คำนำ
ด้วยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย
ร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ขับ เคลื่ อนการทางานหน่ ว ยงานในระดับพื้นที่ โ ดยมุ่ง ให้ เกิด ผลสั มฤทธิ์ และให้ ทุก ส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน
สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน โดยกาหนดกรอบหลัก
ในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง
- สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
- รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
- รู้กลไกการบริหารราชการ
- รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
- รู้เท่าทันเทคโนโลยี
- ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- คนไทยไม่ทิ้งกัน
- ชุมชนอยู่ดีมีสุข
- วิถีไทยวิถีพอเพียง
๓. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศฯ จึงได้จัดทาคู่มือ
การขั บ เคลื่ อ นการพัฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิย ม ยั่ งยื น ให้ ที มขั บเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศไทย
ระดับตาบล ได้นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางบูรณาการการทางานในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมระดับ
ตาบล ตามกรอบหลักในการดาเนินการ

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ
ส่วนที่ ๒
๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

๙

๐๒ คนไทยไม่ทงิ้ กัน

๑๘

๐๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข

๒๕

๐๔ วิถไี ทยวิถีพอเพียง

๓๓

๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

๓๙

๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ

๔๕

๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม

๔๙

๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

๕๕

๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖๑

๑๐ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

๖๖

ถาม – ตอบ คูม่ ือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

๖๗

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 กลไกการบูรณาการขับเคลื่อนงานและการติดตามงานของทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับจังหวัด/กทม.
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับอาเภอ/เขต
 ทีม ขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศไทยตามโครงการไทยนิย ม ยั่ ง ยื น ระดั บ
ตาบล/ชุมชน
 ทีมต่าง ๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่ลงปฏิบัตงิ านในพื้นที่ตาบล
 หลักในการทางานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
 กรอบหลักการในการดาเนินงาน ๑๐ เรื่อง
 กรอบหลักในการดาเนินงานแยกเป็นด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง
 Road Map แผนการปฏิบัติงาน
 ภาพรวมงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดเวที ครัง้ ที่ ๑)

01
ความเป็นมา

02
หลักการ

03
วัตถุประสงค์

04
กลไกการขับเคลื่อน

05
เป้าหมาย
การดาเนินงาน

› คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
› กรอบหลักในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่อง
(1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง (2) คนไทยไม่ทิ้งกัน
(3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข (4) วิถีไทยวิถีพอเพียง (5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
(6) รู้กลไกการบริหารราชการ
(7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม (8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี (9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
(10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
1) บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ
โดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
3) สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด/กทม.
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอาเภอ/เขต.
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล/ชุมชน และชุมชนใน กทม.

› เป้าหมาย : การมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาประเทศไทยสูค่ วามยัง่ ยืน
› พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อาเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจานวน 7,663 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 83,151 แห่ง แยกเป็น
- พื้นที่ตาบล 7,255 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 75,032 หมู่บ้าน
- พื้นที่ชุมชนเมือง 208 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 6,052 ชุมชน
- พื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร 200 ทีม พื้นที่ดาเนินการ 2,067 ชุมชน

นายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เป็นกรอบแนวทางเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ใช้ใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จัดทาแผนงาน/โครงการและ
คาของบประมาณ

รอง นรม.

รอง นรม.

รอง นรม.

รอง นรม.

ป.ย.ป.
รอง นรม.
กากับ ติดตาม ขับเคลื่อน

20 กระทรวง
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

76 จังหวัด
878 อาเภอ
ประชาชน 66.188 ล้านคน

โครงการ/
กิจกรรม

คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

มท.

ทส. รง.

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

สตช. ดศ.

พง.

 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดและอยู่ในการกากับและอานวยการ
ของ ผวจ. เฉลี่ยจังหวัดละ 33 หน่วยงาน
 หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดแต่ไม่อยู่ในการกากับและ
อานวยการของ ผวจ. เฉลี่ยจังหวัดละ
75 หน่วยงาน
 หน่วยงานที่ไม่มีส่วนราชการตั้งอยู่ใน
จังหวัด เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ.

นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ยธ. กค. กต. กก. กษ.

ผู้ว่าราชการ
76 จังหวัด
นายอาเภอ
878 อาเภอ

ประชาชน
66.188 ล้านคน

คค. พณ. วท.

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

อก.

คกก. ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศฯ
ระดับจังหวัด
ผวจ./นอ. ทาหน้าที่
กากับอานวยการ และ
บูรณาการงานของ
ทุกส่วนราชการ/
คกก. ขับเคลื่อนการ
หน่วยงานในพื้นที่
พัฒนาประเทศฯ
ระดับอาเภอ
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม
ระดับตาบล

วธ.

ปชส. สปน.

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ
รองนายกรัฐมนตรี

พม.

สธ.

พศ.

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• มาตรา 54 “...ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคน
หนึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ นโยบายและค าสั่ ง จาก
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล
คณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรมมา
ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งที่ แ ละ
ประชาชน...”
• มาตรา 65 (2) ให้นายอาเภอบริหารราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
มอบหมายหรื อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ..”

การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
01 สัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเป็นหนึง่

02 คนไทยไม่ทงิ้ กัน

06 รู้กลไกการบริหารราชการ 07 รู้รกั ประชาธิปไตยไทยนิยม

03 ชุมชนอยูด่ มี ีสขุ
08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี

04 วิถีไทยวิถีพอเพียง

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย

09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 งานตามภารกิจ (Function)

คณะกรรมการอานวยการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/ กทม. /อาเภอ
ทีมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล จานวน 7,663 ทีม

7,663 ตาบล/เทศบาลและเขตใน กทม.
200 ทีมใน กทม.
7,255 ทีมตาบล 208 ทีมเทศบาล
หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนใน กทม. รวม 83,151 แห่ง
หมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน
ครั้งที่ 1 (21 ก.พ. – 20 มี.ค.61)
21 ก.พ. 61 Kick off พร้อมกันตาบลละ 1 หมู่บา้ น
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยีย่ มเยียนราย
ครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมูบ่ ้าน/ชุมชน เพื่อ
จัดทาโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ความเป็นอยู่

ชุมชนในเขตเทศบาล 6,052 ชุมชน

ครั้งที่ 2 (21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561)
สร้างการรับรู้และปฏิบัติตาม
สัญญาประชาคม

ชุมชนใน กทม. 2,067 ชุมชน

ครั้งที่ 3 (11 - 30 เม.ย. 2561)
สร้างการรับรู้ปรับ ความคิด
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (1)

ครั้งที่ 4 (1 – 20 พ.ค. 2561)
สร้างการรับรู้ปรับความคิด
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (2)

การดาเนินงานต่อไป
โดยใช้กลไกในพืน้ ที่

ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโดย
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระดับจังหวัด/กทม.

ให้ ผวจ.ทุกจังหวัด/ปลัด กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/กทม.

ผวจ./ปลัด กทม.

ผวจ./ปลัด กทม.
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกคน

รอง ผอ.รมน.จว.
หน้าที่

หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการร่วม
• ปลัดจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

(1) ประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบตั งิ านแก่ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
(2) อานวยการ กากับ และติดตามการพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
(3) อานวยการ กากับ และติดตามการสร้างความตระหนักรู้ถงึ บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(4) สนับสนุนการปฏิบตั งิ านทุกระดับ
(5) แต่งตั้งคณะทางานในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายอาเภอ/ผอ.เขต

ระดับอาเภอ/เขต

ให้นายอาเภอทุกอาเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับอาเภอ/เขต
นายอาเภอ/ผอ.เขต
กรรมการและเลขานุการร่วม
• หน.กง.บริหารงานปกครอง/พัฒนาการอาเภอ

หน.ส่วนราชการระดับอาเภอทีเ่ กี่ยวข้อง

หน้าที่

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

1. บูรณาการและจัดทาแผนการลงพื้นที่ของทีมฯ ระดับตาบล
2. ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อาเภอ
3. ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับตาบล/ชุมชน

ทีมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ให้นายอาเภอทุกอาเภอ/ผอ.เขต แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน
ระดับตาบล/ชุมชน จานวน 7 - 12 คน
นายอาเภอ/ผอ.เขต
ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่

ปราชญ์ชาวบ้าน

หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่

จิตอาสาในพื้นที่

หน้าที่
ทีมไทยนิยม ยั่งยืน

1. เป็นชุดปฏิบตั งิ านในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่หมู่บ้าน
2. เป็นชุดปฏิบตั งิ านในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถงึ บทบาทหน้าที่ของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

• องค์ประกอบ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประจาตาบล โดยผ่านกลไก คกก.หมู่บ้าน
(5 คน) ได้แก่ ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบ
ประจาตาบล/ผู้แทนหน่วยงานทหารใน
พื้นที่/กานันในตาบลเป้าหมาย/ผู้แทนส่วน
ราชการอื่น (2 คน) ร่วมกับชุดวิทยากร
ของ กอ.รมน. 100 ชุด
• หน้าที่ สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจสัญญาประชาคมเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง
พื้นทีเ่ ป้าหมาย 877 อาเภอ

• องค์ประกอบ (9 – 15 คน)
คัดเลือกจากเวทีการ
ประชุมในหมู่บ้านโดยยึด
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ
• หน้าที่ บริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน

ทีมของทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
ขับเคลื่อนภารกิจไปด้วยกัน
ชุดปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อน
สร้างความปรองดองฯ +
ทีมวิทยาการ
กอ.รมนฯ

ทีมขับเคลือ่ นฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตาบล
• องค์ประกอบ (7 – 12 คน) ได้แก่ ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในพื้นที่/หน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่/ปราชญ์ชาวบ้าน/จิตอาสาในพื้นที่
• หน้าที่ ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนภายใต้กรอบ 10 เรื่อง

คณะกรรมการ
กองทุนหมูบ่ า้ น

• องค์ประกอบ ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
• หน้าที่ นาโครงการ/กิจกรรมที่ลงพื้นที่
แจ้งให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานตาม
Function

ครู กศน.
วิทยากรแกนนา
โครงการเน็ต
ประชารัฐ

• องค์ประกอบ ได้แก่ นายอาเภอ/ ผู้แทนคณะบริหาร
การคลังประจาจังหวัด/ผู้แทนสานักงานจัดหางาน
จังหวัด/หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที/่ หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน ธ.ก.ส.หรือ ธ.ออมสิน
• ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดรายตาบล (10 คน)
ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ/กานันท้องที่/ปลัดเทศบาลเมือง/
ทีมหมอประชารัฐ
เทศบาลนคร/ จนท.อปท. /ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)
หมู่บ้าน/ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน
• หน้าที่ ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน
11,469,184 คน

• องค์ประกอบ ได้แก่ ปลัดอาเภอ
ผู้รับผิดชอบประจาตาบล/เกษตร
ชุดปฏิบตั กิ าร
ตาบล/ พัฒนากร/ ผอ.รพ.สต./
ประจาตาบล
ครู กศน./ ตารวจ/ ทหารในพื้นที่ /
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• หน้าที่ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
ชุดปฏิบตั กิ าร
• องค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรอาเภอ
ของ ก.เกษตรฯ
ผู้แทนนายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับ

• องค์ประกอบ ครู กศน. วิทยากรแกนนา 1 คน รับผิดชอบ 25 หมู่บ้าน
• หน้าที่ สอนผู้นาชุมชนเรื่องเน็ตประชารัฐอย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน

อาเภอหรือเทียบเท่าในสังกัด กษ. กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.หรือผู้แทน และ
เกษตรตาบล
• หน้าที่ : ปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ
ตลอดจนควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาการเกษตร
ในพื้นที่ (Area Based)

1. ทีมขับเคลื่อนฯ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตาบลเป็นแกนนาในการ
จัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/
การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้
ปรับความคิด (mindset) เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

2. ทีมหน่วยงานตามภารกิจ
(Function) นาปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
ไปแก้ไขปัญหารายบุคคล
และชุมชน

01 สัญญาประชาคม

ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

การสร้างสามัคคีปรองดองให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อรับรู้และ
ปฏิบัติร่วมกัน

02 คนไทยไม่ทงิ้ กัน

03 ชุมชนอยูด่ มี ีสขุ

การดูแลผู้มีรายได้น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

การพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชาชน
ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงกลาโหม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

หาร
06 รู้กลไกการบริ
ราชการ

รู้รักประชาธิปไตย
07 ไทยนิ
08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ยม

การให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง
กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ละระดับ
การบริหารงบประมาณที่มุ่ง
ประโยชน์แก่ประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การให้ความรู้แก่ประชาชนใน
หลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน/
-

กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

การให้ความรู้ประชาชนเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีให้ความสาคัญต่อการเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสาคัญ เช่น
อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

04 วิถีไทยวิถพี อเพียง

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย

ส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัย
การออมในทุกกลุ่มช่วงวัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
(กรมการพัฒนาชุมชน)
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ และ
การเป็นพลเมืองที่ดี
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ไขปัญหา
09 ร่วมแก้
10
ยาเสพติด
บูรณาการการดาเนินงานของทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงสาธารณสุข
- ป.ป.ส.
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

งานตามภารกิจของทุก
หน่วยงาน (Function)
โครงการ/กิจกรรมของส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ทุกกระทรวง กรม

01 สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง

02 คนไทยไม่ทิ้งกัน

05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

03 ชุมชนอยูด่ มี สี ขุ

06 รู้กลไกการบริหารราชการ

ี อเพียง
04 วิถีไทยวิถพ

07 รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม

08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี
09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

(Function)

Road Map แผนการปฏิบัติงาน
9 ก.พ. 2561 ประชุม
มอบนโยบายและแนวทาง
การขับเคลื่อนประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอาเภอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12 – 20 ก.พ. 2561
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ระดับจังหวัด/กทม./
อาเภอ/เขต ถ่ายทอด
แนวทางและชุดความรูใ้ ห้
ทีมขับเคลือ่ นฯ ระดับ
ตาบล/ชุมชน และทีม
ใน กทม. ทั้ง 7,663 ทีม

21 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561
21 ก.พ. 61 Kick off พร้อมกันตาบลละ
1 หมู่บ้าน
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ
วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนราย
ครัวเรือน/รายบุคคล
ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจัดทาโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

21 มี.ค.–10 เม.ย. 2561
ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
รู้รักประชาธิปไตย
รู้กลไกการบริหาร

11 - 30 เม.ย. 2561
ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/
แก้ไขปัญหา
สร้างการรับรู้ปรับความคิด
(mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา “วิถีไทยวิถีพอเพียง”

1 – 20 พ.ค. 2561
ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหา
สร้างการรับรู้ปรับ ความคิด (mindset)
เพื่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

การดาเนินงานต่อไป
โดยใช้กลไกในพืน้ ที่
ขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานโดย
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนือ่ ง

ภาพรวมงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

02
คนไทย
ไม่ทงิ้ กัน

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11.469 ล้านคน
แผนงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ก.แรงงาน
ก.เกษตรฯ

ธ.ออมสิน & ธ.ก.ส.

ก.มหาดไทย (พช.)

แผนงาน
พัฒนาเชิงพืน้ ที่

 ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ (60 ชม.) เช่น ปูกระเบื้อง ประปา ไฟฟ้า
 ฝึกอาชีพเสริม (18 ชม./30 ชม.)
โดยนาไปประกอบอาชีพอิสระ หรือจัดหางานให้ทาในสถานประกอบการในพืน้ ที่
จังหวัด ประเทศ และนอกประเทศ

ก.มหาดไทย (ปค.)

ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข
แผนงานปฏิรปู
โครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร
ทั้งระบบ

ก.เกษตรฯ

ก.อุตสาหกรรม

ทุกพื้นที่
(แจ้งความประสงค์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

 พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 494,960 ราย
เช่น หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิตข้าวคุณภาพดี ฯลฯ โดยเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนช่วงฝึกอบรม

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

 จ้างงานสร้างรายได้ โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข้าซ่อมแซมรักษาระบบ
ชลประทาน 496,373 ราย

กรมชลประทาน
(มีเงื่อนไข)

ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

 มาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (6 มาตรการ 18 โครงการ)

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ทีม ปรจ.

พช.กาหนด
เป้าหมาย (รับรู้)

สานักงานพัฒนา
ชุมชน

ก. ท่องเที่ยวฯ
(รับรู้)

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

 สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท

ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)

คกก.กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองฯ

 โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก)
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท

ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ชุดปฏิบัติการ
ของ ก. เกษตรฯ

โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี จานวน 76 จังหวัดเป้าหมายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Quadrant D จานวน 64,570 ผลิตภัณฑ์

นาศักยภาพหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วและบริเวณใกล้เคียง เช่น อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ก.การท่องเทีย่ วฯ พัท่อฒงเที
่ยวชุมชนให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน/ ขยายจุดให้บริการนักท่องเทีย่ ว/อบรมอาสาสมัคร
อ
านวยความสะดวกให้
แก่นักท่องเที่ยว
สนง.กองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

03

พื้นที่ดาเนินการ

 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล เช่น เมนูเกษตรกรชาวสวนยางทาอาชีพอื่นทดแทนการทาสวนยาง
ชดเชยการทาสวนยางไร่ละ 10,000 บาท /เมนูพัฒนาอาชีพเกษตร 9,101 ชุมชน ฯลฯ
 เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม่ เช่น เมนูสร้างฝายชะลอน้า (ใช้แรงงานจิตอาสา) เมนูเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้า เมนูกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมนูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ชุดปฏิบัติการ
ของ ก. เกษตรฯ

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูป 600 กลุ่ม และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 160 ชุมชน

ก. อุตสาหกรรม
กาหนดพื้นที่ (รับรู)้

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

02
คนไทยไม่ทงิ้ กัน
(ผู้มีบตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐ
11.469 ล้านคน)

 ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ เช่น ปูกระเบื้อง ประปา ไฟฟ้า ช่างทาสีรั้ว
 ฝึกอาชีพเสริม เช่น ด้านฝีมือ อาหาร และด้านช่าง
เพื่อประกอบอาชีพอิสระ หรือจัดหางานให้ทาในสถาน
ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ประเทศ และนอกประเทศ

ก.แรงงาน  พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรผูล้ งทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 494,960 ราย เช่น หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญา
แผนงานพัฒนา ก.เกษตรฯ เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดี
เศรษฐกิจ
ฯลฯ โดยเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนช่วงฝึกอบรม
ฐานราก
ก.เกษตรฯ

ธ.ออมสิน & ธ.ก.ส.

 จ้างงานสร้างรายได้ โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข้า
ซ่อมแซมรักษาระบบชลประทาน 496,373 ราย
 มาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (6 มาตรการ 18
โครงการ) เช่น การให้สินเชื่อ/การอบรมฝึกอาชีพ เป็นต้น

• ทุกพื้นที่ (แจ้ง
ความประสงค์)
• ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)
• ทุกพื้นที่
(มีเงื่อนไข)
• ทีม ปรจ.
• กรมชลประทาน
กาหนดพื้นชุทีด่ ปฏิบัติการ
(มีเงื่อนไข) ของเกษตร
• ทีม ปรจ.
• ทุกพื้นที่
(มีเงื่อนไข)
• ทีม ปรจ.

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม
 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 76
จังหวัด เป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Quadrant D จานวน
64,570 ผลิตภัณฑ์

03
ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข
ก.มหาดไทย (พช.)

แผนงาน
พัฒนาเชิง
พื้นที่

ก.การ
ท่องเทีย่ วฯ
สนง.กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

ก.มหาดไทย (ปค.)

• พช.กาหนดพื้นที่
เป้าหมาย (รับรู้)
• สานักงานพัฒนา
ชุมชน

 พัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้านท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง
• ทุกพื้นที่ (รับรู้)
- อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการ • สานักงาน
พัฒนาที่ยั่งยืน
ท่องเที่ยวและ
- ขยายจุดให้บริการนักท่องเที่ยว/อบรมอาสาสมัครอานวยความ
กีฬาจังหวัด
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
• ทุกพื้นที่
สนับสนุนกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองฯ กองทุนละไม่เกิน
(เสนอโครงการ)
300,000 บาท โดยให้เสนอความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนผ่าน • คณะกรรมการ
เวทีประชาคม เน้นโครงการเป็นรูปธรรม มีผลตอบแทน ให้บริการ
กองทุนหมู่บ้านฯ
ประชาชน เป็นต้น
 โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพืน้ ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน
(พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมู่บ้าน/ชุมชนละประมาณ
200,000 บาท

• ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)
• คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

03
ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข

 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล เช่น
• ทุกพื้นที่
- ทาอาชีพอื่นทดแทนการทาสวนยางชดเชยการทาสวนยางไร่ละ
(มีเงื่อนไข)
10,000 บาท
• ชุดปฏิบัติการ
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร (ศาสตร์พระราชา การ
บริหารการผลิตให้เหมาะสม Zoning ทาบัญชีครัวเรือน เป็นต้น) ของ ก.เกษตรฯ
- ฯลฯ

 เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม่ เช่น
ก.เกษตรฯ
- สร้างฝายชะลอน้า (ใช้แรงงานจิตอาสา)
- เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
แผนงานปฏิรปู
ก.เกษตรฯ
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตรทัง้
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ระบบ
- ฯลฯ

ก.อุตสาหกรรม

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry
Village : CIV) ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป 600 กลุ่ม
และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 160 ชุมชน

• ทุกพื้นที่
(มีเงือ่ นไข)
• ชุดปฏิบัติการ
ของ ก.เกษตรฯ
• กระทรวง
อุตสาหกรรม
กาหนดพื้นที่
(รับรู้)
• สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด

แผนผังการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากการจัดเวทีครัง้ ที่ 1
เวทีประชาคม

02
คนไทย
ไม่ทงิ้ กัน

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11.469 ล้านคน

แผนงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ก.แรงงาน

ก.เกษตรฯ

ธ.ออมสิน & ธ.ก.ส.

