คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๙ / ๒๕๕๕
เรื่อง โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
--------------------------------ด้วยในปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการระดม
สรรพกําลังของทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อ
ปัญหายาเสพติด จึงให้มี “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เพื่อ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด
ตามผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

-๒ผนวกแนบท้ายคําสั่ง ศพส.ที่ ๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผนวก ก : โครงการหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๑. หลักการและเหตุผล
“…เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจํานวนหนึ่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้นําเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสํานักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น
โดยขอใช้ชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.๒๕๔๗
จํานวน ๖๗๒ หมู่บ้าน ....
ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า รัฐบาลจะสานต่อโครงการนี้ อนึ่ง ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทํางาน
อย่างเดียวคงไม่สําเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกําลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนัน้ คือ
คนในสั งคมทั้ ง หมดต้ องช่ว ยกัน เป็ น หูเ ป็ น ตาให้แก่กั น และกัน ควรต่ อ ต้า นและประณามผู้ ผ ลิต และผู้ค้ า
ยาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ทําไมปล่อยให้ลูกหลาน ติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้
เวลา และกําลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็น
กําลังของครอบครัวต่อไป..........”
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
พระราชทานแก่คณะบุคคลทีเ่ ข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหน่วยการปกครองที่มีความสําคัญและเป็นฐานรากที่แท้จริงของประเทศ การ
จะเอาชนะปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หากชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากชุมชนมีสภาพอ่อนแอ พลังของชุมชนก็ไม่สามารถที่จะชนะปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลรวมต่อพลัง
ความเข้มแข็งของประเทศ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาหนึ่งที่บั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา จึงวางน้ําหนักสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นผลสําเร็จ เพราะหาก
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งในด้านอื่นๆตามมา ดังนั้น
ความพยายามที่จะทําให้ชุมชนหลอมรวมความรู้สึกเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตาม หาก
พลังของชุมชนมีการหลอมรวมเข้าด้วยกัน เมื่อนั้น พลังความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะกลับคืนมา และสามารถ
เอาชนะปัญหาต่างๆได้ทุกสิ่ง และโดยที่สังคมไทย เป็นสังคมที่ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปี คุณค่านี้ มีพลังอย่างสูงที่จะนํามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในการเอาชนะปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหา
ยาเสพติด

-๓๑.๒ จุดเริ่มต้นของ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนหนึ่ง ให้กับ เลขาธิการ
ป.ป.ส. เพื่อให้กับราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ
ราษฎร ปวงชนชาวไทย รวมทั้ง ความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดเช่นนี้ สํานักงาน ป.ป.ส.จึงได้นําพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ส. จัดทําเป็น กองทุน เพื่อให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เรียกชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมรําลึกสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงจิตวิญญาณของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๓. อุดมการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ อุดมการณ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทาง
สังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ให้ยึดโยงกับ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน พลังเหล่านี้ จะเป็นส่วนสําคัญ
ในการทํ า ให้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพิ่ ม พู น ขึ้ น ด้ ว ยความศรั ท ธาและปั ญ ญาของชุ ม ชน จนหล่ อ หลอม
แนวความคิ ด อุ ด มการณ์ ร่ ว มของชุ ม ชนเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว และพั ฒ นาไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐานตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม
๑.๔ ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด เพื่อนําไปมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง ๑๒,๑๘๙
แห่ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดํารัสต่อนายกรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยทุก
หมู่เหล่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงขอความร่วมมืออย่างจริงจังจาก
รัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด และการร่วมกันดําเนินโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
๑.๕ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กําหนดเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึก
กําลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด และคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ ในแผนที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ทําให้
หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดิน และใช้พลังที่รวมตัวนี้ดําเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมได้กําหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพื้นที่ต้องรักษา
สภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว้ซึ่งความจงรักภักดีสูงสุด

-๔๑.๖ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมเน้นย้ํานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปี ๒๕๕๕ ให้กับ ศพส.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล โดยกล่าวเน้นว่าโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่มีส่วนสําคัญในการ
เอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชนและหมู่บ้าน โดยขอให้ภาครัฐเข้าไปบูรณาการและสนับสนุนการทํางานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างเต็มที่
๑.๗ ปี ๒๕๕๕ เป็นปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐
พรรษา จึงควรที่ประชาชนชาวไทย ร่วมใจกันถวายความจงรักภักดี สนองตามพระราชปณิธาน โดยการร่วมกัน
จัดทําโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีอย่างเป็น
รูปธรรม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ และทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒
สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๕ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
๒.๒ เพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลัง
แผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่เดิมจํานวน ๑๒,๑๘๙ แห่ง สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างเห็นผลชัดเจน
๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดละ ๒๐๕๐ หมู่ บ้า น/ชุ ม ชน ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้อ มการดํา เนิน งานกองทุ นแม่ ข องแผ่ นดิ น ของแต่ ล ะจั ง หวั ด โดยเน้ น
กระบวนการ ขั้นตอน และการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพเป็นหลัก
๓.๓ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกอําเภอ/เขต อย่างน้อยอําเภอ/เขตละ
๑ แห่ง รวม ๙๒๘ แห่ง และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งให้
บูรณาการกับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบระดับจังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง และ
พื้นที่ชายแดนอีก ๓ แห่ง รวม ๘๐ แห่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
๓.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี

