


 

ค ำน ำ 
  ดຌวยนายกรัฐมนตรีเดຌมีขຌอสัไงการ฿นคราวประชุมคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 16 มกราคม 2561 
฿หຌกระทรวงมหาดเทยรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาหม กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง บูรณาการขับคลืไอน การท างาน฿นระดับพืๅนทีไตามนวทางประชารัฐ ดย฿หຌสวนราชการ 
หนวยงานทีไมีหรือจะมีครงการ/กิจกรรมลงด านินการ฿นพืๅนทีไระดับต าบล หมูบຌาน ฿ชຌทีมขับคลืไอน               
การพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบล ซึไงประกอบดຌวย ขຌาราชการ หนวยงานความ
มัไนคง ปราชญ์ชาวบຌาน ละจิตอาสา฿นพืๅนทีไ ป็นกนหลัก ละ฿หຌทุกสวนราชการ หนวยงาน สนับสนุนกลเก
การขับคลืไอน฿นพืๅนทีไทุกระดับตัๅงตจังหวัด อ าภอ ต าบล ละหมูบຌาน 

  ดยก าหนดกรอบหลัก฿นการด านินการพีไอการมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศเทย                 
ตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ดังนีๅ 
  1. สัญญาประชาคม ผูก฿จเทยป็นหนึไง 
  2. คนเทยเมทิๅงกัน 

  3. ชุมชนอยูดีมีสุข 

  4. วิถีเทยวิถีพอพียง 
  5. รูຌสิทธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย 

  6. รูຌกลเกการบริหารราชการ 

  7. รูຌรักประชาธิปเตยเทยนิยม 

  8. รูຌทาทันทคนลยี 
  9. รวมกຌเขปัญหายาสพติด 

  10. งานตามภารกิจของทุกหนวยงาน (Function) 

  กระทรวงมหาดเทย จึงเดຌจัดท าคูมือการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม 
ยัไงยืน ดยมีนืๅอหาบงป็น ๎ สวน ดังนีๅ 
  สวนทีไ ํ   ภาพรวมกลเกการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 

  สวนทีไ ๎  การขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ของทีมระดับ 

  ต าบล ตามกรอบหลัก฿นการด านินการ ํ์ หัวขຌอ 

พืไอ฿หຌทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบล เดຌน าเป 

ประยุกต์฿ชຌป็นนวทาง฿นการบูรณาการการปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ตอเป   
 

๙ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ 

 

 

 

 

 

 



 

ส รบญ 

 หน  

สวนท   ภ พรวมกล กก รขบ คลอนก รพฒน ปร ทศ  

สวนท  

 สญญ ปร ช คม ผก จ ทย ป็นหนง           

 คน ทย มทงกน              

 ชมชนอยดมสข              

 วถ ทยวถพอ พยง             

 รสทธ รหน ท รกฎหม ย            

 รกล กก รบรห รร ชก ร            

 รรกปร ช ธป ตย ทยนยม             

 ร ท ทน ทค น ลย             

 รวม ก ขปัญห ย สพตด            

ถ ม – ตอบ คมอก รขบ คลอนก รพฒน ปร ทศ           
ต ม ครงก ร ทยนยม ยงยน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท ่๑ 

ภ พรวมกลไกก รขบเคล่ือนก รพฒน ปร เทศต มโครงก รไทยนยม ย่งยนื 

 

 กล กก รบรณ ก รขบ คลอนง น ล ก รตดต มง นของทกสวนร ชก ร
ล หนวยง น 

 ทมต ง ๆ ของสวนร ชก ร หนวยง นทลงปฏบตง น นพนทต บล 

 หลก นก รท ง นของทมขบ คลอน  ต ม ครงก ร ทยนยม ยงยน 

 กรอบหลกก ร นก รด นนง น  รอง 

 กรอบหลก นก รด นนง น ยก ป็นด น ศรษฐกจ ล ด นคว มมนคง 

 คว มสมพนธ์ของสญญ ปร ช คมผก จ ทย ป็นหนงกบกรอบ  รอง 

 คว มสมพนธ์ของกรอบก รด นนง น นด นต ง ๆ ทง  รอง 

 Road Map ผนก รปฏบตง น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท ๒ 

 ทม ของก รขบ คลอนก รพฒน ปร ทศต ม ครงก ร ทยนยม ยงยน 

 บทบ ทภ รกจของทมขบ คลอนปฏบตก รต บล 

 ขอ น น ของก ร ป็นวทย กรของทมต บล 

 ผนก รจด วท ๔ ครง นหมบ น/ชมชน ต ม ครงก ร ทยนยม ยงยน 

 กรอบหลก นก รด นนก ร พอก รมสวนรวม นก รพฒน ปร ทศ 

สคว มยงยน  

   สญญ ปร ช คม ผก จ ทย ป็นหนง 

   คน ทย มทงกน 

   ชมชนอยดมสข 

   วถ ทยวถพอ พยง 

   รสทธ รหน ท รกฎหม ย 

   รกล กก รบรห รร ชก ร 

   รรกปร ช ธป ตย ทยนยม 

   ร ท ทน ทค น ลย 

   รวม ก ขปัญห ย สพตด 

   ง นต มภ รกจของทกหนวยง น (Function) 
                           ( ป็น ครงก ร/กจกรรมทสวนร ชก รต ง  ๆ ป็นผด นนก ร นพนท) 
 ถ ม – ตอบ คมอก รขบ คลอนก รพฒน ปร ทศ  

ต ม ครงก ร ทยนยม ยงยน  

 

 

 

 



 ํ  

 

การขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 
 

 
 

1. ความป็นมา  
ดຌวยรัฐบาลมีงานนยบายส าคัญ (Agenda) หลายประการลงเป฿นพืๅนทีไละตຌองการ฿หຌมีการสรຌาง             

การรับรูຌกประชาชน฿นดຌานตาง โ ดย฿หຌกระทรวงมหาดเทยบูรณาการงานส าคัญรวมกับหนวยงาน                    
ทีไกีไยวขຌองพืไอการสรຌางการรับรูຌ฿หຌกับประชาชน  ทัๅงงานดຌานสังคม ศรษฐกิจ ละความมัไนคง ดย฿ชຌ            
ทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบล ป็นกนหลักเปสรຌางความขຌา฿จกับ
ประชาชนละท างานรวมกับหนวยงานตาง โ ฿นพืๅนทีไ พืไอเม฿หຌป็นภาระกับประชาชนละลดความซๅ าซຌอน                              
฿นการปฏิบัติงานของขຌาราชการ ละ฿นคราวประชุมคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ  16 มกราคม 2561 
นายกรัฐมนตรีจึงเดຌสนอ฿หຌการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืๅนทีไพืไอสริมสรຌางความมัไนคงของชาติเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดประยชน์ตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางป็นรูปธรรม ดยมกีรอบหลักการ฿นการด านินการพืไอการมีสวนรวม฿นการ
พัฒนาประทศเทยสูความยัไงยืน ดังนีๅ  
 1.1 สัญญาประชาคมผูก฿จเทยป็นหนึไง ดຌวยการสรຌางความสามัคคีปรองดอง จัด฿หຌมีการท า
สัญญาประชาคมหรือรียกอยางอืไน฿หຌป็นทีไยอมรับของทุกฝຆายพืไอรับรูຌละปฏิบัติตามรวมกัน 
 1.2 คนเทยเมทิๅงกัน ดຌวยการดูลผูຌมีรายเดຌนຌอย ดยฉพาะอยางยิไงผูຌทีไลงทะบียนครงการ
ลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ 

 1.3 ชุมชนอยูดีมีสุข  ดຌวยการพัฒนาความป็นอยู อาชีพ ละรายเดຌ฿หຌกประชาชน 

 1.4 วิถีเทยวิถีพอพียง ดຌวยการสงสริม฿หຌน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการด านิน
ชีวิต รวมทัๅงสริมสรຌางวินัยการออม฿นทุกชวงอายุ 
 1.5 รูຌสิทธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย ดຌวยการ฿หຌความรูຌกประชาชน฿นรืไองสิทธิ หนຌาทีไ การคารพ
กฎหมาย ละการป็นพลมืองทีได ี

 1.6 รูຌกลเกการบริหารราชการ ดຌวยการ฿หຌความรูຌกประชาชน ทัๅงรืไองกลเกการบริหารราชการ
ผนดินตละระดับ ละการบริหารงบประมาณทีไมุงประยชน์กประชาชน 

 1.7 รูຌรักประชาธิปเตย เทยนิยม ดຌวยการ฿หຌความรูຌกประชาชนกีไยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 1.8 รูຌทาทันทคนลยี ดຌวยการ฿หຌความรูຌกประชาชนกีไยวกับทคนลยี ฿หຌความส าคัญตอการ
ขຌาถึงขຌอมูลทีไถูกตຌองผานครงการส าคัญ ชน อินทอร์นใตหมูบຌาน 

 1.9 บูรณาการด านินงานของทุกภาคสวน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดอยางครบ
วงจร 
 1.10 งานตามภารกิจของทุกหนวยงาน (Function)  
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 บูรณาการการขับคลืไอนงาน/ครงการของหนวยงานตาง โ ทีไมีปງาหมายลงพืๅนทีไ฿นระดับ
หมูบຌานรวมกันตามนวทางประชารัฐ  

 2.2 พัฒนา/กຌเขปัญหา฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง 
 2.3 สรຌางความตระหนักรูຌถึงบทบาทหนຌาทีไของประชาชน฿นการมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศละ

การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย 

 



 ๎  

 

3. กลเกการขับคลืไอน 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีค าสัไงทีไ ๎ํ/๎๑๒ํ ลงวันทีไ ๎๏ มกราคม ๎๑๒ํ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการ
ขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ดยมีคณะกรรมการฯ ๐ ระดับ ดังนีๅ 
            3.1 คณะกรรมการอ านวยการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน  ดยมี
นายกรัฐมนตรี ป็นประธานกรรมการ ละมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย ป็นกรรมการละลขานุการ 
มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการก าหนดนยบายละนวทาง฿นการบูรณาการการขับคลืไอนงาน/ครงการของสวน
ราชการ หนวยงานตาง โ ทีไมีปງาหมายด านินการ฿นพืๅนทีไ฿นระดับหมูบຌาน/ชุมชนรวมกันตามนวทางประชารัฐ 
ทัๅง฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง  
 3.2 คณะกรรมการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับจังหวัด ดย
มีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นประธานกรรมการ  มีปลัดจังหวัด ละพัฒนาการจังหวัด ป็นกรรมการละ
ลขานุการรวม มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการถายทอดนยบายละกรอบนวทางการปฏิบัติงาน กคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าภอ ละทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล ทัๅง฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง  

฿นพืๅนทีไจังหวัด 
  3.3 คณะกรรมการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับอ าภอ ดยมี

นายอ าภอ ป็นประธานกรรมการ มีหัวหนຌากลุมงานบริหารงานปกครอง ทีไท าการปกครองอ าภอ ละ
พัฒนาการอ าภอ ป็นกรรมการละลขานุการรวม มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการบูรณาการ ละจัดท าผนการ       
ลงพืๅนทีไของทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล พืไอขับคลืไอนละกຌเขปัญหา฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความ
มัไนคง฿นพืๅนทีไอ าภอ 
 3.๐ ทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบล ประกอบดຌวย 
ขຌาราชการ หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นพืๅนทีไ หนวยงานความมัไนคง฿นพืๅนทีไ ปราชญ์ชาวบຌาน ละจิตอาสา ราท า
ความดี ดຌวยหัว฿จ  ฿นพืๅนทีไ จ านวน ๓ – ํ๎ คน มีอ านาจหนຌาทีไป็นชุดปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿นการกຌเขปัญหา
฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง฿นพืๅนทีไหมูบຌาน 
 ส าหรับ฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานคร  ฿หຌมีคณะกรรมการฯ ระดับกรุงทพมหานคร/ขต/ชุมชน         
ตามนวทางของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าภอ ละทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล ดยอนุลม  
 

4. ปງาหมายละพืๅนทีไการด านินงาน 

ปງาหมาย : การมีสวนรวมพืไอพัฒนาประทศเทยสูความยัไงยืน 
 พืๅนทีได านินการ : ด านินการครอบคลุมทุกพืๅนทีไทัไวประทศทัๅง฿นพืๅนทีไ 76 จังหวัด 878 อ าภอ 
ละพืๅนทีไกรุงทพมหานคร 50 ขต รวมทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน จ านวน 
7,663 ทีม ด านินการ฿นพืๅนทีไหมูบຌาน/ชุมชน ละชุมชน฿นกรุงทพมหานคร รวม 81,151 หง ยกป็น 

1) ขับคลืไอนฯ ฿นพืๅนทีไต าบล รวม 7,255 ต าบล 75,032 หมูบຌาน 
2) ขับคลืไอนฯ ฿นพืๅนทีไชุมชนมือง รวม 208 ชุมชน 6,052 ชุมชน 
3) ขับคลืไอนฯ ฿นพืๅนทีไชุมชนกรุงทพมหานคร รวม 200 ทีมชุมชน 2,067 ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



 ๏  

 

ทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 

 
******************* 

 

  นายกรัฐมนตรี เดຌลงนาม฿นค าสัไง ส านักนายกรัฐมนตรี ทีไ 21/2561 รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการ
ขับคลืไอนการพัฒนาประทศ ตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ฿นขຌอ 4 ฿หຌมีทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทย
ตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบลขึๅน ดยมีองค์ประกอบ อ านาจหนຌาทีไ ละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน 
฿นต าบล ดังนีๅ 

ํ. องค์ประกอบ อ านาจหนຌาทีไ ละภารกิจของทีมต าบล 

  ํ.ํ ฿หຌนายอ าภอตงตัๅงทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับ
ต าบล จ านวน 7 – 12 คน ประกอบดຌวย 1) ขຌาราชการหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นพืๅนทีไ 2) หนวยงานความมัไนคง
฿นพืๅนทีไ 3) ปราชญ์ชาวบຌาน 4) จิตอาสา ราท าความดี ดຌวยหัว฿จ  
 ํ.๎ อ านาจหนຌาทีไ  

ํ) ป็นชุดปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿นการกຌเขปัญหา฿นมิติดຌานศรษฐกิจ สังคม ละความมัไนคง 
    ฿นพืๅนทีไหมูบຌาน 
๎) ป็นชุดปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿นการสรຌางความตระหนักรูຌถึงบทบาทหนຌาทีไของประชาชน 
    ฿นการมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศละการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย 
๏) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