ก.มหาดไทย (พช.)

แผนงาน
พัฒนาเชิงพืน้ ที่

ก.การท่องเทีย่ วฯ
สนง.กองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

03

ก.มหาดไทย (ปค.)

ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข
ก.เกษตรฯ
แผนงานปฏิรปู
โครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร
ทั้งระบบ
ก.อุตสาหกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ (60 ชม.) เช่น ปูกระเบื้อง ประปา ไฟฟ้า
 ฝึกอาชีพเสริม (18 ชม./30 ชม.)
โดยนาไปประกอบอาชีพอิสระ หรือจัดหางานให้ทาในสถานประกอบการในพืน้ ที่
จังหวัด ประเทศ และนอกประเทศ

ทุกพื้นที่

ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

 พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 494,960 ราย
เช่น หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิตข้าวคุณภาพดี ฯลฯ โดยเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนช่วงฝึกอบรม

ทุกพื้นที่

ชุดปฏิบัติการ
ของเกษตร

 จ้างงานสร้างรายได้ โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข้าซ่อมแซมรักษาระบบ
ชลประทาน 496,373 ราย
 มาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (6 มาตรการ 18 โครงการ)

พื้นที่เป้าหมายของ
กรมชลประทาน
ทุกพื้นที่

ชุดปฏิบัติการ
ของเกษตร
ทีม ปรจ.

โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่บ้าน เป้าหมายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Quadrant D จานวน 64,570 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมายของ
กรมการพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนา
ชุมชน

พัฒนาศักยภาพหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วและบริเวณใกล้เคียง โดยการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาทางกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวก ถนน เป็นต้น

พื้นที่เป้าหมายของ
กระทรวงท่องเที่ยวฯ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

 สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท

ทุกพื้นที่

 โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก)
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท

ทุกพื้นที่

 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล เช่น เมนูเกษตรกรชาวสวนยางทาอาชีพอื่นทดแทนการทาสวนยาง
ชดเชยการทาสวนยางไร่ละ 10,000 บาท /เมนูพัฒนาอาชีพเกษตร 9,101 ชุมชน ฯลฯ

ทุกพื้นที่

 เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม่ เช่น เมนูสร้างฝายชะลอน้า (ใช้แรงงานจิตอาสา) เมนูเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้า เมนูกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมนูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

ทุกพื้นที่

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูป 600 กลุ่ม และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 160 ชุมชน

พื้นที่เป้าหมายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม

คกก.กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองฯ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ชุดปฏิบัติการ
ของเกษตร
ชุดปฏิบัติการ
ของเกษตร
สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

ส่วนที่ ๒
 ที่มาของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 บทบาทภารกิจของทีมขับเคลื่อนปฏิบัตกิ ารตาบล
 ข้อแนะนาของการเป็นวิทยากรของทีมตาบล
 แผนการจัดเวที ๔ ครั้ง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 กรอบหลักในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
สู่ความยั่งยืน
๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
๐๒ คนไทยไม่ทงิ้ กัน
๐๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข
๐๔ วิถไี ทยวิถีพอเพียง
๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ
๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
(เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการในพื้นที่)
 ถาม – ตอบ คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

๑

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1. ความเป็นมา
ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายส าคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้าง
การรั บ รู้ แ ก่ ป ระชาชนในด้ า นต่ า ง ๆ โดยให้ ก ระทรวงมหาดไทยบู ร ณาการงานส าคั ญ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู้ใ ห้กับประชาชน และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้น ที่
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทางานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการและกลไกต่าง ๆ โดยในคราวการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบหลักการในการดาเนินการ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1.1 สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝุายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน
1.2 คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการ
แห่งรัฐ
1.3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน
1.4 วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ
1.5 รู้ สิทธิ รู้ หน้า ที่ รู้ กฎหมาย ด้ว ยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิ ทธิ หน้าที่ การเคารพ
กฎหมาย และการเป็นพลเมืองที่ดี
1.6 รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
1.7 รู้ รั ก ประชาธิ ป ไตย ไทยนิย ม ด้ว ยการให้ ค วามรู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ ประชาธิ ปไตยและ
หลักธรรมาภิบาล
1.8 รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสาคัญต่อการ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสาคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
1.9 บูรณาการดาเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบ
วงจร
1.10 งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
2. วัตถุประสงค์
2.1 บู รณาการการขับเคลื่ อนงาน/โครงการของหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่มีเปูาหมายลงพื้นที่ในระดับ
หมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2.2 พัฒนา/แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
2.3 สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๒
3. กลไกการขับเคลื่อน
สานักนายกรัฐมนตรีมีคาสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการฯ ๔ ระดับ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของส่ว น
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเปูาหมายดาเนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด โดย
มี ผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ มี ปลั ดจั งหวัด และพั ฒ นาการจั งหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม มีอานาจหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัด
3.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอาเภอ โดยมี
นายอาเภอ เป็นประธานกรรมการ มีหัว หน้ากลุ่ มงานบริห ารงานปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอ และ
พัฒนาการอาเภอ เป็ นกรรมการและเลขานุการร่ว มdมีอานาจหน้าที่ในการบูรณาการ และจัดทาแผนการ
ลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงในพื้นที่อาเภอ
3.๔ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ประกอบด้วย
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา “เราทา
ความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ จานวน ๗ – ๑๒ คน มีอานาจหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน
ส าหรั บ ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ให้ มี ค ณะกรรมการฯ ระดั บ กรุ ง เทพมหานคร/เขต/ชุ ม ชน
ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล โดยอนุโลม
4. เป้าหมายและพื้นที่การดาเนินงาน
เป้าหมาย : การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จานวน
7,663 ทีม ดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหานคร รวม 81,151 แห่ง แยกเป็น
1) ขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่ตาบล รวม 7,255 ตาบล 75,032 หมู่บ้าน
2) ขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่ชุมชนเมือง รวม 208 ชุมชน 6,052 ชุมชน
3) ขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม 200 ทีมชุมชน 2,067 ชุมชน

๓

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน
*******************
นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในข้อ 4 ให้มีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบลขึ้น โดยมีองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในตาบล ดังนี้
๑. องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และภารกิจของทีมตาบล
๑.๑ ให้นายอาเภอแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
ตาบล จานวน 7 – 12 คน ประกอบด้วย 1) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 2) หน่วยงานความมั่นคง
ในพื้นที่ 3) ปราชญ์ชาวบ้าน 4) จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
๑.๒ อานาจหน้าที่
๑) เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่หมู่บ้าน
๒) เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ คุณลักษณะสาคัญของทีมตาบล จึงควรคัดเลือกบุคคลที่น่าเชื่อถือและสามารถสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดความรู้ให้คนในพื้นที่เข้าใจง่าย และถ้าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานจริง มีผลงานหรือสาเร็จอยู่ในพื้นที่ยิ่งดี
๑.๔ จ านวนคนในทีม ต่ อ ต าบล ให้ พิ จ ารณาจากจ านวนหมู่ บ้ านในต าบลและระยะทางความ
ยากลาบากในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เช่น หนึ่งทีมไม่ควรรับผิดชอบเกิน 10 หมู่บ้าน หรือหนึ่งทีมไม่ควร
ปฏิบัติงานเกิน 10 วัน ต่อการจัดเวที 1 ครั้ง หรือให้ตาบลที่มีหมู่บ้านจานวนน้อย ๆ ไปช่วยตาบลที่มีจานวน
หมู่บ้านมากได้
๑.๕ ให้ประสานดาเนินงานไปกับทีมปฏิบัติการต่าง ๆ ในตาบล ตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีอยู่แล้ว เช่น ปรจ. 5 ทหารเสือ เป็นต้น เพื่อลดภาระของประชาชน
๑.๖ หัวหน้าทีมและเลขานุการในทีม ให้นายอาเภอพิจารณาตามความสามารถและความพร้อม
ไม่ ค วรแต่ ง ตั้ ง เป็ น ต าแหน่ ง รวม ควรระบุ ตั ว บุ ค คลให้ ชั ด เจน อาจค านึ ง ถึ ง ระเบี ย บเอกสารการเบิ ก จ่ า ย
(กรณีมีงบประมาณ) และความคล่องตัวในการดาเนินงาน
๑.๗ ภารกิจของทีมตาบล
๑) การเตรียมการ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ดังนี้
- ศึกษาคู่มือให้เกิดความเข้าใจ และทดลองพูดคุย ตั้งคาถาม ดูตัวอย่างและทาความเข้าใจ
คลิป/วีดิทัศน์ (ถ้ามี)
- รู้ข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะต้องจัดเวที จานวนครัวเรือน กาหนดเปูาหมาย
คนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และให้สอดคล้องกับงบประมาณและระเบียบการ
เบิกจ่าย
- ประชุมเตรียมการ แบ่งหน้าที่วิทยากรหลักในการดาเนินการ วิทยากรประจาประเด็น
เนื้อหา วิทยากรสร้างบรรยากาศ/สร้างการมีส่วนร่วม ผู้จดประเด็น ผู้อานวยความ
สะดวกแจกวัสดุ/อุปกรณ์

๔
- นัดหมาย แจ้งผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน/ผู้รับผิดชอบ เชิญกลุ่มเปูาหมาย เตรียมสถานที่
2) การดาเนินการจัดเวที
- จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ รับลงทะเบียน
- วิทยากรกระบวนการฯ เปิดการประชุม กล่าวสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมฯ แนะนาทีมตาบลฯ
สร้างความคุ้นเคย (แต่ควบคุมเวลา) ชี้แจงวัตถุประสงค์/กาหนดการฯ
- วิทยากรดาเนินการตามประเด็นเนื้อหาในแต่ละเวที เช่น การบรรยาย การตั้งคาถาม
ระดมความคิด แบ่งกลุ่ม สรุปผล และนาเสนอฯ (ดูรายละเอียดและปฏิบัติตามคู่มือ)
- สรุปภาพรวม และแจ้งกาหนดการในการประชุมฯ ในครั้งต่อไป กล่าวขอบคุณผู้นาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
3) หลังการจัดเวที
- ตรวจเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่าย (กรณีมีงบประมาณ)
- สรุปรายงานผลการจัดเวที ตามแบบรายงาน (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการระดับอาเภอ
- ประสานการจัดเวทีครั้งต่อไป
๒. ข้อแนะนาการเป็นวิทยากรของทีมตาบล
๒.๑ วิทยากรควรสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองกับประชาชน เช่น การแต่งกาย การแสดงความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส การใช้ภาษาท้องถิ่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่
๒.๒ ศึกษาคู่มือให้ชัดเจนและถ่ายทอดตามเนื้อหาในคู่มือ โดยเชื่อมโยงข้อมูลของสัญญาประชาคม
ทั้งหมด ๑๐ ข้อ กับกรอบหลักในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ๙ หัวข้อ
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
๒.๓ ให้ ทางานเป็น ทีม จึ งต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ ชัดเจนและช่ว ยเหลื อกัน อย่าพูดแสดง
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ซักซ้อมกันล่วงหน้า รับช่วงต่อกันได้ หรือแก้สถานการณ์ตึงเครียดได้
ตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ
หัวหน้าทีมตาบล
1. เชิญประชุมทีมตาบล
- สร้างความรู้เข้าใจร่วมกัน
(หลักสูตร)
- หารือ/สอบถามความ
คิดเห็นทีมตาบลเพื่อการ
วางแผนการดาเนินงานจัดเวที
ในพื้นที่เปูาหมาย (กาหนดวัน/
แบ่งหน้าที่/เครื่องมือที่จะใช้
ในแต่ละเวที)
๒. ประสานคณะกรรมการระดับ
อาเภอ ให้คาแนะนา/เป็นที่
ปรึกษาให้กับทีมตาบลในการ
ขับเคลื่อนฯ
๓. เป็นวิทยากรกระบวนการ
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ
๔. รายงานผลการดาเนินงานฯ

เลขานุการ
1. จัดการประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ/กาหนดแผน
ลงพื้นที่ร่วมกัน
2. จัดทาหนังสือ + บันทึก +
รายงานผล และเอกสารต่าง ๆ
(ใบเซ็นชื่อ, เอกสารประกอบการ
ประชุม, ใบประกอบแนบการ
เบิกเงิน)
3. ประสานพื้นที่เพื่อจัดเวที
ก่อนจัดเวที อย่างน้อย 3 วัน
4. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
สาหรับใช้ในการประชุม
5. เป็นวิทยากรกระบวนการ
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ
6. รวบรวมและรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ

คณะทางานฯ (ทีม)
1. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ/กาหนดแผน
ลงพื้นที่ร่วมกัน
2. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการ
ประชุม (เตรียมสถานที่, แจก
เอกสารการประชุม, เตรียม
เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้)
3. เป็นวิทยากรกระบวนการ
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ
4. ช่วยผู้อานวยการจัดเวทีและ
รายงานผลการดาเนินงานฯ
5. หน้าที่อื่น ๆ

๕
ภาษาที่ใช้
- สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
- ศึกษาคู่มือ/แนวทางให้ชัดเจน และนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นภาษา/คาพูดที่เข้าใจง่าย
- ใช้คาพูดที่เป็นกลาง ไม่ชี้นาหรือมีอคติ
- ใช้ภาษากายหรือกิริยาท่าทางประกอบการเล่า
- ใช้น้าเสียงที่เหมาะสม และเป็นกันเอง
การสื่อสาร
- ทาเป็นหนังสือในการติดต่อประสานงาน (เชิญประชุม/รายงานผล ฯลฯ)
- เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์/ไลน์ ฯลฯ)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก/เครื่องฉาย/เครื่องเสียง ฯลฯ)
- วัสดุอุปกรณ์ (กระดาษฟลิบชาร์ต/ปากกาเคมี/เอกสารประกอบการประชุม/สื่อเครื่องฉายวีดิทัศน์/
บัตรคา ฯลฯ) ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๖

แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
*******************
ครั้งที่ 1 สอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ
เพื่อให้ ทีมขับ เคลื่ อนฯ ระดับ ตาบล และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ย มเยียนครัว เรือน เข้าไป
รับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้ นหาความต้องการของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม
ประเด็น

๐๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน
- การดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ
๐๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข
- การพัฒนาความเป็นอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
- ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต 1. นาโครงการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน
2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนงาน/โครงการ สอดคล้องตามความต้องการและปัญหาของพื้นที่
๓. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อส่งต่อให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการต่อไป
ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็น

๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
- การสร้างสามัคคีปรองดองให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายและปฏิบัติร่วมกันได้
๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
- ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ
- ให้ความรู้เรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละระดับ
- การบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
- การให้ความรู้แก่ประชาชนในหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ผลผลิต กาหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถดาเนินการเองได้ และร่วมมือกันปฏิบัติ
หมายเหตุ ก่อนเริ่มเวที ให้วิทยากรรายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ ตามที่ประชาชนได้ร่วมกัน
เสนอปัญหาความต้องการครั้งแรกว่าผลเป็นอย่างไร เช่น เสนอโครงการเพื่อให้นายอาเภออนุมัติแล้ว หรือ
เสนอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้ว

๗
ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ประเด็น

๐๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง
- ส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัย
การออมในทุกกลุ่มช่วงวัย

ผลผลิต 1. ประชาชนปรับแผนการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์
หมายเหตุ ก่อนเริ่มเวที ให้วิทยากรรายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการว่าผลเป็นอย่างไร เช่น
โครงการได้ รั บการอนุมั ติ และจั ด สรรงบประมาณแล้ว หรื อ ส่วนราชการ/หน่ วยงานที่เ กี่ ยวข้อ งกาลั ง
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศไทย
ประเด็น

๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
- ให้ ค วามรู้ ป ระชาชนที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ผ่านโครงการสาคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
- บู ร ณาการการด าเนิ น งานของทุ กภาคส่ ว นในการปู อ งกั น และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดอย่ า ง
ครบวงจร

ผลผลิต ประชาชนตระหนักรู้และเห็นความสาคัญของประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยี และความสาคัญ
ของครอบครัวและชุมชนในการมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บทบาทของวิทยากรในการดาเนินการระยะต่อไป (หลังจากจบการจัดเวทีทั้ง ๔ ครั้ง)
หลังจากที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลได้สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่และระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการทางานในพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบลชุดนี้ เกิดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. จังหวัด อาเภอ และส่วนราชการ (Function) ได้รับข้อมูลจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนถึงความต้องการ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงจากประชาชนในพื้นที่
แล้วส่งต่อหน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล นาไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน หรือออกแบบแพลตฟอร์ม Big Data ในอนาคตต่อไป
๒. อาเภอใช้กลไกชุดปฏิบัติการตาบล ซึ่งมีวิทยากรเหล่านี้ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการ/
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ลงพื้ น ที่ ต าบล หมู่ บ้ า น รั บ ฟั ง ความต้ อ งการหรื อ ชี้ แ จงภารกิ จ ต่ า ง ๆ ของ
ส่วนราชการนั้น ๆ หรือรัฐบาลที่ได้ดาเนินการแล้วหรือกาลังจะดาเนินการในเวทีประชุมประชาคม
ทุกครั้ง

๘
๓. อาเภอใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นเวทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึง
ความต้องการในการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน/
ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานตามแนวทางประชารัฐ เช่น การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
๔. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล นาปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือปัญหาเฉพาะ
รายบุคคลที่จาเป็นเร่งด่วนส่งต่อให้จังหวัดและหรือส่วนราชการระดับกรม กระทรวงในส่วนกลาง
รั บ ไปพิ จ ารณาจั ด ท าแผนงาน/โครงการ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ไปรับมา
๕. วิทยากร ซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ต้องเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม
และสร้างสภาวะการทางานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ
ในการประชุมประชาคมทุกโอกาส ทุกเวที
๖. วิทยากรในทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่
กระตุ้นประชาชนในการประชุมประชาคมต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ/มีส่วนร่วมกับผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น
ที่จ ะทาหน้ าที่ ขับ เคลื่ อนศูนย์ ส่ งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยและการเลื อกตั้งตาบล (ศส.ปชต.)
ซึง่ ดาเนินการโดยความร่วมมือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กศน.
…………………………………

๙

๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
***************
๑. ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) ได้สารวจความคิดเห็นของผู้แทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และหน่วยงาน/องค์กรทุกสาขา
อาชี พ ทั่ ว ประเทศน าความเห็ น ที่ ส อดคล้ อ งต้ อ งกั น มาจั ด ท าเป็ น “สั ญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้ า ง
ความสามั ค คี ป รองดอง” แล้ ว ให้ ก ระทรวงมหาดไทย กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร รวมทั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบสาระส าคั ญ ของสั ญ ญา
ประชาคมฯ สอดแทรกในการจั ด กิ จกรรมขยายผลการน้อมนาหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวติ ในทุกหมู่บ้าน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก หมู่ บ้ า น รั บ รู้ เข้ า ใจสาระส าคั ญ และประโยชน์
ของสัญญาประชาคมฯ อย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การยอมรับและยึดถือเป็นกรอบแนวทางการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองในชีวิตประจาวันด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุขในทุกพืน้ ที่
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงกลาโหม (กอ.รมน.)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ๑๐ ข้อ
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
 วิ ท ยากร (กอ.รมน.) ตรวจสอบความเข้ า ใจของประชาชนและรวบรวมข้ อ มู ล
มาวิเคราะห์เสนอหน่วยเหนือหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนาไปใช้วางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
 อาเภอ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น เน้นย้าในเวทีประชุม/ประชาคม
ในทุ ก โอกาสให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก รู้ และเห็ น ความส าคั ญ ของความสามั ค คี ป รองดอง
และเกิดการยอมรับกรอบสัญญาประชาคมจากทุกฝ่าย

๑๐

หัวข้อ 01 : สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
ประเด็น
1. รู้รักสามัคคี
ร่วมกันสร้างสามัคคี
ปรองดอง ใช้สิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย ยอมรับ
ความคิดต่าง เข้าใจ
ประชาธิปไตย เลือกตั้ง
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
แก้ไขปัญหาด้วยระบบ
รัฐสภา