-๕๔. กรอบความคิดการดําเนินการ
ใช้ ๔ กรอบความคิดสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ใช้ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด เป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
ความสํานึกต่อความจงรักภักดี เป็นศูนย์กลาง ยึดเหนี่ยว รวมใจผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ให้ผนึกกําลังร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี ร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระราชปณิธาน
๔.๒ เน้นกรอบการดําเนินงานเชิงคุณภาพ โดยสร้างกระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ ทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่ การคัดเลือก การเตรียมการ การสร้างแนวความคิด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเป็นหลักประกันในผลสําเร็จ ไม่
เน้นการทํางานเชิงปริมาณ
๔.๓ เน้นการมีส่วนร่วมจากรากฐานเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญ ใช้จิตใจอาสาของประชาชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่างๆ เป็นการทํางานที่สําคัญ ไม่เน้นการสั่งการแบบสายบังคับบัญชา
๔.๔ การต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๕. แนวทาง กลยุทธการดําเนินการ
๕.๑ แนวทางที่ ๑ การสร้างกระแสความตื่นตัวและประชาสัมพันธ์
ถือเป็นภารกิจที่สําคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เกิด
กระแส “มุ่งเสียสละต่อสังคมส่วนใหญ่” ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็น
กองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง เน้นการรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึก สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชน ให้เกิดความตื่นตัวกระทําความดีต่อต้านยาเสพติด และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปณิธาน
กองทุน แม่ของแผ่ นดิ น โดยจัดให้ มี กิจกรรมเทิ ดพระเกียรติเชิงสัญ ลักษณ์ที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทําสื่อสัญลักษณ์ การประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังแสดงให้เห็นถึง
เจตจํานงการต่อต้านยาเสพติด หรือกิจกรรมอื่นที่เห็นสมควร เป็นต้น โดยให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ช่องทางต่างๆ ดังนี้
๕.๑.๑ ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้ง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกปลุกความคิด สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่าในการรักชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเชิญชวนที่จะร่วมมือกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการต่อต้านยาเสพติด และการร่วมกันทํา
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามพระราชดํารัส
๕.๑.๒ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ facebook หรือช่องทางต่างๆ เพื่อสร้าง
กระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๕.๑.๓ จัดทําสื่อท้องถิ่น เพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับพื้นที่

-๖นอกจากนี้จัดให้ สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. มีทีมงานสําหรับการผลิต จัดทําเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย จัดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี เป็นกลไกแสดงการสืบสานพระราชปณิธาน และสร้าง
กระแสการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความจงรักภักดีทั่วประเทศ
๕.๒ แนวทางที่ ๒ การสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับแต่เดิม
โดยหลักการทั่วไป หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องมีระบบการเฝ้าระวัง และสามารถลดหรือแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้แล้ว แต่ในช่วงที่ผ่านมา สภาพปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อบุคคล
ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน และสถาบันทางสังคมต่างๆ ของประเทศ ซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อีกด้วย หลายพื้นที่ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงปรากฏปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ในแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด ข้อที่ ๙.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน จึงได้ระบุให้ ศพส.จ./กทม. มอบหมายคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับอําเภอ หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับอําเภอ กําหนดเป็นเป้าหมายแรกที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้
สามารถลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเน้นบทบาทภาคประชาชนสมานฉันท์ และสามัคคี เสริมบทบาท
แกนนําหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้นจึงให้มีการกําหนดรายละเอียดของ
การดําเนินงานสําหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เคยได้รับ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
๕.๒.๑ การทบทวน ชุดปฏิบัติการในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือชุดวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่
ของแผ่นดินอําเภอนั้นๆ จะต้องทําความเข้าใจครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทบทวนสถานการณ์ว่าหมู่บ้าน/ชุมชน
ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่หรือไม่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะแก้ไข โดยน้อมนําเอากระแส
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มากําหนดเป็นภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า
กองทุนแม่ของแผ่นดินมีภารกิจในการขยายพื้นที่สีขาวด้วยแนวทางสันติวิธีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และรณรงค์ให้มี
ครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พลังของภาคประชาชน สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๒.๒ เสริมความเข้มแข็งแกนนํากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อน
งานในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ แกนนํ า หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น โดยให้ แ กนนํ า
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการจัดตั้งเป็นกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพและ
มีบทบาทในการดูแลครัวเรือนให้ปลอดพ้นจากยาเสพติด การรวบรวมแกนนําในหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าวเป็นสิ่ง
สําคัญ ที่จะต้องสามารถรวบรวมแกนนําได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนนําธรรมชาติ ฯลฯ ที่มีจิตอาสา
ทําหน้าที่เหมือนเป็น ตาสับปะรด ของหมู่บ้าน/ชุมชน

-๗๕.๒.๓ การขยายสมาชิก หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในทุ ก หมู่ บ้ า น จะต้ อ งถื อ ภารกิ จ ที่
จะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนถึงแนวทางการดําเนินงานกองทุนแม่ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
ความสมัครใจ และขยายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านให้ครอบคลุมครัวเรือนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการ
รวมกลุ่ม รวมพลังต่อต้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ควรมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกในแต่ละ
หมู่บ้านด้วย
๕.๒.๔ มีมาตรการทางสังคม ที่กําหนดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึดหลักสันติวิธี เพื่อใช้เป็น
แนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด นําไปสู่การปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก เช่น กฎหมู่บ้าน หรือกติกา เป็น
ต้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านและประชาชน ซึ่งอาจเรียกว่า กฎชุมชนเข้มแข็ง ถือเป็นกติกาที่ทุกคน
กําหนดและเห็นชอบร่วมกันด้วยความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับของชุมชน กําหนดหลักเกณฑ์การบังคับกฎโดยชุมชน
กฎเหล่านี้จะต้องเน้นแนวทางสันติวิธี ไม่มีการแบ่งฝ่ายคนดี/คนไม่ดี ไม่ทําให้เกิดความแตกแยก ต้องเกิดการ
ปฏิบัติร่วมกัน หรือละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีไม่งามในชุมชน ฯลฯ เมื่อเกิดการฝ่าฝืนจะใช้การว่ากล่าวตักเตือน
เป็ น หลั ก ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นการปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาที่ ก ดดั น ให้ ผู้ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ า งไปจากจารี ต ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านชุมชนรู้สึกละอาย ถือเป็นการปกครองดูแลกันเองของพลังชุมชน จะ
เป็นพลังที่ดึงเอาแต่สิ่งดีงามเข้ามาสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง
ไม่ได้ใช้กฎหมายแบบทางราชการ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดสามารถประกาศและบังคับใช้กฎชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
ก็จะแสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ
๕.๒.๕ รณรงค์เรื่องยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นย้ําเรื่องยาเสพติด อันเป็นการให้ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักแก่สมาชิกที่รวมตัวกันให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ
ทุกคนในชุมชน เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุมชนจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า
ชุมชนสามารถมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยพลังของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี มีการให้อภัย
กันเองต่อทุกคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในสังคมที่อบอุ่นของชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุก
หมู่บ้านจะต้องมีความเข้มข้นในการเน้นย้ําเรื่องยาเสพติดมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยอาศัยช่องทางในหมู่บ้านที่มีอยู่
เช่น การประชุมแจ้งข้อมูล เสียงตามสายหมู่บ้าน ฯลฯ
๕.๒.๖ เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของ
แผ่นดินที่ได้รับพระราชทานแล้วด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการทบทวน จุดแข็ง-จุดอ่อนที่ผ่านมา
สร้างระบบการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีในชุมชน ให้ความเข้าใจ
เรื่องทุนแห่งศรัทธา ทุนแห่งปัญญา และความสําคัญของเงินพระราชทานทุนศักดิ์สิทธิ์ จัดระบบการสมทบทุนโดย
ชุ ม ชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง กองทุ น อื่ นๆที่ มี อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน พั ฒ นาระบบบั ญ ชี การ
ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ของกองทุนเพื่อสังคมส่วนรวมในหมู่บ้าน/ชุมชน

