แนวทางการพัฒนาหมูบ่ า้ น

ตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง
ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

www.chumchon.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ค�ำน�ำ
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พอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ของเศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการ
สาระส� ำ คัญของการด�ำเนินงานตามแนวคิ ดและการประยุ ก ต์
ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัด อ�ำเภอ
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ไปขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
กรมการพัฒนาชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ และน�ำไปปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความสุข รวมทั้งสามารถ
เชือ่ มโยงสูก่ ารพัฒนาในมิตติ า่ งๆ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
และการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน
สิงหาคม 2560
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน
ปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
เศรษฐกิ
จ พอเพี ย ง จเป็
น ปรัยงและหลั
ช ญาชี้ ถกการทรงงาน
ึ ง แนวการด� ำ รงอยู ่
ระดับบัติตนของประชาชนในทุ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ กระดับ ตั้งแต่
เศรษฐกิจและปฏิ
พอเพียง บเป็ั ตนิ ตปรันของประชาชนในทุ
ชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่แกละปฏิ
ครอบครั
ระดังบระดั
ชุมบชน
งระดัฒบนาและบริ
รัฐ ทั้งในการพั
ฒนาและ
ระดับครอบครัว ระดั
บชุมชนว จนถึ
รัฐ ทัจนถึ
้งในการพั
หารประเทศให้
ดาเนินไปใน ทางสาย
บริ ห ฒารประเทศให้
ทางสายกลาง
โดยเฉพาะยง หมายถึง ความ
กลาง โดยเฉพาะการพั
นาเศรษฐกิจ เพืด่อ� ำให้เนิก้านวทัไปใน
นต่อโลกยุ
คโลกาภิวัตน์ ความพอเพี
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก ้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์
พอประมาณ ความมีเ หตุ ผล รวมถึง ความจ าเป็ น ที่จ ะต้องมี ร ะบบภูมิคุ้มกัน ในตัว ที่ดีพอสมควรต่อการมี
ความพอเพี ย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความ
รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
ขั้นตอน และขณะเดี
ยวกันจะต้องเสริ
้นฐานจิยตความรอบรู
ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้
าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และภายใน
ทั้งนีม้จสร้ะต้างพืองอาศั
้ ความรอบคอบ
และ
และนักธุรกิจ ในทุความระมั
กระดับ ให้มดีสานึ
กในคุ
ณธรรม
่อสัตย์ำสวิุจชริาการต่
ต และให้ามงๆ
ีความรอบรู
ระวั
ง อย่
า งยิ่ งความซื
ในการน�
มาใช้ ใ้ทนี่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญาำเนิและความรอบคอบ
ให้สมดุลและพร้
การวางแผนและการด�
นการทุกขั้นตอนเพื่อและขณะเดี
ยวกัอมต่
น อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็
และกว้
ทั้งด้านวั
ตถุ สังคม สิ่งแวดล้อโดยเฉพาะเจ้
ม และวัฒนธรรม
ได้
จะต้อวงเสริ
มสร้างขวาง
างพืน้ ฐานจิ
ตใจของคนในชาติ
าหน้าจากโลกภายนอก
ที่
เป็นอย่างดี
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีส�ำนึกในคุณธรรม
* สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลจากพระราชดารัสเรื่อง
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เศรษฐกิจพอเพียง ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานในโอกาสต่าง
ๆ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542

ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่
ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี
* ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลจาก
พระราชด�ำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานในโอกาส ต่างๆ โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
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เศรษฐกิ
จพอเพี
ยง หมายถึ
ง เศรษฐกิ
จทีส่ ให้ามารถอุ
ม้ ชูยตงกัวั เอง
เศรษฐกิจพอเพี
ยง หมายถึ
ง เศรษฐกิ
จที่สามารถอุ
้มชูตัวเองได้
มีความพอเพี
บตัวเอง (SelfSufficiency)
่ ได้โมดยไม่
เดือดร้ อน ย
ซึ่งงกั
ต้อบ
งสร้
านเศรษฐกิจของตนเองให้
สียก่อน คือให้
ได้อยูให้
ีความพอเพี
ตัวางพืเอง้นฐานทางด้
(Self-Sufficiency)
อยู่ได้ดโีเดย
ตนเองสามารถอยู
มุ่งหวั
งที่จะสร้างความเจริ
ญ ยกเศรษฐกิ
จให้เจริญอย่าดงรวดเร็
ไม่เดือ่ได้ดร้อย่อางพอกิ
น ซึง่ นต้พอใช้
องสร้มิไาด้งพื
น้ ฐานทางด้
านเศรษฐกิ
จของตนเองให้
ี วแต่
เพียงอย่างเดี
ีอาชีตพนเองสามารถอยู
และฐานะเพียงพอที่จ่ไะพึ
เสียยว ก่เพราะผู
อน คื้ทอี่มให้
ด้อ่งตนเองได้
ย่างพอกิย่อนมสามารถสร้
พอใช้ มิไาด้งความเจริ
มุ่งหวัง ญก้า วหน้า
และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับต่อไปได้
หลั04
กการพึ่งตนเอง หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดารงชีวิต ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ
1. ด้านจิตใจ ทาตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ

ที่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วแต่เพียง
อย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขัน้
ที่สูงขึ้นไปตามล�ำดับต่อไปได้
หลักการพึง่ ตนเอง หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมา
ปฏิปทา) ในการด�ำรงชีวิต ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการ
พึ่งตนเอง 5 ประการ คือ
1. ด้านจิตใจ ท�ำตนให้เป็นทีพ่ งึ่ ของตนเอง มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง
มีจิตส�ำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจ
เอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นทีต่ งั้ ดังกระแส พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาคน ความว่า
“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจทีด่ ี คือ ความหนักแน่น
มั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส�ำเร็จ
ทั้ ง ต้ อ งมี กุ ศ โลบาย หรื อ วิ ธี ก ารอั น แยบยลในการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบพร้ อ มด้ ว ย จึ ง จะสั ม ฤทธิ ผ ลที่ แ น่ น อน และบั ง เกิ ด
ประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
2. ด้ า นสั ง คม แต่ ล ะชุ ม ชนต้ อ งช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ ดังกระแส
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ความว่า
“...เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลั่น
จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะท�ำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ และให้
มีการประชาสัมพันธ์กนั ให้ดี เพือ่ ให้งานทัง้ หมดเป็นงานทีเ่ กือ้ หนุน
สนับสนุนกัน...”
05

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และ
จัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดหลักการ
ของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ความว่า
“...ถ้า รักษาสิ่งแวดล้อมให้ เ หมาะสมนึ ก ว่ า อยู ่ ไ ด้ อี ก
หลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก้ปัญหา
ต่อไป เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ท�ำได้ ได้รักษา
สิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...”
4. ด้ า นเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
รวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะ
บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย
และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง ดังกระแส
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ความว่า
“...การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชนบทขาดแคลนและ
ต้องการ คือความรู้ในด้านเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นสิ่งที่เหมาะสม...”
“...การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาด
ในงานอาชีพหลัก ของประเทศย่อมจะมีปัญหา...”
5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมการพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้
และไม่ มี ก ารมุ ่ ง ที่ ก ารลดรายจ่ า ย ในเวลาเช่ น นี้ จ ะต้ อ งปรั บ
ทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส�ำคัญ และยึดหลัก
พออยู่พอกินพอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น
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ดังกระแสพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความว่า
“...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และ
สร้างตนเองให้มนั่ คงนีเ้ พือ่ ตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะให้ตวั เองมีความเป็นอยู่
ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือ
ให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...”
“...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันท�ำสักเศษหนึ่งส่วนสี่
ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤติได้...”
(ทีม่ า : เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชีถ้ งึ แนวทางการด�ำรงชีวติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ; 2552)

หลักการทรงงาน 23 ประการ1
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรง
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น
จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และ
ราษฎรในพืน้ ที่ ให้ได้รายละเอียดทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ทีจ่ ะพระราชทาน
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของประชาชน

1

หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ส�ำนักพระราชวัง)
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2. ระเบิดจากข้างใน
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนทีเ่ รา
เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่
การน�ำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา
ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การ
แก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก…
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...”
4. ท�ำตามล�ำดับขั้น
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของประชาชนก่อน ได้แก่
สาธารณสุข ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศต้องสร้าง
พื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่
ก่อน จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูง
โดยล�ำดับต่อไป
5. ภูมิสังคม
การพัฒนาใดๆ ต้องค�ำนึงถึง
(1) ภูมิประเทศของบริเวณนั้น (ดิน, น�้ำ, ป่า, เขา ฯลฯ)
(2) สังคมวิทยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น)
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6. องค์รวม
ทรงมี วิ ธี คิ ด อย่ า งองค์ ร วม (Holistic) หรื อ มองอย่ า ง
ครบวงจร ทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโยง
7. ไม่ติดต�ำรา
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริมีลักษณะของการพัฒนา
ที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน
8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์
ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูกป่า
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ”
9. ท�ำให้ง่าย (Simplicity)
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนา
ประเทศตามแนวพระราชด�ำริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรง
โปรดที่จะท�ำสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ท�ำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้
เข้าใจง่าย
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10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย เปิ ด โอกาสให้ ส าธารณชน
ประชาชน หรือเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ความต้องการของสาธารณชน “...ต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์
วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น
แท้จริง คือ การระดมสติปญ
ั ญาและประสบการณ์อนั หลากหลาย
มาอ�ำนวยการปฏิบตั บิ ริหารงานให้ประสบความส�ำเร็จทีส่ มบูรณ์
นั่นเอง...”
11. ประโยชน์ส่วนรวม
“...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
อาจมานึกในใจว่าให้ๆ อยูเ่ รือ่ ย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คดิ ว่า
คนทีใ่ ห้เพือ่ ส่วนรวมนัน้ มิได้ให้แต่สว่ นรวมอย่างเดียว เป็นการให้
เพือ่ ตัวเองสามารถทีม่ สี ว่ นรวมทีจ่ ะอาศัยได้...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงระลึกถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส�ำคัญเสมอ
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12. บริการที่จุดเดียว
ทรงให้ “ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด� ำ ริ ” เป็ น ต้ น แบบในการบริ ห ารรวมที่ จุ ด เดี ย ว
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ จะประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมด�ำเนินการ
และให้ บ ริ ก ารประชาชน ณ ที่ แ ห่ ง เดี ย ว “...เป็ น สองด้ า น
ก็หมายถึงว่า ทีส่ ำ� คัญปลายทาง คือ ประชาชนจะได้รบั ประโยชน์
และต้นทางของเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์”
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด ถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเรา
ต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น
การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม โดยพระราชทานพระราชด�ำริ
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยใน
การฟื้นฟูธรรมชาติ
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงน�ำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ
ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ
เช่น การน�ำน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย การใช้ผักตบชวาบ�ำบัดน�้ำเสีย
โดยดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ
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15. ปลูกป่าในใจคน
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดิน และรักษา
ต้ น ไม้ ด ้ ว ยตนเอง...” การที่ จ ะฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้
กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส�ำนึกให้คนรักป่าเสียก่อน
16. ขาดทุนคือก�ำไร
“...ขาดทุนคือก�ำไร Our loss is our gain… การเสีย
คือการได้ ประเทศก็จะก้าวหน้าและการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้น
เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” หลักการ คือ “การให้” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ความอยู่ดี
มีสุขของราษฎร “...ถ้าเราท�ำอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุด ที่เรา
เสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงิน
ของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้
ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...”
17. การพึ่งตนเอง
การพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาใน
เบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอ
ที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้เขา
สามารถอยู ่ ใ นสั ง คมได้ ต ามสภาพแวดล้ อ ม และสามารถ
“พึ่งตนเองได้” ในที่สุด
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18. พออยู่พอกิน
ส�ำหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้น
ได้ พ ระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ขาได้ ส ามารถอยู ่ ใ นขั้ น
“พออยูพ่ อกิน” เสียก่อนแล้ว จึงค่อยขยับขยายให้มขี ดี สมรรถนะ
ที่ก้าวหน้าต่อไป “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนจะได้ก�ำไร
จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป...”
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือ
ภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึ่งจะสามารถท�ำให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลก
แห่งการเปลีย่ นแปลง ปรัชญานีส้ ามารถประยุกต์ใช้ได้ทงั้ ในระดับ
บุคคล ชุมชน องค์กร และทุกภาคส่วน
20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็
ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่
ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”
21. ท�ำงานอย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระเกษมส�ำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือ
ประชาชน “...ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
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หลักการทรงงาน 23 ประการ1
22. ความเพียร : พระมหาชนก
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงริเริม่ ท�ำโครงการต่างๆ ในระยะแรก ทีไ่ ม่มคี วามพร้อมมากนัก
และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้
ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็น
เป็นสุข
23. รู้ - รัก - สามัคคี
รู้ : การที่เราจะลงมือท�ำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึง
ปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็น
คุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักที่จะเข้าไป ลงมือ
ปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ
สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค�ำนึงเสมอว่าเราท�ำ
คนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน
เป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหา
ให้ลุล่วงด้วยดี
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ส่วนที่ 2
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามมัน่ คงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุน
ให้ มีการจัดท�ำและใช้ประโยชน์จ ากข้ อมู ล สารสนเทศ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจยั จัดท�ำยุทธศาสตร์ชมุ ชน ตลอดจนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้ก�ำหนดหน้าที่
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ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาระบบและกลไก ในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู ้ การอาชี พ การออม
และการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถ ของชุมชน ผู้น�ำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่าย
องค์การชุมชน บริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จากภารกิ จ ข้ า งต้ น กระทรวงมหาดไทยจึ ง ไว้ ว างใจ
มอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก
ในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เนื่ อ งจาก
กระบวนการพัฒนาหมูบ่ า้ น ชุมชน มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบ
ธรรมและคุณธรรม ท�ำให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง โดย
บูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรอบความคิด แนวคิดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงมหาดไทย กรมฯ จึงได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาขยายผลในกระบวนการท�ำงาน โดยการด�ำเนินงาน
หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ ว ยเกณฑ์ ป ระเมิ น 6 ด้ า น คื อ
ลดรายจ่าย (ท�ำสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพิ่มรายได้ (มีอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม) ประหยัด (มีการออม มีกลุม่ ออมทรัพย์ฯ)
การเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบ
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อาชีพ ปลูกต้นไม้) เอื้ออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี)
ในปี 2549 - 2551 ด�ำเนินการทั่วประเทศได้ จ�ำนวน 58,537
หมู่บ้าน
ต่ อ มา กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ข ยายผลการท� ำ งานสู ่
ความยั่งยืน โดยการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
ต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด คือ
ด้านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข้อตกลงข้อมูลหมู่บ้าน
มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชน
ปลอดอบายมุข)
ด้านเศรษฐกิจ (จดท�ำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้
รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การออม มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน)
ด้านการเรียนรู้ (มีและใช้ข้อมูลชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างคุณค่า มีศูนย์เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับหมู่บ้าน
สร้างเครือข่ายการพัฒนา)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีจิตส�ำนึกใน
การอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงาน
ทดแทน และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
แบ่งศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง
เน้นการปฏิบัติท�ำกิน ท�ำใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้และมีการออม
ระดับ “อยูด่ ี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนา
ในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และ
ขยายโอกาสคนในชุมชน
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ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนา
ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพในการด�ำเนินการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้าน
ชุมชน
*** การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็น
3 ระดับนี้ สามารถเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง
กัน น�ำไปเรียนรู้ และขยายผล พัฒนาไปตามศักยภาพและเกณฑ์
ชีว้ ดั ไม่จำ� เป็นต้องพัฒนาเริม่ จากระดับพออยูพ่ อกิน และหมูบ่ า้ นฯ
ต้นแบบเดิม ควรมีเป้าหมายการพัฒนายกระดับตนเองให้สูงขึ้น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ปี 2549 - 2559 กลไกในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
1) ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 525/2551 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2551 เรื่อง คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการ
2) ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2552 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานสนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย โดยมี รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ) เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
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เป็นเลขานุการ
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รองประธาน ผู ้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด ทหารบก
ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด
ที่ประธานกรรมการมอบหมาย นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาตามที่ ป ระธานกรรมการเห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป ระธานกรรมการเห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง และ
จ่าจังหวัด เป็นกรรมการและมีพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
4) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย นายอ�ำเภอเป็นประธานกรรมการ
ปลั ด อ� ำ เภอหั ว หน้ า กลุ ่ ม งานบริ ห ารงานปกครอง และนายก
เทศมนตรีนคร/เมือง เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำ
อ�ำเภอที่ประธานกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ทุกต�ำบล ก�ำนันทุกต�ำบล นายกเทศมนตรีตำ� บล
ทุกแห่ง เป็นกรรมการ และมีพัฒนาการอ�ำเภอ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
5) ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต� ำ บล/หมู ่ บ ้ า น
ประกอบด้วย ปลัดอ�ำเภอเป็นทีป่ รึกษา มีพฒ
ั นากรเป็นหัวหน้าชุด
อาสาพัฒนาชุมชน และผู้น�ำกลุ่มองค์กร/องค์กรในชุมชน เป็นชุด
ปฏิบัติการ
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หน่วยงานภาคีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
• ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาชนบท ร่วมกันเป็นภาคี
และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน “ระเบียบวาระแห่งชุมชน”
• ลงนามบันทึกความร่วมมือเพือ่ ขับเคลือ่ นระเบียบแห่งวาระ
ชุมชน จ�ำนวน 21 หน่วยงาน ซึ่งมีโครงการร่วมกันในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนด�ำเนินการ คือ
1. จัดท�ำและยกระดับแผนชุมชนให้มีคุณภาพ
2. ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ป ระชาชน
เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
หน่วยงานทีร่ ว่ มมือ มีดงั นี้ ระหว่าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น กรมที่ ดิ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ส�ำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) สมาคมผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนไทย สมาคมผู้น�ำ
สตรีพัฒนาชุมชนไทย สมาคมก�ำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับ
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ก�ำหนดกลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ เ กิ ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ� ำ นวยการขจั ด ความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวง
มหาดไทย (ศจพ.มท.) ตามค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ 310 / 2560
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
และรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ อธิ บ ดี ก รม
การพั ฒ นาชุม ชน และที่ปรึกษาด้า นการปกครอง ส� ำ นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารร่ ว ม
เพื่อให้ ศจพ.มท. เป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับประเทศ
ในระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ�ำนวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
ในระดับอ�ำเภอ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อ�ำนวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ�ำเภอ (ศจพ.อ.)
ในระดับต�ำบล ให้มีทีมต�ำบล
ในระดับหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือ
คณะกรรมการหมู ่ บ ้ า น อพป. เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงาน
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การด�ำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1) คณะกรรมการหมูบ่ า้ น พร้อมด้วย พัฒนากร อาสาสมัคร
ด�ำเนินการกระตุ้นความคิด ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ของครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยตัวชี้วัด 6x2 น�ำหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 คือมีคะแนน
รวมเกิน 18 คะแนน มาท�ำการประเมิน ด้วยเกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน
23 ตัวชีว้ ดั เพือ่ จัดระดับหมูบ่ า้ นเป็น 3 ระดับ คือ “พออยู่ พอกิน”
“อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”
น�ำหมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับ และมีความพร้อม มาด�ำเนิน
การ ส่งเสริมการพัฒนา ด้วยการสร้างความรู้ ความสามารถของ
แกนน�ำชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครอบครัวพัฒนา พัฒนา
ทักษะการด�ำรงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดย
ชุมชนเอง
2) คณะท�ำงานระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ประเมินผลการ
พัฒนา รับรองและให้จังหวัดประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ
การเชิดชูเกียรติและความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
จัดให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านที่ประสบความส�ำเร็จในการ
พัฒนา และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามและโล่รางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2549 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้น�ำชุมชน ที่มีผลงาน
การจัดการพัฒนาดีเด่นเข้าเฝ้า ปีละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน
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แนวทางการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอพี ย ง
ของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 - 2561
ได้นำ� หลักคิดในการบูรณาการงานและตอบสนองนโยบาย
ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย
เชื่อมโยงงานของกรมฯ เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน กับระดับก้าวหน้า
1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐาน ขับเคลื่อนการพัฒนา
โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งหวังให้
มีการลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข
2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า แยกการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาเป็น 2 ประเภท คือ
2.1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่น การรวมกลุ่มพัฒนา
เป็น OTOP การประกอบการของชุมชน (CE) หรือ SMEs เพื่อให้
เกิดการรวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย
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1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐาน ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในระดับ
บุคคล/ครัวเรือน มุ่งหวังให้มีการ ลดการพึ่งพา ละความฟุุมเฟือย เลิกอบายมุข
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า แยกการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็น 2 ประเภท คือ