กรอบเนื้อหา
- ประชาชนกับรัฐร่วมกันสร้าง
ความสามัคคีปรองดองในชาติ
- ทุกคนเป็นพลังแก้ปัญหาประเทศ
และมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
- ประชาชนควรมีความเข้าใจ
การบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ
- การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐ
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้า
และสร้างบรรยากาศสามัคคีปรองดอง
- นักการเมืองต้องรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ยึดถือจริยธรรม
และจรรยาบรรณในอาชีพ
- ภาคการเมืองต้องคัดสรรบุคคลเข้าสู่
ระบบการเมืองให้เหมาะสม
- จูงใจให้คนดี มีความรู้ความสามารถ
เข้าสู่ระบบการเมือง

วิธีการ/สื่อ
ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
ถาม ในหมู่บ้าน/ชุมชนของเรามีการ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี
หรือไม่ อย่างไร
ตอบ กรณีตอบว่าช่วยเหลือกันดีอยู่แล้ว
ให้วิทยากรพิจารณา ดังนี้
1. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ โดยการใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละ
คน จะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือรุกล้าสิทธิ
เสรีภาพของคนอื่น
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประเทศชาติ
จะดีได้ ด้วยการเมืองดี เพราะการเมืองเป็น
หน่วยกาหนดนโยบายการบริหารประเทศ
การเมืองจะดีได้ ขึ้นอยู่กับคนดี ประชาชน
จึงต้องพิจารณาเลือกคนที่ดี เพื่อไปกาหนด
นโยบายที่ดี ใช้งบประมาณในทางที่ดี
เพื่อพัฒนาความเจริญแก่หมู่บ้าน/ชุมชน/
อาเภอ/จังหวัด คนดีหมายถึงอะไร คงต้อง
มองว่า เป็นคนที่ยอมสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่ หรือคนที่
ทาประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับ
การคุ้มครองดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และคนที่มุ่งสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
แก่ประเทศชาติ การเลือกคนดีเป็นผู้แทน
ของเรา จะทาให้เงินภาษีที่เราเสียไป ถูกใช้
อย่างคุ้มค่า เราทุกคนจึงต้องเลือกตั้งคนดี
เข้าไปเป็นผู้แทนของเรา
ถาม กรณีบางคนหรือบางกลุ่ม
มีความเห็นต่าง วิทยากรต้องศึกษาก่อนว่า
ในพื้นที่มีความเห็นต่างในเรื่องอะไร เช่น
เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือการเมือง หรือการ
แย่งกันใช้ทรัพยากรในพื้นที่ หรือเรื่องอื่น ๆ
เป็นต้น เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
เพื่อมิให้ความเห็นที่แตกต่างกัน นาไปสู่
ความไม่เข้าใจกัน

๑๑
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
ตอบ ช่วยกันคิด แล้วกาหนดเป็นกติกา
ของสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. ยึดมั่นศาสตร์พระราชา - ใช้หลักวิชาการมาแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
พัฒนาตนเอง นาปรัชญา โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ถาม นาศาสตร์พระราชามาปรับใช้
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ
ในการดารงชีวิตได้อย่างไร
มาปรับใช้ ประกอบอาชีพ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัว
ตอบ อยู่บนหลักคิดเพื่อความสมดุล
สุจริต มีไมตรีจิตต่อกัน
ที่ดี ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมศีลธรรม นาไปสู่
และความมีคุณธรรม
ความสมดุลและความยั่งยืน
- ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจฐานราก
ถาม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทาอย่างไร
- ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ตอบ การทาอะไรก็ตามที่ไม่มากหรือ
ให้ทั่วถึง
น้อยเกินไป ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวหรือฟุุมเฟือย
- ประชาชนพัฒนาตนเอง โดยรัฐ
จนเกินไป โดยพิจารณาจากกาลังของตนเอง
สนับสนุน เช่น พัฒนาระบบคมนาคม
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ขนส่ง สร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ การเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ข้อดี
ให้ชุมชนด้านอื่น ๆ
ข้อเสียที่เกิดขึ้นได้ ประเมินความเสี่ยงหรือ
- แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม วิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแผนปูองกันได้
เช่น การปลูกข้าว พืชสวน/พืชไร่
ถาม ความรู้และคุณธรรม เราควร
เลี้ยงหมู/เป็ด/ไก่ นาผลผลิตไปขาย
ปฏิบัติอย่างไร
สร้างรายได้และยังชีพ จัดระบบดูแล
ตอบ อาศัยความรู้และประสบการณ์
คนส่วนนี้ ให้อยู่รอดในสังคมได้อย่าง
มาปฏิบัติให้เกิดผลจริงโดยอาศัยหลักวิชา
เหมาะสม
มาดาเนินการในทุกขั้นตอน
- การพัฒนาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้เครื่องมือ
เข้าช่วยแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
- เปลี่ยนไปสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่
เน้นการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยี
หรือ Smart Farming
- เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า และการกระจาย
รายได้จากบน กลาง ล่าง ซึ่งจะต้อง
ไม่เป็นการผูกขาด เปลี่ยนเป็นการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เผื่อแผ่ แบ่งปันเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า
3. ร่วมขจัดการทุจริต
- นาหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการ
ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
ใช้ชีวิตตามหลักคุณธรรม บริหารจัดการที่ดีมาใช้ เพื่อให้การ
ถาม เราเข้าใจคาว่าคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม
บริหารปกครองประเทศโปร่งใส
ศีลธรรม อย่างไร
มีความซื่อสัตย์ ร่วมกัน
ตรวจสอบได้
ตอบ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

๑๒
ประเด็น
กรอบเนื้อหา
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ - มีกลไกสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- ส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริต
ที่โปร่งใสเป็นอิสระ และเป็นกลาง
- สนับสนุนการรวมตัวของ
ภาคประชาชน ให้เป็นกลไกควบคุม
และลงโทษทางสังคม
- ให้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
- การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
มิให้ใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบ

4. ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมดูแลรักษาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างทั่วถึงเป็นธรรม
คานึงถึงความสมดุลและ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

วิธีการ/สื่อ
คือ การทาความดีทุกอย่าง หรือแนวทาง
ที่ถูกต้องในการดาเนินชีวิต เช่น
ความยุติธรรม ความเมตตา เป็นต้น
เป็นหลักและแนวปฏิบัติในการประพฤติ
ปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือการยอมรับของสังคม
ในทางที่ดี
ถาม จะมีวิธีการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือให้หมู่บ้าน/ชุมชนของ
เราปราศจากการทุจริตอย่างไร
ตอบ
1. ช่วยกันดูแลสอดส่องคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน
2. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต
ในทุกรูปแบบ เช่น การซื้อสิทธิ ขายเสียง
เวลานี้ มีกฎหมายใหม่ประกาศใช้แล้ว
คนซื้อและคนขายผิดทั้งคู่ และมีโทษหนัก
อยากให้ทุกคนระมัดระวัง
3. เงินที่รัฐนามาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ของเรา เป็นเงินที่มาจากภาษีของเราทุกคน
เราจึงควรเลือกนักการเมืองที่ดีให้เข้าไปใช้
งบประมาณแทนเรา และเราต้องช่วยกัน
ตรวจสอบดูแลว่า งบประมาณนั้นถูกใช้
อย่างคุ้มค่าหรือไม่ มีการทุจริตหรือไม่
ถ้าเราเลือกคนดี ไม่ทุจริต ให้เข้าไปบริหาร
ประเทศ ประเทศของเราก็จะพัฒนาไป
ในทางที่ดี
- เสริมสร้างพลังประชาชนให้มีส่วนร่วม ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
ในการดูแลท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
ถาม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- การให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ตอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครองและบารุงรักษา สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อประชาชน
ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี ทุกคน เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
หากเราไม่ช่วยกันดูแล ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ก็จะทาให้เราเดือดร้อนเช่นกัน ซึง่ ทุกวันนี้
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
เราเห็นตัวอย่างได้จาก ขยะ มลพิษทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
อากาศ มลพิษทางน้า หรือการเปลี่ยนแปลง

๑๓
ประเด็น
5. ดูแลคุณภาพชีวิต
ร่วมกันสนับสนุนดูแล
ให้มีการดูแลคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุขและ
การศึกษาให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน

6. เคารพกฎหมาย
เชื่อมั่น และปฏิบัติตาม
กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมต้องทางาน
อย่างอิสระ เป็นกลาง
ไม่เลือกปฏิบัติ

กรอบเนื้อหา
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
- การบริหารกิจการบ้านเมือง
ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาค และจังหวัด
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ
อย่างเหมาะสม และใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
- เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และได้มาตรฐานสากล
- ด้านสาธารณสุข ประชาชนต้องได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง และมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค

- นาระบบนิติรัฐ นิติธรรมมาใช้
- ดาเนินการอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน
ในทุกกรณี
- พิจารณาคดีด้วยความเที่ยงตรง สุจริต
เป็นธรรม
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการ
เยียวยาอย่างเหมาะสม
- ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน

วิธีการ/สื่อ
ของสภาพภูมิอากาศ
ตัวอย่าง คาถาม – คาตอบ
ถาม เราได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต
หรือด้านสาธารณสุขในเรื่องอะไรบ้าง
ตอบ การดูแลคุณภาพชีวิต
การสาธารณสุขถือเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
สาหรับทุกคน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการได้รับบริการจากรัฐตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินจ่าย
สาหรับเด็กแรกเกิด การได้ลดภาษี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การออกตรวจเยี่ยม
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอื่น ๆ
ที่วิทยากรเห็นว่ารัฐจัดสวัสดิการให้
ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ ได้รับประโยชน์
เป็นต้น
ถาม สิ่งที่ทุกคนเห็นว่า
เป็นความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในด้านคุณภาพชีวิตหรือด้านสาธารณสุข
และต้องการให้รัฐสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือ มีอะไรบ้าง
ตอบ วิทยากรควรพิจารณาจาก
ความต้องการว่า มีระเบียบ กฎหมายเอื้อให้
สามารถดาเนินการได้หรือไม่ และหา
แนวทางแก้ไขให้หมู่บ้าน/ชุมชน หรือเสนอ
ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้หน่วยงานที่มีอานาจช่วยแก้ไขปัญหา
หาทางออก หรือส่งเรื่องให้คณะทางาน
ในระดับสูงขึ้นไปหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ตัวอย่าง คาถาม – คาตอบ
- วิทยากรอธิบายว่า กฎหมายมีความจาเป็น
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้สังคมอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข เพราะกฎหมายจะทาให้
ทุกคนถือปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นการเคารพ
สิทธิของทุกคน โดยไม่ละเมิดสิทธิ หน้าที่
ของคนอื่น

๑๔
ประเด็น

7. รูเ้ ท่าทันข่าวสาร
ตรวจสอบข่าวสาร
ให้ถูกต้อง ชัดเจน
ไม่หูเบา เชื่อคนง่าย และ
ไม่เสนอข้อมูลที่บิดเบือน
ยั่วยุ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

กรอบเนื้อหา
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อกระบวนการยุติธรรมในการ
ตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายจะต้องได้รับการทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม
- ทุกฝุายจะต้องเคารพกฎหมาย
และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
- การใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
บ้านเมือง พลเรือน ตารวจ ทหาร
ต้องเป็นกลาง และไม่สนับสนุนมวลชน
ฝุายใดฝุายหนึ่ง
- ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยได้รับ
การคุ้มครองความปลอดภัยในการชุมนุม
จากการก่อกวน แทรกแซง หรือ
ประทุษร้ายจากบุคคลที่สามที่เป็น
ปฏิปักษ์หรือต่อต้านการชุมนุม
- ประชาชนที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม จะได้รับ
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการจัดสรรการใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น
การจัดการจราจร เป็นต้น
- สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ตามกรอบจริยธรรมและหลักวิชาชีพ
- องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ต้องดาเนินการอย่างจริงจังต่อสื่อมวลชน
ที่กระทาผิดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้มีมาตรฐานและคุณธรรม
- สื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแก่ประชาชน และต้อง
ไม่นาเสนอข้อมูลที่บิดเบือน สร้างความ
เกลียดชัง หรือยั่วยุให้ใช้ความรุนแรง
- ประชาชนต้องใช้ความรอบคอบ
ในการรับรู้ข่าวสารและรู้เท่าทันสื่อ
- มีทางเลือกในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญผ่านสื่อ

วิธีการ/สื่อ
ถาม กฎหมายช่วยอะไรเราได้บ้าง
ตอบ ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือทันท่วงที ทุกคนสามารถ
ขอความช่วยเหลือจากรัฐเมื่อรู้สึกว่า
เราถูกกระทบสิทธิ หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การยื่นขอความช่วยเหลือ
จากศูนย์ดารงธรรม เป็นต้น
ถาม หากเราได้รับความเดือดร้อนหรือ
ถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีปัญหาในชีวิตควรทาอย่างไร
ตอบ ควรปรึกษากับคนที่มีความรู้และ
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ หรือปรึกษา
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ

ตัวอย่าง คาถาม – คาตอบ
ถาม สมมุติว่า เราได้รับรู้ข้อมูล
บางอย่างมา เราจะส่งข้อมูลนั้นต่อให้คนอื่น
ในทันทีหรือไม่ หรือจะศึกษาข้อมูลนั้นก่อน
หรือไปสอบถามคนอื่นก่อน
ตอบ การรับฟังข้อมูล หรือข่าวสาร
จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลข่าวสารนั้น
เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้หรือไม่ หรือข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่แท้จริงเชื่อถือได้หรือไม่
หรือข่าวดังกล่าวจะทาให้เราเกิด
ความเข้าใจผิดหรือไม่ ทุกคนต้องช่วยกัน
ดูแลสอดส่องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะ
เผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง หากเราเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง จะทาให้เรา

๑๕
ประเด็น

8. ยึดมั่นกติกาสากล
ปฏิบัติตามกฎกติกา
สากลระหว่างประเทศ

กรอบเนื้อหา
ช่องทางต่าง ๆ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
- ร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มี
การบิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในสังคม
- จัดให้มีกลไกปูองกันการแทรกแซงและ
คุกคามการทางานของสื่อมวลชน
- ภาครัฐต้องดาเนินการตามหลักการ
โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎกติกา
ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อ
หลักปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมของไทย
และควรยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็น
สาคัญ
- ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ด้วยการปรับโครงสร้างสังคม กฎหมาย
และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
- ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการ
ทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal
Unreported and Unregulated
Fishing : IUU) การกาหนดมาตรฐาน
และกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ
ที่จาเป็นสาหรับความปลอดภัย
ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และ
ความสอดคล้องของการบิน/การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการบิน
(International Civil Aviation
Organization : ICAO)
- เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเขตแดน โดยยึด
หลักสันติวิธีในการปรึกษาหารือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันปูองกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ

วิธีการ/สื่อ
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งคนที่
เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อ ๆ ไปด้วย จึงอยากให้
ทุกคนช่วยดูแลกันและกันในเรื่องดังกล่าว

ตัวอย่าง คาถาม – คาตอบ
ถาม ท่านเห็นว่ามาตรฐานสากล กฎ
กติการะหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันอย่างไร
ตอบ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน และเป็นประเทศที่มีทรัพยากร
ทางอาหารที่สมบูรณ์ รัฐจึงพยายามพัฒนา
ประเทศให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้มีอานาจต่อรองกับนานาประเทศ
ซึ่งผลของการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้
ประชาชนทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น และทุกคน
จะได้พ้นจากกับดักของความยากจน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญ
ของโลก เราจึงต้องร่วมมือ ช่วยกันเสนอ
ความคิดที่จะพัฒนาประเทศชาติ
เพื่อความเป็นอยู่และปากท้องของพวกเรา
ทุกคน หรือปฏิบัติตามคาแนะนาของรัฐ
เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นาทางอาหาร
และทาให้เราทุกคนพ้นจากความยากจน

๑๖
ประเด็น

9. พัฒนาและปฏิรูป
ประเทศ
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา
สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ
อย่างเป็นระบบและครบ
วงจร

กรอบเนื้อหา
- เสริมสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับ
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทุกประเทศ
- การทาให้ประเทศสามารถยกระดับ
ฐานะในเวทีระหว่างประเทศ โดยอยู่
ในตาแหน่งบทบาทในประชาคมโลก
ที่เหมาะสม ได้รับเกียรติ และโอกาส
การเป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหา
- การทาให้ประเทศไทย กลุ่มประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
(CLMV) และอาเซียนเข้มแข็งไปด้วยกัน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในลักษณะเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
- ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ทุกภาคส่วน (รัฐ/ข้าราชการ/ประชาชน/
ประชาสังคม/NGOs/ฯลฯ) ร่วมมือกัน
พัฒนาและปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน
- ปฏิรูปประเทศเพื่อให้มีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
- เจ้าหน้าที่ในระดับผู้กาหนดนโยบาย
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ต้องอานวย
ความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
เป็นกลไกเครือข่ายประชารัฐ
- คนไทยทุกคนต้องให้ความสาคัญ
และคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
ก่อนผลประโยชน์ส่วนตน
- ทุกภาคส่วนต้องรับรู้ ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ทาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามขั้นตอน 5 ระดับ ได้แก่
(1) ให้ข้อมูล (2) ปรึกษาหารือ
(3) ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
(4) ร่วมตัดสินใจ และ (5) มอบอานาจ
ในการตัดสินใจ

วิธีการ/สื่อ

ตัวอย่าง คาถาม - คาตอบ ข้อ ๙ - ข้อ ๑๐
ถาม ท่านเห็นว่าการปฏิรูปประเทศ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวข้อง
กับท่านอย่างไร
ตอบ การปฏิรูปประเทศและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จะมีผล
กับทุกท่าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นการกาหนดเปูาหมายของประเทศ
ที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับร่วมกัน
ในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน การดาเนินการ
มีการบูรณาการ และเป็นเอกภาพ
ตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่
องค์การสหประชาชาติกาหนดไว้ และ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
ปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ก็จะทาให้ทุกคนหลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางหรือพ้นจาก
ความยากจน ทาให้ทุกคนมีรายได้เลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ

๑๗
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
- ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
ถึงต้นตอของปัญหา และร่วมเดินหน้า
แก้ไข ซึง่ ต้องแก้ปัญหาแบบองค์รวม
10. เดินหน้ายุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลัก
ชาติ
ในการพัฒนาประเทศ เป็นกรอบในการ
เข้าร่วมขับเคลื่อน
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ของประเทศซึง่ ต้องอาศัยการประสาน
ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้
ระบบประชารัฐ
- การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การยอมรับ ให้ทุกฝุายและประชาชน
ทราบความจาเป็นที่จะต้องจัดทา
และร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสาเร็จ
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
- ยุทธศาสตร์ชาติควรมีการทบทวน
ในทุก ๆ 5 ปี และ 10 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
- ต้องกาหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยครอบคลุม
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ด้านอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และด้านยกระดับศักยภาพและคุณภาพ
ของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้าและการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

วิธีการ/สื่อ

กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
๑. วิทยากร (กอ.รมน.) ตรวจสอบความเข้าใจของประชาชนและรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เสนอหน่วย
เหนือหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนาไปใช้วางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
๒. อาเภอ ส่ว นราชการในพื้นที่ ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น เน้นย้าในเวทีประชุม/ประชาคมในทุกโอกาส
ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก รู้ และเห็ น ความส าคั ญ ของความสามั ค คี ป รองดองและเกิ ด การยอมรั บ
กรอบสัญญาประชาคมจากทุกฝ่าย

๑๘

๐๒ คนไทยไม่ทงิ้ กัน
***************
๑. ความเป็นมา
กระทรวงการคลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการสวัสดิการ
ผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๒ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยแนวทางหลัก คือ การช่วยเหลือ
ผู้ มี ค วามยากจนที่ ม าลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ที่มีจานวน ๕.๓ ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่มที ั้งสิน้ ๑๑.๔ ล้านคน ให้มคี วามเป็นอยู่ที่ดีข้นึ มีการจัดทาแผนชีวติ ให้สามารถเติบโตต่อไปข้างหน้าได้
อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสใน ๔ แนวทาง คือ มีงานทา มีการศึกษาที่ดี มีที่อยู่อาศัย และได้รับการอบรม
ที่เ หมาะสมกั บศัก ยภาพของแต่ล ะคน รวมทั้งได้เ ป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงออกไป
ทางานต่างประเทศได้ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ หรือหากไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยได้เอง
ก็สามารถจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยได้
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและสนับ สนุนให้ผู้ ถือบัต รสวัสดิ ก ารแห่ งรัฐ ที่มี รายได้
ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และอยู่ในวัยแรงงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ
กลุ่มอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจ
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด)
 กระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด)
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/อปท.)
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.จ.)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
ประกอบด้วย ๑) หลัก การของโครงการ ๒) โครงสร้างการดาเนินงาน ๓) โครงการ
เพือ่ รองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔) มาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
 ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ควรลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้มรี ายได้นอ้ ย
 ที ม ขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบลประสานข้ อ มู ล กั บ ที ม หมอประชารั ฐ สุ ข ใจ (ปรจ.)
เพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่มผี ลู้ งทะเบียน