-๘๕.๒.๗ ลดปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติ ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน และให้ลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักคิด หลักปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เน้น
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติ ให้อภัย ให้โอกาส ใช้ความรักเช่นที่แม่รักและดูแล ปกป้องลูก เป็น
แนวทางสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดทําประชาคม คัดแยกด้วยสันติวิธี เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ว่า ใครเป็นผู้เสพ – ผู้ค้า หรือผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจะได้ดําเนินการด้วยวิธีการของชุมชน
เข้มแข็งต่อไปเป็นลําดับแรก ให้ชุมชนแก้ไขปัญหาของตนเองก่อน ส่วนการส่งต่อผู้ที่เป็นปัญหาให้กับคนนอก
ชุมชนหรือรัฐดําเนินการจะเป็นขั้นตอนต่อมา
๕.๒.๘ ดํารงกิจกรรมต่อเนื่อง จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อ เมื่อได้กลุ่มปัญหาที่
เป็นเป้าหมายในการแก้ไขของชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะทํากิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายเป็นลําดับแรก และต่อกลุ่มเสี่ยงเป็นลําดับที่สอง โดยให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
ไม่ขาดช่วง
๕.๒.๙ กระบวนการรั บ รองครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ มี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด โดยชุ ม ชน สร้ า ง
กระบวนการรับรองโดยชุมชน เพื่อให้พลังชุมชน เป็นพลังที่จะดูแลกันเอง ตัดสินกันเอง โดยให้มีการรับรอง
ในระดับบุคคลหรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่วน
เทคนิค รูปแบบการรับรองบุคคล หรือ ครัวเรือน ขึ้นอยู่กับกรรมการในหมู่บ้าน/ชุมชน และข้อตกลงของชุมชนใน
แต่ละพื้นที่
๕.๒.๑๐ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง โดยเน้นกิจกรรมการรับรองครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นลําดับแรก กิจกรรมป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงเป็นลําดับที่สอง เพื่อเป็นการติดตั้งระบบชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนได้ตลอดไปด้วยชุมชนเอง
การดําเนินการตามข้างต้น เป็นขั้นตอนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรายพื้นที่
ซึ่งจะต้องดําเนินการให้ทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้มีกระบวนการ ขั้นตอนดําเนินการตามกรอบนี้ เพื่อให้
เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน โดยให้ทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในทุกอําเภอ มีแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามกรอบดังกล่าว ให้มีการประสานแผนปฏิบัติการกับภาครัฐ
ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และใช้อํานาจทางกฎหมายเข้าดําเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไข
ให้ภาคชุมชนสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้
นอกจากนี้ ในระดับภาพรวมทั่วประเทศ เพื่อให้มีการประเมินสถานภาพการดําเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินทั้งก่อนและหลังว่ามีความเข้มแข็งของกระบวนการมาก-น้อยเพียงใด โดยจะมีการเปรียบเทียบภายใต้
กรอบเดียวกันทั้งประเทศ จึงจะให้มีขั้นตอนการประเมินสถานะกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน ความเข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ ในแต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน การบริหารกองทุน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานรายหมู่บ้าน ความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้มีการจัดทําแบบประเมินโดยกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการใน
พื้นที่อําเภอต่างๆ

-๙๕.๓ แนวทางที่ ๓ สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และจะบูรณาการกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยกําหนดหมู่บ้านตัวอย่างในรูปแบบนี้ ใน ๘๐ แห่ง เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี โดยมีแนวทางย่อยที่สําคัญ คือ
๕.๓.๑ แนวทางย่อยที่ ๑ การพัฒนา ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่ปรากฏในคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ อยู่แล้ว โดยมี
ขั้นตอน ได้แก่
๕.๓.๑.๑ ให้มีกระบวนการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอําเภอ โดย
ประการที่ ๑ ให้ ศพส.อ./ข. มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับอําเภอ/เขต คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เด่นที่สุดของอําเภอนั้นๆ และเสนอมายัง
ผอ.ศพส.อ./ข. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ประการที่ ๒ เมื่อได้รับรายชื่อตามข้างต้นแล้ว ให้ส่งรายชื่อมายัง ศพส.จ./
กทม. ให้ครบทุกอําเภอ/เขต หรือใช้ช่องทางการส่งข้อมูลในระบบข้อมูล ศพส.ที่มีการรายงานมายัง ศพส.เป็น
ประจําอยู่แล้ว
๕.๓.๑.๒ เมื่ อ ได้ ร ายชื่ อ หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดําเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอําเภอ ดังนี้
ประการที่ ๑ ศพส. ดําเนินการอบรม พัฒนา เสริมความรู้ให้กับวิทยากรหลัก
กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับภาคและจังหวัด ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา สนับสนุนหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ/เขต
ประการที่ ๒ สํานักงาน ปปส.ภาค ร่วมกับ ศพส.จ./กทม. คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการหลักที่กําหนด และ ฯลฯ ดําเนินการ
อบรม สัมมนา แกนนําหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในระดับอําเภอ/เขต โดย การอบรม สัมมนา ยกระดับดังกล่าว จะดําเนินการในระดับภาพรวมของภาค กลุ่ม
จังหวัด หรือรายจังหวัด ให้ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ดําเนินการ
ประการที่ ๓ ให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในระดับอําเภอ/เขต ดําเนินการภายหลังการได้รับความรู้ ดังนี้
ประการที่ ๔ สรุป หรือถอดบทเรียน ประสบการณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนํามาจัดทําเป็นองค์
ความรู้ของการถ่ายทอด
ประการที่ ๕ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว จัดทําเนื้อหา/สื่อสําหรับการเผยแพร่
พร้อมจัดเตรียมกระบวนการและเทคนิคของการเป็นที่ศึกษาดูงานด้วย