2.2) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ สร้างเครือข่าย โดย
การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังสังคม(SE) มีเป้าประสงค์
ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนา ทั้ง 3 รูปแบบ ต้องอาศัยทุนต่างๆ ในชุมชน เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เป็นต้น เพือ่ เชือ่ มโยงสูช่ อ่ งทางการตลาด เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมาย “เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น”
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นกระบวนการ
จัดการพัฒนาประชาชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยูเ่ ย็นเป็นสุข” ด้วยการน้อมน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งาน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการเสริมสร้าง
ชุมชน ให้เข้มแข็งเป็นการพัฒนาชนบทโดยน�ำแนวทางการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมาใช้ เพื่อเป็นตัวแบบหรือแนวทาง
ให้กับหน่วยงาน หมู่บ้านหรือชุมชน ประชาชน น�ำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ ด้วยการประสานพลังระหว่าง
ภาคี หรือ พลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน เอกชน สถาบันการศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากแนวคิดการบูรณาการในด้านต่างๆ
น�ำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้
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ส่วนที่ 3
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อ
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชน คือการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านไปทั้งระบบหรือทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยใช้กลไกของผูน้ ำ� ชุมชนในการขับเคลือ่ น ไม่ได้เลือกด�ำเนินการ
เฉพาะกิจกรรมหรือเฉพาะกลุ่มบุคคล ใช้ข้อมูลและแผนชุมชน
ในการบูรณาการพืน้ ทีด่ ำ� เนินการและงบประมาณ ทัง้ นีไ้ ม่สามารถ
ด� ำ เนิ น งานให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วโดยล� ำ พั ง ได้
การด�ำเนินงานจึงเป็นการขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการ
โดยโครงสร้างของคณะกรรมการ ในทุกๆ ระดับ
การจัด กิจกรรมในหมู่บ ้านเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ
จึงมีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทของ
ผู้น�ำให้เป็นแกนน�ำหรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการน�ำประชาชน
ในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นท�ำกิจกรรมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้น�ำจัดกระบวนการ
ท�ำแผนชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคิด ตัดสินใจ ก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงานโดยคนในชุมชน
เอง ผลักดัน สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับบุคคลในชุมชนใน
การด�ำเนินการ บริหารจัดการกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนา
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ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านไปทั้งระบบหรือทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจฐาน
ชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกของผู้นาชุมชนในการขับเคลื่อน ไม่ได้เลือกดาเนินการ
กิจกรรมหรือเฉพาะกลุ่มบุคคล ใช้ข้อมูลและแผนชุมชน ในการบูรณาการพื้นที่ดาเนินการและงบ
ทั้งนี้ไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จเพียงหน่วยงานเดียวโดยลาพังได้ การดาเนินงานจึงเป็น
ขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการ ในทุกๆระดับ

ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ จากทุกหน่วยงาน โดยมี
ดกิจ่บกรรมในหมู
พอเพี
ขั้นตอนที่เริ่มจากการพ
แผนพัฒการจั
นาหมู
้าน/แผนชุ่บม้านเศรษฐกิ
ชน เป็นจเครื
่องก�ยงต้
ำกันบแบบ
การพัจึฒงมีนา
�ำเนินการมีป้นระสบการณ์
ความรู
เป็นชุดกความรู
สนัเมืบ่อสนุได้นดบทบาทของผู
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ชุมชน เป็นเครื่องกากับการพัฒนา เมื่อได้ดาเนินการมีประสบการณ์ มีความรู้ จัดทาเป็น ชุดค
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หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขยายผลใหม่ ที่ ยั ง ไม่ ผ ่ า น
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 ส�ำหรับ
หมูบ่ า้ นทีผ่ า่ นการพัฒนามาแล้ว อาจใช้เพียงกระบวนการทบทวน
และขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจัดเวทีเพื่อ
ด�ำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ทั้งนี้ ถ้าหมู่บ้านได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานภาคีการพัฒนา หรืออยู่ในแผนของชุมชน ที่คิดร่วมกัน
ว่ า ต้ อ งด� ำ เนิ น การจากขั้ น ตอนที่ 1 ก็ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้
โดยการเพิ่มจ�ำนวนแกนน�ำหมู่บ้าน การเพิ่มจ�ำนวนครัวเรือน
ต้นแบบ การเพิ่มทักษะและส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสร้างแกนน�ำหมู่บ้าน
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผู้น�ำการพัฒนาอยู่ในชุมชน และ
สามารถน�ำการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน สร้างความเปลีย่ นแปลงของชุมชนไปสูส่ งิ่ ทีช่ มุ ชน
ต้องการ หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เรียนรู้และก�ำหนดวิธีการ
จัดเก็บข้อมูล การวัดความส�ำเร็จร่วมกันของชุมชน
ผูน้ ำ� ชุมชนหรือแกนน�ำชุมชน/แกนน�ำหมูบ่ า้ น จึงต้องได้รบั
การฝึกอบรม เปิดรับความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมที่มีต่อ
วิถชี วี ติ และฝึกทักษะการเป็นผูน้ ำ� ให้เหมาะสม ด้วยการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน ด้วยกระบวนการกลุม่ สามารถไปเสริมสร้างพลังการเคลือ่ นไหว
ของชุมชน เป็นการ สร้างภาวะผู้น�ำ จัดระบบการบริหารจัดการ
ของชุมชน ไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนต้องการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง (Change agent) การสร้างผู้น�ำการพัฒนา
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(Change leader) เพื่อการเคลื่อนไหวกระบวนการพัฒนาชุมชน
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือช่วงโอกาสวิกฤตต่างๆ ของชุมชน
ผู้น�ำที่จะสร้างหรือพัฒนาให้เป็นแกนน�ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงประกอบไปด้วยผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นทางการ เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ำ อช./อช. ผู้น�ำสตรี ผู้น�ำเยาวชน อาสาสมัคร
ของหน่วยงานต่างๆ หรือผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการแต่มีจิตอาสาที่จะ
เข้ามาร่วมและพร้อมที่จะน�ำการพัฒนา เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือบุคคลภูมิปัญญาของชุมชนด้านต่างๆ ส�ำหรับหมู่บ้านที่เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้ว ควรสนับสนุนให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นแกนน�ำหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสืบทอด
กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
การฝึกอบรมที่จะพัฒนาแกนน�ำส�ำหรับหมู่บ้านขยายผล
(บ้านน้อง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่จะได้รับงบประมาณจาก
กรมฯ หรือจากหน่วยงานอื่นๆ จะด�ำเนินการฝึกอบรมสร้างแกน
น�ำหมู่บ้านโดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดจะจัดท�ำ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และความจ�ำเป็นส�ำหรับจังหวัด
นั้นๆ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ก็มีหลายหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้น�ำ เช่น
ปราชญ์ผู้น�ำสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการเป็นผู้น�ำ กลับไปเป็นต้นแบบในการด�ำเนินวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2557 - 2560
และในปี 2560 กระทรวงมหาดไทยมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP way
of life) โดยการจัดท�ำคู่มือและแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งมี
คณะท�ำงานทุกระดับ โดยเฉพาะชุดปฏิบตั กิ ารหรือคณะท�ำงานใน
ระดับต�ำบล หมูบ่ า้ น ควรสนับสนุนให้ผนู้ ำ� ทีผ่ า่ นการฝึกอบรมแล้ว
เป็นคณะท�ำงาน เพื่อร่วมบูรณาการการท�ำงานกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา
แกนน� ำ หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรม
จากจังหวัด หรือหลักสูตรการพัฒนาแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือ
นักพัฒนา จัดเวทีประชาคมหมูบ่ า้ นเพือ่ แจ้งแนวทางในการพัฒนา
หมูบ่ า้ นและคัดเลือกครอบครัวพัฒนา มาเป็นต้นแบบและร่วมเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งในระยะเริ่มต้น คัดเลือก
อย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน หรือเฉลี่ยร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด ควรเป็นครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ให้กระจายไปตามคุม้ ต่างๆ ภายในหมูบ่ า้ น เมือ่ พัฒนาเป็นครัวเรือน
ต้นแบบได้แล้วจะได้ขยายผลสูค่ รัวเรือนอืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ได้ทั่วทั้งหมู่บ้าน
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การฝึกอบรมหรือจัดเวทีให้การเรียนรู้แก่ครอบครัวพัฒนา
เพือ่ ให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และเป็นครัวเรือนต้นแบบ
ในการพัฒนา ซึง่ วิธกี ารถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าว มีความหลากหลาย
โดยกรมฯ มีงบประมาณสนับสนุนการจัดเวทีสำ� หรับหมูบ่ า้ นขยายผล
คือ การจัดเวทีในหมู่บ้านและไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านพี่ หรือ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ครัวเรือนได้
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้าน วิทยากรกระบวนการ
ควรเน้นการฝึกวิเคราะห์ตนเอง การท�ำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ซึ่ง
น�ำไปสู่การรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ การวางแผนชีวิต เรียนรู้
จากเครื่องมือการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด เพื่อให้ครัวเรือนพัฒนาเป็นรูปธรรม การปฏิบัติ
ระดับครัวเรือนเชื่อมโยงสู่ระดับชุมชน และเรียนรู้จากเครื่องมือ
เกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ภาพรวม ของการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งการวางแผนในการไป
ศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นของจริงจากผลส�ำเร็จ ของการน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน การพัฒนากลุม่ และ
การพัฒนาหมู่บ้าน
การไปศึ ก ษาดู ง านของครั ว เรื อ นพั ฒ นา ควรค� ำ นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้าต้องการปรับ
ทัศนคติ ตั้งปณิธานและเสริมสร้างพลังใจ อาจเลือกพื้นที่โครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�ำริ แต่ถ้าต้องการเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน
ฐานเรียนรู้หรือกิจกรรมความส�ำเร็จของกลุ่มหรือของหมู่บ้าน
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ก็เลือกไปศึกษาจากบ้านพี่ เป็นต้น โดยทีมเจ้าหน้าที่ วิทยากร
กระบวนการ และแกนน�ำหมู่บ้าน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เมื่อครัวเรือนพัฒนาผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงานแล้ว
ต้องมาจัดท�ำแผนชีวิตของครัวเรือนเพื่อน�ำไปปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยกันวิเคราะห์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติม เช่น บัญชีครัวเรือน ข้อมูลทางด้านกายภาพ (ดิน น�ำ้
ป่า) เพื่อน�ำไปใช้ในการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ชุมชนและ
ท�ำแผนชุมชนในขั้นต่อไป ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นตามบริบท
ของชุมชนและตามศักยภาพของระดับการพัฒนาของ แต่ละ
หมู่บ้าน ในปี 2560 - 2564 กรมฯ ส่งเสริมให้มีครัวเรือนสัมมาชีพ
ซึ่งสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 3 เวทีประชาคมหมู่บ้านจัดท�ำแผนชุมชน
กระบวนการแผนชุ ม ชน เป็ น หั ว ใจในการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการให้
น�้ำหนักที่ “การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน” แนวคิดนี้อยู่
ภายใต้ความเชื่อว่า คนมีศักยภาพพัฒนาตนเองและชุมชนของ
ตนเองได้ ชุมชนมีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่ประชาชนสามารถ
น�ำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และชุมชนของตนเองได้
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนี้ อยู่ที่
การปรับกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติให้อยู่บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น และพึ่งพาคนอื่นน้อยลง ทั้งในระดับครัว
เรือนและชุมชน การสร้างแรงบันดาลใจของคนในชุมชน จึงเป็น
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กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาตามความเชื่อ
พื้นฐานว่า “ปัญหาใคร คนนั้นต้องแก้” ความรู้ที่จะน�ำมาใช้ใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาจะเริ่ ม จากความรู ้ ที่ มี อยู ่ ใ นชุ ม ชน น� ำ มา
แลกเปลี่ยนต่อยอด โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการให้และรับความรู้
เป็นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการฝึกอบรม
ผลของการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยกระบวนการแผนชุ ม ชน เป็ น ทั้ ง
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการสร้างจิตส�ำนึก
ถึงระบบคุณค่าในการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น
ประสิทธิภาพของความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ชุมชนอาจ
ต้องท�ำแผนหลายครัง้ หลายประเด็น ขึน้ อยูก่ บั ปัญหาทีม่ ากระทบ
ตามโอกาส แผนชุมชนอาจมีอยู่บ้างแล้ว การน�ำแผนมาทบทวน
ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้
เหมาะสมสถานการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