  ํ.๏ คุณลักษณะส าคัญของทีมต าบล จึงควรคัดลือกบุคคลทีไนาชืไอถือละสามารถสืไอสารหรือ
ถายทอดความรูຌ฿หຌคน฿นพืๅนทีไขຌา฿จงาย ละถຌาป็นบุคคลทีไปฏิบัติงานจริง มีผลงานหรือส ารใจอยู฿นพืๅนทีไยิไงดี 
  ํ.๐ จ านวนคน฿นทีมตอต าบล ฿หຌพิจารณาจากจ านวนหมูบຌาน฿นต าบลละระยะทางความ
ยากล าบาก฿นการดินทางเปปฏิบัติงาน ชน หนึไงทีมเมควรรับผิดชอบกิน 10 หมูบຌาน หรือหนึไงทีมเมควร
ปฏิบัติงานกิน 10 วัน ตอการจัดวที 1 ครัๅง หรือ฿หຌต าบลทีไมีหมูบຌานจ านวนนຌอย โ เปชวยต าบลทีไมีจ านวน
หมูบຌานมากเดຌ  
 ํ.๑ ฿หຌประสานด านินงานเปกับทีมปฏิบัติการตาง โ ฿นต าบล ตามครงการของหนวยงานตาง โ 
ทีไมีอยูลຌว ชน ปรจ. 5 ทหารสือ ป็นตຌน พืไอลดภาระของประชาชน 
 ํ.๒ หัวหนຌาทีมละลขานุการ฿นทีม ฿หຌนายอ าภอพิจารณาตามความสามารถละความพรຌอม   
เมควรตงตัๅงป็นต าหนงรวม ควรระบุตัวบุคคล฿หຌชัดจน อาจค านึงถึงระบียบอกสารการบิกจาย               
(กรณีมีงบประมาณ) ละความคลองตัว฿นการด านินงาน   
 ํ.๓ ภารกิจของทีมต าบล 

ํ) การตรียมการ มีการบงหนຌาทีไกันชัดจน ดังนีๅ 
- ศึกษาคูมือ฿หຌกิดความขຌา฿จ ละทดลองพูดคุย ตัๅงค าถาม ดูตัวอยางละท าความขຌา฿จ 

  คลิป/วีดิทัศน์ (ถຌามี) 
  - รูຌขຌอมูลหมูบຌานหรือชุมชนทีไจะตຌองจัดวที จ านวนครัวรือน ก าหนดปງาหมาย       
  คนขຌารวมเมนຌอยกวารຌอยละ 70 ละ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมาณละระบียบการ 
 บิกจาย 
 - ประชุมตรียมการ บงหนຌาทีไวิทยากรหลัก฿นการด านินการ วิทยากรประจ าประดใน 
                   นืๅอหา วิทยากรสรຌางบรรยากาศ/สรຌางการมีสวนรวม ผูຌจดประดใน ผูຌอ านวยความ 
 สะดวกจกวัสดุ/อุปกรณ์ 



 ๐  

 

- นัดหมาย จຌงผูຌน าหมูบຌาน/ชุมชน/ผูຌรับผิดชอบ ชิญกลุมปງาหมาย ตรียมสถานทีไ 
2) การด านินการจัดวที 

- จัดสถานทีไ฿หຌหมาะสม มีวัสดุ/อุปกรณ์ ทีไหมาะสมตามสภาพพืๅนทีไ รับลงทะบียน 
- วิทยากรกระบวนการฯ ปຂดการประชุม กลาวสวัสดีผูຌขຌารวมประชุมฯ นะน าทีมต าบลฯ 
  สรຌางความคุຌนคย (ตควบคุมวลา) ชีๅจงวัตถุประสงค์/ก าหนดการฯ 
- วิทยากรด านินการตามประดในนืๅอหา฿นตละวที ชน การบรรยาย การตัๅงค าถาม   

  ระดมความคิด บงกลุม สรุปผล ละน าสนอฯ (ดูรายละอียดละปฏิบัติตามคูมือ) 
  - สรุปภาพรวม ละจຌงก าหนดการ฿นการประชุมฯ ฿นครัๅงตอเป กลาวขอบคุณผูຌน าละ 
 ผูຌขຌารวมประชุมฯ 
  3) หลังการจัดวที 
  - ตรวจอกสารหลักฐาน฿หຌถูกตຌองครบถຌวนตามระบียบการบิกจาย (กรณีมีงบประมาณ)  
  - สรุปรายงานผลการจัดวที ตามบบรายงาน (ถຌามี) ฿หຌคณะกรรมการระดับอ าภอ 

 - ประสานการจัดวทีครัๅงตอเป 
  ๎. ขຌอนะน าการป็นวิทยากรของทีมต าบล 

     ๎.ํ วิทยากรควรสรຌางบรรยากาศความป็นกันองกับประชาชน ชน การตงกาย การสดงความ
ยิๅมยຌมจม฿ส การ฿ชຌภาษาทຌองถิไนทีไหมาะสมสอดคลຌองกับ ประพณี วัฒนธรรมของพืๅนทีไ 
 ๎.๎ ศึกษาคูมือ฿หຌชัดจนละถายทอดตามนืๅอหา฿นคูมือ ดยชืไอมยงขຌอมูลของสัญญาประชาคม
ทัๅงหมด ํ์ ขຌอ กับกรอบหลัก฿นการด านินการพืไอการมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศสูความยัไงยืน ๙ หัวขຌอ 
พืไอสรຌางการรับรูຌ฿หຌกประชาชน 
 ๎.๏ ฿หຌท างานป็นทีม จึงตຌองบงบทบาทหนຌาทีไกัน฿หຌชัดจนละชวยหลือกัน อยาพูดสดง     
ความคิดหในทีไขัดยຌงกัน ซักซຌอมกันลวงหนຌา รับชวงตอกันเดຌ หรือกຌสถานการณ์ตึงครียดเดຌ 
 
ตัวอยาง ขຌอสนอนะ 
 

หัวหนຌาทีมต าบล ลขานุการ คณะท างานฯ (ทีม) 
1. ชิญประชุมทีมต าบล 
    - สรຌางความรูຌขຌา฿จรวมกัน 
(หลักสูตร) 
    - หารือ/สอบถามความ
คิดหในทีมต าบลพืไอการ 
วางผนการด านินงานจัดวที 
฿นพืๅนทีไปງาหมาย (ก าหนดวัน/
บงหนຌาทีไ/ครืไองมือทีไจะ฿ชຌ 
฿นตละวที) 
๎. ประสานคณะกรรมการระดับ
อ าภอ ฿หຌค านะน า/ป็นทีไ
ปรึกษา฿หຌกับทีมต าบล฿นการ
ขับคลืไอนฯ 
๏. ป็นวิทยากรกระบวนการ
ตามประดในทีไรับผิดชอบ 

1. จัดการประชุมฯ พืไอสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จ/ก าหนดผน
ลงพืๅนทีไรวมกัน 
2. จัดท าหนังสือ + บันทึก + 
รายงานผล ละอกสารตาง โ 
(฿บซในชืไอ, อกสารประกอบการ
ประชุม, ฿บประกอบนบการ 
บิกงิน) 
3. ประสานพืๅนทีไพืไอจัดวที   
กอนจัดวที อยางนຌอย 3 วัน  
4. จัดตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
ส าหรับ฿ชຌ฿นการประชุม 
5. ป็นวิทยากรกระบวนการ 
ตามประดในทีไรับผิดชอบ 
6. รวบรวมละรายงานผลการ

1. ขຌารวมประชุมฯ พืไอสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จ/ก าหนดผน 
ลงพืๅนทีไรวมกัน 
2. ตรียมความพรຌอมกอนริไมการ
ประชุม (ตรียมสถานทีไ, จก
อกสารการประชุม, ตรียม
ครืไองมือ ละสืไอตาง โ ทีไจะ฿ชຌ) 
3. ป็นวิทยากรกระบวนการ 
ตามประดในทีไรับผิดชอบ 
4. ชวยผูຌอ านวยการจัดวทีละ
รายงานผลการด านินงานฯ 

5. หนຌาทีไอืไน โ  
 

 



 ๑  

 

หัวหนຌาทีมต าบล ลขานุการ คณะท างานฯ (ทีม) 
๐. รายงานผลการด านินงานฯ ด านินงานฯ 

 

ภาษาทีไ฿ชຌ 
 - สามารถ฿ชຌภาษาทຌองถิไนเดຌตามความหมาะสม 
 - ศึกษาคูมือ/นวทาง฿หຌชัดจน ละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌป็นภาษา/ค าพูดทีไขຌา฿จงาย 
 - ฿ชຌค าพูดทีไป็นกลาง เมชีๅน าหรือมีอคติ 
 - ฿ชຌภาษากายหรือกิริยาทาทางประกอบการลา 
 - ฿ชຌนๅ าสียงทีไหมาะสม ละป็นกันอง 
 

การสืไอสาร 
 - ท าป็นหนังสือ฿นการติดตอประสานงาน (ชิญประชุม/รายงานผล ฯลฯ) 
 - ครืไองมือสืไอสาร (ทรศัพท์/เลน์ ฯลฯ) 
 - วัสดุคอมพิวตอร์ (นຌตบุຍก/ครืไองฉาย/ครืไองสียง ฯลฯ) 
 - วัสดุอุปกรณ์ (กระดาษฟลิบชาร์ต/ปากกาคมี/อกสารประกอบการประชุม/สืไอครืไองฉายวีดิทัศน์/ 

บัตรค า ฯลฯ) ตามความหมาะสมของตละพืๅนทีไ 
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ผนการจัดวที 4 ครัๅง ฿นหมูบຌาน/ชุมชน ตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 

 
******************* 

 

ครัๅงทีไ 1 วทีปรับทุกข์ ผูกมิตร   

ปງาประสงค์  พืไอ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง เดຌเปยีไยมยียนครัวรือน ขຌาเป
รับทราบความทุกข์ยากละปัญหาของหมูบຌาน/ชุมชน  รวมทัๅงคຌนหาความตຌองการของประชาชน ดยยึด
หลักการมีสวนรวม 

ประดใน     ์๎ คนเทยเมทิๅงกัน    
- การดูลผูຌมีรายเดຌนຌอย ดยฉพาะอยางยิไงผูຌทีไลงทะบียนพืไอรับสวัสดิการหงรัฐ 
์๏ ชุมชนอยูดีมีสุข 

- การพัฒนาความป็นอยู อาชีพละรายเดຌ฿หຌกประชาชน 
- ปฏิรูปครงสรຌางการผลิตภาคการกษตร 

ผลผลิต  1. ผูຌลงทะบียนรับสวัสดิการหงรัฐเดຌรับการวินิจฉัยละมีทางลือก฿นการสงสริมคุณภาพชีวิต  
  2. หมูบຌาน/ชุมชน มีผนงาน/ครงการ สอดคลຌองตามความตຌองการละปัญหาของพืๅนทีไ 
 
ครัๅงทีไ 2 สรຌางความตืไนรูຌ฿นสิทธิ หนຌาทีไ ละการอยูรวมกัน   

ปງาประสงค์  พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จการอยูรวมกัน฿นสังคม ดຌวยความสามัคคี ตืไนตัว฿นความรวมมือพืไอ
พัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

ประดใน ์ํ สัญญาประชาคม ผูก฿จเทยป็นหนึไง    
- การสรຌางสามัคคีปรองดอง 
- จัด฿หຌมีการท าสัญญาประชาคมของหมูบຌาน/ชุมชน ฿นรืไองทีไยอมรับของทุกฝຆายละปฏิบัติ
รวมกันเดຌ 
์๑ รูຌสิทธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย 

- ฿หຌความรูຌประชาชน฿นรืไองสิทธิ หนຌาทีไ ละการป็นพลมืองทีไดี 
์๒ รูຌกลเกการบริหารราชการ 
- ฿หຌความรูຌรืไองกลเกการบริหารราชการผนดิน฿นตละระดับ 
- การบริหารงบประมาณทีไมุงประยชน์กประชาชน 
์๓ รูຌรักประชาธิปเตยเทยนิยม 

- การ฿หຌความรูຌกประชาชน฿นหลักประชาธิปเตยละธรรมาภิบาล 

ผลผลิต  ก าหนดกิจกรรมทีไหมูบຌาน/ชุมชน สามารถด านินการองเดຌ ละรวมมือกันปฏิบัติ  
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ครัๅงทีไ 3 ปรับปลีไยนความคิด (Mindset) ดຌวยการนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเปปฏิบัติ  
ปງาประสงค์  พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จละนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเปปฏิบัติ฿นชีวิตประจ าวัน 
ละขຌา฿จการมีสวนรวม฿นการบริหารราชการผนดิน 

ประดใน ์๐ วิถีเทยวิถีพอพียง   
- สงสริม฿หຌน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการด านินชีวิต รวมทัๅงการสรຌางวินัย
การออม฿นทุกกลุมชวงวัย 

ผลผลิต  1. ประชาชนปรับผนการด านินชีวิต ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง รูຌกิน รูຌอยู รูຌ฿ชຌ   
  2. หมูบຌาน/ชุมชน ด านินครงการ/กิจกรรม ดย฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคา สมประยชน์ 
 
ครัๅงทีไ 4 สรຌางการรับรูຌ ปรับความคิด (Mindset) พืไอการมีสวนรวม฿นการพัฒนา   

ปງาประสงค์  พืไอสรຌางความขຌา฿จกประชาชน฿นรืไองทีไจ าป็นตຌองรูຌ฿นการด านินชีวิตละการมีสวนรวม      
฿นการพัฒนาประทศเทย 

ประดใน    ์๔ รูຌทาทันทคนลยี 
- ฿หຌความรูຌประชาชนทีไ กีไยวกับทคนลยี  ฿หຌความส าคัญตอการขຌาถึงขຌอมูลทีไถูกตຌอง            
ผานครงการส าคัญ ชน อินทอร์นใตหมูบຌาน 

    ์๕ รวมกຌเขปัญหายาสพติด    
 - บูรณาการการด านินงานของทุกภาคสวน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดอยาง      
ครบวงจร 

ผลผลิต  ประชาชนมีความตระหนักละมีสวนรวม฿นการพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน รูຌจักลือกผูຌน าทีไดี  
 

หมายหต ุ  1. หนวยงานตาง โ ทีไมีภารกิจ หรือผนงาน/ครงการ ลง฿นพืๅนทีไ กใ฿หຌลงเปรวมพูดคุย สรຌางความ
ขຌา฿จ฿หຌกับประชาชนเดຌทัๅง 4 วที หรือถายทอดผานทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล ดยการสนับสนุนสืไอตาง โ 
ทัๅงนีๅ ฿หຌสืไอสารดຌวยภาษาทีไขຌา฿จงาย ป็นรูปธรรม ละชืไอมยงกับหัวขຌอหลักของวที ละหลีกลีไยงรืไองทีไจะ
กอ฿หຌกิดความขัดยຌง 
     2. กอนปຂดวที฿นตละครัๅง฿หຌมีการมอบภารกิจหรือฝากการบຌานทีไป็นรูปธรรม ฿หຌกผูຌน าละ
ประชาชนทีไขຌารวมวที ภาย฿ตຌประดใน/ขอบขตนืๅอหา พืไอมาพบกัน฿นครัๅงตอเป 

    3. ฿นการริไมตຌนวทีตละครัๅง ฿หຌวิทยากรหลักของทีมขับคลืไอนฯ ต าบล มีการทบทวนนืๅอหา     
ผลจากวทีครัๅงกอน หรือทวงถามภารกิจ การบຌานทีไเดຌมอบหมายเวຌ พืไอชืไอมยงบรรยากาศ฿หຌประชาชนหใน
ความตอนืไอง ละตระหนักหในวาการพัฒนาทีไจะกิดความยัไงยืน หมูบຌาน/ชุมชน ตຌองด านินการเปอยาง
ตอนืไอง สรຌางหมูบຌาน/ชุมชน฿หຌขຌมขใง มຌเมมีงบจัดวทีจากภาครัฐลຌว  
  