- ๑๐ ประการที่ ๖ จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สําหรับการศึกษาดูงาน พร้อม
วิทยากร หรือผู้แนะนําให้ความรู้
โดยการดําเนินการดังกล่าว ควรอยู่ภายใต้การปรึกษาของพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีม
วิทยากรกระบวนการของจังหวัด สํานักงาน ปปส.ภาค และให้มีการพัฒนาแล้วเสร็จสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้
สําหรับในบางหมู่บ้านที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอําเภอ
บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในขณะนี้ ให้มีการกําหนดแผนการพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินใน
หมู่บ้าน และให้มีการประเมินศักยภาพใหม่
๕.๓.๑.๓ ให้คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดที่
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตั้งขึ้น ดําเนินการ สนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ ประเมิน และให้คํารับรอง ตลอดจน
เป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
๕.๓.๒ แนวทางย่อยที่ ๒ การบูรณาการ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ๑ แห่ง ๑ หมู่บ้านเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) โดย
๕.๓.๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด มีกระบวนการ
คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดีเด่นที่สุดจังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และอีก ๓ แห่งให้ กอ.รมน.ตาม
แนวชายแดนคัดเลือก ๓ แห่ง รวมเป็น ๘๐ แห่ง ที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนและเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ในปี ๒๕๕๕ นี้ โดยให้มีรายชื่อชัดเจน มอบหมายให้ คณะทํางานสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ได้ตั้งขึ้น มีบทบาทสําคัญในการคัดเลือก เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอในที่ประชุม ศพส.จ./กทม. เพื่อส่ง
รายชื่อหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกและผ่านความเห็นชอบแล้ว มายัง ศพส. ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืน และเข้าเฝ้าต่อไป
๕.๓.๒.๒ ขั้นตอนดําเนินการ ให้ คณะทํางานประเมินฯ ค้นหาและคัดเลือกหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด ๑ แห่ง ที่มีประสบการณ์ หรือมีการปฏิบัติ หรือสามารถประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจาก ๑ หมู่บ้าน ๑
อําเภอศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดีที่สุด เมื่อได้รายชื่อแล้วให้ คณะทํางานประเมินฯ เร่งดําเนินการพัฒนา
ต่อยอดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๕.๓.๒.๓ ให้สํานักงาน ปปส.ภาค และวิทยากรแกนนํากองทุนแม่ของแผ่นดินภาค
คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีประสบการณ์พอในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืนระดับจังหวัดที่สามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างภาคละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาค จํานวน ๑๐ แห่ง โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๕๓ และหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านศูนย์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

- ๑๑ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดปี ๒๕๕๕ เมื่อได้รายชื่อแล้วให้แจ้ง ศพส.จ./กทม. เพื่อแจ้งรายชื่อ
ดังกล่าวต่อ ศพส. สําหรับให้ สอร.ศพส. สรุปบทเรียนการดําเนินงานเพื่อสร้างเป็นตัวแบบการพัฒนาของพื้นที่โดย
จัดทําเป็นเอกสารสรุปบทเรียน วีดิทัศน์ ฯลฯ ทั้งนี้ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ เพื่อสามารถ
เผยแพร่ต่อไป
๕.๓.๒.๔ ให้แต่ละภาค สร้างสถานีการพัฒนาที่มีรากฐานเชื่อมโยงระหว่างงานทั้ง ๒
อย่าง ทั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด และหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานีเรียนรู้ พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็น ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหลักสูตร เวทีชาวบ้าน
การแลกเปลี่ยนดูงาน รวมทั้ง เชื่อมต่อกับโครงการในพระราชดําริต่างๆในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๕.๓.๒.๕ ให้แต่ละภาค จัดทําแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละจังหวัด ๑ แห่ง ให้แล้วเสร็จใน
ทุกจังหวัด เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้ โดยรวมกิจกรรมทั้ง การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฯลฯ โดยให้ กลไกส่วนกลางรับผิดชอบในการพัฒนา
๕.๔ แนวทางที่ ๔ ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มใหม่ในปี ๒๕๕๕ แนวทางที่สําคัญ ได้แก่
๕.๔.๑ ยึดหลักคุณภาพในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะเข้ารับ
พระราชทานเชิงคุณภาพ มีการเตรียมการที่ดี
๕.๔.๒ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกัน เชิ งคุ ณภาพ การขยายหมู่ บ้ า นใหม่ใ ห้ มี จํา นวนที่ พ อดี ไม่ ม าก
จนเกินไป เป็นสิ่งที่จําเป็น ในปี ๒๕๕๕ จึงกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของจังหวัดที่จะเข้ารับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ จังหวัดละ ๒๐-๕๐ แห่ง ตามความเป็นจริงเชิงคุณภาพ
๕.๔.๓ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ จ ะได้ รั บ การคั ด เลื อ กในปี ๒๕๕๕ ให้ ศพส.จ./กทม. มอบหมาย
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กําหนดจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านกระบวนการ
ต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน วัดได้ โดยเฉพาะการจัดการกับผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง
ผู้ค้า การเฝ้าระวังโดยชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนเหล่านี้ จะต้องปรากฏการรายงานกิจกรรมตามระบบ
รายงานผลการดําเนินงานของ ศพส. ไม่ให้กําหนดหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมาก่อน
๕.๔.๔ ยึดถือหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างจริงจัง
เป็นหลัก การคัดเลือก ตัดสิน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องมีองค์ประกอบที่เข้มแข็งใน
ระดับปานกลาง-มาก ไม่น้อยกว่า ๗ ข้อ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ที่ ๑ ผู้ นํ า หมู่บ้ า น/ชุ ม ชน มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี กิจ กรรมที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
ข้อที่ ๒ สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