33

ชุมชนที่มีการจัดท�ำแผนแล้ว ควรท�ำความเข้าใจเกณฑ์
ประเมิน ระดับการพัฒนา (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และเกณฑ์วัด
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ท�ำให้สามารถช่วยใน
การวิเคราะห์ เพือ่ จะได้รวู้ า่ ต้องจัดเก็บข้อมูลใดเพิม่ เติม การทบทวน
แผนชุมชนท�ำให้รู้ว่ามีส่วนที่ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร เช่น
มีการช่วยเหลือคนจนในปริมาณมากน้อยเพียงใด ด้านครอบครัว
การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม จะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอย่างไรให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญญาของหมู่บ้าน
วิ ท ยากรกระบวนการ ควรเลื อ กประเด็ น การน� ำ เวที ใ ห้
เหมาะสมกับศักยภาพและระดับการพัฒนา เช่น หมู่บ้านเริ่มต้น
การพัฒนาหรือระดับ “พออยู่ พอกิน” ก็วิเคราะห์ตามประเด็น
ตัวชีว้ ดั 4 ด้าน 23 ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นข้อพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
การสร้ า งความสามั ค คี ห รื อ ความร่ ว มมื อ ของหมู ่ บ ้ า น เช่ น
การจัด ประชาคมหมูบ่ า้ นหรือการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน ด้วยหลักประชาธิปไตย ว่ามีการด�ำเนินการหรือ
ไม่ อย่างไร มีกฎกติกาของหมู่บ้านหรือไม่ เริ่มจากข้อง่ายๆ เช่น
บางชุมชนมีการตั้งค่าปรับ ถ้าครัวเรือนใดไม่เข้าประชุมหมู่บ้าน
หรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีการส�ำรวจข้อมูล
ของชุมชน การท�ำบัญชีครัวเรือน และน�ำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดท�ำแผนชุมชนหรือไม่ มีกจิ กรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
หรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือไม่ มีกิจกรรมการลดรายจ่าย
การเพิม่ รายได้ โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมหรือไม่ การสร้างส�ำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น ดิน น�้ำ ป่าไม้ ควรท�ำอย่างไร
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นอกจากนี้ ให้ วิ เ คราะห์ ต ามองค์ ป ระกอบของเกณฑ์
การวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) คือ สุขภาวะดี
มีครอบครัวอบอุ่น สร้างเศรษฐกิจของชุมชน บริหารจัดการชุมชน
ให้ดี มีการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย น�ำข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วเข้าสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เช่น
ข้อมูล กชช. 2 ค จปฐ. แหล่งน�้ำ และของหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ผลจากการวิเคราะห์ จะเห็นว่ามีบางประเด็นที่หมู่บ้านหรือ
ชุมชนไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของชุมชน หรือเป็นเพียงความต้องการ
ตามกระแส หรือความสะดวกสบาย จึงน�ำไปสู่การจัดเก็บข้อมูล
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้หลักฐานหรือข้อบ่งชีถ้ งึ ปัญหา ความรุนแรงของ
ปัญหา เช่น ต้องช่วยกันจดบัญชีครัวเรือน ส�ำรวจข้อมูลดิน น�้ำ ป่า
การใช้พลังงาน เป็นต้น และต้องวางแผนแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
และก�ำหนดระยะในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และจัดประชาคม
อีกครั้งเพื่อน�ำข้อมูลไปสู่การจัดท�ำหรือปรับแผนชุมชน
การท�ำงานในเชิงบูรณาการมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งใน
กระบวนการท�ำแผนชุมชน จึงควรประสานให้ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนต�ำบล (ศอช.ต.) เข้ามาร่วมในเวทีประชาคมหรือเป็น
วิทยากรกระบวนการร่วมกัน เพือ่ ใช้ความสามารถความเชีย่ วชาญ
จากแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
พร้อมที่จะปฏิบัติร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน
เครื่องมือเทคนิคในการจัดเวที
• การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC)
• แผนที่ชุมชน (Village Map)
• เส้นแบ่งช่วงเวลา (Time line)
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• เครื่องมือระดมสมองด้วยบัตรค�ำ (Meta plan)
• เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
(Participation Rural Appraisal : PRA)
• การประชุ ม ด้ ว ยกระบวนการก� ำ หนดอนาคตหมู ่ บ ้ า น
(Future Search Conference : FSC)
• เครือ่ งมือสรุปประเด็นและแสดงความเชือ่ มโยงด้วยแผนที่
ความคิด (Mind Map)
ส�ำหรับหมู่บ้านขยายผล ควรสนับสนุนให้มีการจัดเวที
ประชาคมท�ำแผนชุมชน และสนับสนุนการท�ำกิจกรรมสาธิต
ซึ่งเกิดจากความต้องการที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน เสมือน
เป็นวงจรเล็กๆ ของกระบวนการแผนชุมชน ทีเ่ กิดจากการใช้ขอ้ มูล
ชุมชน มาวิเคราะห์ปัญหา ท�ำแผนงาน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
โดยอาจจะมีงบสนับสนุนค่าวัสดุในการสาธิตกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา เป็นการส่งเสริมทักษะในการบริหารจัดการชุมชนเบื้องต้น
แก่ผู้น�ำ เพื่อให้ชุมชนน�ำแผนงานที่เหลือไปขับเคลื่อนและด�ำเนิน
การเชื่อมประสานกับงบประมาณโครงการต่างๆ เช่น การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต และท�ำแผนที่
มองไปถึงกลางทาง คือการรวมกลุ่มเป็น OTOP ผู้ประกอบการ
ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม และมี ถึ ง ปลายทางคื อ การสร้ า ง
ความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่ ว นหมู ่ บ ้ า นพี่ ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด เวที ท บทวน
การพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อปรับแผนชุมชนและจัดกิจกรรมสาธิต
เป็ นโอกาสให้ทีม ปฏิบัติการของอ�ำเภอ ได้ ไ ปร่ วมจั ดเวที ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการชุมชน
ให้เกิดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ในหมู่บ้านพี่ที่เข้มแข็งก็สามารถระดม
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พลังทุนจากภายในชุมชน มาสนับสนุนการขับเคลือ่ นในขัน้ ตอนนีไ้ ด้
หรื อ ด� ำ เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ห้ ว งเวลาการจั ด ประชาคม
หมู่บ้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นการเสริมพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด�ำเนินงานตามแผนชุมชน
ด้วยระบบการบริหารจัดการชุมชน เพื่อเคลื่อนไหวกิจกรรมของ
ชุมชน เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุดและใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด
โดยเริ่มจากกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ชุมชนด�ำเนินการได้ด้วย
ตนเองก่อนและให้มากที่สุด แล้วค่อยประสานแผนหรือบูรณาการ
กิจกรรม แผนงาน โครงการที่ท�ำร่วมกับหน่วยงาน หรือขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในล�ำดับรองลงไป มิเช่นนั้น
จะท�ำให้ชุมชนให้ความส�ำคัญหรือเฝ้ารอแต่การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก นักพัฒนาและแกนน�ำหมู่บ้าน จึงต้องส่งเสริม
ให้คนในชุมชนโดยเฉพาะครัวเรือนต้นแบบเป็นแกนน�ำในการ
ด�ำเนินการตามแผนชีวิตของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการ
ท�ำงานเริ่มจากการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาครอบครัว
ตนเอง ขยายสู่วงกว้างในระดับชุมชน สร้างพฤติกรรมการด�ำเนิน
ชีวิตเพื่อส่วนรวม และน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
การด�ำเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน
การประสานแผนชุ ม ชน กั บ แผนขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์ ในระดับต่างๆ เพื่อขยายโอกาส
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ของชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา เพราะบางแผนงานเป็น
โครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ชุมชน หรือใช้งบประมาณมากจนเกินความสามารถของชุมชน
ที่จะด�ำเนินการได้เอง อาจต้องร่วมมือกันท�ำระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกกั บ ชุ ม ชน และบางกิ จ กรรมเป็ น โครงการใหญ่ มี
ความซั บ ซ้ อ นมาก ต้ อ งใช้ ทั ก ษะหลั ก วิ ช าการสู ง ๆ เกิ น ขี ด
ความสามารถของชุมชน ก็จำ� เป็นต้องพึง่ หน่วยงานภายนอกทัง้ หมด
การประสานแผนก็เพื่อให้ทราบว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชน
ต้องการ ต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การได้พบปะพูดคุยกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนอืน่ ๆ จะเป็น
การร่ ว มกั น คิ ด ถึ ง รายละเอี ย ดของโครงการ อ� ำ นาจหรื อ พลั ง
การจัดการ รูปแบบ ลักษณะ วิธกี ารให้การสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
ช่ อ งทางการแสวงหางบประมาณและทรั พ ยากรในการจั ด ท� ำ
กิจกรรม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์จงั หวัด
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี) และกระทรวงต่างๆ รวมถึง
การขยายพื้ น ที่ เ ป็ น โครงการร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนข้ า งเคี ย ง เป็ น
โครงการภูมินิเวศ หรือโครงการความร่วมมือขยายโอกาสอื่น
เพื่อให้ผลของกิจกรรมเป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมในแผนชุ ม ชน ความรั บ ผิ ด ชอบ
การเคลื่อนไหวกิจกรรมในแผนชุมชนนอกจากคณะท�ำงานแกน
น�ำชุมชนแล้ว คนในชุมชนเองจะต้องมีส่วนในการร่วมรับผิดชอบ
โครงการกิ จ กรรมสนใจ การแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตาม
ความถนัด ความชอบ ความรู้ ทักษะของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม
