๎เกียรติและคุ๎มครองสตรี เด็ก ผู๎ด๎อยโอกาส มิให๎ถูกขํมเหงรังแก
6) เคารพสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน/บุคคล อนุสาวรีย์ประจําชาติ
อันเป็นเครื่องเตือนความทรงจํา ปลุกเร๎าให๎ทาํ ความดี และเป็นทีร่ วมใจของ
หมูํชน ไมํละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําตามประเพณี
7) จัดการให๎ความอารักขา บํารุง คุ๎มครอง อันชอบธรรม แกํบรรชิต
ผู๎ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจ และเป็นตัวอยํางทางศิลธรรมของ
ประชาชน เต็มใจต๎อนรับและหวังให๎ทํานอยูํโดยผาสุกอยํางสม่ําสมอ
การเกลี้ยกลํอมและการยุแยงให๎เกิดความแตกแยกความสามัคคี จะเป็นสิ่งทําลาย
หลักธรรมนี้
3. พระโอรสทั้ง 3 พระองค์ ของกษัตริย์ลิจฉวี อาจเปรียบได๎กับประชาชนของประเทศไทยใน
ขณะนี้ ที่แตกความสามัคคีแบํงออกเป็นฝักเป็นฝุายตําง ๆ (แดง เหลือง น้ําเงิน) หวาดระแวงกันเอง มอง
ผลประโยชน์สํวนตน และสํงผลกระทบออกไปเป็นวงกว๎างขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดความเสียหายแกํบ๎านเมืองโดยสํวนรวม
4.
วัสสการพราหมณ์ เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินเรื่อง เป็นผู๎ออกอุบาย
วางแผน “แยกมัดกากิ่งไม้” และดําเนินการยุยงจนเหลํากษัตริย์แตกความสามัคคี เป็นผู๎มีความสามารถ สติปัญญา
ดี รอบรู๎ศิลปะวิทยาการ มีวาทศิลป์ ทําตนให๎เป็นที่ไว๎วางใจจากฝุายศัตรู โน๎มน๎าวและเปลี่ยนความคิดของฝุายตรง
ข๎าม บางคนอาจมองวําเป็นคนที่ขาดคุณธรรม แตํอีกมุมมอง เป็นบุคคลที่นํายกยํอง มีความจงรักภักดีตํอกษัตริย์และ
บ๎านเมืองของตนเอง เป็นผู๎เสียสละความสุขสํวนตัว ยํอมลําบากเจ็บตัว ยอมเสี่ยงชีวิตไปอยูํกับศัตรู มีความอดทนสูง
และรู๎จักรักษาความลับ
5. การปกครองบ๎านเมืองของเหลํากษัตริย์ลิจฉวี ใช๎หลัก
อปริหายธรรม หลักความเสมอภาค
ทางฐานะ ยกยํองให๎เกียรติกัน จะทํากิจกรรมใดก็ปรึกษาหารือกันเสมอ แตํต๎องมาเสียบ๎านเมืองเพราะ แตกความ
สามัคคี
6.
ญาณพิจารณา หรือวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช๎ปัญญาตริตรอง พิจารณา
สอบสวน และให๎เหตุผลที่ถูกต๎องได๎ วิจารณญาณเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับมนุษย์โดยเฉพาะเมื่ออยูํในโลกของ
การตํอสู๎ชํวงชิงและเขํนฆํากันอยํางไมํรู๎รับผิดชอบชั่วดี หากขาดวิจารณญาณมีจะเพลี่ยงพล้ํา เสียเปรียบ เสียรู๎ จน
บางครั้งหลงละทิ้งคุณธรรมที่เคยปฏิบัติยึดถือกันอยูํ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ดังนี้
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“ ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มีความเป็น
ปกติสุข ความเจริญมั่นคง ทั้งนี้จะสาเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็ม
กาลัง ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด และด้วยสุจริจใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น ......”
7. เรื่องสามัคคีเภทคําฉันท์ ได๎สรุปคัดลอกมาจาก
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใบความรู้ที่ 3
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกํทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2512 วํา
" . . . ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี คนไทยเราแต่ละคน รู้จัก
ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็น
พลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกาจัดและป้องกันภัยต่างๆ มิให้ทาอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุก
คุกคามอย่างหนักหนาเพียงใด เราก็ยังไม่เพลี่ยงพล้า ขอให้ทุกคนสานึกตระหนักว่า ความสมัครสมานสามัคคี
ของเรานั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกัน
เมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจาก ตัวเราเอง..."
กระแสพระราชดํารัส ที่พระราชทานแกํประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหมํ 2494 ดังความตอนหนึ่งวํา
" . . . ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะ
ประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่ง
กันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทาลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่
น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จง
หนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ เป็น
คุณธรรมประจาใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบาเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลาบากยากแค้น
เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้"