 

 

 
 



 ๔  

 

 สญญ ปร ช คม ผก จ ทย ป็นหนง 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  รัฐบาลมีนยบายสรຌางความสามัคคีปรองดอง฿นหมูประชาชน คณะกรรมการบริหาร
ราชการผนดินตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) เดຌส ารวจความคิดหในของผูຌทนพรรคการมือง กลุมการมือง ละหนวยงาน/องค์กรทุกสาขา
อาชีพทัไวประทศน าความหในทีไสอดคลຌองตຌองกันมาจัดท าป็น สัญญาประชาคมพืไอสรຌาง                   
ความสามัคคีปรองดอง  ลຌว฿หຌกระทรวงมหาดเทย กองอ านวยการรักษาความมัไนคงภาย฿น
ราชอาณาจักร รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ผยพร฿หຌประชาชนทราบสาระส าคัญของสัญญา
ประชาคมฯ สอดทรก฿นการจัดกิจกรรมขยายผลการนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง                
เปสูการปฏิบัติจนป็นวิถีชีวติ฿นทุกหมูบຌาน  
 

 . วตถปร สงค์ 
  พืไอ฿หຌประชาชนทุกภาคสวน฿นทุกหมูบຌาน รับรูຌ ขຌา฿จสาระส าคัญละประยชน์                     
ของสัญญาประชาคมฯ อยางชัดจน อันจะน าเปสูการยอมรับละยึดถือป็นกรอบนวทางการสรຌาง
ความสามัคคีปรองดอง฿นชีวิตประจ าวันดຌวยความสมัคร฿จ ซึไงจะชวย฿หຌประชาชนอยูรวมกัน฿นสั งคม
อยางสงบสุข฿นทุกพืๅนทีไ 
 

 . หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงกลาหม (กอ.รมน.)  
 ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   สัญญาประชาคมพืไอสรຌางความสามัคคีปรองดอง ํ์ ขຌอ 
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

 วิทยากร (กอ.รมน.) ละชาวบຌานรวมกันพืไอ฿หຌเดຌความคิดทีไสอดคลຌองกันลຌว
น าเปก าหนดทิศทางการพัฒนาหมูบຌาน  

 วิทยากร (กอ.รมน.) น าผลการวิคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญพืไอจัดท าผน
ละครงการ 

 น าผนละครงการสนอหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมกຌเขปัญหา  
 วิทยากร (กอ.รมน.) ตรวจสอบความขຌา฿จของประชาชนละรวบรวมขຌอมูล       

มาวิคราะห์สนอหนวยหนือหรอืหนวยงานกีไยวขຌองน าเป฿ชຌวางผนพัฒนาประทศตอเป 
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หัวขຌอ 01 : สัญญาประชาคม ผูก฿จเทยป็นหนึไง  
   

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

1. รูຌรักสามัคคี 
    รวมกันสรຌางสามัคคี
ปรองดอง ฿ชຌสิทธิสรีภาพ
ตามกฎหมาย ยอมรับ
ความคิดตาง ขຌา฿จ
ประชาธิปเตย ลือกตัๅง
ปรง฿ส บริสุทธิ ์ยุติธรรม
กຌเขปัญหาดຌวยระบบ
รัฐสภา 

- ประชาชนกับรัฐรวมกันสรຌาง 
ความสามัคคีปรองดอง฿นชาติ 
- ทุกคนป็นพลังกຌปัญหาประทศ 
ละมีสวนรวมตามกระบวนการ
ประชาธิปเตย  
- ประชาชนควรมีความขຌา฿จ 
การบริหารงานของรัฐบาล฿นรืไองตาง โ  
- การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐ                   
มีประสิทธิภาพ กิดประยชน์สูงสุด  
- พืไอยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเม฿หຌกิดความหลืไอมลๅ า 
ละสรຌางบรรยากาศสามัคคีปรองดอง  
- นักการมืองตຌองรับผิดชอบ 
ตอประชาชน ยึดถือจริยธรรม 
ละจรรยาบรรณ฿นอาชีพ 
- ภาคการมืองตຌองคัดสรรบุคคลขຌาสู
ระบบการมือง฿หຌหมาะสม 
- จูง฿จ฿หຌคนด ีมีความรูຌความสามารถ
ขຌาสูระบบการมือง 
 
 

ตัวอยางค าถาม – ค าตอบ  
     ถาม ฿นหมูบຌาน/ชุมชนของรามีการ 
฿หຌความรวมมือชวยหลือกืๅอกูลกันดຌวยดี
หรือเม อยางเร 
     ตอบ กรณีตอบวาชวยหลือกันดีอยูลຌว 
฿หຌวิทยากรพิจารณา ดังนีๅ  
     1. ควร฿หຌความรูຌกีไยวกับการ฿ชຌสิทธิ 
สรีภาพ ดยการ฿ชຌสิทธิสรีภาพของตละ
คน จะตຌองเมป็นการรบกวนหรือรุกลๅ าสิทธิ
สรีภาพของคนอืไน 
     ๎. ฿หຌความรูຌกีไยวกับการลือกตัๅง 
ทีไปรง฿ส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประทศชาติ 
จะดีเดຌ ดຌวยการมืองดี พราะการมืองป็น
หนวยก าหนดนยบายการบริหารประทศ 
การมืองจะดีเดຌ ขึๅนอยูกับคนดี ประชาชน
จึงตຌองพิจารณาลือกคนทีไดี พืไอเปก าหนด
นยบายทีไดี ฿ชຌงบประมาณ฿นทางทีไดี 
พืไอพัฒนาความจริญกหมูบຌาน/ชุมชน/
อ าภอ/จังหวัด คนดีหมายถึงอะเร คงตຌอง
มองวา ป็นคนทีไยอมสละประยชน์สวนตน
พืไอประยชน์สวนรวม ฿ชหรอืเม หรือคนทีไ
ท าประยชน์กประชาชน฿หຌเดຌรับ 
การคุຌมครองดูลมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
ละคนทีไมุงสรຌางสรรค์ความจริญกຌาวหนຌา
กประทศชาติ การลือกคนดีป็นผูຌทน
ของรา จะท า฿หຌงินภาษีทีไราสียเป ถูก฿ชຌ
อยางคุຌมคา ราทุกคนจึงตຌองลือกตัๅงคนดี 
ขຌาเปป็นผูຌทนของรา  
     ถาม กรณบีางคนหรือบางกลุม 
มีความหในตาง วิทยากรตຌองศึกษากอนวา 
฿นพืๅนทีไมีความหในตาง฿นรืไองอะเร ชน 
ชืๅอชาติ หรือศาสนา หรือการมือง หรือการ
ยงกัน฿ชຌทรัพยากร฿นพืๅนทีไ หรือรืไองอืไน โ 
ป็นตຌน ราจะมีวิธีการกຌเขปัญหาอยางเร 
พืไอมิ฿หຌความหในทีไตกตางกัน น าเปสู
ความเมขຌา฿จกัน 
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ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

     ตอบ ชวยกันคิด ลຌวก าหนดป็นกติกา
ของสังคมหมูบຌาน/ชุมชนนัๅน โ พืไอการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

2. ยึดมัไนศาสตร์พระราชา 

   พัฒนาตนอง น าปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง      
มาปรับ฿ชຌ ประกอบอาชีพ
สุจริต มีเมตรีจิตตอกัน 

- ฿ชຌหลักวิชาการมากຌเขปัญหา                
ดยนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง เดຌก ความพอประมาณ                    
ความมีหตุผล ละการมีภูมิคุຌมกัน฿นตัว
ทีได ีควบคูเปกับการจัดการความรูຌ 
ละความมีคุณธรรม 
- ฿หຌความส าคัญกับศรษฐกิจฐานราก               
ทีไชืไอมยงกับระบบศรษฐกิจสรี 
- สงสริมระบบสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐาน
฿หຌทัไวถึง  
- ประชาชนพัฒนาตนอง ดยรัฐ
สนับสนุน ชน พัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง สรຌางอาชีพ ละการสรຌางรายเดຌ
฿หຌชุมชนดຌานอืไน โ  
- กຌเขปัญหากษตรกรรมบบดัๅงดิม 
ชน การปลูกขຌาว พืชสวน/พืชเร  
ลีๅยงหมู/ป็ด/เก น าผลผลิตเปขาย 
สรຌางรายเดຌละยังชีพ จัดระบบดูล 
คนสวนนีๅ ฿หຌอยูรอด฿นสังคมเดຌอยาง
หมาะสม 
- การพัฒนากษตรกรรมบบดัๅงดิมเปสู
อุตสาหกรรมขนาดลใก ฿ชຌครืไองมือ                
ขຌาชวยปรรูปสินคຌากษตรกรรม 
- ปลีไยนเปสูกษตรกรรมสมัย฿หม                
นຌนการบริหารจัดการ ละ฿ชຌทคนลยี 
หรือ Smart Farming  
- ชืไอมยงหวงซมูลคา ละการกระจาย
รายเดຌจากบน กลาง ลาง ซึไงจะตຌอง 
เมป็นการผูกขาด ปลีไยนป็นการพึไงพา
อาศัยซึไงกันละกัน ผืไอผ บงปันพืไอ
ลดความหลืไอมลๅ า 

ตัวอยางค าถาม – ค าตอบ 

     ถาม น าศาสตร์พระราชามาปรับ฿ชຌ 
฿นการด ารงชีวิตเดຌอยางเร 
     ตอบ อยูบนหลักคิดพืไอความสมดุล 
ยึดมัไน฿นหลักคุณธรรมศีลธรรม น าเปสู
ความสมดุลละความยัไงยืน 

     ถาม ความพอประมาณ ความมีหตุผล  
การมีภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีได ีท าอยางเร 
     ตอบ การท าอะเรกใตามทีไเมมากหรือ
นຌอยกินเป เมตระหนีไถีไหนียวหรือฟุຆมฟอย
จนกินเป ดยพิจารณาจากก าลังของตนอง 
มีการตรียมความพรຌอมพืไอรองรับ 
การปลีไยนปลง สามารถวิคราะห์ขຌอดี 
ขຌอสียทีไกิดขึๅนเดຌ ประมินความสีไยงหรือ
วิคราะห์ปัญหา พืไอวางผนปງองกันเดຌ 
      ถาม ความรูຌละคุณธรรม ราควร
ปฏิบัติอยางเร 
      ตอบ อาศัยความรูຌละประสบการณ์
มาปฏิบัติ฿หຌกิดผลจริงดยอาศัยหลักวิชา 
มาด านินการ฿นทุกขัๅนตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รวมขจัดการทุจริต 

   ฿ชຌชีวิตตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ละศีลธรรม      
มีความซืไอสัตย์ รวมกัน

- น าหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการ
บริหารจัดการทีไดีมา฿ชຌ พืไอ฿หຌการ
บริหารปกครองประทศปรง฿ส 
ตรวจสอบเดຌ 

ตัวอยางค าถาม – ค าตอบ  
     ถาม ราขຌา฿จค าวาคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม อยางเร  
     ตอบ คุณธรรม จริยธรรม ละศีลธรรม 



 ํํ  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ตอตຌานการทุจริตทุกรูปบบ - มีกลเกสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม  
- สงสริมกลเกการตรวจสอบการทุจริต     
ทีไปรง฿สป็นอิสระ ละป็นกลาง 
- สนับสนุนการรวมตัวของ 
ภาคประชาชน ฿หຌป็นกลเกควบคุม 
ละลงทษทางสังคม  
- ฿หຌรูຌถึงอันตรายทีไกิดจากการทุจริต 
- การบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
ภาครัฐตຌองป็นเปตามระบบคุณธรรม     
มิ฿หຌ฿ชຌอ านาจหรือกระท าการดยมิชอบ 

คือ การท าความดีทุกอยาง หรือนวทาง 
ทีไถูกตຌอง฿นการด านินชีวิต ชน 
ความยุติธรรม ความมตตา ป็นตຌน 
ป็นหลักละนวปฏิบัติ฿นการประพฤติ
ปฏิบัติทีไอยูบนพืๅนฐานของการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือการยอมรับของสังคม 
฿นทางทีไดี 
     ถาม จะมีวิธีการปງองกันการทุจริตละ
ประพฤติมิชอบหรือ฿หຌหมูบຌาน/ชุมชนของ
ราปราศจากการทุจริตอยางเร 
     ตอบ 
     1. ชวยกันดูลสอดสองคน฿นหมูบຌาน/
ชุมชน 
     2. เมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต                       
฿นทุกรูปบบ ชน การซืๅอสิทธิ ขายสียง 
วลานีๅ มีกฎหมาย฿หมประกาศ฿ชຌลຌว 
คนซืๅอละคนขายผิดทัๅงคู ละมีทษหนัก 
อยาก฿หຌทุกคนระมัดระวัง 
     3. งินทีไรัฐน ามาพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน
ของรา ป็นงินทีไมาจากภาษีของราทุกคน 
ราจึงควรลือกนักการมืองทีไดี฿หຌขຌาเป฿ชຌ
งบประมาณทนรา ละราตຌองชวยกัน
ตรวจสอบดูลวา งบประมาณนัๅนถูก฿ชຌ 
อยางคุຌมคาหรือเม มีการทุจริตหรือเม 
ถຌาราลือกคนดี เมทุจริต ฿หຌขຌาเปบริหาร
ประทศ ประทศของรากใจะพัฒนาเป
฿นทางทีไดี  

4. รวมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   รวมดูลรักษาละ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติ      
อยางทัไวถึงป็นธรรม 
ค านึงถึงความสมดุลละ
ยัไงยืนของสิไงวดลຌอม 

- สริมสรຌางพลังประชาชน฿หຌมีสวนรวม    
฿นการดูลทຌองถิไนละชุมชนของตนอง 
- การ฿หຌประชาชน ชุมชน ละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีบทบาท 
฿นการอนุรักษ์ คุຌมครองละบ ารุงรักษา 
ฟ้นฟู บริหารจัดการ ละ฿ชຌ หรือจัด฿หຌมี
การ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม ละความหลากหลาย
ตลอดจนการ฿ชຌสิทธิละมีสวนรวม 
฿นการอนุรักษ์ ฟ้นฟู ละสงสริม 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวอยางค าถาม – ค าตอบ  
     ถาม ทานมีความคิดหในกีไยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางเร     
     ตอบ ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมมีความส าคัญตอประชาชน 
ทุกคน ราจึงตຌองชวยกันดูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พราะ
หากราเมชวยกันดูล ผลกระทบทีไกิดขึๅน 
กใจะท า฿หຌราดือดรຌอนชนกัน ซึไงทุกวันนีๅ 
ราหในตัวอยางเดຌจาก ขยะ มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางนๅ า หรือการปลีไยนปลง



 ํ๎  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ขนบธรรมนียม ละจารีตประพณี               
อันดีงามของทຌองถิไน 