คน การแบ่งกันรับผิดชอบในแผนชุมชนแต่ละด้าน เช่น เป็น
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กรรมการด้านแผนพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการด้านแผน
การพัฒนากองทุนและสวัสดิการ หรือเลือกรับผิดชอบกิจกรรม
เช่น เป็นกรรมการกลุ่มอาชีพ กรรมการจะต้องศึกษาหาความรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมโครงการนั้นๆ
ให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน รับรู้ถึงความยากง่าย ลักษณะวิธีการ
ด�ำเนินกิจกรรม ผลประโยชน์ของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับเป็น
การรวบรวมสมาชิ ก และสร้ า งแรงสนั บ สนุ น ช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น
กิจกรรมของชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนและประเมินผล
การถอดบทเรี ย นและประเมิ น ผลเป็ น ขั้ น ตอนที่ 5 ที่
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ เป็ น เวที ก ารส่ ง เสริ ม
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยการจัดเวทีเพื่อประเมินผลการ
พัฒนาตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย การประเมินตามเกณฑ์ 4 ด้าน
23 ตัวชี้วัด เพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับพออยูพ่ อกิน อยูด่ กี นิ ดี มัง่ มีศรีสขุ และเพือ่ ประเมินความสุข
มวลรวมของหมูบ่ า้ นและชุมชนครัง้ ที่ 2 ตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ
22 ตัวชี้วัด
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กลุม่ เป้าหมายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
แกนน�ำหมู่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบ ผู้แทนจากคุ้มต่างๆ ผู้แทนกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน ภาคีการพัฒนา โดยการน�ำของวิทยากร
กระบวนการ (อาจเป็นเจ้าหน้าที่ นักพัฒนา ผู้น�ำ หรือภาคีเครือ
ข่าย) เพื่อร่วมกันประเมินผลการพัฒนา ถอดบทเรียน การพัฒนา
ค้นหาองค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนา น�ำไปใช้ขยายผลในฐาน
เรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน น�ำปัญหาความเดือดร้อน ตัวชี้วัด
ทีย่ งั ไม่บรรลุเป้าหมาย หรือความล้มเหลว มาวิเคราะห์ วางแผนใน
การจัดเก็บข้อมูลเพิม่ เติม แล้วน�ำข้อมูลเหล่านัน้ เข้าสูเ่ วทีประชาคม
หมูบ่ า้ นปรับแผนชุมชน ร่วมกันก�ำหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการ
เพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นักพัฒนาและผู้น�ำชุมชน จึงควรน�ำหลักการจัดการความรู้
แบบง่ า ยๆ เพื่ อ น� ำ องค์ ค วามรู ้ ข องชุ ม ชน ไปจั ด สถานการณ์
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนความรู้ ใช้ฐานเรียนรู้หรือ
ศู นย์ เ รี ย นรู้ชุม ชน เป็นแหล่งในการจั ดการความรู ้ ข องชุ ม ชน
ให้สามารถสือ่ สารเข้าใจกันได้โดยง่าย เสริมสร้างให้เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สร้างลักษณะนิสัยของคนในชุมชนให้รู้จักเรียนรู้จาก
ปราชญ์ของหมูบ่ า้ น เพือ่ ใช้องค์ความรูข้ องชุมชนในการสร้างระบบ
การบริหารจัดการชุมชน นักพัฒนาจึงควรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยเอื้ออ�ำนวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เน้นการมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง การลอกเลียนแบบจึงไม่ใช่
หลักประกันแห่งความส�ำเร็จเหมือนทีต่ น้ แบบเคยได้รบั ต้องอาศัย
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเพื่อ
ต่อยอดและสร้างสรรค์ น�ำไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด (Best practices) ของชุมชน สิ่งนี้อาจไม่ได้รับ
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ผลตอบแทนในระยะสั้น แต่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการท�ำให้เกิดการ
พัฒนาขึ้นในระยะยาว
หมู่บ้านขยายผล (บ้านน้อง) กรมฯ มีงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดเวที 1 วัน ส่วนหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนาและ
ประกาศเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้ว (บ้านพี)่ กรมฯ
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดเวที นักพัฒนาและผู้น�ำชุมชน
อาจใช้เวทีประชุมประจ�ำเดือนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกฎระเบียบ
หมูบ่ า้ นทีด่ ำ� เนินเป็นปกติของหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่
แล้ว หรือชุมชนที่เข้มแข็งก็อาจใช้ทุนภายในชุมชน หรือสวัสดิการ
ของชุมชนมาสนับสนุนในการด�ำเนินการจัดเวที
5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหมู่บ้าน
1) กรมฯ จัดท�ำคูม่ อื ค�ำอธิบายตัวชีว้ ดั วิธกี าร ขัน้ ตอน
การประเมิน
2) คณะท�ำงานระดับ จังหวัด อ�ำเภอ สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ประเมินโดยใช้แนวทางคู่มือหรือเวทีการประชุม
3) จังหวัดจัดท�ำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการประเมินหมูบ่ า้ นฯ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรองผล
การประเมินหมู่บ้าน
4) คณะท�ำงานระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล ระดับหมูบ่ า้ น
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
5) ห้วงระยะเวลาของการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหมู่บ้าน ดังนี้
- ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ด�ำเนินการพัฒนา
หมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามหมู่บ้านเป้าหมาย ประมาณ
เดือนเมษายน - กรกฎาคม
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- ประเมิ น หมู ่ บ ้ า นเพื่ อ เป็ น หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ ด�ำเนินการตรวจสอบ/รับรองและประกาศผล
เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ประมาณ สิงหาคม - กันยายน
5.2 การประเมินหมู่บ้านและการจัดท�ำทะเบียนข้อมูล
หมู่บ้าน
1) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น�ำชุมชน
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วม
เวทีประชาคมในการให้ข้อมูลตามแบบประเมินหมู่บ้านฯ
2) ระดับต�ำบล คณะท�ำงานฯ ผู้ด�ำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินหมู่บ้านฯ บันทึกข้อมูลการพัฒนาของหมู่บ้าน
โดยใช้เวทีประชาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตรวจสอบ ยืนยันความครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลของหมู่บ้านฯ
3) ระดับอ�ำเภอ คณะท�ำงานฯ พิจารณาตรวจสอบ
การประเมินหมู่บ้านของแต่ละต�ำบล และจัดท�ำทะเบียนข้อมูล
หมู่บ้านฯ ส่งจังหวัด
4) ระดับจังหวัด รวบรวมทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ
ที่อ�ำเภอประเมินแล้วเป็น 3 ระดับ ส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนา
ชุมชน
5.3 การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1) ระดับอ�ำเภอสนับสนุนการจัดเวทีการประเมินระดับ
หมู่บ้าน และรับรองผลของหมู่บ้านเพื่อเสนอเป็นต้นแบบ และ
จัดท�ำทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ ส่งจังหวัด
2) ระดับจังหวัด ตรวจสอบ รั บรองหมู ่ บ้ า น และ
ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ส่งผลให้กรมการ
พัฒนาชุมชน จังหวัดด�ำเนินการประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
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พอเพียงต้นแบบระยะเวลาการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบมีระยะเวลา 2 ปี หลังจากการประกาศ
3) กรมการพัฒนาชุมชน รวบรวม สรุปผลของแต่ละ
จังหวัดเป็นภาพรวมของประเทศน�ำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
กรมฯ ท�ำแบบตัวอย่างให้หมู่บ้านได้กรอกข้อมูลที่เป็นผล
จากการประเมินและถอดบทเรียนการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูล
ให้หน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
จากข้ อ มู ล เพื่ อ บู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาต่ อ ไปให้ เ กิ ด
ความต่อเนื่อง เป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4
เครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
แกนน�ำชุมชน เป็นกลไกหลั
ในการขั
บเคลืฒ่อนาหมู
นหมู่บ่บ้า้านนเศรษฐกิจพอเพีย
เครืก่องมื
อในการพั
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น�ำ อช./อช. ผู้น�ำเยาวชน
แกนนาชุมชน เป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ซึ่ง ประกอบ
ผูน้ ำ� กลุม่ /องค์กร/เครือข่าย เช่น กพสม./กพสต. ศอช.ต ครอบครัว
า อช./
ผู้นาเยาวชน
้นากลุ
่ม/องค์พกย์ร/เครื
ข่าย เช่ตน กพสม/กพสต. ศอ
พัฒนา กลุผูม่ ้นอาชี
พต่าอช.
งๆ/กลุ
ม่ OTOP ผูกลุ
ม่ ออมทรั
เพือ่ อการผลิ
พต่างๆ/กลุ
่มออมทรั
พย์เพื่ออการผลิ
กองทุนหมูอาชี
บ่ า้ น/กองทุ
นอื่มน่ OTOP
ๆ ร่วมกักลุ
บคณะท�
ำงานหรื
ชุดปฏิตบกองทุ
ตั กิ ารนหมู่บ้าน /กองทุนอื่น
ชุดหรื
ปฏิอบัตนัิกการระดั
าบลกรมการพั
หรือ นักพัฒฒนาชุ
นา มโดย
ระดับต�ำบล
พัฒนาบตโดย
ชนกรมการพั
ก�ำหนดให้ฒนาชุมชน กาหนดให
นี้ ำเนินงาน ดังนี้
ใช้เครื่องมืดอาเนิสนันบงาน
สนุดันงการด�
อในการประเมินนศัศักกยภาพ
ยภาพและวั
และวัดดผลการพั
ผลการพัฒฒนาของ
1) 1)เครืเครื
อ่ งมื่องมื
อในการประเมิ
นา หมู่บ้านเบ้องต้น
ของหมู่บ้านเบื
้องต้เครื
น ่อประกอบด้
1.1)
งมือประเมิวนยตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 6X2 (6 ด้าน
1.1) เครื่องมือประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 (6 ด้าน
12 ตัวชี้วัด)
12 ตัวชี้วัด)
X2