กระบวนการสร้างบรรยากาศประชุมแบบมีส่วนร่วม ด้วยการชื่นชมเห็นคุณค่า ใช้เหตุผลโน้มน้าว
และรับผิดชอบ ดูแล จัดการ ตามหลักปรัชญา A.I.C (Appreciation Influence Control)

แบบตรวจสอบเพื่อความพร้อมในการทางาน
ชุดคําถามความพร๎อมของการจัดประชุมจัดทําแผนชุมชนแบบมีสํวนรํวม : ถามแกนนําและนักพัฒนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทํานประชุมหารือคณะกรรมการหมูํบ๎าน/ชุมชน เกี่ยวกับประเด็นตํอไปนี้แล๎วหรือยัง

1.การพูดคุยทําความเข๎าใจเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็นของการจัดทําแผนชุมชน
2.การกําหนดตัวบุคคลเข๎ารํวมประชุม ใครบ๎าง กม./กชช./ฝุายกิจการสตรี ฯลฯ
3.การกําหนดสถานที่ประชุม ทําที่ไหน ใครชํวยบ๎าง
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4.การกําหนดวันที่ประชุม วันที่เทําไร
5.การเชิญผู๎เข๎ารํวมประชุม จะเชิญอยํางไร
6.การตกลงเรื่องอาหารในวันประชุม จะกินอยํางไร
7.การตกลงเรื่องชํวงเวลาของการประชุม วันละกี่ชั่วโมง
8.การมอบหมายแบํงงานของ กม./กชช. ในการเชิญผู๎เข๎ารํวมประชุม
ทํานประชุมหารือกับคณะทํางานฯ ระดับอําเภอเกี่ยวกับเรื่องตํอไปนี้แล๎วหรือยัง
1.ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน
2.เทคนิควิธีการนําการประชุมชาวบ๎าน
3.รูปแบบวิธีการจัดที่นั่งในการประชุม
4.สถานที่ โต๏ะ เก๎าอี้ บอร์ด ในการประชุม
5.อุปกรณ์นันทนาการ
6.สื่อในการประชุม เชํน กระดาษ กระดาน เครื่องเสียง
ทํานเตรียมการประชุมซักซ๎อมกับทีมวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องตํอไปนี้แล๎วหรือยัง
1.ความเข๎าใจรํวมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม (หลักการ แนวคิดแตํละขั้นตอน)
2.ความเข๎าใจรํวมกันเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช๎แตํละขั้นตอน เชํน
3.เทคนิคการแบํงกลุํม
4.เทคนิคการจัดที่นั่งกลุํมใหญํ – กลุํมยํอย
5.เทคนิคการสั่งงาน/มอบหมายงานกลุํม
6.เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงกลุํมยํอย
7.เทคนิคการกระตุ๎นกลุํมยํอยและใหญํ
8.เทคนิคการใช๎สื่อ (กระดาษ/ปากกา/บอร์ด)
9.เทคนิคการจัดนันทนาการกลุํม

ผลลัพธ์
การจัดประชุม
เรียนรู๎ตนเอง

เรียนรู๎ชุมชน

สาระการเรียนรู๎

ตัวอยําง...เครื่องมือชํวยการเรียนรู๎

- รับรู๎ เข๎าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์
- วงสนทนา (Dialogue) แบํงปันประสบการณ์
ศักยภาพและความสามารถ คุณคําในตน
- ดูงบดุลครอบครัว รายได๎ รายจําย สํวนเหลือ จากผล
- วิเคราะห์ วิถีชีวิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การวิเคราะห์ บัญชีครัวเรือน
การดําเนินชีวิตของตน
- ดูพฤติกรรมการใช๎ทรัพยากรอยํางเกื้อกูลประโยชน์
- ศักยภาพของตนเองความรู๎ ทักษะ
ตํอกันในกิจกรรมประจําวันของครอบครัว ด๎วยแผนผัง
ความเชี่ยวชาญ
การถํายเททรัพยากรชีวภาพ (Bio resource flow)
- กําหนดแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตในแบบที่ - ดูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกกระทําการใดใด อยําง
ทําให๎มีคุณภาพดีขึ้น โดยมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ มีเหตุผล ด๎วยตารางลําดับคะแนน (Matrix ranking)
ลักษณะมุํงอนาคต ควบคุมตน อดทนรอรับ - การทํางานในแตํละชํวงเวลาด๎วยปฏิทินตามฤดูกาล
ผลสําเร็จในการทํางานอยําง เป็นระบบด๎วย (Seasonal calendar) ของครัวเรือน
พลังความ สามารถของตนเองเป็นหลัก
- รู๎ เข๎าใจ ยอมรับในวิถีชีวิต ศักยภาพ คุณคํา - วงสนทนา (Dialogue) แบํงปันประสบการณ์
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ผลลัพธ์
การจัดประชุม