๑๙

หัวข้อ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน
๑) การสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ 2
ประเด็น
1. เยี่ยมบ้านเก็บตก
สอบถาม recheck ข้อมูล
อีกรอบ เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม
ถ้าผู้มีรายได้น้อยไม่มาร่วม
ประชาคม ให้ไปเยี่ยมบ้าน
เพื่อสอบถามข้อมูลถึงที่บ้าน
ดูสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
2. ให้ผู้นาหมู่บ้าน (กานัน,
ผู้ใหญ่บ้าน) นัดล่วงหน้า
เชิญมาร่วมประชาคม
3. ทีมตาบลเล่าเรื่อง
การช่วยเหลือตามนโยบาย
รัฐบาล
4. วิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้มีรายได้น้อย แยกเป็น
กิจกรรม เพื่อดาเนินการ
ต่อไป บรรจุลงเป็น
แผนพัฒนาหมู่บ้าน,
แผนชุมชน, แผนชีวิต

กรอบเนื้อหา
หลักการของโครงการ 4 หลักการ
ประกอบด้วย
๑) การวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐตามความจาเป็นอย่าง
รอบด้าน (4 มิติ)
3) การเข้าหาและติดตามผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ “ทุ ก คน” ที่มีรายได้
ต่ากว่า 30,000 บาท และอยู่ในวัย
แรงงาน
4) การบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้าจาก
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบเบ็ดเสร็จ

วิธีการ/สื่อ
วิธีการ
วิทยากรหลักชี้แจงว่า “เรามารู้จัก
โครงการกันว่าเป็นอย่างไร ” ตามที่มี
“ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.)” จัดทา
ข้อมูลโดยลงสารวจพื้นที่ ซึ่งหากพบผู้ที่
ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ก็จะให้ความ
ช่วยเหลือนาเข้าสู่ระบบสังคมสงเคราะห์
ต่อไป เช่น ถ้าเป็นคนที่ไม่สามารถทางานได้
ทุพพลภาพ ชราภาพ และ/หรือ ถ้ายังไม่ได้
รับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น มีการจัดทาแผนที่ของชีวิตให้สามารถ
เติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดย
หวังว่า แนวทางจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มี
4 โอกาส คือ 1) มีงานทา 2) มีการศึกษา
ที่ดี 3) มีที่อยู่อาศัย 4) พัฒนาศักยภาพของ
แต่ละคน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
4 หลักการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล
(Personalized Plan) โดยจัดให้มีผู้ดูแลผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO)
เพื่อทาหน้าที่สารวจสภาพข้อเท็จจริง
สอบถามความประสงค์และให้คาแนะนา
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ซึ่งจะทาให้รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
ความยั่งยืน
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐตามความจาเป็นอย่าง
รอบด้าน (4 มิติ) เพื่อให้การพัฒนาผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างยัง่ ยืน จึงมุ่งเน้น
การสร้างโอกาสอย่างรอบด้านใน 4 มิติ

๒๐
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
ได้แก่ (1) การมีงานทา (2) การฝึกอบรม
อาชีพและการศึกษา (3) การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบและ (4) การเข้าถึงสิ่งจาเป็น
พื้นฐาน
3) การเข้าหาและติดตามผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ “ทุ ก คน”ที่มีรายได้ต่ากว่า
30,000 บาท และอยู่ในวัยแรงงานเพื่อให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดารงชีพ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่ม
อื่น ๆ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองได้โดยสมัคร
ใจ
4) การบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าจากกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเบ็ดเสร็จ
โดยมีโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการในทุกมิติ
รวมกว่า 34 โครงการจากความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย
13 หน่วยงาน (6 กระทรวง 3 ธนาคาร
2 กองทุน และ 2 หน่วยงาน)

2. โครงสร้างการดาเนิน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน ในรูปแบบคณะกรรมการ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโครงสร้างการดาเนินงานและผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อ งกับ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็น
บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหลายหน่วยงาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ

กรอบเนื้อหา
โครงสร้างการดาเนินงาน 4 โครงสร้าง
หลัก ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(คนส.)
2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจาจังหวัด
(คอจ.)
4) คณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจาอาเภอ
หรือ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.)”

วิธีการ/สื่อ
วิธีการ
วิทยากรหลักชี้แจงว่า “มีใครทางาน
ร่วมกันบ้าง” โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
4 โครงสร้างหลัก ดังนี้
1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(คนส.) ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
2) คณะอนุกรรมการติดตามการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ (คอต.) ทาหน้าที่ติดตามความคืบหน้า

๒๑
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
และผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายบุคคล
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจา
จังหวัด (คอจ.) ทาหน้าที่แต่งตั้ง กากับดูแล
และกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และ
การลงพืน้ ที่ของคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจาอาเภอ
และมอบหมายและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตรายบุคคล
4) คณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจาอาเภอ
หรือ“ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.)”
ประกอบด้วย คณะทางานระดับอาเภอ และ
ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ซึ่งทา
หน้าที่ดูแลและให้คาแนะนาแก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามความจาเป็นของแต่ละบุคคล
โดยการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายบุคคล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
สอบถามความประสงค์ เช่น การทางาน
การฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น โดย AO
ต้องรับผิดชอบดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ละราย ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
วิเคราะห์ และติดตามเพื่อให้ทราบว่า ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายนั้น มีการพัฒนา
อย่างไร หรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม่
เพียงใด

๒๒
3. โครงการเพื่อรองรั บ มาตรการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต เพื่อ สร้ า งความเข้ า ใจให้กั บกลุ่ม เป้า หมายและ
ผู้เ กี่ย วข้ องกับ มาตรการการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของผู้มี บัต รสวั สดิ การแห่ งรั ฐ ตามความจ าเป็น อย่ า ง
รอบด้าน (4 มิติ)
ประเด็น
ได้โครงการหรือกิจกรรม
ซึ่งบูรณาการโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายมิติ และบรรจุไว้ใน
แผนชุมชน หรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน สู่การ
เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข

กรอบเนื้อหา
โครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 การมีงานทา
มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและ
การศึกษา
มิติที่ 3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
มิติที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจาเป็นพื้นฐาน

วิธีการ/สื่อ
วิธีการ
วิทยากรหลักชี้แจงว่า “มีโครงการ
อะไรบ้างที่จะให้ผู้มีรายได้น้อย” สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อรองรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ซึ่งเป็น
การบูรณาการโครงการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
แรงงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
โดยมีโครงการเพื่อรองรับ จาแนกตามมิติ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) มิติที่ 1 การมีงานทา เช่น
การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ
โดยกระทรวงแรงงาน โครงการแฟรนไชส์
สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยกระทรวง
พาณิชย์ โครงการตลาดประชารัฐ
โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
2) มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและ
การศึกษา เช่น โครงการฝึกอาชีพเร่งด่วน
อเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยกระทรวง
แรงงาน, โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน โดยธนาคารออมสิน
(ธ.ออมสิน), โครงการให้ความรู้ทางการเงิน
แก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น

๒๓
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
3) มิติที่ 3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
อาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดย ธ.ก.ส., โครงการ
สินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการสินเชื่อ
Street Food โดย ธ.ออมสิน เป็นต้น
4) มิติที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจาเป็น
พื้นฐาน เช่น โครงการให้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์
และกระทรวงการคลัง การออมเพื่อ
การเกษียณอายุสาหรับแรงงานนอกระบบ
โดยกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวข้างต้น สามารถให้การสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างน้อย 4,695,407
คน นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
สามารถเสนอโครงการเพื่อรองรับมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพิ่มเติมได้ และ
โครงการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐโดยความเห็นชอบของ คอต.
นอกจากนี้ ความต้องการปัจจัยพื้นฐาน
ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน/ชุมชน ก็ให้บรรจุ
ลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนด้วย

๔. มาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม
ให้พัฒนาตนเอง
ประเด็น
1. สร้างความเข้าใจว่า
- ทาไมต้องพัฒนาตนเอง
- จะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างไร
- แล้วจะได้อะไรจาก
การพัฒนาตนเอง

กรอบเนื้อหา
มาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง

วิธีการ/สื่อ
วิธีการ
วิทยากรหลักชี้แจงว่า “ถ้าอยากได้
ต้องพัฒนาตัวเอง” สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง
ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความ
ประสงค์จะพัฒนาตนเองในแบบประเมิน

๒๔
ประเด็น
2. เป้าหมายชุมชนอยู่ดี
มีสุข
: พัฒนาความเป็นอยู่
: พัฒนาอาชีพและ
รายได้

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
และเมนูการพัฒนารายบุคคลจะได้รับวงเงิน
ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น สินค้า
เพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
จากร้านธงฟูาประชารัฐและร้านอื่น ๆ
ที่กระทรวงพาณิชย์กาหนดตามแนวทาง
ประชารัฐสวัสดิการเพิ่มเติม โดยจะเริ่ม
ได้รับในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่แสดง
ความประสงค์ จนถึงเดือน ธันวาคม 2561
โดยจะได้รับวงเงิน ดังนี้
1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท ในปี 2559
จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จานวน 200 บาท/
คน/เดือน
2) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้
สูงกว่า 30,000 บาท ในปี 2559
จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จานวน 100 บาท/
คน/เดือน และยังเป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาความเป็นอยู่ และพัฒนาอาชีพ
และรายได้ด้วย

ผลผลิตและการประเมินผล
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการวินิจฉัยจากทีม AO และได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
1) ทีม ปรจ. ควรลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยก่อนวันจัดเวทีครั้งที่ 1 เพื่อสอบถามสารทุกข์
สุขดิบ และเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อย
2) ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลประสานข้อมูล กับทีม ปรจ. อาเภอ ให้ได้ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน และต้องไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อแจ้งให้ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมเวที
หรือนัดหมายให้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมทีบ่ ริเวณการจัดเวทีกับทีม ปรจ. อาเภอ

๒๕

๐๓ ชุมชนอยู่ดมี ีสุข
***************
๑. ความเป็นมา
การให้ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ใช้ แ ผนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
โดยสามารถจัดลาดับความสาคัญรองรับแผนงานโครงการจากงบประมาณของรัฐบาลหรือจากหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชน โดยมีทีม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลลงพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกั บช่องทางในการขอรั บการสนับสนุนงบประมาณแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงบประมาณ
๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ประชาชนในหมูบ่ ้าน/ชุมชน สะท้อนความต้องการว่า ต้องการโครงการ/กิจกรรม
แบบใด เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชน
 เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถกาหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการรองรับแผนงานโครงการงบประมาณของรัฐบาล/หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล (พช./ปค./อปท.)
 กระทรวงมหาดไทย (พช.จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ท่องเที่ยวจังหวัด)
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรฯ จังหวัด)
 กระทรวงอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด)
 กระทรวงพาณิชย์ (พาณิชย์จังหวัด)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
 ความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/แผนชุมชน
 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของหมูบ่ ้าน/ชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การก าหนดกิ จ กร รม/โครงการที่ เ ชื่ อ มโยงกั บปั ญ หา และความต้ อ งกา ร
เสนอหน่วยงานที่ มีง บประมาณพิจ ารณา เช่น โครงการด้า นการเกษตร เสนอให้ก ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน และ OTOPhเสนอให้กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสนอกรมการปกครอง
หากมีโครงการใดที่ไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานใดอาจเสนอให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พิจารณา
สนับสนุนการดาเนินการ เป็นต้น

๒๖
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
 หมู่บ้าน/ชุมชน มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๑ โครงการด้านการเกษตร โครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน และ OTOP
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น
 นอกเหนือจากงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนแล้ว หมู่บ้าน/ชุมชน มีบัญชี
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผ่านการยอมรับจากเวทีประชาคมแล้ว พร้อมรองรับ ไว้เสนอของบประมาณจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวาระต่าง ๆ ได้ทันที

๒๗

หัวข้อ 03 ชุมชนอยู่ดีมสี ุข
ประเด็น
๑. ความสาคัญ
ของการจัดทา
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผน
ชุมชน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อทาให้หมู่บ้าน/
ชุมชนตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
จัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชน

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ

- ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
เหล่านั้น ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ให้กลุ่มเปูาหมายตั้งคาถาม
และตระหนักถึงความสาคัญ
ที่ต้องกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ทีส่ อดคล้องกับปัญหา/ความ
ต้องการและการจัดทาแผน
พัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน

๑.๑ วิทยากรหลักเกริ่นนาเริ่มต้นเวที
โดยการหยิบยกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการที่ประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ
มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการในพื้นที่
ใกล้เคียง สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเวที
เข้าใจได้ง่าย และไม่นาไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างผู้เข้าร่วมเวที
เช่น การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาอาชีพ และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น
โดยตั้งคาถามว่า “จากเหตุการณ์หรือ
กรณีดังกล่าว ท่านคิดว่า อะไรเป็น
เหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาหรือ
ความสาเร็จเหล่านั้น” แล้วให้
วิทยากรรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมเวที จนพอสมควร
๑.2 เมื่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยน/
เสนอความคิดเห็นเป็นไปด้วยดี
ให้วิทยากรกล่าวนาเพื่อเข้าสู่การสร้าง
ความตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้อง
มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง เชื่อมโยงสู่
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน ด้วยประโยคที่ว่า “ทุกท่านเคย
คิดหรือไม่ว่า เหตุการณ์หรือกรณี
ดังกล่าวนั้น อาจจะเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน/ชุมชนของเรา หากต้อง
เผชิญหน้า หรือตกอยู่ในสถานการณ์
เหล่านั้น ท่านจะร่วมมือกันเพื่อ
หาทางออก หรือวิธีการรับมือกับ
สถานการณ์เหล่านั้น ได้หรือไม่ และ
จะทาอย่างไร” ทั้งนี้ ให้วิทยากรผู้ช่วย
เป็นผู้จดบันทึก และเก็บประเด็น

๒๘
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
ความคิดเห็นจากเวทีลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต

2. การวิเคราะห์
และสังเคราะห์
ปัญหา/ความ
ต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อทาให้หมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูลสู่การ
กาหนดกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

สื่อ/อุปกรณ์
- ตัวอย่างที่แสดงถึงเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการที่ประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ
- กระดาษฟลิปชาร์ต และปากกาเคมี/
บัตรคา
- การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ๒.๑ วิทยากรหลักกล่าวนาเพื่อเข้าสู่
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
- การกาหนดกิจกรรม/โครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมเวที
ที่เชื่อมโยงกับปัญหา/ความ
แสดงความคิดเห็น โดยตั้งคาถามว่า
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
“ท่านคิดว่าหมู่บ้านท่านมีปัญหา
อะไรบ้าง” (วิทยากรกระตุ้นการ
นาเสนอเป็นด้าน ๆ)
วิทยากรหลักให้เวลาผู้เข้าอบรมคิด
ชั่วขณะ (ไม่เกิน ๓ นาที) แล้วเดิน
สุ่มถามความคิดเห็นพร้อมเหตุผล
เจาะลึกเป็นรายคน รวมทั้งวิทยากร
ผู้ช่วยเป็นผู้จดบันทึก และเก็บประเด็น
ความคิดเห็นจากเวทีลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต
2.2 วิทยากรหลักนาผลสรุปของการ
จัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน อาทิ ข้อมูล
ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ฯลฯ
(ซึ่งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลต้องจัด
เวทีพูดคุย สรุปข้อมูลร่วมกันก่อน
นาเข้าเวทีประชาคม โดยมุ่งเน้นข้อมูล
ที่สะท้อนปัญหาในภาพรวม) รวมทั้ง
นาข้อมูลสรุปภาพรวมความต้องการ
พัฒนาตาม 4 มิติ ที่ทีมหมอ
ประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ได้
สอบถามจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ มานาเสนอให้ประชาชนในเวที

๒๙
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
ได้รับทราบ พร้อมทั้งชวนคิดตาม
และตั้งคาถามว่า
“ท่านคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขหรือ
ทาให้ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลตาม
ข้อ 2.1 - 2.2 อย่างไรได้บ้าง”
วิทยากรหลักให้เวลาผู้เข้าอบรมคิด
ชั่วขณะ (ไม่เกิน ๓ นาที) แล้วเดิน
สุ่มถามความคิดเห็นพร้อมเหตุผล
เจาะลึกเป็นรายคน รวมทั้งให้วิทยากร
ผู้ช่วยเป็นผู้จดบันทึก และเก็บประเด็น
ความคิดเห็นจากเวทีลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต
2.3 วิทยากรหลักชวนคิดต่อ
ในประเด็นของการค้นหา
ความต้องการโดยตั้งคาถามว่า “ท่าน
คิดว่าหมู่บ้านท่านต้องพัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไขอะไรบ้าง”
วิทยากรหลักให้เวลาผู้เข้าอบรมคิด
ชั่วขณะ (ไม่เกิน ๓ นาที) แล้วเดิน
สุ่มถามความคิดเห็นพร้อมเหตุผล
เจาะลึกเป็นรายคน รวมทั้งให้วิทยากร
ผู้ช่วยเป็นผู้จดบันทึก และเก็บประเด็น
ความคิดเห็นจากเวทีลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต
2.4 วิทยากรสอบถามในที่ประชุมว่า
มีใครจะเพิ่มเติมประเด็นส่วนไหนบ้าง
หรือไม่ (ถ้าไม่มี ให้ขอมติที่ประชุมเพื่อ
ไปสู่ขั้นตอนต่อไป)
สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษฟลิปชาร์ต และปากกาเคมี/
บัตรคา
- แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีอยู่แล้ว
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ข้อมูลต่าง ๆ ทีห่ มู่บ้าน/ชุมชน มีอยู่
แล้ว อาทิ ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. และ
ข้อมูลแหล่งน้า เป็นต้น

๓๐
ประเด็น
๓. การกาหนด
กิจกรรม/
โครงการ
ที่เชื่อมโยงกับ
ปัญหาและความ
ต้องการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อทาให้หมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถ
กาหนดกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้อง
กับปัญหาและ
ความต้องการรองรับ
แผนงานโครงการ
งบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น
โครงการด้าน
การเกษตร เสนอให้
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โครงการ
ด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน และ OTOP
เสนอให้กรมการ
พัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ตาม
โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน (สองแสน
บาท) หากมี
โครงการใดที่ไม่ตรง
กับภารกิจของ
หน่วยงานใด
อาจเสนอให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองพิจารณา
สนับสนุนการ
ดาเนินการ เป็นต้น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ

การกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ที่เชื่อมโยงกับปัญหา/ความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้แก่
- การพัฒนาเชิงพื้นที่ การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การพัฒนาอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชน (กรมการ
พัฒนาชุมชน)
- การปฏิรูปภาคการผลิต
ลดต้นทุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การสร้างตลาดใหม่
ภาคเกษตรกร (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน (สองแสนบาท)
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง

3.1 วิทยากรหลักเกริ่นนาเข้าสู่
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความต้องการ โดยกล่าวนาเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมเวทีได้คิดตามร่วมกันว่า
“จากที่ทุกท่านได้ร่วมกันบอกเล่าถึง
ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน และได้สรุปอยู่บนกระดานนี้
จากนี้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกัน
พิจารณาว่า ปัญหา/ความต้องการใด
มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการ
แก้ไขก่อนลาดับแรก และควร
จะจัดทากิจกรรม/โครงการอะไรดี
(เน้นการค้นหากิจกรรม/โครงการ
ในช่วง 6 เดือนนี้ ร่วมด้วย) เราควรทา
เอง (มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจาก
จิตอาสาในพื้นที่ อาทิ การจัดการขยะ
ในครัวเรือน/ชุมชน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ) ทาร่วม
หรือขอรับการสนับสนุน (ทาให้)
โดยขอให้ท่านพิจารณาว่าปัญหา/
ความต้องการที่ท่านจะเลือกทานั้น
ต้องเป็นปัญหา/ความต้องการของ
ส่วนรวมไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง” (ในช่วงนี้วิทยากรหลักเปิด
โอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเวที ได้ช่วยเติมเต็มหรือ
ให้คาปรึกษาในเรื่องการดาเนิน
โครงการทั้งในเรื่องวิชาการ
งบประมาณ และวัสดุ/อุปกรณ์)
วิทยากรหลักให้เวลาผู้เข้าอบรมคิด
ชั่วขณะ (ไม่เกิน ๓ นาที) แล้วเดิน
สุ่มสอบถามความคิดเห็นพร้อมเหตุผล
เจาะลึกเป็นรายคน รวมทั้งให้วิทยากร
ผู้ช่วยเป็นผู้จดบันทึก และเก็บประเด็น
ความคิดเห็นจากเวทีลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ต