1.2) เกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของ
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กระทรวงมหาด

1.2) เกณฑ์ประเมิน1.2)
หมู่บ้านเศรษฐกิ
จพอเพีนยหมู
งต้่บน้าแบบ
ของ จพอเพี
กระทรวงมหาดไทย
เกณฑ์ประเมิ
นเศรษฐกิ
ยงต้นแบบ

ของกระทรวงมหาดไทย

2.
3.
4.
5.
6..
7.

20.
21.
.

13.
8.
9.
10
11
12

15.
16
17.
18
19

เป็นเครือ่ งมือหรือเกณฑ์การประเมินเพือ่ จัดระดับการพัฒนา
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพของหมู่บ้าน แยกเป็น 3 ระดับ คือ
“พออยู่ พอกิน” เน้นที่ระดับครัวเรือน มีเป้าประสงค์เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการพึ่งตนเองท�ำกิน ท�ำใช้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
และมีการออม ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 - 16 ตัวชี้วัด
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เป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเ
“อยู
่ดี บกิสนุนดีน”การพั
เน้ฒนทีนาให้
่ระบบการรวมกลุ
่ม มีเป้าประสงค์
เพื่อน 3 ระดับ คือ
เพื่อส่งเสริ
มสนั
ตรงตามศักยภาพของหมู
่บ้าน แยกเป็
ส่งเสริม“พออยู
การบริ่ พอกิ
หารจันด”การ
นาในรู
ฒนารายได้
เน้นพัทีฒ
่ระดั
บครัวปเรืกลุ
อนม่ มีการพั
เป้าประสงค์
เพื่อ พัดฒว้ ยนากิจกรรมการพึ่งตน
ระบบกลุ
่ม ่มเพิรายได้
่มรายได้
านเกณฑ์
ลดรายจ่
ายเพิ
และมีแกละขยายโอกาสคนในชุ
ารออม ผ่านเกณฑ์ประเมิมน ชน
10 –ผ่16
ตัวชี้วัด
ประเมิ“อยู
น 17่ดี กิ- น22ดี”ตัเน้วชีน้วทีัด่ระบบการรวมกลุ่ม มีเป้าประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการบริหารจัดการ พ
“มั่งมี ศรีสุข” เน้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและเครือข่าย
การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1
มีเป้าประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านการบริหารการพัฒนา
มี ศรีอสขุ่ขา”ยเน้นในการยกระดั
ที่ระดับหมู่บ้าน/ชุ
าย่มมีโอกาสการ
เป้าประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบหม
ด้วยองค์“มัก่งรเครื
บคุมณชนและเครื
ภาพชีวอิตข่เพิ
การพั
ฒนาด้วยองค์
บคุณประเมิ
ภาพชีนวิต23
เพิ่มตัโอกาสการประกอบอาชี
พ จัด
ประกอบอาชี
พ จักดรเครื
สวัสอดิข่ากยารชุมในการยกระดั
ชน ผ่านเกณฑ์
วชีว้ ดั
ผ่านเกณฑ์ป1.3)
ระเมินดั23
ัด
ชนีตัชวี้วชีัด้วความ
“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุข
1.3) ดั ชนีชี้วัด ความ
“อยู่เ ย็น เป็น่ บสุข้ า น/ชุ
” หรืมอชนความสุ
ขมวลรวม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน (G
มวลรวมของหมู
(Gross
Village
: GVH )
Happiness : GVHHappiness
)
GVH)
80-100

61-80
41-60

21-40
0-20

เป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนา โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ
ข้อมูลความเป็นจริงในชุมชน แล้วให้ลงคะแนนความเห็นระดับความสุขร่วมกัน โดยให้ดาเนิน
ก่อนลงมือพัฒนา หมู่บ้านจะได้รู้ว่าองค์ประกอบความสุขใดบ้างที่ต้องทากิจกรรมหรือวางแผ
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และประเมินอีกครั้งเมื่อผ่านการพัฒนาในรอบ 1 ปี

เป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนา โดย
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นจริงใน
ชุมชน แล้วให้ลงคะแนนความเห็นระดับความสุขร่วมกัน โดยให้
ด�ำเนินการต้นรอบหรือก่อนลงมือพัฒนา หมู่บ้านจะได้รู้ว่าองค์
ครื่องมือในการส่งเสริประกอบความสุ
มการเรียนรู้ ได้แก่ขใดบ้างที่ต้องท�ำกิจกรรมหรือวางแผนในการ
พัฒนา และประเมินอีกครั้งเมื่อผ่านการพัฒนาในรอบ 1 ปี
.1 แผนชุมชน
2. เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่
2.1) แผนชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
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2.2) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

2.2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
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ส่วนที่ 5
กระบวนการขับเคลื่อนการน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
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1. ความเป็นมา
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในทุกๆ มิติ เพื่อ
สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทยจึ ง จั ด ท� ำ
โครงการ “ขับเคลื่อนการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)” โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจและน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
เป็นกรอบในการด�ำเนินชีวติ ไม่ใช้ชวี ติ ตามกระแสจนก่อเกิดปัญหา
สังคมต่างๆ มากมาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี
การปรับค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทยที่ 310/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม
2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อ�ำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
โครงการในระดับพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ผบู้ ริหารหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และที่ปรึกษาด้าน
การปกครอง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม
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2.

2. แนวคิดหลัก (Theme) การด�ำเนินงาน
ปรึกษา ปลั ดเพื
กระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้อานวยการศูณ
นย์าธิ
ผู้บคริหุณารหน่
วยงานในสั
งกัดำและ
่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุ
โดยการน้
อมน�
กระทรวงมหาดไทย
และผู
ทนจากกระทรวงที่เกีจ่ยพอเพี
วข้องเป็ยนงและหลั
กรรมการ อธิกบการทรงงาน
ดีกรมการพัฒนาชุมชน
เผยแพร่หลักปรั
ช้แญาของเศรษฐกิ
และที
่ปรึกษาด้านการปกครอง
กงานปลั
ดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการและเลขานุ
ของในหลวงรั
ชกาลทีส่ 9านัไปสู
ก่ ารปฏิ
บตั เิ พือ่ แก้ปเป็ญ
ั นหาความทุ
กข์ยาก การ
ร่ ว ม
ของประชาชน และสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ครอบคลุมทั่ว
แนวคิ
หลัก (Theme)
การดดาเนิ
นงาน ง่ ยืน จึงก�ำหนดแนวคิด การด�ำเนินงาน
ทัง้ ดประเทศ
และเกิ
ความยั
เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการน้ อ มนาและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คือ “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ แก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน และสร้าง
ความอยู่ เย็ นเป็ นสุ ขให้ ครอบคลุ มทั่ วทั้งประเทศ และเกิ ดความยั่ งยื น จึ งก าหนดแนวคิด การดาเนิ นงาน คื อ
เป้าหมายการด�
เนิ่ยนั่งยืงาน
“สืบสานปรัช3.ญาของพ่
อ สานต่อการพัฒำนาที
น”
ครอบคลุ
้ ทีท่ วั่ ทัง้ ประเทศ 76 จังหวัด 878 อ�ำเภอ 7,255
3. เป้าหมายการด
าเนินงานมพืน
ต�ำบลม75,032
หมู่บ้าน76 และ
ชุมชน
ครอบคลุ
พื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
จังหวัด7,500
878 อาเภอ
7,255 ตาบล 75,032 หมู่บ้าน และ 7,500
ชุมชน

4. กรอบกิ
จกรรมและระยะเวลาด�
ำเนินการ
4. กรอบกิ
จ กรรมและระยะเวลาด
าเนิ น การ

4.1) การค้นหาและเตรียมครูฝึกระดับอาเภอ ดาเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2560 โดยให้อาเภอจัดตั้งทีมครูฝึกระดับอาเภอเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปในพื้น ที่ทุ กหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจ ารณาตามความเหมาะสมของพื้น ที่ อาเภอ ซึ่ งในแต่ล ะทีม ครู ฝึ ก
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ประกอบด้วย 1) ข้าราชการ เช่น พัฒนาการอาเภอ ปลัดอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ข้าราชการครู เกษตร
2) ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น 3) ปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนต้นแบบ 4) ผู้นาศาสนา มอบกรมการพัฒนาชุมชนอบรมทีม
ครุฝึกระดับอาเภอ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน อาเภอละ 5 คน รวม 4,390 คน