สาระการเรียนรู๎

ตัวอยําง...เครื่องมือชํวยการเรียนรู๎

ของชุมชน ภูมิสังคม
- เรียนรู๎เรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
รากเหง๎าของชุมชน จารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม สภาพชุมชนในอดีต
- โครงสร๎างความสัมพันธ์ คํานิยม ระหวําง
สมาชิกชุมชน
- สถาบันทางสังคมและการแสดงบทบาทหน๎าที่
- โครงสร๎างทางกายภาพ สิ่งอํานวยประโยชน์
สาธารณูประการ ด๎านตํางๆ ของชุมชน
- กระบวนการพัฒนาของชุมชน
ความเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ ผลกระทบ
- สภาพของชุมชนในอดีต ภูมิสังคม
ทุนทางสังคม ต๎นทุนการผลิต ทรัพยากร
- สภาพของชุมชนในปัจจุบัน อุปสรรค
ข๎อจํากัดให๎คับข๎อง ข๎อดีจุดเดํน ความพร๎อม
ลูํทางการพัฒนาและ ภัยคุกคามที่ต๎อง
ระมัดระวัง

- ประวัติชุมชน โดยผู๎เฒําเลําความหลัง
- ระดมสมองรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแตํละด๎านแตํ
ละประเด็น ด๎วยเส๎นแบํงเวลา(Timeline)
- รู๎เรื่องสภาพทั่วไป ด๎วยแผนที่ชุมชน (Village Map)
ลักษณะทางสังคม (Social map) รู๎เรื่องสภาพ
ทรัพยากร (Resource Map) สภาวะสุขภาพก็ใช๎แผนที่
ได๎รวมกันเลยก็ได๎
- ดูลําดับความผูกพันทางสายเลือดใครเป็นใคร ด๎วย
แผนผังเครือญาติ
- แผนภาพชุมชนผํานทางขวางTransect
(
map)
- แผนภาพชุมชนผํานทางขวางตามชํวงเวลา
(Historical Transect map) และอาจแสดงการพัฒนา
หรือวิวัฒนาการตามลําดับเวลา เชํน ภาษา พื้นที่
ทรัพยากรหรือสังคม
- แผนที่คนดี คนเกํง ภูมิปัญญา
- สภาพความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล องค์กร (Vann
diagram)
- สภาพเศรษฐกิจของชุมชนด๎วยผลการวิเคราะห์
ภาพรวมรายรับ รายจํายครัวเรือน จากบัญชีครัวเรือน
จปฐ. ข๎อรายได๎ อาจรวมผลการวิเคราะห์ภาพรวมจาก
การใช๎ทรัพยากรอยํางเกื้อกูลในครัวเรือน เพื่อรํวม
พิจารณาความสูญเสียในภาพรวม ที่ละเลย ไมํใสํใจ
- แผนผังการถํายเททรัพยากกรระหวํางหมูํบ๎าน
(Village resource flow)
- ดูพฤติกรรมการทํางานและการใช๎เวลาในชํวงปีด๎วย
ปฏิทินตามฤดูกาล (Seasonal calendar) ของชุมชน
- ดูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกกระทําการใดใดอยําง
มีเหตุผล เชํนเลือกอาชีพ ฯ
การพิจารณาคุณสมบัติบุคคล เพื่อเลือกเข๎ารํวม
กิจกรรม
พิจารณาบทบาทหน๎าที่ ของบุคคล หนํวยงานใน
การสนับสนุนการทํางานของชุมชน
ความพันธ์ระหวํางบุคคล กลุํม ด๎วยตารางลําดับ
คะแนน (Matrix Ranking)
- การจัดลําดับการทํางานในแตํ ละชํวงเวลาด๎วย
ปฏิทินตามฤดูกาล(Seasonal calendar)
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ตัวอยําง...เครื่องมือชํวยการเรียนรู๎
“สภาพของชุมชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร ”
- ใช๎ภาพวาด สะท๎อนความคิด ชํวยให๎คนแสดงความ
คิดเห็นได๎คนอื่นดูรูปที่เขียนก็อาจเข๎าใจและเรียนรู๎รํวม
ได๎
- แสดงศักยภาพชุมชน ในรูปของ SWOT (strength
weakness opportunity threat )
- ประเมินระดับผลการพัฒนาชุมชน องค์กร
เปรียบเทียบกับชุมชน องค์กรอื่นๆ ด๎วยความรู๎สึกรํวม
ด๎วยแผนผังใยแมงมุม (Spider
diagram)
- สรุปรวมความคิด ด๎วยแผนที่ความคิMiดnd( map)

แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชุมชน

- ตระหนักรู๎ในสํานึกหน๎าที่ตํอชุมชน
- ตระหนักรู๎ในสภาพของชุมชน คาดหมาย
เหตุการณ์ ในอนาคตที่จะเกิดกับชุมชน
- กําหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นเพื่อ
ความสุขสมบูรณ์ของชุมชน
- แบํงประเด็นการทํางานเป็นกลยุทธ์เพื่อให๎
เปูาหมายของชุมชนเป็นจริง
- เลือกกลวิธีในการจัดการให๎แตํละประเด็นการ
ทํางานสําเร็จ
- กําหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองการจัดการ
ตามแตํละประเด็นงาน
- แบํงประเภทของกิจกรรม เน๎นการพึ่งตนเอง
เป็นสําคัญ (ไมํรอ ง๎อ ขอใคร แตํ ฉันเห็น ฉันมี
ฉันเป็น ฉันทําเพราะเป็นของฉัน)
- สร๎างสํานึกอาสาสมัครรับผิดชอบเพื่อการ
เคลื่อนไหว(Mobilization)กิจกรรม ไปสูํ
เปูาหมายที่กําหนด

“สภาพของชุมชนต้องการเห็นในอนาคตเป็นอย่างไร”
“สภาพในชุมชนในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ ในอนาคต
ต้องการให้เป็นอย่างไร”
- วาดภาพชุมชนที่ต้องการ นาเสนอแลกเปลี่ยนในวง
สนทนาจากการคิดคนเดียว เป็นช่วยกันคิดจากเป็น
เจ้าของคนเดียวเป็นของพวกเราทั้งหมดที่ช่วยกันเติม
ต่อให้เป็นภาพชุมชนที่สมบูรณ์
“ ต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ที่ที่ต้องการเกิดขึ้นเป็นจริง”
“ต้องทาอย่างไรเพื่อให้งานสาเร็จ รายละเอียดเป็น
อย่างไร”
“งานอะไรที่เราทาเองได้” “งานอะไรที่ต้องให้คนอื่น
มาร่วมมือกับเรา” “งานอะไรที่ต้องขอร้องให้คนอื่น
ช่วย”
“งานนี้ กิจกรรมนี้ใครต้องการจะเป็นเจ้าของเรื่องใน
การปฏิบัต”ิ “พวกเราใครจะช่วยกัน”
“ถ้าเราทาเองทาอย่างไร” “ทากับคนอื่นให้เขาช่วย
อะไร” “ไปขอให้เขามาช่วยทาต้องเตรียมการณ์
อย่างไร”
- ระดมสมอง จัดกลุํม แยกประเภทและสรุปผล ด๎วย
บัตรคํา (Card & chart)
- สรุปรวมความคิด ด๎วยแผนที่ความคิMiดnd( map)
- พิจารณาบทบาทหน๎าที่ ความเชี่ยวชาญของบุคคล
การให๎บริการขําวสาร ข๎อมูล จากแตํละหนํวยงานใน
การสนับสนุนการทํางานของชุมชน
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ตัวอยําง...เครื่องมือชํวยการเรียนรู๎
ความพันธ์ระหวํางบุคคล กลุํม ด๎วยตารางลําดับ
คะแนน (Matrix Ranking)
-มีผู้ค้นคว้าทดลองแนวทางการจัดการประชุมที่
ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายไว้ที่นิยม เช่น
- ใช๎เทคนิคในกระบวนการ A.I.C
- ใช๎เทคนิคในกระบวนการ F.S.C (Future Search
Conference)
(กรุณาใช้ให้ครบถ้วนทั้งกระบวนการ..ไม่รีบนะ)