- ๑๒ ข้อที่ ๓ ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิจอย่างน้อยเดือนละ
๑ ครั้ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ข้อที่ ๔ กิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
ข้อที่ ๕ มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะ และใช้อย่าง
จริงจัง
ข้อที่ ๖ มีกลไกการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมอบหมาย
ภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อที่ ๗ มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง
ข้อที่ ๘ มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ข้อที่ ๙ มีประชามติ ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้ าร่วมเป็ นหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ข้อที่ ๑๐ มี การจัดตั้งกองทุนยาเสพติ ดของหมู่บ้าน/ชุ มชนเพื่ อนํามาใช้ในกิจ กรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการบริหารจัดการกองทุนด้วยความเรียบร้อยก่อน เพื่อเตรียมปรับเป็นการ
จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน
ข้อ ๑๑ มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน
ข้อที่ ๑๒ มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ําเสมอ
สําหรับหมู่บ้าน/ฃุมชนใดที่มีเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
๕.๔.๕ เพื่อให้กระบวนการเลือกสรรหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละจังหวัด
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีหลักประกันการดําเนินงานเชิงคุณภาพ จึงให้ทุกจังหวัด
ใช้คณะทํางานประเมินฯ ที่จังหวัดตั้งขึ้น มีบทบาทสําคัญในการคัดเลือก ประเมิน และสนับสนุน พัฒนาจนถึงการ
เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๕.๔.๖ ให้ ศพส.จ./กทม. รายงานผลการคัดเลื อก และผลการเตรียมการความพร้อมของ
หมู่บ้านที่จะเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕ ไปที่ ศพส.มท./ศพส.ทราบ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
๕.๕ แนวทางที่ ๕ สร้างกระแส สร้างกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศได้กระทําอย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว
ย่อมเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทั้งพลังแห่งความสามัคคี พลังแห่งความดี และพลังแห่งความจงรักภักดี ประกอบกับใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๐ ปี จึงเป็นปี
มหามงคลสําหรับปวงชนชาวไทย ที่จะพร้อมใจกันเฉลิมฉลอง และเทิดพระเกียรติ ในน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย ตลอดมา โดยเฉพาะความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่เป็นบ่อนทําลายสังคมและประเทศชาติ
จึงเห็นควรกําหนดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

- ๑๓ ๕.๕.๑ การขับเคลื่อนในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนของภาคประชาชน โดยใช้วิถีแห่งความเป็นชุมชน จึงให้มีกรอบแนวทางกว้างๆ เพื่อให้ดําเนินการร่วมกัน
ดังนี้
๕.๕.๑.๑ กรอบห้วงเวลา กําหนดกรอบเบื้องต้นประมาณทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุก
เดือนเป็นกรอบหลัก หรือ อาจตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่จะกําหนดขึ้นเอง ให้แต่ละหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน ที่แสดงออกถึงการรวมตัว ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน การป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ฯลฯ
๕.๕.๑.๒ กรอบกิจกรรม กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชน มีทางเลือก ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรวมกันของ
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กิ จ กรรมที่ ๒ มี ก ารแสดงสถานะยอดรายรั บ -รายจ่ า ยของกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินของหมู่บ้าน/ชุมชนของตน รวมทั้ง มีการระดมทุน สมทบทุนของสมาชิก เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพิ่มเติม ตามที่กําหนดกันในแต่ละแห่ง
กิ จ กรรมที่ ๓ มี ก ารรณรงค์ ชั ก ชวน เชิ ญ ชวนครอบครั ว และให้ ผู้ เ สพ
ยาเสพติดเข้าบําบัดรักษาโดยสมัครใจ หรือเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้ง ให้โอกาส ช่วยเหลือ เป็นกําลังใจ
ให้ผู้ผ่านการบําบัด สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
กิจกรรมที่ ๔ มีการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผู้ทุกข์ยาก ผู้บําบัดยาเสพติด ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตใจช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน ตามหลักที่กําหนด
กันในชุมชน
กิจกรรมที่ ๕ มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด การ
ร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังในชุมชน
กิจกรรมที่ ๖ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
กิจกรรมที่ ๗ มีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บํารุง
ศาสนา และประเพณีที่ดีงาม
ฯลฯ
รวมทั้ง มีการร่วมกันหารือปัญหาต่างๆในชุมชน และแนวทางการแก้ไข
๕.๕.๒ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนฯ ระหว่างพื้นที่ เพื่อสร้างพลังของเครือข่าย ได้แก่
๕.๕.๒.๑ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดําเนินงานในระดับ
อําเภอ จังหวัด ระดับภาค เพื่อให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและ
กันในด้านต่างๆ โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และสํานักงาน
ปปส.ภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการในแต่ละระดับ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่าง ทุก ๑-๓ เดือนในแต่ละระดับ

- ๑๔ ๕. ๕ .๒ . ๒ จั ด กิ จกรรมรวมพ ลั ง เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ระดับจังหวัด มีการจัดนิทรรศการผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบรางวัลเชิดชูคนดี
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นงานกองทุ น แม่ ร ะดั บ จั ง หวั ด ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมดําเนินการ โดยให้ดําเนินการคราว
เดียวกับการจัดงานเทิดพระเกียรติ เทิดไท้ราชินี
๕.๕.๒.๓ จัดมหกรรมรวมพลังระดับชาติ ใช้ชื่อว่า มหกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน
รวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน โดยเป็นที่รวมกันของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านที่เป็นศูนย์
เรี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ทุ ก แห่ ง และวิ ท ยากรกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จะเป็ น มหกรรม
ระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อแสดงความจงรักภักดีสูงสุด มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยจะจัด ๑ ครั้ง ภายในเดือน
สิงหาคม- กันยายน ๒๕๕๕ นี้
๕.๕.๒.๔ มหกรรมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกิจกรรมการแสดงของ
ทุกหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง และมีผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง
ทั่วประเทศเข้าร่วม สาระสําคัญคือ การรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ โดยให้ผนวกกิจกรรมไว้ใน มหกรรมรวมพลังระดับชาติ หรือ
ตามความเหมาะสม ภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๕ นี้
๕.๕.๒.๕ วันรับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ ของหมู่บ้านที่เข้ารับ
ใหม่ สาระสําคัญคือ การให้ประธานกรรมการ หรือผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๕.๖ แนวทางที่ ๖ การพัฒนาความพร้อมการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
เพื่อให้โครงการนี้ มีส่วนเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินีอย่างสมพระเกียรติ และเปี่ยมไปด้วย
ความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ การเตรียมการ การพัฒนาความพร้อมอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญและเป็นหลักประกันเชิงคุณภาพ จึงให้มีการดําเนินการ ต่อไปนี้
๕.๖.๑ การพัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย
๕.๖.๑.๑ ให้มีการสํารวจ คัดเลือก จัดทําบัญชีรายชื่อวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่
ของแผ่นดินทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับชุมชน ให้มีจํานวนที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยวิทยากรฯดังกล่าว ต้องเป็น วิทยากรอาสา กองทุนแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ใด ไม่เพียงพอ ให้
เพิ่มเติมภายใต้หลักการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบ (check list) ความพร้อมอย่างชัดเจน
๕.๖.๑.๒ มอบ สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. / ศพส.มท. และสํานักงาน ป.ป.ส.
ร่วมกัน พัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับประเทศ ภาค จังหวัด
และอําเภอ ให้เพียงพอต่อภารกิจ ทั้งนี้ ให้มีการดําเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อสามารถรองรับภารกิจได้ สําหรับ
พื้นที่ภาค จังหวัดใด มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถงดเว้นกิจกรรมนี้ได้ตามความเหมาะสม