ของสภาพภูมิอากาศ  

5. ดูลคุณภาพชีวิต 

    รวมกันสนับสนุนดูล   
฿หຌมีการดูลคุณภาพชีวิต
ดຌานสาธารณสุขละ
การศึกษา฿หຌทัไวถึงละ    
ทาทียมกัน 

- การบริหารกิจการบຌานมือง                       
ตຌองป็นเปพืไอ฿หຌกิดประยชน์สุขก
ประชาชน ละกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ  
- การพัฒนาจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿หຌมี
ทัศนคติป็นผูຌ฿หຌบริการประชาชน               
฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว เมลือก
ปฏิบัติ ละปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาชนทุกกลุม ทุกภาค ละจังหวัด 
เดຌรับการดูลอยางทัไวถึงละป็นธรรม 
ดยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ 
อยางหมาะสม ละ฿ชຌจายงบประมาณ
อยางคุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพ  
- ดใกทุกคนตຌองเดຌรับการศึกษา 
ภาคบังคับอยางมีคุณภาพ มีการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต ละเดຌมาตรฐานสากล 
- ดຌานสาธารณสุข ประชาชนตຌองเดຌรับ
การบริการอยางทัไวถึง ละมีความรูຌ
พืๅนฐานกีไยวกับการสงสริมสุขภาพละ
ปງองกันรค 

ตัวอยาง ค าถาม – ค าตอบ  
     ถาม ราเดຌรับการดูลคุณภาพชีวิต 
หรือดຌานสาธารณสุข฿นรืไองอะเรบຌาง 
     ตอบ การดูลคุณภาพชีวิต 
การสาธารณสุขถือป็นสิไงส าคัญละจ าป็น
ส าหรับทุกคน ทุกคนมีสิทธิทาทียมกัน 
฿นการเดຌรับบริการจากรัฐตามทีไกฎหมาย
ก าหนด ชน บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ งินจาย
ส าหรับดใกรกกิด การเดຌลดภาษี 
บัตรสวัสดิการหงรัฐ การออกตรวจยีไยม
ของจຌาหนຌาทีไสาธารณสุข ละอืไน โ 
ทีไวิทยากรหในวารัฐจัดสวัสดิการ฿หຌ
ประชาชน฿นหมูบຌานนัๅน โ เดຌรับประยชน์ 
ป็นตຌน 

     ถาม สิไงทีไทุกคนหในวา 
ป็นความตຌองการของหมูบຌาน/ชุมชน 
฿นดຌานคุณภาพชีวิตหรือดຌานสาธารณสุข 
ละตຌองการ฿หຌรัฐสนับสนุนหรือ฿หຌ 
ความชวยหลือ มีอะเรบຌาง 
     ตอบ วิทยากรควรพิจารณาจาก 
ความตຌองการวา มีระบียบ กฎหมายอืๅอ฿หຌ
สามารถด านินการเดຌหรือเม ละหา 
นวทางกຌเข฿หຌหมูบຌาน/ชุมชน หรือสนอ
ความตຌองการของหมูบຌาน/ชุมชน 
฿หຌหนวยงานทีไมีอ านาจชวยกຌเขปัญหา 
หาทางออก หรือสงรืไอง฿หຌคณะท างาน 
฿นระดับสูงขึๅนเปหานวทางกຌเขปัญหา 
฿หຌหมูบຌาน/ชุมชน 

6. คารพกฎหมาย 

    ชืไอมัไน ละปฏิบัติตาม
กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมตຌองท างาน     
อยางอิสระ ป็นกลาง       
เมลือกปฏิบัติ 

- น าระบบนิติรัฐ นิติธรรมมา฿ชຌ  
- ด านินการอยางรวดรใวทาทียมกัน    
฿นทุกกรณี  
- พิจารณาคดีดຌวยความทีไยงตรง สุจริต 
ป็นธรรม  
- ผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจะตຌองเดຌรับการ
ยียวยาอยางหมาะสม  
- ฿หຌความรูຌรืไองกฎหมายกประชาชน  

ตัวอยาง ค าถาม – ค าตอบ  
- วิทยากรอธิบายวา กฎหมายมีความจ าป็น
ตอการอยูรวมกัน฿นสังคม พืไอ฿หຌสังคมอยู
อยางรมยในป็นสุข พราะกฎหมายจะท า฿หຌ
ทุกคนถือปฏิบัติเดຌถูกตຌอง ป็นการคารพ
สิทธิของทุกคน ดยเมละมิดสิทธิ หนຌาทีไ
ของคนอืไน 

     ถาม กฎหมายชวยอะเรราเดຌบຌาง 



 ํ๏  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

- ปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม 
ตอกระบวนการยุติธรรม฿นการ
ตรวจสอบละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  
- กฎหมายจะตຌองเดຌรับการทบทวน 
ละปรับปรุงกຌเข฿หຌมีความทันสมัย 
สอดคลຌองกับความป็นจริงของสังคม 
- ทุกฝຆายจะตຌองคารพกฎหมาย 
ละปฏิบัติตามกฎหมายดยครงครัด  
- การ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไ
บຌานมือง พลรือน ต ารวจ ทหาร                 
ตຌองป็นกลาง ละเมสนับสนุนมวลชน
ฝຆาย฿ดฝຆายหนึไง 
- ประชาชนสามารถ฿ชຌสิทธิละสรีภาพ
฿นการชุมนุมดยสงบ ปราศจากอาวุธ 
ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย ดยเดຌรับ 
การคุຌมครองความปลอดภัย฿นการชุมนุม 
จากการกอกวน ทรกซง หรือ
ประทุษรຌายจากบุคคลทีไสามทีไป็น
ปฏิปักษ์หรือตอตຌานการชุมนุม  
- ประชาชนทีไเมเดຌรวมชุมนุม จะเดຌรับ
ความชวยหลือละอ านวยความสะดวก
฿นการจัดสรรการ฿ชຌพืๅนทีไสาธารณะ ชน 
การจัดการจราจร ป็นตຌน 

     ตอบ ฿นปัจจุบันมีการกຌเขกฎหมาย
พืไอ฿หຌประชาชนขຌาถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมเดຌอยางรวดรใว ประชาชนเดຌรับ
ความชวยหลือทันทวงที ทุกคนสามารถ 
ขอความชวยหลือจากรัฐมืไอรูຌสึกวา 
ราถูกกระทบสิทธิ หรือเมเดຌรับ 
ความป็นธรรมจากการปฏิบัติของ 
จຌาหนຌาทีไรัฐ ชน การยืไนขอความชวยหลือ
จากศูนย์ด ารงธรรม ป็นตຌน 

     ถาม หากราเดຌรับความดือดรຌอนหรือ
ถูกละมิดสิทธิ หรือเมเดຌรับความป็นธรรม 
หรือมีปัญหา฿นชีวิตควรท าอยางเร 

     ตอบ ควรปรึกษากับคนทีไมีความรูຌละ
ขຌา฿จ฿นรืไองนัๅน โ หรือปรึกษา 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าภอ 

7. รูຌทาทันขาวสาร 
    ตรวจสอบขาวสาร      
฿หຌถูกตຌอง ชัดจน 
เมหูบา ชืไอคนงาย ละ 
เมสนอขຌอมูลทีไบิดบือน 
ยัไวยุ กอ฿หຌกิดความขัดยຌง 

- สืไอมวลชนตຌองรับผิดชอบตอสังคม     
ตามกรอบจริยธรรมละหลักวิชาชีพ     
- องค์กรวิชาชีพสืไอมวลชน 
ตຌองด านินการอยางจริงจังตอสืไอมวลชน               
ทีไกระท าผิดมาตรฐานจรรยาบรรณ 
ควบคุมดูลบุคลากร฿นวิชาชีพ
สืไอมวลชน฿หຌมีมาตรฐานละคุณธรรม 
- สืไอมวลชนตຌอง฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
ครบถຌวนกประชาชน ละตຌอง 
เมน าสนอขຌอมูลทีไบิดบือน สรຌางความ
กลียดชัง หรือยัไวยุ฿หຌ฿ชຌความรุนรง  
- ประชาชนตຌอง฿ชຌความรอบคอบ 
฿นการรับรูຌขาวสารละรูຌทาทันสืไอ  
- มีทางลือก฿นการบริภคขຌอมูลขาวสาร
สามารถน าสนอประดในส าคัญผานสืไอ

ตัวอยาง ค าถาม – ค าตอบ  
     ถาม สมมุติวา ราเดຌรับรูຌขຌอมูล
บางอยางมา ราจะสงขຌอมูลนัๅนตอ฿หຌคนอืไน
฿นทันทีหรือเม หรือจะศึกษาขຌอมูลนัๅนกอน 
หรือเปสอบถามคนอืไนกอน 

     ตอบ การรับฟังขຌอมูล หรือขาวสาร
จะตຌองพิจารณาวา ขຌอมูลขาวสารนัๅน 
ป็นขຌอมูลทีไผยพรเดຌหรือเม หรือขຌอมูล
ดังกลาวป็นขຌอมูลทีไทຌจริงชืไอถือเดຌหรือเม 
หรือขาวดังกลาวจะท า฿หຌรากิด 
ความขຌา฿จผิดหรือเม ทุกคนตຌองชวยกัน
ดูลสอดสองตรวจสอบขຌอมูลกอนทีไจะ
ผยพร฿หຌคนอืไนรับรูຌ พืไอ฿หຌทุกคนมีความรูຌ 
ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง หากราผยพรขຌอมูล
ขาวสารทีไเม฿ชขຌอมูลทีไทຌจริง จะท า฿หຌรา



 ํ๐  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ชองทางตาง โ ละขຌาถึงขຌอมูลเดຌอยาง
สะดวก รวดรใว  
- รวมกันสอดสองดูลเม฿หຌมี 
การบิดบือน ผยพรขຌอมูลขาวสาร 
ทีไป็นทใจ ซึไงอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌง 
฿นสังคม 
- จัด฿หຌมีกลเกปງองกันการทรกซงละ
คุกคามการท างานของสืไอมวลชน 

ถูกด านินคดีตามกฎหมาย รวมทัๅงคนทีไ
ผยพรขຌอมูลนัๅนตอ โ เปดຌวย จึงอยาก฿หຌ
ทุกคนชวยดูลกันละกัน฿นรืไองดังกลาว  
 
 
 
 

8. ยึดมัไนกติกาสากล 

    ปฏิบัติตามกฎกติกา
สากลระหวางประทศ  

- ภาครัฐตຌองด านินการตามหลักการ
ดยสอดคลຌองกับกฎหมาย ละกฎกติกา
ระหวางประทศ ซึไงตຌองเมขัดตอ 
หลักปฏิบัติ ขนบธรรมนียมของเทย 
ละควรยึดถือผลประยชน์ของชาติป็น
ส าคัญ 
- ด านินการตามพันธกรณีระหวาง
ประทศทีไกีไยวขຌองกับสิทธิมนุษยชน 
ดຌวยการปรับครงสรຌางสังคม กฎหมาย 
ละกลเกการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 
อยางหมาะสม สอดคลຌองกับ
มาตรฐานสากล 
- ศึกษานวทางการกຌปัญหารืไองการ
ท าประมงทีไผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน ละเรຌการควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated 
Fishing : IUU) การก าหนดมาตรฐาน
ละกฎขຌอบังคับระหวางประทศ 
ทีไจ าป็นส าหรับความปลอดภัย 
ความมัไนคง ประสิทธิภาพ ละ 
ความสอดคลຌองของการบิน/การพิทักษ์
สิไงวดลຌอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการบิน 
(International Civil Aviation 
Organization : ICAO)  
- รงรัดการกຌเขปัญหาขตดน ดยยึด
หลักสันติวิธี฿นการปรึกษาหารือกับ
ประทศพืไอนบຌาน พืไอรวมกันปງองกัน
ละกຌเขปัญหาดຌานความมัไนคง ละ
ศรษฐกิจ  
- สริมสรຌางความรวมมือกีไยวกับ 

ตัวอยาง ค าถาม – ค าตอบ 

     ถาม ทานหในวามาตรฐานสากล กฎ
กติการะหวางประทศกีไยวขຌองกับ
ชีวิตประจ าวันอยางเร 
     ตอบ ประทศเทยป็นศูนย์กลางของ
อาซียน ละป็นประทศทีไมีทรัพยากร 
ทางอาหารทีไสมบูรณ์ รัฐจึงพยายามพัฒนา
ประทศ฿หຌมีความป็นมาตรฐานสากล
พืไอ฿หຌมีอ านาจตอรองกับนานาประทศ 
ซึไงผลของการด านินการดังกลาวจะท า฿หຌ
ประชาชนทุกคนมีรายเดຌพิไมขึๅน ละทุกคน
จะเดຌพຌนจากกับดักของความยากจน 
มีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนกวาดิม นืไองจาก
ประทศเทยป็นหลงผลิตอาหารทีไส าคัญ
ของลก ราจึงตຌองรวมมือ ชวยกันสนอ
ความคิดทีไจะพัฒนาประทศชาติ 
พืไอความป็นอยูละปากทຌองของพวกรา 
ทุกคน หรือปฏิบัติตามค านะน าของรัฐ 
พืไอ฿หຌประทศเทยป็นผูຌน าทางอาหาร 
ละท า฿หຌราทุกคนพຌนจากความยากจน  
 
 
 



 ํ๑  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

การสงผูຌรຌายขຌามดนกับทุกประทศ 
- การท า฿หຌประทศสามารถยกระดับ
ฐานะ฿นวทีระหวางประทศ ดยอยู              
฿นต าหนงบทบาท฿นประชาคมลก             
ทีไหมาะสม เดຌรับกียรติ ละอกาส 
การป็นผูຌน า฿นการกຌเขปัญหา  
- การท า฿หຌประทศเทย กลุมประทศ
กัมพูชา ลาว มียนมา วียดนาม 
(CLMV) ละอาซียนขຌมขใงเปดຌวยกัน 
ดยเมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง ฿นลักษณะป็น
หุຌนสวนยุทธศาสตร์ 

9. พัฒนาละปฏิรูป
ประทศ 

    รับรูຌ รวมคิด รวมท า      
สูการปลีไยนปลงประทศ
อยางป็นระบบละครบ
วงจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สงสริม฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียจาก 
ทุกภาคสวน (รัฐ/ขຌาราชการ/ประชาชน/
ประชาสังคม/NGOs/ฯลฯ) รวมมือกัน
พัฒนาละปฏิรูปประทศ฿นทุก โ ดຌาน 
- ปฏิรูปประทศพืไอ฿หຌมีความสงบ
รียบรຌอย มีความสามัคคีปรองดอง                  
มีการพัฒนาอยางยัไงยืน สังคมมี 
ความสงบสุข ป็นธรรม ละมีอกาส                
อันทัดทียมกัน พืไอขจัดความหลืไอมลๅ า 
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตทีไดี 
ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ  
- จຌาหนຌาทีไ฿นระดับผูຌก าหนดนยบาย
จนถึงระดับผูຌปฏิบัติ ตຌองอ านวย 
ความสะดวก฿หຌกิดความชืไอมยงกัน 
ป็นกลเกครือขายประชารัฐ  
- คนเทยทุกคนตຌอง฿หຌความส าคัญ    
ละค านึงถึงผลประยชน์ของชาติ                     
กอนผลประยชน์สวนตน 
- ทุกภาคสวนตຌองรับรูຌ รวมคิด                    
รวมตัดสิน฿จ ท าบบคอยป็นคอยเป 
ตามขัๅนตอน 5 ระดับ เดຌก 
(1) ฿หຌขຌอมูล (2) ปรึกษาหารือ 
(3) ฿หຌขຌามากีไยวขຌองอยางตอนืไอง 
(4) รวมตัดสิน฿จ ละ (5) มอบอ านาจ
฿นการตัดสิน฿จ  
- ประชาชนทุกภาคสวนมีความขຌา฿จ    
ถึงตຌนตอของปัญหา ละรวมดินหนຌา