๓๑
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
3.2 วิทยากรหลักเกริ่นนาเชื่อมโยง
ผลจากกิจกรรมในข้อ 3.1 มาสู่
การกาหนดความรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยตั้งคาถามให้ประชาชน
ในเวทีได้คิดตามร่วมกันว่า “อยากเห็น
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไรในอนาคต
และต้องทาอะไรบ้าง/สมาชิก
ในหมู่บ้าน/ชุมชนจะช่วยอะไรจึงจะ
ทาให้สิ่งที่ต้องการหรือคาดหวังเป็น
จริง” พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกัน
เสนอผู้รับผิดชอบในการประสาน
การดาเนินกิจกรรม/โครงการ
3.3 วิทยากรหลักเชื่อมโยงภารกิจ
ต่อไปว่า หลังจากได้ข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหา/ความ
ต้องการมาสู่การกาหนดกิจกรรม/
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน จึงขอให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนนา
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้ ไปประชุมเพื่อ
ยกร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน แล้วนาร่างดังกล่าว
มานาเสนอในเวทีประชาคมครั้งที่ 2
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้ประชาพิจารณ์และรับรอง
เพื่อประกาศใช้ต่อไป
สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษฟลิปชาร์ต และปากกาเคมี/
บัตรคา
- คู่มือ กม./แบบฟอร์มต่าง ๆ ในคู่มือ
กม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน และสามารถ
ก าหนดกิ จ กรรม/โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ ง การเพื่ อ เสนอหน่ ว ยงานราชการ

๓๒
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น โครงการด้านการเกษตร เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และ OTOPgเสนอให้กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หากมีโครงการใดที่ไม่ตรงกับภารกิจของ
หน่วยงานใด อาจเสนอให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น
กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
๑. หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน รู้ ช่ อ งทางในการเสนอโครงการ/กิ จ กรรมขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๑ โครงการด้านการเกษตร โครงการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน และ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เป็นต้น
๒. นอกเหนือจากงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนแล้ว หมู่บ้าน/ชุมชน มีบัญชีโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งผ่านการยอมรับจากเวทีประชาคมแล้ว พร้อมรองรับไว้เสนอของบประมาณจากส่วนราชการต่าง ๆ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในวาระต่าง ๆ ได้ทันที
หมายเหตุ : จังหวัดและอาเภอสามารถดาวน์โหลดคู่มือการดาเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ เช่น คู่มือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ฯ ของกรมการปกครอง เป็นต้น ได้จากเว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ
(www.stabundamrong.go.th/web/home.html)

๓๓

๐๔ วิถไี ทยวิถพ
ี อเพียง
***************
๑. ความเป็นมา
การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ ด้ ว ยตนเองต้ อ งผ่ า น
กระบวนการสาคัญ คือ ๑) สร้างความรู้จากประสบการณ์จริง (สร้างความรู้) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เห็นความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ทบทวนความรู้/สะท้อน
ความคิ ด เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ต นเองตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๓) สร้ า งข้ อ มู ล สรุ ป
องค์ความรู/้ สังเคราะห์ความรู้ (กาหนดกรอบชีวิต) เพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข) และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๔) วางแผน
เพื่อนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถกาหนดแบบแผนการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเอง
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงมหาดไทย (พช.จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
 ความสาคัญของการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การวิเคราะห์ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการ
จัด เวที ที่เกี่ ย วกั บ การส่งเสริมการน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก ารปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวติ (SEP : Way of Life)

๓๔

หัวข้อ 04 วิถีไทยวิถีพอเพียง
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. ความสาคัญ เพื่อทาให้
ของการดาเนิน กลุ่มเปูาหมาย
ชีวิตตามหลัก
ตระหนักถึง
ปรัชญาของ
ความสาคัญของการ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ

- ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
เหล่านั้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
กลุ่มเปูาหมายตั้งคาถามและ
ตระหนักถึงความสาคัญที่ต้อง
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ประวัติของบุคคลที่ดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ ีขึ้น

วิธีการ
วิทยากรหลักชี้แจงก่อนเข้าสู่
กระบวนการ วิถีไทยวิถีพอเพียง
โดยยังไม่ต้องมีการจดประเด็น ว่า
“เกิดอะไรขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม
2559” และเปิดคลิปวีดิโอ “เราจะ
เข้มแข็ง เพื่อในหลวงรัชการที่ 9” และ
เข้าสู่บทเรียน
Act เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(สร้างความรู้)
๑.๑ วิทยากรหลักเกริ่นนาเริ่มต้นเวที
โดยการหยิบยกเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น
ปัญหายาเสพติด/ปัญหาสังคม/
ค่านิยม/ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดง
ความคิดเห็นโดยตั้งคาถามว่า
“จากเหตุการณ์หรือกรณีดังกล่าว
ท่านคิดว่า กาลังเกิดอะไรขึ้นกับบ้าน
เรา เมืองเรา” แล้วให้วิทยากรรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที โดย
ยังไม่ต้องจดประเด็น
๑.๒ หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นจาก
ข้อ ๑.๑ พอสมควรแล้ว ให้วิทยากร
ตั้งคาถามเจาะประเด็นลงไปอีกว่า
“อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิด
ปัญหาเหล่านั้น”
๑.๓ เมื่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยน/
เสนอความคิดเห็นเป็นไปด้วยดี
ให้วิทยากรกล่าวนาเพื่อเข้าสู่วีดิทัศน์
ทางรอดของชีวิต/พลิกชีวิต “พลิก
ชีวิตใหม่ บังอร ไชยเสนา” หรือ
คลิป ““ลุงนิล” พลิกชีวิตด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกล่าว
ประโยคที่ว่า “ทุกท่านเคยคิดหรือไม่
ว่า เหตุการณ์หรือกรณีดังกล่าวนั้น

๓๕
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
ของเรา หากเราต้องเผชิญหน้า
หรือตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น
โดยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท่านจะมี
ทางออก หรือวิธีการรับมือกับ
สถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร
วิทยากรหยุดพูดชั่วขณะและกล่าว
ต่อไปว่า “เอาล่ะครับ/ค่ะ หลังจากนี้
ทุกท่านจะได้ชมเรื่องราวชีวิตของ
ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ช่วงหนึ่งของชีวิต
ต้องเผชิญ กับความทุกข์ยาก ลาบาก
อย่างแสนสาหัส ถึงขั้นเกิดวิกฤต
ในชีวิตหลายครั้ง กระผม/ดิฉัน
อยากให้ทุกท่านได้ติดตามเรื่องราว
ของเธอผ่านวีดิทัศน์ที่ทุกท่านจะได้
รับชมต่อไปนี้ แล้วเรามาคอยดูกันว่า
เธอจะสามารถหาทางออกได้หรือไม่
อย่างไร สามารถรับชมได้ ณ บัดนี้
หลังจากจบวีดีทัศน์ ให้วิทยากร
เล่าเรื่องราวของคุณบังอรเพิ่มเติม
(โดยเน้นไปที่ช่วงก่อนจะปรับเปลี่ยน
ชีวิต)
๑.๔ วิทยากรหลักตั้งคาถาม “ท่าน
เห็นอะไรหรือได้อะไรจากการชม
วีดิทัศน์ของคุณบังอร ไชยเสนา บ้าง
ครับ/คะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดง
ความคิดเห็น
ทั้งนี้ ให้วิทยากรผู้ช่วยเป็นผู้จด
บันทึก และเก็บประเด็นความคิดเห็น
จากเวที ลงในภาพวาดรูปคน โดย
อวัยวะส่วน “หัว” บันทึกประเด็น
ที่เป็นความคิด/มุมมอง “มือ” บันทึก
เรื่องประเด็นที่เป็นวิธีการทา วิธีปฏิบัติ
“เท้า” บันทึกประเด็นที่เป็นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเพียรพยายาม/
การเดินทางของชีวิต/การก้าวข้าม
ปัญหา/อุปสรรค “หัวใจ” บันทึกความ

๓๖
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
คิดเห็นเกี่ยวกับใจสู้/ใจที่ไม่ยอมแพ้

2. การวิเคราะห์
ตนเองตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๓. การปรับ
เปลี่ยนกรอบ
ความคิด
(Mindset) ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อทาให้
แบบแผนการดาเนินชีวิต
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักการดาเนินชีวิต พอเพียงตามบุคคลตัวอย่าง
ของตนเองในปัจจุบัน
และค้นหาแบบแผน
การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อปรับเปลี่ยน
กรอบความคิด
(Mindset) ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
และหลักการทรงงานของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9

สือ่
- ภาพข่าวที่แสดงถึงปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคม
- วีดิทัศน์ประวัติชีวิตคุณบังอร
- Model รูปคน
วิธีการ
Reflect ทบทวนความรู้/สะท้อน
ความคิด
๒.๑ วิทยากรหลักนารูปภาพพร้อม
ความเห็นจากกรณีศึกษาคุณบังอร
ไชยเสนา ตามข้อ ๑.๓ มาสร้าง
การเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วมเวที
แสดงความคิดเห็นตามประเด็น ดังนี้
“จากที่ท่านได้เห็นหรือได้เรียนรู้
“วิถีชีวิต” (หัว/มือ/เท้า/หัวใจ)
ของคุณบังอรแล้ว ถ้าหากคุณบังอร
มาวันนี้ แล้วถามท่านว่า ถ้าจะทาให้
ชีวิตของคุณบังอรดีขึ้นยิ่งกว่านี้
จะต้องมีอะไรอีกบ้าง”
วิทยากรหลักให้เวลาผู้เข้าอบรมคิด
ชั่วขณะ (ไม่เกิน ๓ นาที) แล้วเดิน
สุ่มถามความคิดเห็นพร้อมเหตุผล
เจาะลึกเป็นรายคน
๒.๒ วิทยากรหลักสรุปผลที่ได้จากการ
แสดงความคิดเห็น ลงรูปภาพของ
คุณบังอร
สือ่
Model รูปคน
วิธีการ
Conceptualize การสร้างข้อมูล
สรุปองค์ความรู้/สังเคราะห์ความรู้
(กาหนดกรอบชีวิต)
๓.๑ วิทยากรหลัก (ขั้นการปรับ
Mindset) นาข้อมูลความคิดเห็น

๓๗
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
จากขั้นตอนที่ ๒ ซึ่งเป็นภาพสรุป
ขั้นสุดท้าย หลังจากที่กลุ่มได้เพิ่มเติม
จนสมบูรณ์แล้ว มาสร้างข้อสรุป
องค์ความรู้/สังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อที่จะอธิบายเชื่อมโยงกับ
“ผังความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการทรงงาน”
โดยดาเนินการดังนี้
๑) วิทยากรนาฟิวเจอร์บอร์ด
ภาพโมเดล ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ
รูปคน มาจัดตั้งบนกระดานกลาง
หน้าเวที
๒) วิทยากรหลักเชิญอาสาสมัคร
จากเวที นาข้อความจากภาพของ
คุณบังอร มาใส่ลงในโมเดล ๓ ห่วง
๒ เงื่อนไข พร้อมทั้งให้เหตุผลของการ
นาข้อความนั้นไปใส่ในโมเดลดังกล่าว
๓) วิทยากรให้ที่ประชุมถกแถลง
แสดงความคิดเห็นของการนาข้อความ
นั้น บรรจุลงในโมเดล ๓ ห่วง จนได้
ข้อยุติ
๓.๒ วิทยากรสรุปผลการจาแนกข้อมูล
ตามข้อ ๓) และเพิ่มเติมประเด็นสาคัญ

๔. การปรับ
เปลี่ยนแบบ
แผนการดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อกาหนดแบบ
กรอบการประยุกต์ใช้
แผนการดาเนินชีวิต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญาของ พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

สื่อ/อุปกรณ์
- ภาพคน
- ผังความคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
วิธีการ
Apply การวางแผนเพื่อนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ (ขยายผลสู่การปฏิบัติ
จริง)
๔.๑ วิทยากรหลักเชื่อมโยงการสร้าง
การเรียนรู้ในการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
จนเป็นวิถีชีวิต โดยตั้งคาถาม

๓๘
ประเด็น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
กับผู้เข้าร่วมเวทีว่า “กรอบชีวิตของ
คุณเป็นอย่างไรครับ/คะ” แล้วให้
ผู้เข้าร่วมเวทีแต่ละคนเขียนกรอบชีวิต
ของตนเอง ลงในการ์ดที่แจกให้
ที่เป็นรูปธรรมในประเด็น “รู้กิน รู้อยู่
รู้ใช้” ภายใต้ความรู้และคุณธรรม
ที่พึงมี
๔.๒ วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมเวที
(ตัวอย่าง) อ่านกรอบชีวิตของตนเอง
ให้ผู้เข้าร่วมเวทีฟัง และนามาติดบอร์ด
กลาง
๔.๓ วิทยากรสรุปกรอบการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรูปแบบ กล่าวสรุป และมอบหมาย
ให้ผู้เข้าร่วมเวที นากรอบชีวิตของ
ตนเองไปพูดคุยในครอบครัว/ ให้โจทย์
“กระผม/ดิฉัน หวังว่า เราจะได้เห็น
ท่านนากรอบชีวิตของครอบครัว
ของท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในครั้งต่อไปนะครับ/คะ
สื่อ
บัตรคา/เมนู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเปูาหมายมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตของตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินผล
กลุ่ ม เปู า หมายมี แ บบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเองได้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างน้อยคนละ 1 แบบแผน
หมายเหตุ : หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รนี้ ใ นการจั ด เวที ไ ปแล้ ว ตามโครงการส่ ง เสริ ม การน้ อ มน า
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปสู่ การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEPg:gWayhofhLife) ก็ให้ นากิจกรรม
ตามปณิธานรายบุคคล และกิจกรรมตามสัญญาประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชนมาเป็นตัวนาเวที

๓๙

๐๕ รู้สิทธิ รูห้ น้าที่ รู้กฎหมาย
***************
๑. ความเป็นมา
การท าให้ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิท ธิเ สรีภาพและหน้าที่ ของตนเอง และ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดี การเคารพกฎหมาย เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ของตนเองได้ โดยการจัดเวทีประชาคม รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รู้สิทธิและเสรีภาพ ๒) รู้หน้าที่และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๓) พลเมืองดี
๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิ ท ธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเอง และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่นื
 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
 การรูส้ ิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
วิทยากรในฐานะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนากรอบเนือ้ หา
การรู้สทิ ธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ไปกล่าวเน้นย้าในเวทีประชาคมหรือการประชุมชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ

๔๐

หัวข้อ ๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
ประเด็น
๑. การรับรู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่

กรอบเนื้อหา
การรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน และ
การเคารพสิทธิของผู้อื่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงใด ขึ้นอยู่
กับการที่ประชาชนในชาติรู้จักสิทธิ
การทาหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
“สิทธิ” คือ ประโยชน์ของบุคคล
ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้มี
การละเมิด รวมทั้งการบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย
ตัวอย่างเช่น สิทธิในครอบครัว
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว
สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการ
เลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง
สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น สิทธิอาจแบ่ง
ได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑) สิทธิที่เป็นส่วนตัว ได้แก่ สิทธิ
ในชีวิตและร่างกาย ในเคหะสถาน
สิทธิในครอบครัว สิทธิในการประกอบ
อาชีพ สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ
สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา
๒) สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง
สิทธิทเี่ จ้าของมีอยู่ในทรัพย์สินนั้น
โดยการถือกรรมสิทธิ์และสามารถใช้
ประโยชน์ใด ๆ ได้ ตามทีเ่ จ้าของ
ทรัพย์สินต้องการ เช่น มีสิทธิในการให้
ผู้อื่นเช่าบ้าน มีสิทธิในการขายที่ดินของ
ตน สมาชิกของหมู่บ้านมีสิทธิใช้สระ
ว่ายน้า คนภายนอกไม่มีสิทธิ สิทธิใน
ทรัพย์สิน คนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิใน
ทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยสุจริต พ่อแม่
ญาติพี่น้องของผู้นั้น ย่อมมีสิทธิสืบทอด
มรดกในทรัพย์สิน เป็นต้น
“หน้าที่” หมายถึง ภาวะที่บุคคล
ต้องกระทาหรืองดเว้นกระทาตามที่
กฎหมายกาหนด หน้าที่สัมพันธ์กับสิทธิ

วิธีการ/สื่อ
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ โดยการ
ตั้งคาถามเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน
และยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้
“สิทธิคือสิ่งที่ทาได้อย่างชอบธรรม
และไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสิ่งที่พึงได้รับ
ตามกฎหมาย สิทธิ แม้หากมีอยู่ แต่จะไม่ใช้
ก็ได้”
แนวทางการพูดของวิทยากร :
- “สิทธิ คืออะไร ?”
- “ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง ?”
- “เรามีสิทธิจะเดินทางไปไหน มาไหน
ก็ได้”
- “คนแก่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
คนชรา”
- “ถ้ามีลูกเป็นข้าราชการ ก็มีสิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาล”
- “ถ้าเป็นคนจน ก็มีสิทธิลงทะเบียน
คนจน ตามโครงการที่รัฐจัดให้”
วิทยากรกล่าวถึงข้อจากัดของการใช้สิทธิ
ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จะ
ละเมิดมิได้ และสิทธิบางอย่างเป็นสิทธิ
เฉพาะตนเท่านั้น จะมอบให้ผู้อื่นมิได้
โดยการตั้งคาถามเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน
และยกตัวอย่างประกอบ
แนวทางการพูดของวิทยากร :
- “เราจะอยู่ร่วมกันได้ ต้องไม่ละเมิด
สิทธิของคนอื่น โดยยึดกฎเกณฑ์ ซึ่งก็คือ
กฎหมาย”
- “ปล่อยวัวควายไปเหยียบย่ํา
กินหญ้าในไร่นาของคนอื่น ผิดหรือไม่ ?”
- “น้ําไหลจากชายคาบ้านเรา
ไปลงบ้านคนอื่น ผิดหรือไม่ ?”
- “เอาสีสเปรย์ไปพ่นใส่กําแพงบ้าน
ผู้อื่น ก็ผิดกฎหมาย ฐานทําให้เสียทรัพย์”

๔๑
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
โดยตรง เมื่อมีสิทธิแล้ว ย่อมมีหน้าที่ด้วย

วิธีการ/สื่อ
- “การเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะของ
แต่ละคน มอบให้ใครไปลงคะแนนแทน
ไม่ได้”
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ โดยการ
ตั้งคาถามเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน
และยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้
“หน้าที่ คือ สิ่งที่ทุกคนต้องกระทา หรือ
งดเว้นการกระทา ตามที่กฎหมายกาหนด”
แนวทางการพูดของวิทยากร :
- “เมื่อมีสิทธิแล้ว เรามีหน้าที่ด้วย”
- “หน้าที่คืออะไร ?”
- “เรามีหน้าที่อะไรบ้าง ?”
- “เราทุกคน มีหน้าที่เสียภาษี รับการ
เกณฑ์ทหาร ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ใน
อันตรายแห่งชีวิต มีหน้าที่ในการรักษา
แม่น้ํา คูคลอง ฯลฯ”

๒. การเป็นพลเมืองดีและ
การเคารพปฏิบัติตาม
กฎหมายของสังคม

การทีจ่ ะเรียกได้ว่าเป็น “พลเมืองดี”
ของสังคมนั้น ต้องรู้ถึง บทบาท หน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัตใิ ห้สอดคล้องกับ
หลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ในแต่ละพื้นที่หรือภูมิภาค และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่กาหนดไว้รวมทั้งบทบาท
ในสังคมที่ตนดารงอยู่ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดผลดีต่อตนเอง ส่วนรวม ชุมชน และ
ประเทศชาติ

วิทยากรบรรยายลักษณะของพลเมืองดีว่า
“คนที่รู้บทบาท รู้หน้าที่ของตนเอง
ไม่ไปสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับ
คนอื่น ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง
เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันสามัคคี
ปกป้อง รักบ้านเกิดตนเองและประเทศ”
แนวทางการพูดของวิทยากร :
วิทยากรควรพูดบรรยายให้ชาวบ้านฟัง
เพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้ชาวบ้านเห็นภาพ
ตามบริบทของสังคมและพื้นที่ เช่น
- การเคารพไม่ดูหมิ่นสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- การเข้าแถวรอรับของแจกช่วยเหลือ
จากหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน
- การไม่ทิ้งเศษขยะและเศษกระดาษลง
บนถนน ลาคลอง แม่น้า พื้นที่ส่วนรวม หรือ
เดินไปบนถนน เห็นขยะแล้วต้องรีบเก็บ
- การไม่ปล่อยน้าเสีย และร่วมกัน
สอดส่องแม่น้า ลาคลองในชุมชนของตนเอง
- การเก็บของที่คนอื่นทาหาย แล้วนา
ส่งคืน หรือไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน

๔๒
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
หรือสถานีตารวจ
- ไม่นาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยง หรือนาสัตว์ไป
ขับถ่ายในพื้นที่ของคนอื่นหรือพื้นที่
สาธารณะ
- การเดินจูงคนตาบอด เด็ก หรือคนแก่
ข้ามถนน ข้ามทางม้าลาย
- ไม่ขับรถขณะดื่มเหล้า หรือมีอาการ
มึนเมา และไม่ขับรถฝ่าไฟแดง
- การไม่สร้างบ้านรุกล้าพื้นที่สาธารณะ
แม่น้า ลาคลอง หรือรุกล้าที่ดินของคนอื่น
- ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพราะ
จะทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือชน
คนอื่นได้

กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ให้ทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร นากรอบเนื้อหาและวิธีการของหัวข้อ
๐๕ ไปกล่ าวเน้ นย้ าในเวทีการทาประชาคม หรือการประชุม อื่น ๆ ตามโอกาส เพื่อให้ ประชาชนมี ความรู้
ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองต่อไป

๔๓

ภาคผนวกประกอบหัวข้อ
ประชาชนมีสิทธิอะไรบ้าง ?
คําตอบ สิทธิของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้
๑. การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการรับรองความเสมอภาคของบุคคล (ม.๒๗)
คําอธิบาย : การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายความว่า คนไทยทุกคนได้รับการรับรองคุณค่าความเป็น
คน โดยไม่คานึ งถึงความแตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา วัฒ นธรรม หรือสถานภาพ
ทางสังคม การรับรองความเสมอภาคของบุคคล หมายความว่า คนไทยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๒. สิทธิในชีวิตและร่างกาย (ม.๒๘)
คําอธิบาย : การจับและคุมขังบุคคลจะทาไม่ได้ เว้นแต่ต้องมีคาสั่งหรือหมายศาลหรือมีเหตุอื่นที่กฎหมายระบุ
ไว้
๓. สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา (ม.๒๘ และ ม.๒๙)
คําอธิบาย : ประชาชนจะต้องไม่รับโทษอาญา ยกเว้นถ้ามีการทาความผิด ตามที่กฎหมายระบุไว้ และผู้ต้องหา
มีสิ ทธิ จะให้ ทนายความเข้าฟังการสอบสวนได้ ตลอดจนถ้าศาลตัดสิ นว่า จาเลยไม่ มีความผิ ด ก็มีสิ ทธิจะ
เรียกร้องค่าชดใช้ต่าง ๆ จากรัฐได้
๔. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว (ม.๓๒)
คําอธิบาย : แต่ละบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การกระทาใดที่ละเมิด
หรือกระทบสิทธิ หรือการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางใด ๆ จะกระทาไม่ได้ เช่น หากมีใครมาหมิ่น
ประมาทท่าน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของท่าน ท่านก็สามารถฟ้องร้องให้ดาเนินคดีได้
๕. สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก (ม.๓๗)
คําอธิบาย : แต่ละบุคคลมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเองและการสืบมรดกตามที่กฎหมายบัญญัติ ทุกท่านมีสิทธิ
จะทาอะไรกับทรัพย์สินของตนเองก็ได้ และมีสิทธิในการรับมรดกด้วย
๖. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลทางราชการ (ม.๔๑)
คําอธิบาย : ประชาชนมีสิ ทธิได้รั บทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานราชการ
๗. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์/ฟ้องหน่วยงานของรัฐ (ม.๔๑ วรรค ๓)
คํา อธิ บาย : หากประชาชนได้รั บ ความทุกข์ยาก หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากหน่ว ยงานของรัฐ
ก็สามารถเสนอเรื่องราวร้ องทุกข์ หรือร้องเรียนหน่ว ยงานของรัฐ โดยจะต้องได้รับการแจ้งผลภายในเวลา
อันรวดเร็ว
๘. สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ (ม.๔๓
วรรค ๑)
คําอธิบาย : ประชาชนในชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติได้ เช่น จัดงานรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์ จัดงานประเพณีลอยกระทง
หรือจัดงานประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง

๔๔
๙. สิทธิในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.๔๓ วรรค ๒)
คําอธิบาย : ประชาชนในชุมชนสามารถร่วมกันดูแล อนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน เช่น ช่วยกันรักษาป่าไม้
แหล่งน้า ปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้า เป็นต้น
๑๐. สิทธิในการจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชน (ม.๔๓ วรรค ๔)
คําอธิบาย : ชุมชนสามารถร่วมกันจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชนได้
๑๑. สิทธิของผู้บริโภค (ม.๔๖)
คําอธิบาย : สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมาย
ตามวรรคหนึ่ง ต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้ความเห็น ในการ
ตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็น ในการกาหนดมาตราต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (หากถูก
ละเมิดสิทธิ สามารถร้องเรียนส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์ดารงธรรมอาเภอ หรือศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด)
๑๒. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ (ม.๔๗)
คําอธิบาย : ในกรณีเจ็บป่วย ประชาชนทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาฟรีจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
๑๓. สิทธิของมารดาในช่วงก่อนและหลังการคลอดบุตร (ม.๔๘ วรรค ๑)
คําอธิบาย : มารดาในช่วงก่อนและหลังการคลอดบุตร จะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น มีสิทธิลาคลอดโดยได้รับรายได้ สิทธิประกันสังคม ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร
๑๔. สิทธิของบุคคลอายุเกิน ๖๐ ปีและผู้ยากไร้ (ม.๔๘ วรรค ๒)
คําอธิบาย : คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ จากรัฐตามความ
เหมาะสม

๔๕

๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ
***************
๑. บทนา
การสร้า งความเข้า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ได้แก่ ส่วนกลาง (กระทรวง/กรม) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อาเภอ) ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ประชาชนต้องให้ความสนใจและความสาคัญในการเลือกตัวแทน หรือนักการเมือง
เข้ามาบริหารงบประมาณ โดยจะต้องเลือกคนดี มีคุณธรรม และมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บ้านเมือง
มีความสงบสุข มั่นคง และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ประชาชน เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในกลไกการบริหาร
ราชการ
๒) เพื่อให้ป ระชาชนเข้าใจความสาคัญ ในการเลื อกคนดีมีคุ ณธรรม เพื่อ เป็น ผู้แทน
ประชาชนในการบริหารงาน และบริหารการใช้จา่ ยงบประมาณให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
การปกครองส่ ว นภู มิ ภ าค/ท้ อ งที่ การปกครองท้ อ งถิ่ น และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
วิทยากร/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นาชุมชน นากรอบเนื้อหาและวิธีการ
ในหัวข้อ ๐๖ ไปกล่าวเน้นย้าในเวทีประชาคม หรือการประชุมอื่น ๆ ตามโอกาส ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน
ต่อไป

๔๖
หัวข้อ ๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ
ประเด็น
๑. รู้กลไกการบริหาร
ราชการ

กรอบเนื้อหา
ความแตกต่างของการปกครอง
ส่วนภูมิภาค/ท้องที่ และท้องถิ่น
การปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่
จังหวัด อาเภอ (โดยแต่งตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอไปทางาน
ในพื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงต่าง ๆ) ส่วนการปกครองท้องที่
ได้แก่ ตาบล หมู่บ้าน ประชาชนเลือกคน
ในหมู่บ้านขึ้นมาทางาน คือ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการกาหนดวาระ
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
การปกครองท้องถิ่น เป็นการ
ปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นการ
มอบอานาจในการตัดสินใจให้ประชาชน
ได้เลือกผู้บริหารเข้ามาปกครองในพื้นที่
ของตนเอง ตามวาระที่กาหนดไว้ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานคร

วิธีการ/สื่อ
ใช้วิธีการบรรยาย และอภิปราย ถาม - ตอบ
๑) วิทยากรหลักเกริ่นนาเริ่มต้นเวที
“อย่างที่เราทราบว่า ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
๒) ท่านทราบหรือไม่ว่า มีการจัดระเบียบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร
ประกอบด้วย
๒.๑) ส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง กรม
มีอานาจรับคาสั่งและนโยบายจากรัฐบาล
เพื่อขับเคลื่อนลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
๒.๒) ส่วนภูมิภาค ได้แก่
๒.๒.๑ จังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคาสั่ง
จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม มาปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการ
ฝุายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ
ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบ
ในราชการจังหวัดและอาเภอ รวมทั้งกากับ
ดูแล เทศบาลเมือง/นคร และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
๒.๒.๒ อาเภอ มีนายอาเภอเป็น
หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการในอาเภอ และรับผิดชอบงาน
บริหารราชการของอาเภอ ควบคุมดูแล
เทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๒.๓) ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร โดยท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแล
ประชาชนและการพัฒนาในเขตพื้นที่
ปกครองของตนเอง

๔๗
ประเด็น
กรอบเนื้อหา
๒. แนวทางการเลือกผู้แทน การเลือกตั้งนั้น เป็นหน้าที่สาคัญของ
และผู้บริหารระดับชาติและ ประชาชน ซึ่งมีหน้าทีเ่ ลือกผู้แทนเข้าไป
ระดับท้องถิ่น
บริหารบ้านเมืองแทนตน ประกอบด้วย
๑) การเลือกตั้งระดับชาติ เป็นการเลือก
นักการเมืองเข้าไปใช้สิทธิแทนตน ในการ
จัดตั้งรัฐบาล หรือใช้สิทธิแทนตน ในการ
ดูแลผลประโยชน์ ทรัพยากร
ของประเทศ และตรวจสอบการทางาน
ของรัฐ
๒) การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยเลือก
คนในพื้นที่เข้าไปเป็นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อดูแลและพัฒนา
ท้องถิ่น

วิธีการ/สื่อ
๑) วิทยากรหลักตั้งคาถามต่อ “แล้วท่าน
ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยใช้กลไก
บริหารราชการแผ่นดินอย่างไร” โดย
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น ๒ – ๓ คน
๑.๑) ฝ่ายการเมือง มี ๒ ระดับ
ซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ได้แก่ ระดับประเทศ
ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และระดับ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๒) ฝ่ายข้าราชการประจา ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ และ
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และ
จังหวัด
๒) วิทยากรหลักตั้งคาถามว่า “การเลือกคน
ควรเลือกคนดีเข้ามาเป็นผู้แทนพี่น้อง
ประชาชนอย่างไร”
ตอบ การเลือกคนดีมาทาหน้าที่ ไม่ว่า
จะเป็น สส./สว. นายกเทศมนตรีหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนต้องให้
ความสาคัญ รับรู้ และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ร่วมจัดทาแผนชุมชน
จัดทางบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่าย
และติดตามประเมินผลโครงการสาคัญ
โดยเน้นหลักคิด ร่วมทา ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้ตรงความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน ไม่เลือกคนที่ซื้อเสียงจาก
ประชาชน เพราะเขาอาจจะเข้ามาทุจริต
ปล้นทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษีที่
ประชาชนร่วมกันจ่าย ขณะมีอานาจบริหาร
และปกครอง จึงต้องเลือกผู้แทนที่เป็นคนดี
ซื่อสัตย์ มือสะอาด

๔๘
ประเด็น
๓. การบริหารงบประมาณ
ที่เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน

กรอบเนื้อหา
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการร่วมตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษี
ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
โดยไม่ให้ผู้แทนหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ทีไ่ ด้รับเลือกเข้ามา ใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างสิ้นเปลือง และไม่สามารถ
แก้ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนได้

วิธีการ/สื่อ
๑) วิทยากรตั้งคาถามว่า “ประโยชน์ที่
แท้จริง ที่ประชาชนพึงได้รับโดยการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
ของชุมชนและประชาชน คืออะไร”
ตอบ การจัดทาโครงการของรัฐไม่ว่า
จะเป็นการสร้างถนน สร้างสะพาน
สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
หรือผู้ยากไร้ เป็นต้น ถ้าประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการที่ดาเนินการอยู่
ในชุมชน/หมู่บ้าน ผลที่ได้รับก็จะตกเป็น
ของประชาชนร่วมกันมากที่สุด จนทาให้
สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นได้
๒) วิทยากรต้องตั้งคาถามว่า “เงินแผ่นดิน
คือเงินของประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น
ในการบริหารต้องคานึงถึงอะไร”
ตอบ การแก้ปัญหาต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้ โครงการมีคุณภาพ ประชาชน
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และมีความโปร่งใส
ไม่ทุจริตประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานได้ทุกขั้นตอน

กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นากรอบเนื้อหาและวิธีการของหัวข้อ 06 ไปกล่าว
เน้นย้าในเวทีการทาประชาคม หรือการประชุมอื่น ๆ ตามโอกาส เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกลไกการบริหาร
ราชการในระดับต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

๔๙

๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
***************
๑ แนวคิด
การสร้างการรับรู้ใน “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ”
ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของประชาธิปไตย ๕ หลัก ได้แก่ ๑) มีเหตุผล
๒) มี ค วามเสมอภาค ๓) มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพภายใต้ ก รอบของกฎหมาย ๔) ต้ อ งยึ ด เสี ย งข้ า งมาก
๕) ภราดรภาพ และรู้ว่าประชาธิปไตยไทยนิยม คือ นิยมความดี ความงาม ทาเพื่อ ประโยชน์
ส่วนรวม ประเทศชาติและลูกหลานในอนาคต ประชาชนคนไทยยังมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ในวิถีประชาธิปไตยไม่เพียงพอ ทาให้ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้
เสริมสร้างคุณลักษณะของประชาชนคนไทยให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คือ พอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ประชาชนว่าการปกครองของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เป็นอย่างไร
๒) เพื่ออธิบาย/ชี้แจงให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยสากล
๓) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยไทยนิยม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ที่นิยมความดี ความงาม โดยไม่ละทิ้งหลักสากล
๔) เพื่อให้ป ระชาชนรับ รู้และเข้า ใจถึงลัก ษณะของ “คนดี ” และเลื อกตั้งคนดีเ ข้าไป
บริหารประเทศ
๕) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าเพื่อนาพาไปสู่การพัฒนา สงบสุข ยั่งยืน
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น)
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
ระบอบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน หลักประชาธิปไตยสากล ประชาธิปไตย
ไทยนิยม แนวทางการเลือกคนดีไปบริหารประเทศ และสิ่งที่ประชาชนไทยทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ไข
ปัญหา
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ส่ว นราชการ/หน่ ว ยงาน/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ร่ ว มรณรงค์ ส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนเข้าใจถึงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้เลือกคนดี มีคุณธรรม
เน้นการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

๕๐

หัวข้อ 07 รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
ประเด็น
กรอบเนื้อหา
1..ระบอบการปกครองของ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมี
ประเทศไทยในปัจจุบันเป็น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างไร ?
อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดย
จะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลัก
ประชาธิปไตยสากล แต่สิ่งสาคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ความเป็นไทย
ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทย
เช่น ความดีงาม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นต้น
2. หลักประชาธิปไตย
สากลเป็นอย่างไร ?

หลักประชาธิปไตยสากลเป็นอย่างไร ?
ประชาธิปไตยเป็นระบอบ การปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน หลักประชาธิปไตยโดยสากล
มีหลักขั้นพื้นฐาน 5 ข้อ
1. มีเหตุผล เช่น ไม่ดื้อดึง ต้องรับฟัง
เหตุผลของผู้อื่น
2. มีความเสมอภาค เช่น ไม่เหยียด
ผิวพรรณ เชื้อชาติ
3. มีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของ
กฎหมาย เช่น ไม่ไปสร้างความเดือดร้อน
ให้ผู้อื่น
4. ต้องยึดเสียงข้างมาก เช่น มีการ
เลือกตั้ง
5. ภราดรภาพ เช่น อยู่ด้วยความรักกัน
ของเพื่อนมนุษย์

3. ประชาธิปไตยไทยนิยม

ประเทศไทยมีการเลือกตั้งตามหลัก
ประชาธิปไตยสากลมาโดยตลอด
แต่ทาไมจึงมีปัญหา จึงเกิดประเด็น
คาถามที่ว่า
- ความเป็นไทยคืออะไร ?
- ความเป็นไทยกับความเป็นสากล
เกี่ยวข้องและแตกต่างอย่างไร ?
- ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสม
กับสังคมไทย ?

วิธีการ/สื่อ
วิทยากรอธิบาย/ชี้แจง/สร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หรือจากการสนับสนุนของชุดปฏิบัติการ
อื่น ๆ ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดตั้ง
ขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล เช่น
อสปช. กก.ศส.ปชต. อสม. ฯลฯ
ตั้งคาถาม/อธิบาย/ชี้แจง ให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจเนื้อหาสาระสาคัญ
ทีละประเด็นตามลาดับ รวมถึงปัญหา/
ข้อสงสัยต่าง ๆ ทางการเมืองการปกครอง
ภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ เช่น
1. วิทยากรตั้งคาถามต่อชาวบ้านว่า
“ประชาธิปไตย” คืออะไร ?
“ความเป็นไทยคืออะไร ?”
“ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย ?”
2. เราอยากเห็นบ้านเมืองมีความ
เจริญก้าวหน้าหรือไม่ ?
(อยากเห็น เลือกคนดี)
3. คนแบบไหนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เช่น พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ
4. คนดีในหมู่บ้านของเราเป็นอย่างไร ?
5. นักการเมืองที่ให้เงินชาวบ้านถือเป็นคน
ดีหรือไม่ ?
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น
- แผ่นพับ/ใบปลิว/โปสเตอร์
- หอกระจายข่าว
- การจัดเวทีประชาคม
- การทากิจกรรมประเพณีแห่งท้องถิ่น
- องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
- วัด/โรงเรียน/โบสถ์/มัสยิด
ฯลฯ

๕๑
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
- ยึดหลักสากล จนลืมความเป็นไทย
หรือไม่ ?
โดยจะต้องตระหนักถึงความเป็นไทย
และหลักประชาธิปไตยสากล ประยุกต์
เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่
ความก้าวหน้า สงบสันติสุข ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม ๒๕61 ที่
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
ตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62/2561 ว่า :
“ทาอย่างไรคนไทยจะเข้าใจ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สังคมไทย ทาอย่างไร คนไทยจะทา
ในสิ่งที่ดีงาม ถ้าทุกคนมุ่งไปสู่ความ
สงบ สันติสุข อย่างยั่งยืน นั่นแหละ
คือไทยนิยม...”
ไทยนิยม คือ นิยมความดี ความงาม
เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคน ที่จะมุ่งมั่น
ในการทาความดี เพื่อประเทศชาติ
และบุตรหลานของตัวเองในอนาคต
มีการตั้งประเด็นคาถามว่า ทาไม
ประเทศไทยถึงไม่เจริญก้าวหน้า ?
สาเหตุเกิดจากการ ยึดหลักสากลมาก
เกินไป จนหลงลืมความเป็นไทย สิ่งที่
ตามมาคือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประเทศได้ ประเทศจึงไม่ก้าวหน้า
ตัวอย่างเช่น
- มีการเลือกตั้ง แต่เลือกคนไม่ดีเข้ามา
บริหารประเทศ ทาให้ปัญหาของ
ประเทศยังคงอยู่ และไม่ได้รับการแก้ไข
- เสียงส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อย
สร้างความวุ่นวาย
ดังนั้น ประชาชนจะต้อง หลอมรวม
หลักสากลและความเป็นไทย
เข้าด้วยกัน ไปสู่ความดีงาม ความสงบ

วิธีการ/สื่อ

๕๒
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
สันติสุข อย่างยั่งยืน โดยหลัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม เช่น
การเลือกตั้ง ประชาชนต้องเลือกคนดี
เข้าไปบริหารประเทศ จึงเกิดคาถามทีว่ ่า
- ถ้าอยากให้ประเทศพัฒนาต้องทา
อย่างไร ?
- ถ้าอยากให้นักเรียนมีการศึกษาที่ดี
ต้องทาอย่างไร ?
- ถ้าอยากให้ประชาชนมีประกัน
สุขภาพที่ดีต้องทาอย่างไร ?
ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
- ถ้าจะพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นจาก
อะไร ?
การพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นจาก
การเลือกตั้ง โดยเลือกคนดี เป็นตัวแทน
เข้าไปบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหา และ
สร้างความก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง
ซึ่งต้องมีการคานึงถึงคุณค่า สิ่งที่ดีงาม
และความเป็นไทย

4. แนวทางการเลือกคนดี
ไปบริหารประเทศ

- คนดีต้องมีลักษณะอย่างไร ?
- นักการเมืองที่ให้เงินชาวบ้านถือเป็น
คนดีหรือไม่ ?
หลักการเลือกคนดี ต้องสังเกตที่
การกระทาว่า บุคคลผู้นั้นได้กระทาใน
สิ่งทีด่ ีงามหรือไม่ ? ซึ่งการกระทาในสิ่งที่
ดีงามนั้น มีอยู่มากมาย อาจมองในระดับ
หมู่บ้าน ว่าในหมู่บ้านของตน มีใครบ้าง
ที่เป็นคนดี ไปจนถึงระดับประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดความ
สงบ สันติสุข ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น
- เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
- มีการหาเสียงหรือการแนะนาตัว
อย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทาผิดกติกา
เลือกตั้ง (ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงการเลือกตั้ง
ไม่กล่าวร้ายปูายสี)

วิธีการ/สื่อ

๕๓
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
- เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่าง
สม่าเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
นามาแก้ไข โดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
-.ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
-.รักษาศีลห้าอยู่เป็นนิจ หรือรักษา
คุณธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
-.ยึดมั่นในอุดมการณ์ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- ไม่เป็นและไม่คบหาอันธพาล เกะกะ
ระราน ข่มขู่ คุกคาม
- เสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้อง ไม่หลบ
เลี่ยงภาษี