- ๑๕ ๕.๖.๑.๓ ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้
เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานของทีมวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยอาจเป็นศูนย์
เดียวกับศูนย์ประสานงานวิทยากรกระบวนการและกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ ฝ่ายเลขานุการ ศพส. จ. ตั้งขึ้น
๕.๖.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอําเภอ จังหวัด
ภาค ประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับการรวมกลุ่มในระหว่างพื้นที่มากขึ้น และเป็นการเฝ้าระวังยาเสพติดเชิงกว้าง
ระหว่างพื้นที่ โดยให้มีการพัฒนา ดังนี้
๕.๖.๒.๑ ให้มีการคัดเลือก จัดตั้ง และจัดทําทะเบียนรายชื่อ “คณะกรรมการเครือข่าย
ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดั บประเทศ ให้มีบุคคลชัดเจน โดยระดับใดหรือพื้นที่ใด ยังไม่ มีการจัดตั้งดังกล่าว ให้ดําเนินการจัดตั้งให้
ครบถ้วน
๕.๖.๒.๒ ให้มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ในทุก
ระดับ เพื่อให้มีความเข้าใจในภารกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้
๕.๖.๒.๓ ให้มีการประชุมเครือข่ายฯ ในระดับ อําเภอ จังหวัด อย่างน้อยเดือนละครั้ง
สําหรับระดับภาค และประเทศให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
๕.๖.๓ การพั ฒ นากลไกผู้ ป ระสานงานกลางกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในระดั บ พื้ น ที่ แก่
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในภารกิจนี้ ในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
๕.๖.๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายบุคคล งาน รายชื่อที่ชัดเจนในทุกระดับที่จะ
เข้าร่วมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่
๕.๖.๓.๒ อบรม ทํ า ความเข้ า ใจ ชี้ แ จงบุ ค คลากรของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ถู ก
มอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจนี้ในทุกระดับ โดยจะมีการอบรมในระดับประเทศ ระดับภาค หรือจังหวัด ซึ่งอาจ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
๕.๖.๔ การพัฒนาองค์ความรู้ และจัดระบบข้อมูล โดย
๕.๖.๔.๑ ให้ สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. วางระบบข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทันสมัย โดยเร่งด่วน ทั้งข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลกําลังพล ข้อมูลวิทยากร ฯลฯ
และช่องทางการสื่อสารระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านเวปไซด์กองทุน
แม่ของแผ่นดิน
๕.๖.๔.๒ ให้ สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. และ ศพส.มท. ร่วมกัน วางระบบ สรุป
พัฒนาองค์ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
๕.๖.๔.๓ ให้ ศพส.จ/กทม. ศพส.อ./ข. คณะกรรมการฯ วิทยากรกระบวนการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ฯศูนย์เรียนรู้ ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเวปไซด์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

- ๑๖ ๖. โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่ อเป็นการยกระดับการดํ าเนินงานกองทุ นแม่ของแผ่นดินในระดั บประเทศ รองรั บโครงการเฉลิ ม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา มหาราชินี จึงให้มีการยกระดับการบริหาร
จัดการ ดังนี้
๖.๑ ให้ ศพส. เป็นกลไกบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีบทบาทหน้าที่ การวาง
กรอบนโยบาย กําหนดมาตรการ กลยุทธ แนวทางการปฏิบัติ การกําหนดจํานวนหมู่บ้าน การกําหนดกิจกรรม
สําคัญ รวมทั้ง การให้ความเห็นชอบและแสวงหาช่องทางการสนับสนุนงบประมาณโครงการนี้
ระดับส่วนกลาง
๖.๑ ให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา มหาราชินี (เรียกย่อว่า คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา ) ตามผนวก ค. มี
บทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินและกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่จะมีขึ้นเพื่อให้
โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
๖.๒ ให้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา มหาราชินี ประกอบด้วย ผู้แทนแกนนําหรืออาสาสมัครที่มีจิตอาสาจากภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่าย
ประสานงานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับภาค และผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกภาค เป็นกรรมการ เพื่อจัดทํา
แผนและร่วมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยกระบวนการภาค
ประชาชน มีสํานักงาน ป.ป.ส. และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษา
ระดับจังหวัด
๖.๓ ให้ ศพส.จ./กทม. เป็นกลไกบริหารจัดการสูงสุดในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัด และมี
การจัดตั้งกลไกเพิ่มเติม ได้แก่
๖.๓.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด” หรือ “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด” ที่ได้ตั้งไว้ ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ มท.๐๔๐๔.๒/ว๘๐๓ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ศพส.จ./กทม. โดยให้เพิ่ม ประธานชมรมนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับจังหวัด ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาล
ระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด ประธาน
เครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด
นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน ผู้แทนสํานักงาน ปปส.ภาค เป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ศพส.จ./
กทม. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยให้มีบทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด
นําแนวทางที่กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา (ส่วนกลาง) กําหนดไว้และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่
จะมีขึ้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
และสามารถแต่งตั้ง มอบหมาย บุคคล ทีมงาน
คณะทํางานเพิ่มเติม โดยให้รายงานผลการดําเนินงานในการประชุม ศพส.จ./กทม. ทุกเดือน