ตัวอยาง ค าถาม – ค าตอบ ขຌอ ๕ - ขຌอ 
ํ์ 

     ถาม ทานหในวาการปฏิรูปประทศละ            
การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติกีไยวขຌอง 
กับทานอยางเร 
      ตอบ การปฏิรูปประทศละการ
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ จะมีผล 
กับทุกทาน ทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
ป็นการก าหนดปງาหมายของประทศ 
ทีไชัดจน ละเดຌรับการยอมรับรวมกัน 
฿นสังคมเทยทีไจะสงผล฿หຌกิดการผนึกก าลัง
ละระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
฿นการขับคลืไอนการพัฒนาเป฿นทิศทาง 
ทีไสอดคลຌองกัน การด านินการ 
มีการบูรณาการ ละป็นอกภาพ 
ตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนตามทีไ
องค์การสหประชาชาติก าหนดเวຌ ละ 
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
     ดังนัๅน หากทุกคนรวมมือรวม฿จชวยกัน
ปฏิรูปประทศละขับคลืไอน 
ยุทธศาสตร์ชาติ กใจะท า฿หຌทุกคนหลุดพຌน
จากกับดักรายเดຌปานกลางหรือพຌนจาก
ความยากจน ท า฿หຌทุกคนมีรายเดຌลีๅยง
ตัวองละครอบครัวอยางพียงพอ  



 ํ๒  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

กຌเข ซึไงตຌองกຌปัญหาบบองค์รวม 
10. ดินหนຌายุทธศาสตร์
ชาติ 
     ขຌารวมขับคลืไอน
ประทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
฿หຌป็นรูปธรรมอยางยัไงยืน 

- ยุทธศาสตร์ชาติป็นผนมบทหลัก      
฿นการพัฒนาประทศ ป็นกรอบ฿นการ
จัดสรรงบประมาณละทรัพยากรอืไน โ 
ของประทศซึไงตຌองอาศัยการประสาน
ความรวมมือจากหลายภาคสวนภาย฿ตຌ
ระบบประชารัฐ 
- การสรຌางการรับรูຌ ความขຌา฿จ ละ 
การยอมรับ ฿หຌทุกฝຆายละประชาชน 
ทราบความจ าป็นทีไจะตຌองจัดท า 
ละรวมกันผลักดันการขับคลืไอน
ยุทธศาสตร์ชาติ฿หຌกิดผลส ารใจ 
ป็นรูปธรรมอยางตอนืไอง 
- ยุทธศาสตร์ชาติควรมีการทบทวน               
฿นทุก โ 5 ป ละ 10 ป พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับสถานการณ์ 
- ตຌองก าหนด฿หຌยุทธศาสตร์ชาติ 
ป็นวาระหงชาติ ดยครอบคลุม 
4 ดຌาน เดຌก ดຌานความมัไนคง 
ทางศรษฐกิจ ดຌานอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ดຌานอนุรักษ์สิไงวดลຌอม 
ละดຌานยกระดับศักยภาพละคุณภาพ
ของประชาชน ทัๅงนีๅ ดยมีวัตถุประสงค์
หลักพืไอลดความหลืไอมลๅ าละการสรຌาง
ความสามัคคีปรองดองของคน฿นชาติ 

 

กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ 
ํ. จัดท าบบสอบถามหรือ฿ชຌการยกมือหรือลຌวตวิทยากรจะพิจารณา พืไอส ารวจวาประชาชนมีความ

ขຌา฿จมากนຌอยพียง฿ด หรือมีขຌอสนอ฿ดทีไอยาก฿หຌหมูบຌาน/ชุมชน หรือประทศของราพัฒนาเป฿นทิศทาง฿ด 
๎. รวบรวมป็นสถิติ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลส าหรับรอบตอ โ เป ทีไวิทยากรขຌามาพบประชาชนพืไอจะเดຌติมตใม

สรຌางความขຌา฿จ฿หຌประชาชน 
๏. ท าตอเปรืไอย โ จนกวาจะสรใจสิๅนภารกิจ ลຌวน าผลดังกลาวมาวิคราะห์ขຌอดี ขຌอสีย ความขຌา฿จของ

ประชาชน สอบถามความตຌองการของประชาชน รวบรวมขຌอสนอนะจากประชาชนพืไอมาน าขับคลืไ อน      
การปฏิรูปประทศละการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ น าขຌอมูลทีไเดຌจากการวิคราะห์สง฿หຌคณะกรรมการฯ      
พืไอวางผน฿นการกຌเขปัญหา฿นระดับประทศตอเป  
 

 

 



 ํ๓  

 

 คน ทย มทงกน 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  กระทรวงการคลังสนอทีไประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการสวัสดิการ                
ผูຌมีรายเดຌนຌอย ระยะทีไ ๎ พืไอป็นของขวัญป฿หม฿หຌผูຌมีรายเดຌนຌอย ดยนวทางหลัก คือ การชวยหลือ 
ผูຌมีความยากจนทีไมาลงทะบียนพืไอรับสวัสดิการหงรัฐ ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌมีรายเดຌตไ ากวา                  
๏์,์์์ บาทตอป ทีไมีจ านวน ๑.๏ ลຌานคน จากผูຌลงทะบียนผูຌมีรายเดຌนຌอยพืไอรับสวัสดิการหงรัฐ           
ทีไมทีัๅงสิๅน ํํ.๐ ลຌานคน ฿หຌมคีวามป็นอยูทีไดีขึๅน มีการจัดท าผนชีวติ฿หຌสามารถติบตตอเปขຌางหนຌาเดຌ
อยางยัไงยืน สรຌางอกาส฿น ๐ นวทาง คือ มีงานท า มีการศึกษาทีไดี มีทีไอยูอาศัย ละเดຌรับการอบรม  
ทีไหมาะสมกับศักยภาพของตละคน รวมทัๅงเดຌป็นจຌาของกิจการ หรือป็นลูกจຌาง รวมถึงออกเป
ท างานตางประทศเดຌ สามารถมีทีไอยูอาศัยป็นของตัวองเดຌ หรือหากเมสามารถมีทีไอยูอาศัยเดຌอง               
กใสามารถจายคาชาทีไอยูอาศัยเดຌ 
 

 . วตถปร สงค์ 
  พืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จละสนับสนุน฿หຌผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐทีไมีรายเดຌ               
ตไ ากวา ๏์,์์์ บาท ละอยู฿นวัยรงงาน฿หຌมีรายเดຌพิไมขึๅนรวมถึงปຂดอกาส฿หຌผูຌถือบัตรสวัสดิการ
กลุมอืไน โ เดຌขຌารวมการพัฒนาตนองดຌวยความสมัคร฿จ 
 

 . หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงการคลัง (คลังจังหวัด) 
 กระทรวงรงงาน (รงงานจังหวัด) 
 กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/อปท.) 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ (พม.จ.) 
 ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   ประกอบดຌวย ํ) หลักการของครงการ ๎) ครงสรຌางการด านินงาน ๏) ครงการ            

พืไอรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชวีิต ๐) มาตรการสงสริม฿หຌพัฒนาตนอง 
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

 ทีมหมอประชารัฐสุข฿จ (ปรจ.) ควรลงพๅืนทีไยีไยมครัวรอืนผูຌมรีายเดຌนຌอย  
 ทีมขับคลืไอนฯ ต าบลประสานขຌอมูลกับทีมหมอประชารัฐสุข฿จ (ปรจ.) พิไมติมกรณี

ทีไยังเมมผีูຌลงทะบียน 

 
 
 



 ํ๔  

 

หัวขຌอ 02 คนเทยเมทิๅงกนั 

 

ํ) การสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายกีไยวกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
ระยะทีไ 2 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

1. ยีไยมบຌานกใบตก
สอบถาม recheck ขຌอมูล
อีกรอบ พืไอวินิจฉัยพิไมตมิ 
ถຌาผูຌมีรายเดຌนຌอยเมมารวม
ประชาคม ฿หຌเปยีไยมบຌาน
พืไอสอบถามขຌอมูลถึงทีไบຌาน 
ดูสภาพบຌานรือนทีไอยูอาศัย 

2. ฿หຌผูຌน าหมูบຌาน (ก านัน, 
ผูຌ฿หญบຌาน) นัดลวงหนຌา 
ชิญมารวมประชาคม 
3. ทีมต าบลลารืไอง 
การชวยหลือตามนยบาย
รัฐบาล 
4. วิคราะห์ปัญหาของ 
ผูຌมีรายเดຌนຌอย ยกป็น
กิจกรรม พืไอด านินการ
ตอเป บรรจุลงป็น
ผนพัฒนาหมูบຌาน, 
ผนชุมชน, ผนชีวิต 

หลักการของครงการ 4 หลักการ 
ประกอบดຌวย 

ํ) การวิคราะห์ละ฿หຌความชวยหลือ 
ผูຌมีบัตรสวสัดิการหงรฐัรายบคุคล 
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐตามความจ าป็นอยาง
รอบดຌาน (4 มิติ) 
3) การขຌาหาละติดตามผูຌถือบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ทุกคน ทีไมีรายเดຌ 
ตไ ากวา 30,000 บาท ละอยู฿นวัย
รงงาน 
4) การบูรณาการการกຌเขปัญหา 
ความยากจนละความหลืไอมลๅ าจาก
กระทรวงละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
บบบใดสรใจ 

วิธีการ 
     วิทยากรหลักชีๅจงวา รามารูຌจัก
ครงการกันวาป็นอยางเร  ตามทีไมี 
ทีมหมอประชารัฐสุข฿จ (ทีม ปรจ.) จัดท า
ขຌอมูลดยลงส ารวจพืๅนทีไ ซึไงหากพบผูຌทีไ 
เมสามารถพัฒนาตนองเดຌ กใจะ฿หຌความ
ชวยหลือน าขຌาสูระบบสังคมสงคราะห์
ตอเป ชน ถຌาป็นคนทีไเมสามารถท างานเดຌ 
ทุพพลภาพ ชราภาพ ละ/หรือ ถຌายังเมเดຌ
รับสวัสดิการหงรัฐ  พืไอ฿หຌมีความป็นอยูทีไ
ดีขึๅน มีการจัดท าผนทีไของชีวิต฿หຌสามารถ
ติบตตอเปขຌางหนຌาเดຌอยางยัไงยืน ดย 
หวังวา นวทางจะชวย฿หຌคนกลุมนีๅมี 
4 อกาส คือ 1) มีงานท า 2) มีการศึกษา 
ทีได ี3) มีทีไอยูอาศัย 4) พัฒนาศักยภาพของ
ตละคน ละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับ
หลักการของครงการ ซึไงประกอบดຌวย 
4 หลักการ ดังนีๅ 
     1) การวิคราะห์ละ฿หຌความชวยหลือ
ผูຌมีบัตรสวสัดิการหงรฐัรายบคุคล
(Personalized Plan) ดยจัด฿หຌมีผูຌดูลผูຌมี
บัตรสวัสดิการหงรัฐ (Account Officer : AO)  
พืไอท าหนຌาทีไส ารวจสภาพขຌอทใจจริง 
สอบถามความประสงค์ละ฿หຌค านะน า
ผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไหมาะสม 
ซึไงจะท า฿หຌรัฐบาลสามารถ฿หຌความชวยหลือ
เดຌอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละมี
ความยัไงยืน 
     2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐตามความจ าป็นอยาง 
รอบดຌาน (4 มิติ) พืไอ฿หຌการพัฒนาผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรฐัป็นเปอยางยัไงยืน จึงมุงนຌน
การสรຌางอกาสอยางรอบดຌาน฿น 4 มิต ิ



 ํ๕  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

เดຌก (1) การมีงานท า (2) การฝຄกอบรม
อาชีพละการศึกษา (3) การขຌาถึงหลง
งินทุน฿นระบบละ (4) การขຌาถึงสิไงจ าป็น
พืๅนฐาน 
      3) การขຌาหาละติดตามผูຌถือบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ทุกคนทีไมีรายเดຌตไ ากวา 
30,000 บาท ละอยู฿นวัยรงงานพืไอ฿หຌ
มีรายเดຌพิไมขึๅน พียงพอตอการด ารงชีพ
รวมทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌถือบัตรสวัสดิการกลุม 
อืไน โ ขຌารวมการพัฒนาตนองเดຌดยสมัคร
฿จ 
     4) การบูรณาการการกຌเขปัญหาความ
ยากจนละความหลืไอมลๅ าจากกระทรวง 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองบบบใดสรใจ
ดยมีครงการพืไอรองรับมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการ฿นทุกมิติ 
รวมกวา 34 ครงการจากความรวมมือละ
การสนบัสนนุจากหนวยงานรฐั อยางนຌอย 
13 หนวยงาน (6 กระทรวง 3 ธนาคาร 
2 กองทุน ละ 2 หนวยงาน) 

 
2. ครงสรຌางการด านินการบูรณาการความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน ฿นรูปบบคณะกรรมการ     
พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายกีไยวกับครงสรຌางการด านินงานละผูຌทีไมีบทบาทกีไยวขຌองกับ
กลุมปງาหมาย 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

บูรณาการความรวมมือ
ระหวางหลายหนวยงาน 
฿นรูปบบคณะกรรมการ 

ครงสรຌางการด านินงาน 4 ครงสรຌาง
หลัก ประกอบดຌวย 
1) คณะกรรมการนยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
(คนส.) 
2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐประจ าจังหวัด 
(คอจ.) 
4) คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐประจ าอ าภอ 
หรือ ทีมหมอประชารัฐสุข฿จ 

วิธีการ 
     วิทยากรหลักชีๅจงวา มี฿ครท างาน
รวมกันบຌาง ดยสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับ
ครงสรຌางการด านินงาน ซึไงประกอบดຌวย 
4 ครงสรຌางหลัก ดังนีๅ 
     1) คณะกรรมการนยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
(คนส.) ท าหนຌาทีไก าหนดนยบาย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ 
     2) คณะอนุกรรมการติดตามการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหง
รัฐ (คอต.) ท าหนຌาทีไติดตามความคืบหนຌา