4.1) ก า ร ค ้ น ห า แ ล ะ เ ต รี ย ม ค รู ฝ ึ ก ร ะ ดั บ อ� ำ เ ภ อ
ด� ำ เนิ น การในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม - เดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2560 โดยให้อ�ำเภอจัดตั้งทีมครูฝึกระดับอ�ำเภอเพื่อเผยแพร่
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในพื้นที่
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
อ�ำเภอ ซึ่งในแต่ละทีมครูฝึกประกอบด้วย 1) ข้าราชการ เช่น
พัฒนาการอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ท้องถิน่ อ�ำเภอ ข้าราชการครู เกษตร
2) ผู้น�ำท้องที่ ท้องถิ่น 3) ปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนต้นแบบ 4) ผู้น�ำ
ศาสนา มอบกรมการพัฒนาชุมชนอบรมทีมครูฝึกระดับอ�ำเภอ
ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน อ�ำเภอละ
5 คน รวม 4,390 คน
ครูฝึกระดับอ�ำเภอ สร้างทีมและฝึกอบรมครูฝึกระดับต�ำบล
ประกอบด้วย พัฒนากร ปลัดอ�ำเภอ เจ้าหน้าที่ อปท. ผูแ้ ทนก�ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสม
4.2) การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน
เวทีครัง้ ที่ 1 เปลีย่ น Mindset ด�ำเนินการในช่วง เดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ให้ครบทั้ง 75,032 หมู่บ้าน และ
7,500 ชุมชนโดยครูฝึกระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล ร่วมกัน
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ถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยให้ใช้รปู แบบทีมวิทยากรกระบวนการ เน้นให้ประชาชน
เข้าใจจากตัวอย่างที่ท�ำส�ำเร็จ เมื่อเข้าใจแล้วให้สามารถก�ำหนด
กรอบชีวิต (ความรู้คู่คุณธรรม) ภายใต้การก�ำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุน จากคณะกรรมการบริหารศูนย์อ�ำนวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอ�ำเภอ (ศจพ.อ.)
4.3) การน�ำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ทีมครูฝึกติดตาม
หรือจัดเวทีครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้ตั้งปณิธานรายบุคคล
และให้มีสัญญาประชาคม (civil society) ของหมู่บ้าน/ชุมชน
และ ศจพ.จ./ศจพ.อ. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ สนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
4.4) หมู่บ ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็ น หมู ่ บ ้ า นที่ ไ ด้
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ส�ำหรับ
หมูบ่ า้ นและชุมชนทีส่ ามารถด�ำเนินการขับเคลือ่ นให้เกิดผลส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
จะเป็นการประกาศโดยประชาชนเพื่อสร้างความดีถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนประชาชนและหมู่บ้าน/
ชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการตั้งปณิธานและขับเคลื่อนกิจกรรม
ก็ด�ำเนินการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เมื่อเกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและมีความ
พร้อม ก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองต่อเนื่องต่อไป
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ในช่ว งเดือนสิง หาคม ถึ งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จะเป็ น การประกาศโดยประชาชนเพื่ อสร้ า งความ
ดีถวายเป็น พระราชกุ ศล แด่ในหลวงรัช กาลที่ 9 ส่ ว นประชาชนและหมู่บ้ าน/ชุม ชน อื่น ๆ ที่อยู่
ระหว่างการตั้งปณิธานและขับเคลื่อนกิจกรรม ก็ดาเนินการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เมื่อเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและมีความพร้อม ก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเอง
ต่อเนื่องต่อไป
5. โครงสร้
างและกลไกการขั
บเคลื
5. โครงสร้
างและกลไกการขับเคลื
่อน ่อน

6. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน :
1. การจั ด ประชุ ม มอบนโยบายและชี้ แ จงแนวทาง
การขับเคลื่อนการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์
ทางไกล (Video Conference : VCS) และ DOPA Channel ใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวง
มหาดไทย เพือ่ รับทราบนโยบาย กรอบเวลา และเข้าใจกระบวนการ
ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานพร้อมกันทั่วประเทศ
2. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดด�ำเนินการ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ� ำ นวยการปฏิ บั ติ ก าร
ขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบทตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ในการสร้างความเข้าใจให้แก่
คณะ ศจพ.จ. วางแผนและด�ำเนินการตามกรอบระยะเวลา และ
ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ให้รายงาน ศจพ.มท. ทราบทุกระยะ
ตามแนวทางในคู่มือที่จัดส่งให้
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6. ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. การจัด ประชุมมอบนโยบายและชี้แ จงแนวทางการขับ เคลื่อ นการน้อ มนาหลัก ปรัช ญา ของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งไปสู่ก ารปฏิบัติจ นเป็น วิถีชีวิต เป็น การประชุม ผ่า นระบบวิดิทัศ น์ท างไกล ( Video
Conference : VCS) และ DOPA Channel ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อ รับ ทราบนโยบาย กรอบเวลา และเข้า ใจกระบวนการ ขั้น ตอนการขับเคลื่อน
งานพร้อมกันทั่วประเทศ
2. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดดาเนินการ จัด ประชุม คณะกรรมการบริห ารศูน ย์
อานวยการปฏิบัติก ารขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.) ในการสร้างความเข้าใจให้แก่ คณะ ศจพ.จ. วางแผนและดาเนินการตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอน
การดาเนินงาน รวมทั้งให้รายงาน ศจพ.มท.ทราบทุกระยะ ตามแนวทางในคู่มือที่จัดส่งให้
3. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อานวยการปฏิ บ ั ติ ก ารขจั ด ความยากจน และ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อสร้างความเข้าใจการดาเนินงาน แต่งตั้งครู
ฝึกระดับตาบล จัดทาแผนปฏิบัติการ สนับสนุนครูฝึกระดับอาเภอ อบรมทอดความรู้แก่ครูฝึกระดับตาบล ครูฝึก
ระดับตาบลไปจัด เวทีถ่า ยทอดความรู้การน้อ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้ครบทุกพื้นที่โดยให้มอบภารกิจในการดาเนินงานดังนี้
7. การวัดผลสาเร็จ

3. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ� ำ นวยการ
ปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบทตามปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอ� ำ เภอ (ศจพ.อ.) เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
การด�ำเนินงาน แต่งตั้งครูฝึกระดับต�ำบล จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนครูฝึกระดับอ�ำเภอ อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูฝึก
ระดับต�ำบล ครูฝกึ ระดับต�ำบลไปจัดเวทีถา่ ยทอดความรูก้ ารน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้ครบทุกพื้นที่โดยให้มอบภารกิจ
ในการด�ำเนินงานดังนี้
7. การวัดผลส�ำเร็จ

1. ประชาชน ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
		ใน 3 ด้วัานด(เศรษฐกิ
จาก จจ�,การด
ำนวนประชาชนที
านและประเมิ
นผล
ารงชีวิต,ใช้ทรัพยากร) ไม่ไ่ นด้้อต
ยกว่งั้ าปณิ
9 ข้อธจาก
15 ข้อ)
การปฏิบตั ติ นเอง ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน ใน 3 ด้าน
(เศรษฐกิจ, การด�ำรงชีวิต, ใช้ทรัพยากร) ไม่น้อยกว่า 9
ข้อ จาก 15 ข้อ

1) ประชาชน ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
วัดจาก จานวนประชาชนที่ได้ตั้งปณิธานและประเมินผลการปฏิบัติตนเอง ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน
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2. หมู่บ้าน/ชุมชน ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
		 วัดจาก จ�ำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้ท�ำสัญญาประชาคม
แล้วประเมินผลการปฏิบตั ใิ นภาพรวมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน
และใช้เวทีประชาคมประกาศตนเอง ผ่านเกณฑ์ตาม
แบบประเมิน ใน 4 ด้าน (เศรษฐกิจ, การมีส่วนร่วม,
ศั ก ยภาพของหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน, การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร) ไม่น้อยกว่า 12 ข้อ จาก 20 ข้อ
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อธิ บ ายความเชื่ อ มโยงของการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
(Sep : way of life) และการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ภาพด้านล่าง นี้

การขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
จนเป็นวิถีชีวิต (Sep : way of life) และการสร้างสัมมาชีพชุมชน
เป็นกิจกรรมของกรมฯ ทีส่ ง่ เสริมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้บคุ คล ครัวเรือน ลดการพึง่ พา ละความฟุม่ เฟือย
เลิกอบายมุข โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดอาชีพ
มีรายได้ ตอบสนองการผลิตในระบบเศรษฐกิจของชุมชน แต่สาเหตุ
ส� ำ คั ญ ของปัญหาในชุม ชนคือการบริ โภคที่ เ กิ น ตั ว และบริ โภค
ในสิ่งที่ชุมชนผลิตไม่ได้ หรือพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
กิจกรรม Sep : way of life จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชน
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เข้ า ใจและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมชี วิ ต สู ่ ก ารลดการพึ่ ง พา
ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข โดยกระบวนการบริหารจัดการ
ของชุ ม ชน คื อ ใช้ เ วที ช าวบ้ า นในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละ
ขับเคลื่อนกิจกรรม จากภาพด้านบนจึงเป็นกิจกรรมขยายความ
ทั บ ซ้ อ นของวงกลมการผลิ ต การบริ โ ภคให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จปฐ.) ที่กรมฯ
ได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ประชาชนรู้จักปลูกพืช
ผัก เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค ท�ำสิ่งของใช้เอง เหลือก็ขายท�ำให้เกิดราย
ได้ บริโภคในสิ่งที่จ�ำเป็นเน้นปัจจัยสี่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ลด
ละเลิ ก อบายมุ ข เช่ น บุ ห รี่ สุ ร า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
และน�ำเงินทีเ่ หลือจากการอดจากสิง่ ของทีไ่ ม่จำ� เป็นในการบริโภค
หรือจากการงดอบายมุข มาเป็นเงินออม ไว้ช่วยเหลือกันเอง
ในชุ ม ชน การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ มาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเหล่ า นี้
จะท�ำให้ครอบครัวอบอุน่ เกิดความรักความสามัคคี มีความร่วมมือ
ในการบ�ำรุงดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม
และจากข้อมูล จปฐ. ข้อ 22, 23, 24, 25 สามารถประเมิน
เป็นตัวเงิน แสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาได้
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยมุง่ จัดการ
ที่รากเหง้าของปัญหา คือ การผลิตในสิ่งที่ต้องบริโภคใช้สอย
ในครัวเรือน หรือในชุมชน หรือการบริโภคในสิง่ ทีช่ มุ ชนผลิตได้เอง
ไม่ต้องซื้อหามาจากภายนอก ลดพฤติกรรมตามกระแส บริโภค
ในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีความสมดุล
ระหว่างรายได้กับรายจ่าย หมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องมีระบบการ
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สร้างการเรียนรู้ ใช้คุณธรรมในการบริหารจัดการชุมชน ผลของ
การส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Sep : way of life
จึ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงไปกั บ การสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ในหมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
ของกระทรวงมหาดไทย ตามคู่มือ “การน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ” เน้ น
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เข้าใจ และน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการด�ำเนินชีวติ
“รู ้ กิ น รู ้ อ ยู ่ รู ้ ใ ช้ ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสามารถในการ
พึ่ ง ตนเอง ลดการพึ่ ง พาจากภายนอก เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล เป็นการสร้างความพร้อมขั้นพื้นฐานอันมั่นคง
ในการพัฒนาในขั้นเศรษฐกิจพอเพียงระดับก้าวหน้า ต่อไป
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ภาคผนวก
ค�ำอธิบายตัวชี้ วัด
1. ด้านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1.1 มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน
หมายถึง มีการประชุม/จัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
เพื่อการพัฒนา และคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน
1.2 มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน หมายถึง มีข้อตกลงร่วมกัน
เพื่ อ ให้ ค นในหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนต้ อ งปฏิ บั ติ ค วรปฏิ บั ติ แ ละ/หรื อ
ข้อห้ามปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี
เพื่อให้เกิดความสงบสุข
1.3 มี ก องทุ น ในรู ป แบบสวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก หมายถึ ง
หมู่บ้านมีกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน และมีการจัด
สวัสดิการภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยากจน ด้อยโอกาสและคนที่
ประสบปัญหา
1.4 ยึดมัน่ ในหลักการประชาธิปไตย หมายถึง คนในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนมีความตื่นตัวและรู้จักรักษาสิทธิหน้าที่ และเสรีภาพทาง
การเมืองและในฐานะพลเมืองของประเทศ
1.5 มีคุณธรรม/จริยธรรม หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนยึดมั่น
ในคุณธรรม/จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งคนในหมู่บ้าน/ชุมชนประพฤติ
ตนและปฏิบัติร่วมกันในการด�ำรงชีวิต
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1.6 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดอบายมุข หมายถึง คนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนปฏิบัติตนเพื่อลด ละ เลิกอบายมุข โดยวิธีการ
ต่างๆ และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
1.7 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หมายถึงหมูบ่ า้ น/ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจ และน�ำหลักการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต
2. ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
2.1 มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน หมายถึง คนในครัวเรือนมี
การจัดท�ำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนเป็นประจ�ำ
2.2 มี กิ จ กรรมลดรายจ่ า ยและสร้ า งรายได้ หมายถึ ง
คนในหมู่บ้านมีการท�ำกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากกิจกรรมดังกล่าวได้
2.3 การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของหมู่บ้าน หมายถึง
คนในหมูบ่ า้ นมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบอาชีพ
ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และ
เงินทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น
2.4 มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย หมายถึง หมู่บ้านมี
การส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ
และ/หรือส่งเสริมกลุม่ ออมทรัพย์ตา่ งๆ พัฒนารูปแบบการออมเงิน
ให้หลากหลาย (กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต กลุม่ ออมทรัพย์สจั จะ
กองทุนหมู่บ้าน เยาวชน) เพื่อน�ำไปลงทุน
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2.5 มีการด�ำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ รู ป แบบวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
หมายถึงหมู่บ้านมีการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มที่มีการด�ำเนินงานในลักษณะเดียวกับ
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน
3 ด้านการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.1 มีข้อมูลของชุมชน หมายถึง มีกระบวนการจัดเก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน
3.2 มีการใช้ประโยชน์จ ากข้อ มู ล ชุ ม ชนและแผนชุ ม ชน
หมายถึง ใช้ข้อมูลของหมู่บ้านในกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน
ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทาง แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน
3.3 มีการค้นหาและใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการสร้างคุณค่า
หมายถึง หมู่บ้านมีกระบวนการสืบค้น รวบรวม จัดหมวดหมู่
และเรี ย นรู้จากความรู้หรือภูมิปัญญาดั้ ง เดิ ม ที่ มี อยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น
และใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า
3.4 มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน หมายถึง หมู่บ้านมี
การจัดสถานที่ส�ำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในและนอกหมู่บ้านได้
ค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ องค์ความรู้ และใช้ความรูใ้ นการด�ำรงชีวติ
3.5 มีการใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับศักยภาพของหมูบ่ า้ น/
ชุมชน หมายถึง มีกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ๆ โดยคนในชุมชนหรือนอกชุมชน และมีการน�ำไปใช้
อย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่า
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3.6 มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา หมายถึง หมู่บ้าน
มีกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย ในระดับกลุ่มและ/หรือระดับ
หมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานและท�ำ
กิจกรรมต่างๆ
3.7 มีการปฏิบัติตามหลักการของการพึ่งตนเอง หมายถึง
คนในหมู่บ้าน “คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น”
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4 ตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย
4.1 จิตส�ำนึกของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง หมู่บ้านมีการสร้างจิตส�ำนึกดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
4.2 มีกลุม่ /องค์กรด้านสิง่ แวดล้อม หมายถึง หมูบ่ า้ นมีกลุม่ /
องค์กรที่คนในหมู่บ้านร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกลุ่ม/
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
4.3 มีการใช้พลังงานทดแทนทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชน หมายถึง หมูบ่ า้ นมีกระบวนการส่งเสริมให้คนในหมูบ่ า้ น
เรียนรู้ ทดลอง และเลือกใช้พลังงานทดแทนต่างๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ
4.4 มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง หมู่บ้านมีกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
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1. ด้านเศรษฐกิจ
• ท�ำบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างสม�่ำเสมอ
• วางแผนการใช้จ่ายและจัดสรรค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
• ออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินจ�ำเป็น
• มีกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
2. ด้านการด�ำรงชีวิต
• มีความสุข พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่
• มีความรัก ความอบอุ่น มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
• มีสุขภาพกายและใจดี
• ประกอบสัมมาชีพ ด�ำรงชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียร ประหยัด
และซื่อสัตย์สุจริต
• สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ

กิจกรรม

❒

❒

❒

❒
❒
❒

❒
❒
❒

❒
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❒

❒
❒
❒
❒

เปรียบเทียบ
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ

แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของครัวเรือนในการน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
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❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒

หมายเหตุ 1. ครัวเรือนประเมินตนเองก่อนและหลังการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
2. กาเครื่องหมาย ✓ ในกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
3. ในการประเมินตนเองมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน (กิจกรรมละ 1 คะแนน) โดยต้องมีการท�ำกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน
		 และได้คะแนนรวมไม่ต�่ำกว่า 9 คะแนน (ร้อยละ 60) จึงจะผ่านการประเมิน

กิจกรรม
• มีการวางแผนในการด�ำเนินชีวิต พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันในครัวเรือน
• ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
• เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว/บุคคลทั่วไป
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
• ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน
• น�ำทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างความคุ้มค่า
• มีการเรียนรู้และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต
คะแนนรวม

เปรียบเทียบ
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ
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1. ด้านเศรษฐกิจ
• สนับสนุนครัวเรือนให้มีการออม
• ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพโดยค�ำนึงถึงศักยภาพและทรัพยากร
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
• มีการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อลดการอพยพแรงงาน
• หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีพลังในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านสนับสนุนการมีส่วนร่วม
• มีการรวมกลุ่มและองค์กรที่เข้มแข็งในชุมชน
• มีเวที/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน
• มีแกนน�ำหมู่บ้าน/ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน/ชุมชน นักวิจัยชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรม

❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒

เปรียบเทียบ
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ

แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
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กิจกรรม
• มีเครือข่ายการพัฒนาที่ร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน
• มีการจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
• มีความสามัคคีและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ด้านศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
• มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดเก็บเป็นระบบ ทั้งทุนทางสังคม เศรษฐกิจ
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• มีศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ และมีวิทยากรที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้
• คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเอื้ออาทร แบ่งปันกัน มีจิตสาธารณะ สามัคคี
ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• อนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น
• บริหารจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของหมูบ่ า้ น/
ชุมชนอย่างยั่งยืน
• สมาชิกในชุมชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดียามเจ็บป่วย
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒

เปรียบเทียบ
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ
❒
❒
❒
❒
❒
❒
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❒

❒

หมายเหตุ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนประเมินตนเองก่อนและหลังการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
2. กาเครื่องหมาย ✓ ในกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
3. ในการประเมินตนเองมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน (กิจกรรมละ 1 คะแนน) โดยต้องมีการท�ำกิจกรรม ครบทั้ง 3 ด้าน
		 และได้คะแนนรวมไม่ต�่ำกว่า 12 คะแนน (ร้อยละ 60) จึงจะผ่านการประเมิน

• ปลอดอบายมุข
• ค้นหาและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างคุณค่า
• รวบรวมและจัดท�ำเอกสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
• มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน/ชุมชน
คะแนนรวม

กิจกรรม

เปรียบเทียบ
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ
❒
❒
❒
❒
❒
❒

บรรณานุกรม
มูลนิธิพระดาบส. ค�ำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพฯ : 2551
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ. เศรษฐกิจพอเพียง
ชี้ถึงแนวทางการด�ำรงชีวิต. กรุงเทพฯ : 2552
ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. แนวทางการด�ำเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ.
กรุงเทพฯ : 2558
1)
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย คู ่ มื อ การน้ อ มน� ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต กรุงเทพ. 2560
2)
กรมการพัฒนาชุมชน แบบสอบถาม ข้อมูลความจ�ำเป็น
พื้นฐาน ปี 2560 - 2564 กรุงเทพ. 2559
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คณะผู ้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายอภิชาต โตดิลกเวชช์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายณรงค์ บุ่ยศิริ
นายโชคชัย แก้วป่อง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน

คณะท�ำงาน
นายจ�ำเริญ แหวนเพ็ชร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การบริหารจัดการชุมชน
นางบุบผา เกิดรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ
นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ
นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ
นายอนันต์ เลิศแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ
นายวีรกิตติ์ เพชรโชติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
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แนวทางการพัฒนาหมูบ่ า้ น

ตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง
ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
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www.chumchon.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