- ๑๗ นอกจากนี้ให้ คณะกรรมการฯ มีคําสั่งตั้ง “คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด” โดยพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานคณะทํางาน มีประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับจังหวัด ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ประธาน
เครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด ป ร ะ ธ า น เ ค รื อ ข่ า ย
วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้แทนหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน ผู้แทนชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน
สํานักงาน ปปส.ภาค เป็นคณะทํางาน และให้หัวหน้ากลุ่มงานที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมายเป็นเลขานุการ เพื่อ
ทําหน้าที่ ประเมินและให้คํารับรองหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับอําเภอ โดยให้รายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือน
๖.๓.๒ ตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด โดย
คัดเลือกจากประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด และองค์กรภาคประชาสังคม
โดยมี ศพส.จ. ศพส.อ. ผู้แทนสํานักงาน ปปส.ภาค และพัฒนาการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่นํานโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ไปสู่การปฏิบัติ ร่วม
บริหารและร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาส ๘๐ พรรษามหาราชินี ติดตาม
ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด
ทั้งนี้ให้ ศพส.จ./กทม. จัดหาสถานที่และตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานวิทยากรกระบวนการและกองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับจังหวัด” โดยมี เลขานุการ ศพส.จ./กทม. และ พัฒนาการจังหวัด รับผิดชอบการจัดการ เพื่อให้
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร และเรี ย นรู้ ก ารดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งบุ ค คลที่ เ ป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการและกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนในพื้ น ที่ หมู่ บ้ า น
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายประสานงานฯ และติดตามผลการลงพื้นที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่
ระดับอําเภอ
๖.๔ ให้ ศพส.อ./ข. เป็นกลไกบริหารจัดการสูงสุดในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอําเภอ โดยจัดตั้ง
กลไกเพิ่มเติม
หรื อ
๖.๔.๑ จั ด ตั้ ง “คณะกรรมการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ๘๐ พรรษาระดั บ อํ า เภอ”
“คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ”ที่ได้ตั้งไว้ ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ มท.๐๔๐๔.๒/ว๘
๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผอ.ศพส.อ. และให้เพิ่มดังนี้ ประธานเครือข่าย
ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอําเภอ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน

- ๑๘ ระดับอําเภอ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในอําเภอ นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน เป็นกรรมการ และ
ฝ่ายเลขานุการ ศพส.อ. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมีบทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน นําแนวทางที่กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัดกําหนดไว้มาสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ โดยให้รายงานผลการดําเนินงานในการประชุม ศพส.อ. ทุกเดือน เพื่อสรุป
ความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
๖.๔.๒ ตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับอําเภอ โดย
คัดเลือกจากประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอําเภอ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ โดยมี ศพส.อ. และพัฒนาการอําเภอเป็นที่
ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่นํานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา มหาราชินี ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมบริหารและร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรรษามหาราชินี
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีใน
วโรกาส ๘๐ พรรษามหาราชิ นี ตลอดจนร่ ว มติ ด ตาม ประสานงานการขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ให้ บ รรลุ ต าม
เป้าประสงค์ในแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๗. งบประมาณ
๗.๑ งบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ส.
๗.๒ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
๗.๒ งบประมาณของจังหวัด
๗.๓ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.๔ งบสมทบจากหมู่บ้าน/ชุมชน
๗.๕ งบกลางของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี
๘. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕
๙. ตัวชี้วัด
๙.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนําไปสู่การสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๙.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี ๒๕๕๕ ได้รับสร้างความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามปณิธาน
๙.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนได้รับการ
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

- ๑๙ ๙.๔ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศร่ ว มกั น แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
๑๐. รายงานผลการดําเนินงาน
๑๐.๑ ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด(ศพส.จ./กทม.) รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการ
ดําเนินงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม มายัง ศพส.มท. และ ศพส.ทราบ
๑๐.๒ ให้ สํานักงานอํานวยการร่วม ศพส. จัดทํารายงานผลในภาพรวมเสนอ ศพส. คณะรัฐมนตรี และ
กองงานราชเลขาฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทต่อไป

- ๒๐ ผนวก ข : ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
รายละเอียดกิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจง/พัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุน
แม่ฯ ในการขับเคลื่อนงาน โดยทั้งนี้ก่อนการประชุม
ชี้แจง ควรมีการทบทวน จํานวน รายชื่อ องค์ความรู้
ของวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแต่ละพื้นที่
๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสในโครงการหมู่บ้าน
ชุม ชนกองทุ น แม่เ ฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษามหา
ราชินี ทุกช่องทาง ให้เกิดความรู้สึกทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม อย่างต่อเนื่อง
๓. จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระสานงานหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ภาคประชาชนทั้ ง ในระดั บ
จังหวัด และอําเภอ
๔. ดํ า เนิ น การเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ใน
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานเป็ น กองทุ น แม่
ของแผ่นดินเดิมทั้ง ๑๒,๑๘๙ แห่ง
๕. คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มี
ความเหมาะสมจะเป็ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนศู น ย์ เ รี ย นรู้
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อํ า เภอ และระดั บ เขต
(อํ า เภอ/เขตละ ๑ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน) และส่ ง รายชื่ อ
มายั ง ศพส.จ./กทม. และ ศพส.มท. รวมถึ ง
ดําเนินการเสริมความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ดังกล่าว
๖. คณะทํ า งานสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นฯ คั ด เลื อ ก
หมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
อําเภอ/เขต ที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นที่สุด ยกระดับ
ให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี
๒๕๕๕ โดยคัดเลือกจังหวัดละ ๑ แห่ง และคัดเลือก
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนเพิ่มอีก ๓ แห่ง รวม
เป็น ๘๐ แห่ง
๗. ดําเนินการพัฒนา/ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ฯ ระดั บ จั ง หวั ด
ปี ๒๕๕๕ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการดํ า เนิ น การในเชิ ง
บูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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- ๒๑ รายละเอียดกิจกรรม
๘. ดําเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้ระดับ
จังหวัดปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๕ ที่มีผลการดําเนินงาน
เชิ ง การบู ร ณาการตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่ป ระสบผลสํา เร็จ (ภาคละ ๑ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง )
เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น บู ร ณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับภาค และสรุปบทเรี ยนและ
จัดทําวีดิทัศน์
๙. รับสมัคร เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ และ
เตรียมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะขอเข้ารับกองทุน
แม่ของแผ่นดินใหม่ ปี ๒๕๕๕
๑๐. ประเมิน/คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนตามหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ จังหวัดละ
๒๐-๕๐ แห่ง และส่งรายชื่อให้ ศพส.มท./สํานักงาน
ป.ป.ส. (โดยให้บันทึกเข้าในเว็บไซต์ “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน”www.kongtunmae-oncb.com ใน “เสนอ
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ ปี ๒๕๕๕”)
๑๑. ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ ของแผ่น ดิน ปี ๒๕๕๕ และเตรียมความพร้อมใน
การเข้ารับพระราชทานฯ ต่อไป
๑๒. สร้างกระแส สร้างกิจกรรมขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดินเชิงคุณภาพภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็น
กองทุนแม่ฯ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง
๑๓. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่เพื่อสร้าง
พลั ง ของเครื อ ข่ า ย เช่ น การประชุ ม เครื อ ข่ า ย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังเทิดพระเกียรติ มหกรรม
ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น
๑๔. จั ดกิ จ กรรมเฉลิม พระเกี ยรติ ๘๐ พรรษามหา
ราชิ นี เช่ น จั ด ทํ า ป้ า ยแสดงเจตจํ า นงทั้ ง ในระดั บ
จังหวัด/อําเภอ/เทศบาล/ตําบล/หมู่บ้านชุมชน เดิน
เทิดพระเกียรติ ปลูกป่า จัดพิธีบวชผู้ผ่านการบําบัด
เป็นต้น หรือตามมติคณะกรรมการกองทุนแม่
๑๕. จัด มหกรรมสมั ช ชาศู น ย์ เ รียนรู้ก องทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินทั้งในระดับจังหวัด ภาค และส่วนกลาง