 ๎์  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

(ทีม ปรจ.) ละผลการด านินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายบุคคล 
     3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐประจ า
จังหวัด (คอจ.) ท าหนຌาทีไตงตัๅง ก ากับดูล 
ละก าหนดนวทางการปฏิบัติงาน ละ
การลงพืๅนทีไของคณะท างานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐประจ าอ าภอ 
ละมอบหมายละประสานหนวยงาน 
ทีไกีไยวขຌองพืไอด านินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตรายบุคคล 
     4) คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐประจ าอ าภอ 
หรือทีมหมอประชารัฐสุข฿จ (ทีม ปรจ.) 
ประกอบดຌวย คณะท างานระดับอ าภอ ละ
ผูຌดูลผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ (AO) ซึไงท า
หนຌาทีไดูลละ฿หຌค านะน ากผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌอง
ตามความจ าป็นของตละบุคคล 
ดยการสัมภาษณ์ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ
รายบุคคล พืไอวิคราะห์สภาพปัญหา 
สอบถามความประสงค์ ชน การท างาน 
การฝຄกอบรมอาชีพ ป็นตຌน ดย AO 
ตຌองรับผิดชอบดูลผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
ตละราย ตัๅงตริไมตຌนกระบวนการ
วิคราะห์ ละติดตามพืไอ฿หຌทราบวา ผูຌมี
บัตรสวัสดิการหงรัฐรายนัๅน มีการพัฒนา
อยางเร หรือมีคุณภาพชีวิตดีขึๅนหรือเม
พียง฿ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๎ํ  

 

3. ครงการพืไอรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายละ
ผูຌกีไยวขຌองกับมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐตามความจ าป็นอยาง       
รอบดຌาน (4 มิติ) 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

เดຌครงการหรือกิจกรรม 
ซึไงบูรณาการครงการจาก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
หลายมิติ ละบรรจุเวຌ฿น
ผนชุมชน หรือ
ผนพัฒนาหมูบຌาน สูการ
ป็นชุมชนอยูดีมีสุข 

ครงการพืไอรองรับมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 4 มิต ิประกอบดຌวย 
มิติทีไ 1 การมีงานท า 
มิติทีไ 2 การฝຄกอบรมอาชีพละ
การศึกษา 
มิติทีไ 3 การขຌาถึงหลงงินทุน฿นระบบ 
มิติทีไ 4 การขຌาถึงสิไงจ าป็นพืๅนฐาน  

วิธีการ 
     วิทยากรหลักชีๅจงวา มีครงการ
อะเรบຌางทีไจะ฿หຌผูຌมีรายเดຌนຌอย สรຌาง
ความขຌา฿จกีไยวกับครงการพืไอรองรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ซึไงป็น
การบูรณาการครงการจากหนวยงาน 
ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌการพัฒนาผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐป็นเปอยางมีอกภาพ 
ละมีความครบถຌวนสมบูรณ์ ดยป็น
ครงการทีไเดຌรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตาง โ ชน กระทรวงมหาดเทย, กระทรวง
รงงาน, กระทรวงกษตรละสหกรณ์, 
กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการพัฒนา
สังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ป็นตຌน  
ดยมีครงการพืไอรองรับ จ านกตามมิติ                
ตาง โ ดังนีๅ 
     1) มิติทีไ 1 การมีงานท า ชน 
การจัดหางาน฿นประทศละตางประทศ 
ดยกระทรวงรงงาน ครงการฟรนเชส์
สรຌางอาชีพพืไอผูຌมีรายเดຌนຌอย ดยกระทรวง
พาณิชย์ ครงการตลาดประชารัฐ 
ดยกระทรวงมหาดเทย ป็นตຌน 
     2) มิติทีไ 2 การฝึกอบรมอาชีพละ
การศึกษา ชน ครงการฝຄกอาชีพรงดวน
อนกประสงค์ (ชางชุมชน) ดยกระทรวง
รงงาน, ครงการพิไมทักษะอาชีพก
กษตรกรผูຌลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ                       
ดยกระทรวงกษตรละสหกรณ์, ครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน ดยธนาคารออมสิน 
(ธ.ออมสิน), ครงการ฿หຌความรูຌทางการงิน
กกษตรกรลูกคຌาผูຌมีรายเดຌนຌอย 
ทีไลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ ป 2560 
ดยธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์
การกษตร (ธ.ก.ส.) ป็นตຌน 
 



 ๎๎  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

     3) มิติทีไ 3 การขຌาถึงหลงงินทุน 

฿นระบบ ชน ครงการสินชืไอพืไอพัฒนา
อาชีพของผูຌมีรายเดຌนຌอยทีไลงทะบียน 
พืไอสวัสดิการหงรัฐ ดย ธ.ก.ส., ครงการ
สินชืไอผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการ
สินชืไอธุรกิจฟรนเชส์ ครงการสินชืไอ 
Street Food ดย ธ.ออมสิน ป็นตຌน 
     4) มิติทีไ 4 การขຌาถึงสิไงจ าป็น
พืๅนฐาน ชน ครงการ฿หຌกูຌยืมงินจาก
กองทุนงิน฿หຌกูຌยืมพืไอการศึกษา (กยศ.) 
ครงการสินชืไอทีไอยูอาศัยพืไอสวัสดิการ
หงรัฐดยธนาคารอาคารสงคราะห์ 
ละกระทรวงการคลัง การออมพืไอ 
การกษียณอายุส าหรับรงงานนอกระบบ 
ดยกองทุนการออมหงชาติ ทัๅงนีๅ ครงการ
ดังกลาวขຌางตຌน สามารถ฿หຌการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐเดຌอยางนຌอย 4,695,407 
คน นอกจากนีๅ หนวยงานของรัฐตาง โ 
สามารถสนอครงการพืไอรองรับมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พิไมติมเดຌ ละ
ครงการตาง โ อาจมีการปลีไยนปลง
พืไอ฿หຌมีความหมาะสมสอดคลຌองกับ 
ความจ าป็น฿นการพัฒนาผูຌมีบัตรสวัสดิการ
หงรัฐดยความหในชอบของ คอต. 
     นอกจากนีๅ ความตຌองการปัจจัยพืๅนฐาน
ทีไกีไยวกับหมูบຌาน/ชุมชน กใ฿หຌบรรจุ 
ลง฿นผนพัฒนาหมูบຌาน/ผนชุมชนดຌวย 

 

๐. มาตรการสงสริม฿หຌพัฒนาตนอง พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายกีไยวกับมาตรการสงสริม
฿หຌพัฒนาตนอง 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

1. สรຌางความขຌา฿จวา       
- ท าเมตຌองพัฒนาตนอง  
- จะตຌองพัฒนาตนอง
อยางเร  
- ลຌวจะเดຌอะเรจาก 

การพัฒนาตนอง 

มาตรการสงสริม฿หຌพัฒนาตนอง  
 
 

วิธีการ 
     วิทยากรหลักชีๅจงวา ถຌาอยากเดຌ 
ตຌองพัฒนาตัวอง สรຌางความขຌา฿จ
กีไยวกับมาตรการสงสริม฿หຌพัฒนาตนอง 
ซึไงผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐทีไสดงความ
ประสงค์จะพัฒนาตนอง฿นบบประมิน



 ๎๏  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

2. ปງาหมายชุมชนอยูดี 
มีสุข 

    : พัฒนาความป็นอยู 
    : พัฒนาอาชีพละ
รายเดຌ 
 

 

ละมนูการพัฒนารายบุคคลจะเดຌรับวงงิน
คาซืๅอสินคຌาอุปภคบริภคทีไจ าป็น สินคຌา
พืไอการศึกษาละวัตถุดิบพืไอกษตรกรรม
จากรຌานธงฟງาประชารัฐละรຌานอืไน โ 
ทีไกระทรวงพาณิชย์ก าหนดตามนวทาง
ประชารัฐสวัสดิการพิไมติม ดยจะริไม
เดຌรับ฿นดือนถัดเปหลังจากดือนทีไสดง
ความประสงค ์จนถึงดือน ธันวาคม 2561  
ดยจะเดຌรับวงงิน ดังนีๅ 
     1) ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ทีไมีรายเดຌ
เมกิน 30,000 บาท ฿นป 2559 
จะเดຌรับวงงินพิไมติม จ านวน 200 บาท/
คน/ดือน 

     2) ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ทีไมีรายเดຌ
สูงกวา 30,000 บาท ฿นป 2559 
จะเดຌรับวงงินพิไมติม จ านวน 100 บาท/
คน/ดือน ละยังป็นปງาหมาย฿นการ
พัฒนาความป็นอยู ละพัฒนาอาชีพ 
ละรายเดຌดຌวย 

 

 ผลผลิตละการประมินผล 

  ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐเดຌรับการวินิจฉัยจากทีม AO ละเดຌรับการสงสริม฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
 

กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ 
  1) ทีม ปรจ. ควรลงพืๅนทีไยีไยมครัวรือนผูຌมีรายเดຌนຌอยกอนวันจัดวทีครัๅงทีไ  1 พืไอสอบถามสารทุกข์ 
สุขดิบ ละหในสภาพความป็นอยูทีไทຌจริงของผูຌมีรายเดຌนຌอย  
  2) ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ต าบลประสานขຌอมูลกับทีม ปรจ. อ าภอ ฿หຌเดຌขຌอมูลผูຌทีไลงทะบียนลຌว ผูຌทีไยัง
เมลงทะบียน ละตຌองเปยีไยมถึงบຌาน พืไอจຌง฿หຌผูຌน าหมูบຌาน/ชุมชน ชิญกลุมปງาหมายขຌารวมวที หรือ      
นัดหมาย฿หຌมาลงทะบียนพิไมติมทีไบริวณการจัดวทีกับทีม ปรจ. อ าภอ 
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 ชมชนอยดมสข 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  การ฿หຌหมูบຌาน/ชุมชน ฿ชຌผนหมูบຌาน/ชุมชน พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน                
ดยสามารถจัดล าดับความส าคัญรองรับผนงานครงการจากงบประมาณของรัฐบาลหรือจาก
หนวยงานราชการ รวมทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿ชຌกຌเขปัญหาของประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌตรง        
ตามความตຌองการของประชาชนมากทีไสุด ละสนับสนุนสงสริมการสรຌางอาชีพละรายเดຌ฿หຌประชาชน   
ดยมีชุดปฏิบัติการต าบลลงพืๅนทีไป็นพีไลีๅยง฿นการจัดท าผน ละรวมประชุมประชาคมหมูบຌาน               
รืไองการจัดท าผนพัฒนาหมูบຌาน 

 . วตถปร สงค์ 
 พืไอ฿หຌหมูบຌาน/ชุมชนมคีวามขຌา฿จ฿นกระบวนการผนพัฒนาหมูบຌาน/ผนชุมชน 

 พืไอ฿หຌหมูบຌาน/ชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรม/ครงการทีไสอดคลຌองกับปัญหา               
ละความตຌองการรองรับผนงานครงการงบประมาณของรัฐบาล หนวยงานราชการ ละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน  
 . หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  

 กระทรวงมหาดเทย (พช.จังหวัด/อ าภอ/องคก์รปกครองสวนทຌองถิไน) 
 กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา (ทองทีไยวจังหวัด) 
 กองทุนหมูบຌานละชุมชนมือง 

 กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (กษตรฯ จังหวัด) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) 
 กระทรวงพาณชิย์ (พาณชิย์จังหวัด) 
 ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 . ขอบ ขตของ นอห    
 ความส าคัญของการจัดท าผนพัฒนาหมูบຌาน/ผนชุมชน 

 การวิคราะห ์ละสังคราะหป์ัญหา/ความตຌองการของหมูบຌาน/ชุมชน ตามหลัก 

ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

 การก าหนดกิจกรรม/ครงการทีไ  ชืไอมยงกับปัญหาละความตຌองการ                     
สนอหนวยงานทีไมีงบประมาณพิจารณา ชน ครงการดຌานการกษตร สนอ฿หຌกระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ ครงการดຌานการทองทีไยวชุมชน ละ OTOP สนอ฿หຌกรมการพัฒนาชุมชน หากมีครงการ฿ด
ทีไเมตรงกับภารกิจของหนวยงาน฿ด฿หຌสนอ฿หຌกองทุนหมูบຌานละชุมชนมือง ป็นตຌน 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ต าบลประสานรวมกับ อปท./คณะกรรมการหมูบຌาน/หนวยงานอืไน โ 
จัดท าผนงาน/ครงการดยยึดผลจากการประชาคม ละเมควรลงเปจัดวทีประชาคมซๅ าซຌอน 
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หัวขຌอ 03  ชุมชนอยูดีมสีุข 
 

ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ํ. ความส าคัญ
ของการจัดท า
ผนพัฒนา
หมูบຌาน/ผน
ชุมชน 

 

 

พืไอท า฿หຌหมูบຌาน/
ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
จัดท าผนพัฒนา
หมูบຌาน/ผนชุมชน 

 

- ประดในปัญหาตาง โ ละ
ปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดปัญหา
หลานัๅน ซึไงป็นการกระตุຌน 
฿หຌกลุมปງาหมายตัๅงค าถาม 
ละตระหนักถึงความส าคัญ 
ทีไตຌองก าหนดกิจกรรม/ครงการ 
ทีไสอดคลຌองกับปัญหา/ความ
ตຌองการละการจัดท าผน 
พัฒนาหมูบຌาน/ผนชุมชน 

 

ํ.ํ วิทยากรหลักกริไนน าริไมตຌนวที 
ดยการหยิบยกหตุการณ์ทีไกีไยวกับ
การด านินครงการทีไประสบ
ความส ารใจหรือเมประสบความส ารใจ 
มุงนຌนกิจกรรม/ครงการ฿นพืๅนทีไ
฿กลຌคียง สนับสนุน฿หຌผูຌขຌารวมวที
ขຌา฿จเดຌงาย ละเมน าเปสู 
ความขัดยຌงระหวางผูຌขຌารวมวที 
ชน การกຌปัญหาครงสรຌางพืๅนฐาน 
การพัฒนาอาชีพ ละการกຌเขปัญหา 
ยาสพติด ฯลฯ ดยปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌขຌารวมวทีสดงความคิดหใน 
ดยตัๅงค าถามวา จากหตุการณ์หรือ
กรณีดังกลาว ทานคิดวา อะเรป็น
หตุปัจจัยทีไท า฿หຌกิดปัญหาหรือ
ความส ารใจหลานัๅน ลຌว฿หຌ
วิทยากรรับฟังความคิดหในจาก
ผูຌขຌารวมวที จนพอสมควร  
ํ.2 มืไอบรรยากาศการลกปลีไยน/
สนอความคิดหในป็นเปดຌวยดี 
฿หຌวิทยากรกลาวน าพืไอขຌาสูการสรຌาง
ความตระหนักถึงความจ าป็นทีไตຌอง 
มีการก าหนดกิจกรรม/ครงการ 
ทีไสอดคลຌองกับปัญหาละ 
ความตຌองการทีไทຌจริง ชืไอมยงสู 
การจัดท าผนพัฒนาหมูบຌาน/ผน
ชุมชน ดຌวยประยคทีไวา ทุกทานคย
คิดหรือเมวา หตุการณ์หรือกรณี
ดังกลาวนัๅน อาจจะกิดขึๅน฿น
หมูบຌาน/ชุมชนของรา หากตຌอง
ผชิญหนຌา หรือตกอยู฿นสถานการณ์
หลานัๅน ทานจะรวมมือกันพืไอ
หาทางออก หรือวิธีการรับมือกับ
สถานการณ์หลานัๅน เดຌหรือเม ละ
จะท าอยางเร ทัๅงนีๅ ฿หຌวิทยากรผูຌชวย
ป็นผูຌจดบันทึก ละกใบประดใน 
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ความคิดหในจากวทีลง฿นกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
 