5. สิ่งที่ประชาชนไทย
ทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ไข
ปัญหา

ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทย
คือ ประชาธิปไตยไทยนิยม ประชาชน
ควรนิยมในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และต้อง
คานึงถึง
1. การประยุกต์และหลอมรวมหลัก
สากลกับความเป็นไทยเข้าด้วยกัน
2. การเลือก “คนดี” หรือ “ผู้แทน
ที่ด”ี เข้าไปบริหารประเทศ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนา สงบสุข ยั่งยืน เพื่อให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกด้าน
โดยยึดถือแนวทางตามพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ว่า
“...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทาให้คนทุกคนเป็นคนดี
ได้ทั้งหมด.การทาให้บ้านเมืองมีความ
ปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาให้
ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม
คนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอานาจ ไม่ให้ก่อ
ความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

วิธีการ/สื่อ

๕๔
กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ที่ทาการปกครองอาเภอ พัฒนาชุมชนอาเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาเนินการ ดังนี้
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เชิงพื้นที่ เช่น
- ร่ ว มกัน จั ด เวที ประชาคมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ใ นการวางแผนพั ฒ นาหมู่ บ้า น/ชุ ม ชน และ
การกาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจในการทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
ในการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
- ร่วมกัน ติดตามตรวจสอบ ความโปร่งใส ในการดาเนินงานต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้และพัฒนา อาทิ การส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ
กลุ่ มเด็กและเยาวชน กลุ่ มผู้สู งอายุ รวมถึงกลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อฝึ กให้ประชาชน
สามารถบริ ห ารจั ด การตนเอง มีค วามเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
3. การจั ด กิจ กรรมให้ ป ระชาชนมี จิตอาสาพัฒ นา ร่ว มมือ ร่ว มใจ ทาความดี เพื่ อส่ว นรวม อาทิ
การร่ ว มกัน ขุด ลอกคูค ลอง ซ่ อมแซมสิ่ งสาธารณประโยชน์ การจัดการขยะมู ล ฝอย การมีน้ าใจ เสียสละ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ปุวย ผู้พิการในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
4. การเสริ ม สร้ า งกิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในวิ ถี ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขให้กับประชาชน อาทิ การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านเวที
ประชุ ม ประชาคมต่ า ง ๆ ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน การรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
สถาบันการศึกษา เพื่อปลุกจิตสานึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ ให้ เลือกคนดี คนเก่ง
เข้ามาบริหารพัฒนาประเทศ เป็นต้น
5. การส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมในทุกระดับ โดยการจัดเวทีสร้างความ
รับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนถึงปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้งที่ผ่านมา การรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน และร่วมกัน กาหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่ าว เช่น การสร้ า งความตระหนัก ถึ งผลกระทบของการซื้อสิ ทธิ์ข ายเสี ยง การสร้ า งจิตสานึ ก
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น อาสาสมัครในการเฝ้าระวังปัญหา
การเลือกตั้งที่ทุจริตในพื้นที่ เป็นต้น
6. การส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนน้อมนาหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนในทุกระดับ ตั้งแต่ตนเอง ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน จนถึงประเทศ
คือมีความพอประมาณ ไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง มีเหตุผล
คานึงถึงผลกระทบจากการตัดสินใจและการกระทานั้น ๆ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง สานึกในบาปบุญ คุณโทษ เป็นต้น

๕๕

๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
***************
๑. ความเป็นมา
รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม จัดโครงการ “เน็ตประชารัฐ ” ซึ่งเป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง ในพื้นที่เป้าหมาย หมู่บ้านทั่วประเทศ ทาแล้ว ในปี
๒๕๖๐ และได้จัด ให้มีจุดให้บริก ารอินเทอร์เ น็ตไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกั บ ผู้ใ ช้บ ริก ารอย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๑ จุด การดาเนินการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ด้านการเรียนรู้ และการรับข้อมูล ข่าวสาร
การให้บริการภาครัฐด้านต่าง ๆ และยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน
นอกจากนี้ รัฐบาลมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการใช้กลไก กศน. ตาบล เพื่อทาหน้าที่
เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตงั้ อยู่ในระดับตาบล/
แขวง โดย กศน. ตาบล ที่เป็นคนในชุมชน รวมทั้ง อาสาสมัคร กศน. ตาบล ให้การส่งเสริมสนับสนุน
กศน. ตาบล โดยที่กิ จกรรมหลั กประการหนึ่งของ กศน. ตาบล คื อ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ของชุมชน
(Information Center) มีขอบข่ายภารกิจ ประกอบด้วย ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระดับชุมชน
๒) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ตาบล และ ๓) เสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศของชุมชนให้
ถูกต้องและทันสมัย
๒. วัตถุประสงค์
 สร้ า งการรั บ รู้ บ ทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในปั จ จุ บั น
คุ ณประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ สื่อ และให้ป ระชาชนรู้เ ท่ าทัน เทคโนโลยี และตระหนัก รู้ถึ ง
ผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อ
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น)
 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๔. ขอบเขตของเนื้อหา
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง และอิ น เทอร์ เ น็ ต หมู่ บ้ า น การรู้ เ ท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ และการไม่ตกเป็นเหยื่อของการล่อลวง และการหลอกลวง
๕. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น ากรอบเนื้ อ หาหั ว ข้ อ ๐๘ ไปกล่ า ว
เน้นย้าในเวทีการทาประชาคม หรือการประชุมอื่น ๆ ตามโอกาส เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี
และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สื่อ

๕๖

หัวข้อ ๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ประเด็น
๑. การเข้าถึงข้อมูล
ที่ถูกต้อง และอินเทอร์เน็ต
หมู่บ้าน

กรอบเนื้อหา
๑.๑ ความเป็นมา
ในยุคปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร
มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างยิ่ง และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้หลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์
อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ภาครัฐจึงมีหน้าที่
ในการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
สื่อสาร/โทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี อันเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาส และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (DE) ได้ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม
โดยจัดทาโครงการ “เน็ตประชารัฐ”
ซึ่งเป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วนาแสง ในพื้นที่เป้าหมาย
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ทุกภาคทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๖๐ และได้จัดให้มีจุดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กับผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ
๑ จุด
การดาเนินการดังกล่าว จะสร้าง
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ และการรับ
ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการภาครัฐ
ด้านต่าง ๆ การเพิ่มศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ที่ยังไม่มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดให้มี กศน. ตาบล เพื่อทาหน้าที่
เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

วิธีการ/สื่อ
ขั้นที่ ๑
วิทยากรเกริ่นนา และกระตุ้น
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนว่า เทคโนโลยี
การสื่อสารสารสนเทศในปัจจุบัน
มีอะไรบ้าง โดยยกตัวอย่างประกอบ เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ ฯลฯ
ตัวอย่างคําพูด :
“เทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้
มีอะไรบ้าง ?”
ขั้นที่ ๒
วิทยากรสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วม
ประชุมว่า เทคโนโลยีดังกล่าว ถูกใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง
ตัวอย่างคําพูด :
- “ท่านใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเหล่านี้
อย่างไรบ้าง ?”
- “เดี๋ยวนี้ จะซื้อ จะขายอะไร ก็ซื้อ
ขายผ่านออนไลน์ได้ จะดูราคาน้ํามัน
อ่านข่าว หรือดูพยากรณ์อากาศ ก็ทํา
ได้”
- “ลูกหลานไปทํางานต่างประเทศ
ห่างบ้าน ห่างเมือง ก็คุยกันผ่าน
อินเทอร์เน็ต”
- “หากท่านมีปัญหา ความเดือดร้อน
อะไร ก็ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์ดํารง
ธรรมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่าน
แอปพลิเคชันสปอนด์ (Spond)”
ขั้นที่ ๓
วิทยากรให้รายละเอียดเพิ่มเติม
โดยสังเขป เกี่ยวกับการดาเนินการของ
รัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม โดยกล่าวถึง
โครงการ “อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน” ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้ง บทบาทของ กศน. ตาบล ของ

๕๗
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
วิธีการ/สื่อ
อัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตาบล/แขวง
กระทรวงศึกษาธิการ
โดย กศน. ตาบลจะใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ มีคณะกรรมการ กศน.
ตาบล ที่เป็นคนในชุมชน รวมทั้ง
อาสาสมัคร กศน. ตาบล ให้การส่งเสริม
สนับสนุน กศน. ตาบล กิจกรรมหลัก
ประการหนึ่งของ กศน. ตาบล คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
(Information Center) มีขอบข่าย
ภารกิจ ประกอบด้วย
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศระดับชุมชน
๒) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ กศน.
ตาบล
๓) เสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
สารสนเทศของชุมชนให้ถูกต้องและ
ทันสมัย
อย่างไรก็ตาม แม้ภาครัฐจะสามารถ
จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยี และสร้างการเรียนรู้
ผ่านกลไกต่าง ๆ แต่การสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล นั้น
มิใช่บทบาทของภาครัฐเท่านั้น
ภาคเอกชน และประชาชนก็มี
ความสาคัญด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ข้อมูล
ข่าวสาร สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จากทุกหนทุกแห่ง แต่ละคนเป็นทั้ง
ผู้ผลิตสาร ผู้รับสาร และผู้ส่งสาร ดังนั้น
การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีจึงมีลักษณะ
เป็นเครือข่ายโยงใยของพฤติกรรมทาง
สังคมที่มีความสลับซับซ้อน ยากแก่การ
ควบคุม ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ
๑.๒ รู้เท่าทันข้อมูล ข่าวสาร
วิทยากรสร้างความตระหนักในการใช้
ผลกระทบทางลบของการสื่อสาร และการกระจายข้อมูล ข่าวสารที่
ผ่านเทคโนโลยี คือการส่งต่อข้อมูล
ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือข่าวลือ ดังนี้
ข่าวสารที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือข่าวลือ

๕๘
ประเด็น

กรอบเนื้อหา
ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้าง
โดยขาดความตระหนัก ทาให้สังคมเกิด
ความเข้าใจผิด เกิดความสับสนวุ่นวาย
ไม่ปกติสุข และอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลที่ถูกพาดพิง

วิธีการ/สื่อ
ขั้นที่ ๑
ยกตัวอย่างกรณีการโพสต์ หรือการแชร์
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือถูก
บิดเบือน ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่นาน หรือเคยเกิดขึ้นในอดีต และ
ปรากฏเป็นข่าวที่สังคมรับรู้ในวงกว้าง
เพื่อชี้ให้เห็น และเน้นย้าถึงผลกระทบทาง
ลบจากพฤติกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะกรณี
ที่พาดพิงถึงบุคคลใด ย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะ
กระทาผิดกฎหมาย
ขั้นที่ ๒
กระตุ้นให้เกิดความคิดเชื่อมโยงว่า ควรทา
อย่างไร เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางลบ
๑. ไม่ควรโพสต์ หรือแชร์ข้อมูล ข่าวสารที่
ไม่เป็นความจริง ถูกบิดเบือน หรือข่าวลือ
ตัวอย่างคําพูด :
“อย่าปักใจเชื่ออะไรง่าย ๆ”
๒. ตรวจสอบว่าอะไรเป็นอะไร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๒.๑) สื่อ
ตัวอย่างคําพูด :
“มีปัญหาอะไร รู้ได้
ผ่านอินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ”
วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อมูล
ที่ดีตอ้ งมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้
มีความน่าเชื่อถือ และผู้รับสื่อต้อง
เปรียบเทียบข้อมูลที่มีเนื้อหาเดียวกันจาก
หลาย ๆ แหล่ง ผ่านอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
อินเทอร์เน็ตตาบล หรือสมาร์ทโฟน/
โทรศัพท์มือถือของตนเอง รวมทั้งการ
พูดคุยถกเถียงร่วมกับบุคคลอื่นในชุมชน
(๒) กลไกภาครัฐ
ตัวอย่างคําพูด :
“ถ้าสงสัยอะไร ให้ถามกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ดํารงธรรม หรือ
นายอําเภอ”

๕๙
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
สือ่
ตัวอย่างคลิปวีดิโอใน Youtube
• “รู้เท่าทันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค”
https://www.youtube.com/watch?v
=GqvD17cIldc&t=464s
• “เสพสื่ออย่างมีสติ”
https://www.youtube.com/watch?v
=Q9rlHR3uDg0

๒. การไม่ตกเป็นเหยื่อของ การถูกล่อลวง หรือหลอกลวงง่าย ทาให้
การล่อลวง และการ
สูญเสียทรัพย์สิน และอาจเกิดความ
หลอกลวง
ไม่ปลอดภัยในชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเชื่อคนง่าย หรือหวังได้รับประโยชน์
ตอบแทน จากการชี้ชวน จูงใจ

วิทยากรสร้างความตระหนักถึงการตกเป็น
เหยื่อการล่อลวง และการหลอกลวง
ขั้นที่ ๑
ยกตัวอย่างกรณีการล่อลวง หรือการ
หลอกลวงผ่านสื่อสังคม ซึ่งทาให้เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สิน และความไม่ปลอดภัย
ในชีวิต
ขั้นที่ ๒
กระตุ้นให้เกิดความคิดเชื่อมโยง ดังนี้
๑. การล่อลวง
ตัวอย่างคําพูด :
“รู้หน้า ไม่รู้ใจ” “ไม่รู้หน้า ไม่รู้ใจ”
วิทยากรชี้ให้ผู้ร่วมประชุมระมัดระวัง
การรับคนที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อนในสื่อสังคม
และไม่ควรไปพบบุคคลที่รู้จักกันผ่านสื่อ
สังคม โดยที่ไม่รู้จักภูมิหลังดีพอ
๒. การหลอกลวง
ตัวอย่างคําพูด :
- “ไม่มีอะไร ได้มาง่าย ๆ”
- “ไม่มีใครลงทุน โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน”
วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมว่า การชี้ชวน
จูงใจ ที่เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างง่ายดาย สันนิษฐานได้ว่า เป็นการ
หลอกลวงโดยหวังผลประโยชน์อันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงไม่ควรหลงเชื่อ

๖๐
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
สือ่
ตัวอย่างอินโฟกราฟิก
• “ระวังภัย Call Center”
http://www.moj.go.th/view/11954

กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
๑. ครู ก.ศ.น. หรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนให้ ประชาชนในหมู่บ้าน
ทีม่ ีอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ได้ไปใช้อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
๒. ทุกหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นากรอบเนื้อหาหัวข้อ ๐๘ ไปกล่าวเน้นย้าในเวที
การท าประชาคม หรื อ การประชุ ม อื่น ๆ ของหน่ว ยงานตามโอกาส เพื่อ ให้ ป ระชาชนรู้ เท่า ทันเทคโนโลยี
และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สื่อ

๖๑

๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
***************
๑. ความเป็นมา
ประกาศคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิก ายน
๒๕๖๐ ก าหนดให้ มี แ ผนประชารั ฐ ร่ ว มใจ ปลอดภั ย ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ เป็ น แนวทางการ
ด าเนินงานให้กั บ หน่ว ยงานภาคีที่เ กี่ ย วข้องgโดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เ ข้าสู่ก ารกระท าผิ ด
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด และนาผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้ องออกจากวงจรการกระท าผิด เกี่ย วกั บ ยาเสพติ ดให้เ ป็ น
รูป ธรรม โดยมุ่ง เน้ นการบูร ณาการการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ดเชิง พื้น ที่ต ามสภาพปัญ หาที่มี บ ริ บ ท
ที่แตกต่างกัน
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่ว นร่ว ม
ในการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชนตามแผนประชารัฐฯ โดยศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ป ฏิบัติการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศอ.ปส.อ.)
ศูนย์ป ฏิบัติก ารป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (ศอ.ปส.อปท.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดเป้าหมายลดปัญหายาเสพติดในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องการให้ผู้เสพ
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง โดยยึดหลัก “บวร” (บ้าน,วัด,โรงเรียน) หรือ “บมร” (บ้าน,มัสยิด,
โรงเรียน) และกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเป็นแนวทางในการเชื่อมประสานการปฏิบัติ ซึ่งมี
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลเป็นพี่เลีย้ ง โดยดาเนินการใน ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อาเภอ ๘๑, ๐๖๔ หมูบ่ ้าน
๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ผู้นาศาสนา ครู/อาจารย์ หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบครัว ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ ้าน/ชุมชน โดยการร่วมกันทากิจกรรมตามแนวทาง ๙ ขั้นตอน
๔. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 กระทรวงกลาโหม (กอ.รมน.)
 กระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ)
 ป.ป.ส.
 สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ขอบเขตของเนื้อหา
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน การประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
การสร้างความร่วมมือในการลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๖. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ที่ท าการปกครองอาเภอด าเนิน การตามมาตรการการสร้ างหมู่บ้าน/ชุม ชนเข้ มแข็ ง
ปลอดภัยจากยาเสพติด ๙ ขั้นตอน

๖๒

หัวข้อ ๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเด็น
๑. สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดปัจจุบัน

2. ประเมินสภาพปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน

กรอบเนื้อหา
วิทยากรอธิบาย ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งมีแหล่งผลิต
อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยาบ้า ไอซ์
และกัญชา กาลังทะลักเข้ามาในประเทศ
ไทยอย่างมหาศาล สังเกตได้จากการ
จับกุมของกลางคดียาเสพติด เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา สูงขึ้น 2 – 3 เท่า และ
ราคายาเสพติดในท้องตลาดก็ลดลง
จาก 250 – 300 บาท เป็น 100 –
150 บาท และคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดก็มีอายุน้อยลง ๆ สร้างภาระ
ให้แก่ภาครัฐ ก่อความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น
การลักขโมย จี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐจัดการปัญหาแต่เพียงฝุายเดียว
ไม่สามารถจะดาเนินการให้สาเร็จได้
เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐถอนตัว
ปัญหาก็จะกลับมาอีกครั้ง จาเป็นที่เรา
จะต้องร่วมมือกับพี่น้องประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน
วิทยากรอธิบาย ปัจจุบันพบว่า
แนวโน้มของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน ยังคงปรากฏอยู่ เนื่องจาก
ความต้องการในหมู่ผู้ใช้ โดยเฉพาะ
วัยรุ่น ยังไม่ลดลงไป ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นสิ่งจาเป็นเร่งด่วนในพื้นที่
ทีย่ ังคงมีปัญหาอยู่ แต่ในส่วนของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
เลย การปูองกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่
ระบาดเข้ามา เป็นสิ่งที่ควรทาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในหมู่คนใกล้ชิด เช่น
ครอบครัว, เพื่อนบ้าน ฯลฯ

วิธีการ/สื่อ
คาถามวิทยากร
ถาม “ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลทา
หน้าที่อะไร”
ตอบ “ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง กระตุ้นให้คิด
สร้างจิตสานึก ชี้ให้เห็นปัญหา”
ถาม “ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลเข้า
หมู่บ้านตอนไหน”
ตอบ “เข้าหมู่บ้านต้องทาแผน นัดเวลา
ที่ชาวบ้านว่างหลังเลิกงาน ถ้าหนึ่งตาบล
มี 10 หมู่บ้าน ต้องเข้าไปทุกหมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย
ถาม “ชาวบ้านต้องทาอะไร”
ตอบ “ชาวบ้านมีหน้าที่มาประชุมตามนัด
โดยตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน ให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70”
ถาม “การจัดการกับผู้เสพ ผู้ค้าในหมู่บ้าน
ทาอย่างไร”
ตอบ “ใช้วิธีการสันติวิธี การให้โอกาส
ดูแลช่วยเหลือ ถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องให้
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลช่วยเหลือ”
คาถามวิทยากร
ถาม “บ้านเรามีปัญหายาเสพติดหรือไม่ ?”
ถาม “มีแล้วมีมากน้อยแค่ไหน”
ถาม “แล้วจะให้ใครแก้ไขปัญหา”
ถาม “ถ้ามันเป็นปัญหาของเรา ทาไม
ไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหา”
ถาม “เราอยากแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
ตัวของพวกเราหรือไม่ หรือจะรอเจ้าหน้าที่
มาจัดการ แล้วเมื่อไหร่เขาจะมา”
ถาม “เราจะปล่อยให้คนค้ายา คนเสพยา
อยู่ในหมู่บ้านโดยไม่ดาเนินการอะไรเลย
หรือ”

๖๓
ประเด็น
3. สร้างความร่วมมือ
ในการลดปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

กรอบเนื้อหา
วิทยากรอธิบาย กระบวนการสร้าง
ความร่วมมือที่สาคัญที่สุด ควรเริ่มจาก
ผู้นาในชุมชน รณรงค์ให้ครอบครัวดูแล
กันเอง จากนั้นเพื่อนบ้านดูแลเพื่อนบ้าน
โดยมีคนสาคัญในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง อาทิ
ผู้นาศาสนาในพื้นที่, ครู, ปราชญ์
ชาวบ้าน, จิตอาสา ฯลฯ นอกจากนี้
ยังควรมีกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
และควรจัดให้มีการสอบถามสารทุกข์
สุขดิบของสมาชิกในชุมชนที่มีความเสี่ยง
ต่อการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