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ๒๒ รายละเอียดกิจกรรม
๑ ๖ . จั ด ง า น พิ ธี เ ฉ ลิ ม พระเกี ย รติ อ ง ค์ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีประชาชนทุกหมู่
เหล่าและ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมงาน โดย
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นแกนกลาง
ในการแสดงความจงรักภักดี
๑๗. จัดงานพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕
และพระราชทานรางวัลแก่ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอําเภอ
จังหวัด และระดับภาค
๑๘. ศพส.จ./กทม. รายงานผลการดํา เนินงานตาม
โครงการทุ ก วั น ที่ ๕ ของเดื อ น มายั ง ศพส.มท./
สํานักงาน ป.ป.ส.
๑๙. ประเมิน รวบรวมผลการดําเนินโครงการฯ เสนอ
ต่ อ กองราชเลขานุ ก ารในสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- ๒๓ ผนวก ค : คณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี (คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา)
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษา
๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
๑.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๕ เลขาธิการ ป.ป.ส.
รองประธานกรรมการ
๑.๖ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
๑.๗ อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
๑.๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑.๙ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๑.๑๐ เลขาธิการ กอ.รมน.
กรรมการ
๑.๑๑ ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑.๑๒ ผู้แทนกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ
๑.๑๓ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
กรรมการ
๑.๑๔ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
๑.๑๕ นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
กรรมการ
๑.๑๖ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด กรรมการ
๑.๑๗ ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชน
กรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน
๑.๑๘ ประธานเครือข่ายหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กรรมการ
๑.๑๙ ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กรรมการ
๑.๒๐ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและ
เลขานุการ
๑.๒๑ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
๑.๒๒ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรรมการและ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๓ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ป.ป.ส.

- ๒๔ ๒. อํานาจหน้าที่
๒.๑ กําหนดรูปแบบ แผนการดําเนินงาน แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๒.๒ วางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม
๒.๔ ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๕ พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไป
ดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๖ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ คณะทํางานใน
พื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางที่ได้กําหนดไว้
๒.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ทราบทุก
ระยะ
๒.๘ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
วัตถุประสงค์
๑. ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติฯ
๒. ใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน

เป้าหมาย
๑. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดี
๒. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดิม จํานวน ๑๒,๑๘๙ แห่ง สามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจน
๓. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งใหม่ จังหวัดละไม่เกิน ๒๐ – ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
๔. สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกอําเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่งและ จชด. ๓ แห่งรวม ๘๐ แห่ง

๔ กรอบความคิดสําคัญ
๑. ใช้ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด
๒. เน้นกรอบการทํางานเชิงคุณภาพ
๓. เน้นการมีส่วนร่วมจากรากฐานเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญ
๔. การต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖ แนวทาง กลยุทธการดําเนินการ
แ แนวทางที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความตื่นตัว
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

แนวทางที่ ๓ สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้
เป็นแบบอย่างการพัฒนาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน
- พัฒนา ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้
- บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๘๐ แห่ง จังหวัดละ ๑ แห่ง

แนวทางที่ ๕ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด สร้าง
กระแส สร้างกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับพื้นที่ และ
ระหว่างพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ ๒ สร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ของแผ่นดินเดิม
-ตรวจสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

- สร้างความมั่นคงด้วยแนวทาง ๑๐ ขั้นตอน

แนวทางที่ ๔ การขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพิ่มใหม่ในปี ๒๕๕๕ (จังหวัดละ ๒๐ – ๕๐ แห่ง)

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาความพร้อมการดําเนินงานเชิง
คุณภาพ
-พัฒนาวิทยากรกระบวนการอาสากองทุมแม่ของแผ่นดิน
-จัดตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และ Website

โครงสร้างการบริหารจัดการ
๑. ระดับชาติ : ศพส.
๒. ระดับส่วนกลาง : - คณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
- เครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภาคประชาชน
๓. ระดับจังหวัด : - คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับ
จังหวัด
- เครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภาคประชาชนระดับจังหวัด
๔. ระดับอําเภอ : - คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับ
อําเภอ

๑๒,๑๘๙ แห่ง

ตัวชีว้ ัด
๑. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี
๒. หมู่บ้านกองแม่ฯ เดิมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
๓. หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ปี ๒๕๕๕ ได้รับการสร้างความเข้มแข็ง
๔. หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

ระยะเวลา
มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕

การรายงาน
ทุกวันที่ ๕ ของเดือน หรือ
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