สืไอ/อุปกรณ์ 
- ตัวอยางทีไสดงถึงหตุการณ์ 
ทีไกีไยวกับการด านินครงการทีไประสบ
ความส ารใจหรือเมประสบความส ารใจ  
- กระดาษฟลิปชาร์ต ละปากกาคมี/
บัตรค า 

2. การวิคราะห์ 
ละสังคราะห์
ปัญหา/ความ
ตຌองการของ
หมูบຌาน/ชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจ
พอพียง 
 

พืไอท า฿หຌหมูบຌาน/
ชุมชนสามารถ
วิคราะห์ สังคราะห์
ชืไอมยงขຌอมูลสูการ
ก าหนดกิจกรรม/
ครงการทีไสอดคลຌอง
กับปัญหาละความ
ตຌองการตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง 

- การวิคราะห์ ละสังคราะห์
ขຌอมูลหมูบຌาน/ชุมชน 
- การก าหนดกิจกรรม/ครงการ
ทีไชืไอมยงกับปัญหา/ความ
ตຌองการของหมูบຌาน/ชุมชน 

๎.ํ วิทยากรหลักกลาวน าพืไอขຌาสู
การวิคราะห์ ละสังคราะห์ขຌอมูล
หมูบຌาน/ชุมชน ดย฿หຌผูຌขຌารวมวที 
สดงความคิดหใน ดยตัๅงค าถามวา 
ทานคิดวาหมูบຌานทานมีปัญหา
อะเรบຌาง (วิทยากรกระตุຌนการ
น าสนอป็นดຌาน โ) 
วิทยากรหลัก฿หຌวลาผูຌขຌาอบรมคิด
ชัไวขณะ (เมกิน ๏ นาที) ลຌวดิน 
สุมถามความคิดหในพรຌอมหตุผล
จาะลึกป็นรายคน รวมทัๅงวิทยากร
ผูຌชวยป็นผูຌจดบันทึก ละกใบประดใน
ความคิดหในจากวทีลง฿นกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต   
2.2 วิทยากรหลักน าผลสรุปของการ
จัดกใบขຌอมูลระดับหมูบຌาน อาทิ ขຌอมูล
ดຌานการกษตร ศรษฐกิจ สังคมละ
คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ละสาธารณสุข ฯลฯ 
(ซึไงทมีขับคลืไอนฯ ระดับต าบลตຌองจัด
วทีพูดคุย สรุปขຌอมูลรวมกันกอน
น าขຌาวทีประชาคม ดยมุงนຌนขຌอมูล
ทีไสะทຌอนปัญหา฿นภาพรวม) รวมทัๅง
น าขຌอมูลสรุปภาพรวมความตຌองการ
พัฒนาตาม 4 มิติ ทีไทีมหมอ 

ประชารัฐสุข฿จ (ทีม ปรจ.) เดຌ
สอบถามจากผูຌมีบัตรสวัสดิการหง
รัฐ มาน าสนอ฿หຌประชาชน฿นวที 
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

เดຌรับทราบ พรຌอมทัๅงชวนคิดตาม 
ละตัๅงค าถามวา  
ทานคิดวาจะมีวิธีการกຌเขหรือ 

ท า฿หຌผานกณฑ์จากขຌอมูลตาม 

ขຌอ 2.1 - 2.2 อยางเรเดຌบຌาง  
วิทยากรหลัก฿หຌวลาผูຌขຌาอบรมคิด
ชัไวขณะ (เมกิน ๏ นาที) ลຌวดิน 
สุมถามความคิดหในพรຌอมหตุผล
จาะลึกป็นรายคน รวมทัๅง฿หຌวิทยากร
ผูຌชวยป็นผูຌจดบันทึก ละกใบประดใน
ความคิดหในจากวทีลง฿นกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต   
2.3 วิทยากรหลักชวนคิดตอ 
฿นประดในของการคຌนหา 
ความตຌองการดยตัๅงค าถามวา ทาน
คิดวาหมูบຌานทานตຌองพัฒนา/
ปรับปรุง/กຌเขอะเรบຌาง 
วิทยากรหลัก฿หຌวลาผูຌขຌาอบรมคิด
ชัไวขณะ (เมกิน ๏ นาที) ลຌวดิน 
สุมถามความคิดหในพรຌอมหตุผล
จาะลึกป็นรายคน รวมทัๅง฿หຌวิทยากร
ผูຌชวยป็นผูຌจดบันทึก ละกใบประดใน
ความคิดหในจากวทีลง฿นกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต   
2.4 วิทยากรสอบถาม฿นทีไประชุมวา 
มี฿ครจะพิไมติมประดในสวนเหนบຌาง
หรือเม (ถຌาเมมี ฿หຌขอมติทีไประชุมพืไอ
เปสูขัๅนตอนตอเป) 
 

สืไอ/อุปกรณ์ 
- กระดาษฟลิปชาร์ต ละปากกาคมี/
บัตรค า 
- ผนพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีอยูลຌว
฿นหมูบຌาน/ชุมชน 
- ขຌอมูลตาง โ ทีไหมูบຌาน/ชุมชน มีอยู
ลຌว อาทิ ขຌอมูล จปฐ. กชช.2 ค. ละ
ขຌอมูลหลงนๅ า ป็นตຌน 
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

๏. การก าหนด
กิจกรรม/
ครงการ 
ทีไชืไอมยงกับ
ปัญหาละความ
ตຌองการ 
 
 
 
 
 
 
 

พืไอท า฿หຌหมูบຌาน/
ชุมชนสามารถ
ก าหนดกิจกรรม/
ครงการทีไสอดคลຌอง
กับปัญหาละ 
ความตຌองการรองรับ
ผนงานครงการ 
งบประมาณของ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ป็นผูຌรับผิดชอบ ชน 
ครงการดຌาน
การกษตร สนอ฿หຌ
กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ ครงการ
ดຌานการทองทีไยว
ชุมชน ละ OTOP 

สนอ฿หຌกรมการ
พัฒนาชุมชน หากมี
ครงการ฿ดทีไเมตรง
กับภารกิจของ
หนวยงาน฿ด               
฿หຌสนอ฿หຌกองทุน
หมูบຌานละชุมชน
มือง ป็นตຌน  
 

การก าหนดกิจกรรม/ครงการ 
ทีไชืไอมยงกับปัญหา/ความ
ตຌองการของหมูบຌาน/ชุมชน 
เดຌก 
- การพัฒนาชิงพืๅนทีไ การขຌาถึง
หลงงินทุน การพัฒนาอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
หลงทองทีไยว สຌนทาง
ทองทีไยวชุมชน (กรมการ
พัฒนาชุมชน)  
- การปฏิรูปภาคการผลิต                
ลดตຌนทุนการสรຌางมูลคาพิไม 
การสรຌางตลาด฿หม                    
ภาคกษตรกร (กระทรวงกษตร
ละสหกรณ์) 
- กองทุนหมูบຌานละชุมชน
มือง 

3.1 วิทยากรหลักกริไนน าขຌาสู 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ละความตຌองการ ดยกลาวน าพืไอ฿หຌ
ผูຌขຌารวมวทีเดຌคิดตามรวมกันวา 
จากทีไทุกทานเดຌรวมกันบอกลาถึง
ปัญหา/ความตຌองการของหมูบຌาน/
ชุมชน ละเดຌสรุปอยูบนกระดานนีๅ 
จากนีๅขอ฿หຌทุกทานเดຌรวมกัน
พิจารณาวา ปัญหา/ความตຌองการ฿ด
มีความจ าป็นรงดวนทีไตຌองเดຌรับการ
กຌเขกอนล าดับรก ละควร 
จะจัดท ากิจกรรม/ครงการอะเรดี 
(นຌนการคຌนหากิจกรรม/ครงการ
฿นชวง 6 ดือนนีๅ รวมดຌวย) ราควรท า
อง (มุงนຌนการสรຌางความรวมมือจาก 
จิตอาสา฿นพืๅนทีไ อาทิ การจัดการขยะ
฿นครัวรือน/ชุมชน การปງองกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด ฯลฯ) ท ารวม 
หรือขอรับการสนับสนุน (ท า฿หຌ) 
ดยขอ฿หຌทานพิจารณาวาปัญหา/
ความตຌองการทีไทานจะลือกท านัๅน
ตຌองป็นปัญหา/ความตຌองการของ
สวนรวมเม฿ชของบุคคล฿ดบุคคล
หนึไง (฿นชวงนีๅวิทยากรหลักปิด
อกาส฿หຌผูຌทนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿นวท ีเดຌชวยติมตใมหรือ 

฿หຌค าปรึกษา฿นรืไองการด านิน
ครงการทัๅง฿นรืไองวิชาการ 
งบประมาณ ละวัสดุ/อุปกรณ์) 
วิทยากรหลัก฿หຌวลาผูຌขຌาอบรมคิด
ชัไวขณะ (เมกิน ๏ นาที) ลຌวดิน 
สุมสอบถามความคิดหในพรຌอมหตุผล
จาะลึกป็นรายคน รวมทัๅง฿หຌวิทยากร
ผูຌชวยป็นผูຌจดบันทึก ละกใบประดใน
ความคิดหในจากวทีลง฿นกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต   
3.2 วิทยากรหลักกริไนน าชืไอมยง 
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ผลจากกิจกรรม฿นขຌอ 3.1 มาสู 
การก าหนดความรับผิดชอบ฿นการ
ขับคลืไอนกิจกรรม/ครงการพืไอกຌเข
ปัญหา/ความตຌองการของหมูบຌาน/
ชุมชน ดยตัๅงค าถาม฿หຌประชาชน 
฿นวทีเดຌคิดตามรวมกันวา อยากหใน
หมูบຌาน/ชุมชนป็นอยางเร฿นอนาคต 
ละตຌองท าอะเรบຌาง/สมาชิก 

฿นหมูบຌาน/ชุมชนจะชวยอะเรจึงจะ
ท า฿หຌสิไงทีไตຌองการหรือคาดหวังป็น
จริง พรຌอมทัๅง฿หຌผูຌขຌารวมวทีชวยกัน
สนอผูຌรับผิดชอบ฿นการประสาน 
การด านนิกิจกรรม/ครงการ  
3.3 วิทยากรหลักชืไอมยงภารกิจ
ตอเปวา หลังจากเดຌขຌอสรุปจากการ
วิคราะห์ ละสังคราะห์ปัญหา/ความ
ตຌองการมาสูการก าหนดกิจกรรม/
ครงการของหมูบຌาน/ชุมชน จึงขอ฿หຌ
คณะกรรมการหมูบຌาน/ชุมชนน า
ขຌอมูลทีไเดຌทัๅงหมดนีๅ เปประชุมพืไอ 

ยกรางผนพัฒนาหมูบຌาน/ผน
ชุมชน ลຌวน ารางดังกลาว 

มาน าสนอ฿นวทีประชาคมครัๅงทีไ 2 
พืไอ฿หຌประชาชน฿นหมูบຌาน/ชุมชน 
เดຌประชาพิจารณ์ละรับรอง 
พืไอประกาศ฿ชຌตอเป 
 
สืไอ/อุปกรณ์ 
- กระดาษฟลิปชาร์ต ละปากกาคมี/
บัตรค า 
- คูมือ กม./บบฟอร์มตาง โ ฿นคูมือ 
กม. 

 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

หมูบຌาน/ชุมชนมีความขຌา฿จละหในความส าคัญของการจัดท าผนพัฒนาหมูบຌาน/ผนชุมชน ละ
สามารถก าหนดกิจกรรม/ครงการทีไสอดคลຌองกับปัญหาละความตຌองการพืไอสนอหนวยงานราชการ                   
ทีไกีไยวขຌองป็นผูຌรับผิดชอบ ชน ครงการดຌานการกษตร สนอ฿หຌกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ครงการ
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ดຌานการทองทีไยวชุมชน ละ OTOP สนอ฿หຌกรมการพัฒนาชุมชน หากมีครงการ฿ดทีไเมตรงกับภารกิจ
ของหนวยงาน฿ด ฿หຌสนอ฿หຌกองทุนหมูบຌานละชุมชนมือง ป็นตຌน 

 

หมายหตุ : ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ต าบลประสานคณะกรรมการหมูบຌาน ซึไงป็นกลุมปງาหมายหลัก ขຌารวมวที
ละประสาน อปท. หรือหนวยงานอืไน โ ทีไมีผนทีไตຌองประชาคมพืไอจัดท าผนงาน/ครงการตามภารกิจของ
หนวยงาน฿หຌมารวมวที พืไอด านินการเปพรຌอมกัน ละยึดผลจากการประชาคมครัๅงนีๅ เมควรลงเปจัดวที
ซๅ าซຌอน 
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 วถ ทยวถพอ พยง 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  การด านินชีวิตตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอ พียงเดຌดຌวยตนองตຌองผาน
กระบวนการส าคัญ คือ ํ) สรຌางความรูຌจากประสบการณ์จริง (สรຌางความรูຌ) พืไอ฿หຌกลุมป้าหมายหใน
ความส าคัญของการด านินชีวติตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ๎) ทบทวนความรูຌ/สะทຌอนความคิด 
พืไอการวิคราะห์ตนองตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ๏) สรຌางขຌอมูลสรุปองค์ความรูຌ/สังคราะห์
ความรูຌ (ก าหนดกรอบชีวิต) พืไอการปรับปลีไยนกรอบความคิดตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง               
(๏ หวง ๎ งืไอนเข) ละหลักการทรงงานของ฿นหลวงรัชกาลทีไ ๕ ๐) วางผนพืไอน าความรูຌเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นชีวติจรงิ  
 

 . วตถปร สงค์ 
 พืไอ฿หຌกลุมป้าหมายกิดความขຌา฿จ฿นหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 พืไอ฿หຌกลุมป้าหมายสามารถก าหนดบบผนการด านินชีวติตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเดຌดຌวยตนอง 

 

 . หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงมหาดเทย (พช.จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน) 
 ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
 ความส าคัญของการด านินชีวติตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 การวิคราะหต์นองตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 การปรับปลีไยนกรอบความคิด (Mindset) ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 การปรับปลีไยนบบผนการด านินชีวติตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  หนวยงานราชการทีไกีไยวขຌองหรอืองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน าหลักสูตรนีๅเป฿ชຌ฿นการ
จัดวทีทีไ กีไยวกับการสงสริมการนຌอมน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเปสูการปฏิบัติจนป็น                
วิถีชีวติ (SEP : Way of Life) 
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หัวขຌอ 04  วิถีเทยวิถีพอพียง 
 

ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ํ. ความส าคัญ
ของการด านิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 