วิธีการ/สื่อ
คาถามวิทยากร
ถามชาวบ้าน “เราลองมาทาประชาคม
เพือ่ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดกัน
โดยการทาประชาคมลับ ข้อมูลที่ได้จะไม่รู้
ว่าใครแจ้ง”
ถามผู้เสพ “ตอนนี้ทางานอะไร รายได้
พอใช้หรือไม่ เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือไม่ เต็มใจที่จะตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติดหรือไม่” “ใช้มานานแค่ไหน อยาก
เลิกหรือเปล่า ราชการมีสถานที่ให้เราไป
เลิกยานะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เป็นคดี”
ถามชาวบ้าน “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า
คนบ้านเราจะเลิกยากันจริง ๆ ลองมาตั้ง
กฎกติกากันดู ถ้าบ้านไหนไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เราจะไม่ให้ความช่วยเหลือ เช่น
ไม่ให้กู้เงินหมู่บ้าน หรือลองกาหนด
ประเด็นอื่นกันมาดู”
ถามชาวบ้าน “ผู้นาธรรมชาติคือใคร
ตอบ “ผู้นาธรรมชาติ คือ คนที่ชาวบ้าน
นับถือ พึ่งพาอาศัยได้ เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน พระ ผู้นาศาสนา ข้าราชการ
หรือข้าราชการบานาญ เป็นต้น”
ถามชาวบ้าน “ผู้นาธรรมชาติทาหน้าที่
อะไร”
ตอบ “เสนอแนะให้ความคิดเห็นแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน หรือเป็นแกนนาร่วมทา
กิจกรรม”
ถามชาวบ้าน “ผู้นาอย่างเป็นทางการคือ
ใคร”
ตอบ “ผู้นาอย่างเป็นทางการ คือ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ทางการจัดตั้งขึ้น”
ถามชาวบ้าน “ผู้นาอย่างเป็นทางการ
มีหน้าที่อะไร”
ตอบ “ดาเนินกระบวนการประชาคม
จัดการ อานวยการให้กิจการงานของ
หมู่บ้านดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย”

๖๔
ประเด็น

กรอบเนื้อหา

วิธีการ/สื่อ
ถามชาวบ้าน “วัด โรงเรียน เข้ามา
มีบทบาทตอนไหน”
ตอบ “ตอนประชาคมมาช่วยคิด ช่วยทา
กิจกรรมชี้แนะ อบรมให้ความรู้ สั่งสอน”
ถามชาวบ้าน “ชาวบ้านมีหน้าที่อะไร
ตอบ “ให้ความร่วมมือ เห็นปัญหาร่วมกัน
ช่วยกันขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง”

กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ที่ทาการปกครองอาเภอ ดาเนินการตามมาตรการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด
 จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจาตาบล ประกอบด้วย
1. ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล
2. เจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับมอบหมาย
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
4. พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
5. เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ คสช. ประจาอาเภอ
6. ครู/อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมาย
7. วิทยากรกระบวนการ พระ ผู้นาศาสนา
8. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 จัดทาแผนปฏิบัติการในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 สืบสภาพชุมชน เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลที่สาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อทาความเข้าใจสภาพแวดล้ อม ผู้คน สั งคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีและปัญหาต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชนโดยสังเขป เช่น การพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตามครัวเรือน เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชน ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการทางานในขั้นตอนต่อไป การพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
ชุดปฏิบัติการประจาตาบล เพื่ อชุดปฏิบัติการประจาตาบลจะได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในชุมชน
และขยายผลแนวทางการทางานสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา/ผู้นาธรรมชาติ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยก่อน
เริ่มดาเนินงานของชุดปฏิบัติการประจาตาบล จาเป็นจะต้องพบผู้นาชุมชนก่อนเสมอ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
สร้างความไว้วางใจ และทาความเข้าใจในแนวทางการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพราะชุมชนจะเข้มแข็งได้
ปัจจัยสาคัญคือ ความร่ วมมือของคนในชุมชน โดยผู้นาธรรมชาติเปรียบเสมือนกาลั งที่จะมาช่วยเหลือการ
ทางานของผู้นาทางการให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งผู้นาธรรมชาติจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการบานาญ พระสงฆ์
หรือผู้นาทางศาสนา ก็ได้

๖๕
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งที่ 1) เป็นการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อคัดเลือก
ผู้ น าธรรมชาติ เริ่ ม จากชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจ าต าบล อธิ บ ายความจ าเป็ น ของการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนในลักษณะที่ชุมชนเป็นเจ้าของการดาเนินงาน โดยมีภาคราชการเป็นผู้สนับสนุน ประชาชน
จะต้องตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติด และไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยชุดปฏิบัติการประจาตาบลจะต้องปลุกจิตสานึกให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบว่า ไม่มีใครรู้ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ดีเท่ากับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน หลักการเลือกผู้นาธรรมชาติ
จะต้องเป็นการเลือกผู้ที่ประชาชนนับถือศรัทธาอย่างแท้จริง โดยนามาผนวกรวมกับ ผู้นาอย่างเป็นทางการเพื่อ
ตั้งขึ้นเป็นคณะทางานแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน คณะทางานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของหมู่บ้าน
และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนพอใจ
ขั้นตอนที่ 4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและขยาย
ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มาเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด จุดประสงค์ของ
การรณรงค์เพื่อประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างความเข้าใจร่วมใจผ่านเสียงตามสายหรือการประชุม
ในวาระต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติ กรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวที ประชาคมครั้ งที่ 2) เพื่อคัดแยกผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะผู้ค้า ผู้เสพ ผู้สนับสนุน และผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัย โดยการประชุมประชาคม
ให้ทุกครัวเรือนเข้าคูหา เขียนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหย่อนลงในกล่องคล้ายหีบเลือกตั้งโดยไม่ต้อ ง
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล แล้วให้คณะทางานและชุดปฏิบัติการประจาตาบลคัดแยกรายชื่อจัดทาบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดที่เป็นผู้ค้า ผู้เสพ ผู้สนับสนุน และผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัย โดยให้คณะทางานทาลายเอกสารที่ ชาวบ้าน
เขียนและหย่อนลงในกล่องด้วยการเผาทาลายเพื่อไม่ให้ทราบว่าใครให้ข้อมูลและเป็นการรักษาความลับ
ขั้น ตอนที่ 6 แก้ไ ขปั ญหาแบบบู ร ณาการ เป็นการบู รณาการการแก้ไขปั ญหาในหมู่ บ้าน/ชุมชนระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางในการปูองกันและบังคับใช้
กฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หลังจากการทาประชาคม เช่น เมื่อพบว่ามีผู้ค้ายาเสพติด ให้สนธิ
กาลังชุดปฏิบั ติการด้านการปราบปรามเข้าดาเนินการต่อผู้ค้าหรือปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน จับกุม
ดาเนินคดี ส่วนผู้เสพใช้มาตรการกดดันในพื้นที่ตั้งจุดตรวจในชุมชน จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เสี่ยง เมื่อพบผู้เสพ
ให้นาเข้ากระบวนการบาบัดที่เหมาะสมทุกราย หลังจากนั้นจะต้องมีกระบวนการติดตาม ช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการ
บาบัด สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการปูองกันนักเสพรายใหม่ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ดนตรี กีฬา ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 7 การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ 3) เพื่อรับรองครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนว่า ไม่มี
สมาชิกในครัวเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการประชุมรับรองครัวเรือน คณะทางานให้ผู้นาครัวเรือน
ยืนขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมรับรองว่า มีคนในครอบครัวนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งมติรับรองครัวเรือนต้อง
เป็นเอกฉันท์ หากครัวเรือนใดไม่ได้รับการรับรองจะต้องแจ้งให้ผู้นาครอบครัวได้รับทราบ และได้มีโอกาสชี้แจง
พร้อมที่จะให้ชุมชนพิสูจน์ด้วยการตรวจค้นหรือตรวจปัสสาวะยืนยัน แล้วนาเข้าที่ประชุมเพื่อรับรองครัวเรือน
ในโอกาสต่อไป การรับรองครัวเรือนจะต้องดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน ครัวเรือนที่ไม่เข้าร่วมประชุมรับรอง
ครัวเรือนจะไม่ได้รับการรับรองจนกว่าจะเข้าร่วมการประชุม
ขั้นตอนที่ 8 ใช้มาตรการทางสังคม เป็นข้อตกลงร่วมกันในการกาหนด “ธรรมนูญหมู่บ้าน”หรือกฎกติกา
หมู่บ้าน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ขึ้นอยู่กับความเห็นร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การกาหนดให้
ครัว เรือนที่ไม่ผ่ านการรับรองครัว เรื อน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ หรือไม่คบค้าสมาคม การกาหนดให้ทุกครัวเรือนต้องส่งสมาชิกในครอบครัวเข้ามาเป็นเวร
ยามหมู่บ้าน หากขาดเวรยาม ต้องมีการเสียค่าปรับ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 9 รักษาสถานะความเข้มแข็ง โดยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน เพื่อช่วยกันสอดส่องเฝูาระวัง
ปูองกันไม่ให้มียาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการประชุมรับรองครัวเรือนเป็นประจาทุกเดือน
รวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อปูองกันยาเสพติด
การจัดตั้งเวรยามหมู่บ้าน เพื่อดารงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

๖๖

๑๐ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
***************
๑. ความเป็นมา
ด้วยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ รับ ทราบและ
ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิย ม ยั่ งยืน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุก ระดับ รวมถึงทุก ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ ในระดับ พื้นที่ กองอานวยการรั ก ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร
บูร ณาการการท างานร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นการปฏิ บั ติ ง านและเพื่ อ ให้
โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒ ให้ก ระทรวงดิ จิทั ลเพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม (สานัก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์
(องค์การมหาชน)) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการดาเนินการในเรื่อง BIG DATA ด้วย เพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงาน
ของรัฐสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ต้ อ งท าบั ญ ชี ส รุ ป แผนงาน/โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณแล้ว ส่งให้จังหวั ดและทีมไทยนิยมตาบลเพื่อนาไปพูดคุย ชี้แจงในการไปเยี่ย มประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเตรียมแผนงานหรืองบประมาณไว้ตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาสาคัญ ๆ ในหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ทีมไทยนิยมไปสารวจมาด้วย
๒.๒ เพื่อนาเรื่องราวความเป็นมาของนโยบาย รวมทั้งโครงการสาคัญของรัฐบาลและ
ส่วนราชการที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลไปพูดคุยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดการรับรู้ มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานของรัฐบาลและส่วนราชการที่ได้มุ่งมั่นทาเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
๓. หน่วยงานที่ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
 ทุกกระทรวง/หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและระดับพืน้ ที่
 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔. กิจกรรมหลังการสร้างการรับรู้
ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเข้ามา
มีสว่ นร่วมในภารกิจของรัฐบาล/กระทรวง/หน่วยงาน ที่ดาเนินการในพืน้ ที่
หมายเหตุ : ให้ทีม ขับเคลื่อ นฯ ระดับ ตาบลพิจารณาว่าควรให้ความรู้กั บหมู่ บ้าน/ชุม ชนใด
ในเรื่องใด ที่ตรงกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ

๖๗

ถาม – ตอบ คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 การแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล
๑. ต้องมีการออกคําสั่งหรือประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลหรือไม่ ?
ตอบ นายอาเภอต้องทาคาสั่งหรือประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลเพื่อให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
๒. การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลควรดําเนินการอย่างไร ?
ตอบ ให้นายอาเภอพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลในพื้นที่ โดยไม่จาเป็นต้องกาหนดให้ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมหรือบางอาเภออาจให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลแต่ละทีมเลือกกันเอง แล้วแจ้งให้
นายอาเภอทราบก็ได้
๓. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลจะมีจํานวนมากกว่า ๑๒ คน ได้หรือไม่ ?
ตอบ หากในพื้นที่มีผู้ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมมากกว่า ๑๒ คน นายอาเภออาจตั้งให้ทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบลมีมากกว่า ๑๒ คนก็ได้ เพื่อสารองไว้ แต่การตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลและจานวนคนในทีมนั้น
ควรคานึงถึงทรัพยากรในการบริหารจัดการด้วย
๔. กรณีที่ส่วนราชการมีวิทยากรที่ เป็นทีมทํางานตามภารกิจ (Function) อยู่แล้ว จะต้องแต่งตั้งให้อยู่ใน
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลด้วยหรือไม่ ?
ตอบ เป็นดุลพินิจของนายอาเภอที่จ ะแต่งตั้งทีมวิทยากรภารกิจ (Function) มาร่ว มกับทีม ขับเคลื่ อนฯ
ระดับตาบล เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลมีความเข้มแข็ง หรือจะมาร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ในรูปของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล + วิทยากรภารกิจ (Function) ในแต่ละครั้งก็ได้
๕. กรณีที่ตําบลมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หรือตํา บลที่มีหมู่บ้านจํานวนมากกว่า ๑๐
หมู่บ้าน อําเภอจะจัดทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล สําหรับตําบลนั้น ๒ ทีมหรือมากกว่า ได้หรือไม่ ?
ตอบ เนื่องจากบางตาบลมีหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ หมู่บ้าน (ตาบลที่มีหมู่บ้านมากกว่ า ๑๐ หมู่บ้าน มีจานวน
๒,๗๔๗ ต าบล และต าบลที่ มี หมู่ บ้ านมากที่ สุ ด มี จ านวน ๓๕ หมู่ บ้ าน คื อต าบลเมื องเดช อ าเภอเดชอุ ดม
จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเรื่องระยะเวลาดาเนินการ หากอาเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทาให้
การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีบุคลากรที่ประกอบ
เป็ น ที ม ขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบลได้ เ พี ย งพอ ก็ อ าจจั ด เป็ น ที ม ขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบลในต าบลเดี ย วกั น
แบ่งเป็นชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ ก็ได้ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
๖. การออกคําสั่งแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร หน่วยงานใดเป็น
ผู้ออกคําสั่ง ?
ตอบ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นายอาเภอแต่งตั้ง
ทีมขับ เคลื่อนฯ ระดับตาบลในเขตพื้นที่อาเภอทั้งหมด โดยให้ประสานตัวบุคคลเพื่อมาเป็น ทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบลกับเทศบาล (กรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) ในพื้นที่ด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทีมทํางานตามภารกิจ (Function) หมายถึง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน/ทีมวิทยากร
ที่ส่วนราชการได้มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง เช่น ทีมวิทยากรสัญญาประชาคม ทีมติดตามผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

๖๘
๗. เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการควรเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลคนละกี่ชุด ?
ตอบ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการคนหนึ่งควรรับผิดชอบ ๒ หรือ ๓ ตาบล แต่กรณีตาบลมีหมู่บ้านไม่มาก อาจให้
รับผิดชอบเกิน ๒ – ๓ ตาบล ก็ได้
๘. ตําบลที่มีจํานวนหมู่บ้านน้อยกว่าอีกตําบลหนึ่ง เช่น ตําบล ก มี ๓ หมู่บ้าน ตําบล ข มี ๑๕ หมู่บ้านเมื่อ
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ก ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ก จะไปช่วยปฏิบัติงาน
ในตําบล ข ได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของอาเภอ
๙. กรณีที่หมู่บ้านใดมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับตําบลอื่น จะให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลของตํา บลที่อยู่ใกล้กว่า
รับผิดชอบหมู่บ้านดังกล่าวแทนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ ได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของอาเภอ

 บทบาทและการดําเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล
๑๐. การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลจะต้องลงไปพร้อมๆ กัน ทั้งทีม ใช่หรือไม่ ?
ตอบ โดยหลักการบูรณาการการทางาน และเพื่อประสิทธิภาพในการทางานต้องลงไปเป็นทีม
๑๑. การดําเนินการของทีมวิทยากรต้องอยู่ในห้วงเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ?
ตอบ ขอให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลพยายามดาเนินการให้อยู่ในกรอบตามห้วงเวลาที่กาหนด กรณี
จาเป็นก็อาจยืดหยุ่นได้ แต่การดาเนินการในครั้งแรก ขอให้ดาเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน
๑๒. ช่วงเวลาใดของวัน ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ?
ตอบ อาจจัดช่วงเวลากลางวัน เวลาเย็นหรือค่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล โดยให้คานึงถึงความ
พร้อมและความสะดวกของประชาชน
๑๓. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลจะต้องขับเคลื่อนงานตามภารกิจแทนทีมที่ส่วนราชการมีการแต่งตั้งและ
มีแผนปฏิบัติงานไว้แล้วด้วยหรือไม่ ?
ตอบ ในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลจะต้องประสานงานกับทีม ทางานตามภารกิจ
(Function) ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อลงไปปฏิบัติงานในครั้งแรกพร้อมกันเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
หลั งจากนั้ นให้ ทีมตามภารกิจ ขับ เคลื่ อนงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่ว ยงานที่ได้กาหนดไว้ เช่น ในการ
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเมื่อได้ปัญหาความต้องการที่จะทาโครงการแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) จัดทาโครงการเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด หรือ กรณีทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ได้ลงไปสร้างการรับรู้ในเรื่องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลจะเป็นทีมภารกิจ
[ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO)]
๑๔. หัวข้อ/ประเด็นในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบลจะต้องเรียงลําดับตามหัวข้อ/ประเด็น
ที่กําหนดหรือไม่ ?
ตอบ สาหรับครั้งที่ ๑ และ ๒ ต้องตามลาดับ ส่วนครั้งที่ ๓ และ ๔ สามารถสลับหัวข้อ/ประเด็นในการ
ลงพื้นที่ได้ภายในกรอบการบรรยายแต่ละครั้ง

๖๙

 การจัดประชุมและถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล
๑๕. การจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดแนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด แก่ทีมขับเคลื่อน
ฯ ระดับตําบล ให้จัดเพียงครั้งเดียว ใช่หรือไม่ ?
ตอบ ให้จังหวัดใช้ดุลพินิจโดยคานึงถึงจานวนคน และประสิทธิภาพในการรับฟังและถ่ายทอด ทั้งนี้ อาจแบ่ง
การประชุมเป็นหลาย ๆ ครั้งก็ได้ เช่น หากจังหวัดมี ๙ อาเภอ ก็อาจแบ่งเป็นครั้งละ ๓ อาเภอ โดยสถานที่จัด
ประชุมอาจแยกไปจัดประชุมในอาเภอหลัก ๆ ในแต่ละเขตพื้นที่ของจังหวัดก็ได้ แต่ขอให้อยู่ในห้วงเวลาที่
กาหนดไว้
๑๖. การจัดการประชุมถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอํา เภอ
สามารถมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดอําเภอ เป็นผู้แทนได้หรือไม่ ?
ตอบ การดาเนินโครงการนี้ มุ่งหวังให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ เป็นผู้นาในการขับเคลื่อน ดังนั้น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/นายอาเภอ ต้องมีความเข้าใจและสามารถอานวยการ กากับ และติดตามงานได้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอาเภอ จึงควรไปประชุม/ร่วมประชุมด้วยตนเอง

 อื่น ๆ
๑๗. การใช้สื่อของวิทยากร สามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้สื่อในท้องถิ่นได้หรือไม่ ?
ตอบ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาชุดความรู้เป็นเครื่องมือสาหรับทีมวิทยากรอาเภอ/ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ
ตาบลไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถผลิตสื่อใช้ได้เอง
๑๘. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดําเนินการ สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานใด
ที่หมายเลขใด ?
ตอบ กลุ่มงานกิจการพิเศษ สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๒๒๑ ๘๐๙๕
-------------------------------------------

๗๐

************
คณะที่ปรึกษา
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุธี มากบุญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้จดั ทา
๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
๒. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
๓. นายบัญชา เชาวรินทร์
๔. นายชานน วาสิกศิริ
๕. นายธรรมนูญ แก้วคา
๖. นายอุทัย ทองเดช
๗. นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา
๘. นางณัฐธยาน์ บัวชุม
๙. นายอดิศักดิ์ ปัญญา
๑๐. นายจาเริญ แหวนเพ็ชร
๑๑. นายเสกสรรค์ สุขคุณ
๑๒. นายปฐมพล เย็นอาคาร
๑๓. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี
๑๔. นายชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
๑๕. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
๑๖. นายบัญชา ดวงดีแก้ว
๑๗. นางสาวคณัชวรรธก์ดา สุภาพ
๑๘. นายกิตติพงศ์ คาเงิน
๑๙. นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ สป.
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
ผู้อานวยการสานักบริหารการปกครองท้องที่ ปค.
ผู้อานวยการสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พช.
ผู้อานวยการสานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน ปค.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.สป.
ผู้อานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตัง้ สน.ปท.ปค.
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สสช. พช.
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ สน.อส.ปค.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สนผ.สป.
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กยผ.สถ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สดร.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สดร.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สดร.สป.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนผ.สป.
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สดร.สป.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สดร.สป.