พืไอท า฿หຌ
กลุมปງาหมาย
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ด านินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 

- ประดในปัญหาตาง โ ละ
ปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดปัญหา
หลานัๅน ซึไงป็นการกระตุຌน฿หຌ
กลุมปງาหมายตัๅงค าถามละ
ตระหนักถึงความส าคัญทีไตຌอง
ด านินชีวิตตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 
- ประวัติของบุคคลทีได านิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ซึไงสดง฿หຌหในถึง 
การปลีไยนปลง฿นทางทีไดีขึๅน 

 

วิธีการ 
     วิทยากรหลักชีๅจงกอนขຌาสู
กระบวนการ วิถีเทยวิถีพอพียง 
ดยยังเมตຌองมีการจดประดใน วา 
กิดอะเรขึๅน฿นวันทีไ 13 ตุลาคม 
2559 ละปຂดคลิปวีดิอ ราจะ
ขຌมขใง พืไอ฿นหลวงรัชการทีไ 9 ละ
ขຌาสูบทรียน 
     Act รียนรูຌจากประสบการณ์จริง 
(สรຌางความรูຌ) 
ํ.ํ วิทยากรหลักกริไนน าริไมตຌนวที 
ดยการหยิบยกหตุการณ์ปัจจุบัน ชน 
ปัญหายาสพติด/ปัญหาสังคม/
คานิยม/ปัญหาทางศรษฐกิจ ดย 
ปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมวทีสดง 
ความคิดหในดยตัๅงค าถามวา  
จากหตุการณ์หรือกรณีดังกลาว 
ทานคิดวา ก าลังกิดอะเรขึๅนกับบຌาน
รา มืองรา ลຌว฿หຌวิทยากรรับฟัง
ความคิดหในจากผูຌขຌารวมวที ดย 
ยังเมตຌองจดประดใน  
ํ.๎ หลังจากทีไเดຌรับฟังความหในจาก
ขຌอ ํ.ํ พอสมควรลຌว ฿หຌวิทยากร 
ตัๅงค าถามจาะประดในลงเปอีกวา 
อะเรป็นหตุปัจจัยทีไท า฿หຌกิด
ปัญหาหลานัๅน  
ํ.๏ มืไอบรรยากาศการลกปลีไยน/
สนอความคิดหในป็นเปดຌวยดี 
฿หຌวิทยากรกลาวน าพืไอขຌาสูวีดิทัศน์
ทางรอดของชีวิต/พลิกชีวิต พลิก
ชีวิต฿หม บังอร เชยสนา หรือ 
คลิป ลุงนิล พลิกชีวิตดຌวย
ศรษฐกิจพอพียง ดยกลาวประยค
ทีไวา ทุกทานคยคิดหรือเมวา 
หตุการณ์หรือกรณีดังกลาวนัๅน 



 ๏๏  

 

ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

อาจจะกิดขึๅน฿นหมูบຌาน/ชุมชนของ
รา หากราตຌองผชิญหนຌา หรือ 

ตกอยู฿นสถานการณ์หลานัๅน ดยทีไ
ราเมอาจหลีกลีไยงเดຌ ทานจะมี
ทางออก หรือวิธีการรับมือกับ
สถานการณ์หลานัๅนอยางเร 
     วิทยากรหยุดพูดชัไวขณะละกลาว
ตอเปวา อาละครับ/คะ หลังจากนีๅ 
ทุกทานจะเดຌชมรืไองราวชีวิตของ
ผูຌหญิงคนหนึไง ทีไชวงหนึไงของชีวิต
ตຌองผชิญ กับความทุกข์ยาก ล าบาก
อยางสนสาหัส ถึงขัๅนกิดวิกฤต 

฿นชีวิตหลายครัๅง กระผม/ดิฉัน 

อยาก฿หຌทุกทานเดຌติดตามรืไองราว
ของธอผานวีดิทัศน์ทีไทุกทานจะเดຌ
รับชมตอเปนีๅ ลຌวรามาคอยดูกันวา 
ธอจะสามารถหาทางออกเดຌหรือเม 
อยางเร สามารถรับชมเดຌ ณ บัดนีๅ 
     หลังจากจบวีดีทัศน์ ฿หຌวิทยากร
ลารืไองราวของคุณบังอรพิไมติม 
(ดยนຌนเปทีไชวงกอนจะปรับปลีไยน
ชีวิต) 
ํ.๐ วิทยากรหลักตัๅงค าถาม ทาน
หในอะเรหรือเดຌอะเรจากการชม 

วีดิทัศน์ของคุณบังอร เชยสนา บຌาง
ครับ/คะ พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมวทีเดຌสดง
ความคิดหใน 
     ทัๅงนีๅ ฿หຌวิทยากรผูຌชวยปน็ผูຌจด
บันทึก ละกใบประดในความคิดหใน
จากวที ลง฿นภาพวาดรูปคน ดย
อวัยวะสวน หัว บันทึกประดใน 
ทีไป็นความคิด/มุมมอง มือ บันทึก
รืไองประดในทีไป็นวิธีการท า วิธีปฏิบัติ 
ทຌา บันทึกประดในทีไป็นความ
คิดหในกีไยวกับการพียรพยายาม/การ
ดินทางของชีวิต/การกຌาวขຌามปัญหา/
อุปสรรค หัว฿จ บันทึกความคิดหใน
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

กีไยวกับ฿จสูຌ/฿จทีไเมยอมพຌ 
   
สืไอ 
- ภาพขาวทีไสดงถึงปัญหาตาง โ 
ทีไกิดขึๅน฿นสังคม 

- วีดิทัศน์ประวัติชีวิตคุณบังอร 
- Model รูปคน 

2. การวิคราะห์
ตนองตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
 

พืไอท า฿หຌ
กลุมปງาหมายขຌา฿จ
หลักการด านินชีวิต
ของตนอง฿นปัจจุบัน 
ละคຌนหาบบผน 
การด านินชีวิต 
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

บบผนการด านินชีวิตตาม
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ตามบุคคลตัวอยาง 

วิธีการ 
     Reflect ทบทวนความรูຌ/สะทຌอน
ความคิด 
๎.ํ วิทยากรหลักน ารูปภาพพรຌอม
ความหในจากกรณีศึกษาคุณบังอร 
เชยสนา ตามขຌอ ํ.๏ มาสรຌาง 
การรียนรูຌ ดย฿หຌผูຌขຌารวมวทีสดง
ความคิดหในตามประดใน ดังนีๅ 
จากทีไทานเดຌหในหรือเดຌรียนรูຌ 
วิถีชีวิต (หัว/มือ/ทຌา/หัว฿จ) ของ
คุณบังอรลຌว ถຌาหากคุณบังอร 

มาวันนีๅ ลຌวถามทานวา ถຌาจะท า฿หຌ
ชีวิตของคุณบังอรดีขึๅนยิไงกวานีๅ 
จะตຌองมีอะเรอีกบຌาง 

     วิทยากรหลัก฿หຌวลาผูຌขຌาอบรมคิด
ชัไวขณะ (เมกิน ๏ นาที) ลຌวดิน 
สุมถามความคิดหในพรຌอมหตุผล
จาะลึกป็นรายคน  
๎.๎ วิทยากรหลักสรุปผลทีไเดຌจากการ
สดงความคิดหใน ลงรูปภาพของ 
คุณบังอร 
 

สืไอ  
Model รูปคน 

๏. การปรับ 
ปลีไยนกรอบ
ความคิด 
(Mindset) ตาม
หลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

พืไอปรับปลีไยน
กรอบความคิด 
(Mindset) ตามหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
(3 หวง 2 งืไอนเข) ละ
หลักการทรงงานของ฿นหลวง
รัชกาลทีไ 9 

วิธีการ 
     Conceptualize การสรຌางขຌอมูล
สรุปองค์ความรูຌ/สังคราะห์ความรูຌ 
(ก าหนดกรอบชีวิต) 
๏.ํ วิทยากรหลัก (ขัๅนการปรับ 
Mindset) น าขຌอมูลความคิดหในจาก
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ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ขัๅนตอนทีไ ๎ ซึไงป็นภาพสรุป 
ขัๅนสุดทຌาย หลังจากทีไกลุมเดຌพิไมติม
จนสมบูรณ์ลຌว มาสรຌางขຌอสรุป 
องค์ความรูຌ/สังคราะห์องค์ความรูຌ 
พืไอทีไจะอธิบายชืไอมยงกับ 
ผังความคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ละหลักการทรงงาน                 
ดยด านินการดังนีๅ 
     ํ) วิทยากรน าฟຂวจอร์บอร์ด 
ภาพมดล ๏ หวง ๎ งืไอนเข ละ 
รูปคนมาจัดตัๅงบนกระดานกลาง 
หนຌาวท ี
     ๎) วิทยากรหลักชิญอาสาสมัคร
จากวที น าขຌอความจากภาพของ 
คุณบังอร มา฿สลง฿นมดล ๏ หวง 
๎ งืไอนเข พรຌอมทัๅง฿หຌหตุผลของการ
น าขຌอความนัๅนเป฿ส฿นมดลดังกลาว  
     ๏) วิทยากร฿หຌทีไประชุมถกถลง 
สดงความคิดหในของการน าขຌอความ
นัๅน บรรจุลง฿นมดล ๏ หวง จนเดຌ 
ขຌอยุติ 
๏.๎ วิทยากรสรุปผลการจ านกขຌอมูล
ตามขຌอ ๏) ละพิไมติมประดในส าคัญ  
 
สืไอ/อุปกรณ์ 
- ภาพคน  
- ผังความคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงละหลักการทรงงานของ 
฿นหลวงรัชกาลทีไ 9   

๐. การปรับ 
ปลีไยนบบ
ผนการด านิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 
 

พืไอก าหนดบบ
ผนการด านินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

กรอบการประยุกต์฿ชຌ 
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

วิธีการ 
     Apply การวางผนพืไอน าความรูຌ
เปประยุกต์฿ชຌ (ขยายผลสูการปฏิบัติ
จริง) 
๐.ํ วิทยากรหลักชืไอมยงการสรຌาง
การรียนรูຌ฿นการนຌอมน าหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเปประยุกต์฿ชຌ 
จนป็นวิถีชีวิต ดยตัๅงค าถามกับ



 ๏๒  

 

ประดใน 
วัตถุประสงค์/

ปງาหมาย 
กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ผูຌขຌารวมวทีวา กรอบชีวิตของคุณ
ป็นอยางเรครับ/คะ ลຌว฿หຌ
ผูຌขຌารวมวทีตละคนขียนกรอบชีวิต
ของตนอง ลง฿นการ์ดทีไจก฿หຌ 
ทีไป็นรูปธรรม฿นประดใน รูຌกิน รูຌอยู 
รูຌ฿ชຌ ภาย฿ตຌความรูຌละคุณธรรมทีไ 
พึงมี  
๐.๎ วิทยากร฿หຌผูຌขຌารวมวที 
(ตัวอยาง) อานกรอบชีวิตของตนอง 
฿หຌผูຌขຌารวมวทีฟัง ละน ามาติดบอร์ด
กลาง 
๐.๏ วิทยากรสรุปกรอบการประยุกต์ 
฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ตามรูปบบ กลาวสรุป ละมอบหมาย
฿หຌผูຌขຌารวมวที น ากรอบชีวิตของ
ตนองเปพูดคุย฿นครอบครัว/ ฿หຌจทย์ 
กระผม/ดิฉัน หวังวา ราจะเดຌหใน
ทานน ากรอบชีวิตของครอบครัวของ
ทานมาลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน 

฿นครัๅงตอเปนะครับ/คะ 
 
สืไอ 

บัตรค า/มนู 
 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

กลุมปງาหมายมีความขຌา฿จ฿นหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละสามารถสรຌางบบผนการด านิน
ชีวิตของตนองเดຌตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 
การประมินผล 

กลุมปງาหมายมีบบผนการด านินชีวิตของตนองเดຌตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง อยางนຌอย
คนละ 1 บบผน 
 
หมายหตุ : หมูบຌาน/ชุมชนทีไเดຌ฿ชຌหลักสูตรนีๅ฿นการจัดวทีเปลຌว ตามครงการสงสริมการนຌอมน า            
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเปสูการปฏิบัติจนป็นวิถีชีวิต (SEP : Way of Life) กใ฿หຌน ากิจกรรม         
ตามปณิธานรายบุคคล ละกิจกรรมตามสัญญาประชาคมของหมูบຌาน/ชุมชนมาป็นตัวน าวที 
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 รสทธ รหน ท รกฎหม ย 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  การท า฿หຌประชาชนมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นสิทธิสรีภาพละหนຌาทีไ ของตนอง ละ
ขຌา฿จ฿นบทบาทละหนຌาทีไของพลมืองดี การคารพกฎหมาย พืไอสามารถประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน
ของตนองเดຌ ดยการจัดวทีประชาคม รวม ๏ รืไอง เดຌก ํ) รูຌสิทธิละสรีภาพ ๎) รูຌหนຌาทีไละปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๏) พลมอืงดี 
 

 . วตถปร สงค์ 
 พืไอ฿หຌประชาชนมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นสิทธิสรีภาพละหนຌาทีไของตนอง ละ

ตระหนักถึงความส าคัญของการคารพสิทธิ สรีภาพของผูຌอืไน 

 พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นบทบาทละหนຌาทีไของพลมอืงทีไดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

 . หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
  กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน) 
  ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

 . ขอบ ขตของ นอห    
 การรูຌสิทธิ หนຌาทีไ ละการป็นพลมืองทีไดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

วิทยากร฿นฐานะขຌาราชการ/จຌาหนຌาทีไของรัฐหรอืหนวยงานทีไกีไยวขຌองน ากรอบนืๅอหา 

การรูຌสทิธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย เปกลาวนຌนยๅ า฿นวทีประชาคมหรอืการประชุมชาวบຌาน฿นอกาสตาง โ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๏๔  

 

หัวขຌอ ์๑ รูຌสิทธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ํ. การรับรูຌถึงสิทธิละ
หนຌาทีไ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรูຌสิทธิละหนຌาทีไของตน ละ
การคารพสิทธิของผูຌอืไน 
     การปกครองระบอบประชาธิปเตย
จะมีความมัไนคงกຌาวหนຌาพียง฿ด ขึๅนอยู
กับการทีไประชาชน฿นชาติรูຌจักสิทธิ 
การท าหนຌาทีไตามความรับผิดชอบ  
     สิทธิ  คือ ประยชน์ของบุคคล 
ทีไกฎหมายรับรองละคุຌมครองมิ฿หຌมี 
การละมิด รวมทัๅงการบังคับ฿หຌป็นเป
ตามสิทธิ฿นกรณีทีไมีการละมิดดຌวย 
ตัวอยางชน สิทธิ฿นครอบครัว 
สิทธิความป็นอยูสวนตัว 
สิทธิ฿นกียรติยศ ชืไอสียง สิทธิ฿นการ
ลือกอาชีพ ถิไนทีไอยู การดินทาง 
สิทธิ฿นทรัพย์สิน ป็นตຌน สิทธิอาจบง
เดຌป็น ๎ ประภท คือ 
     ํ) สิทธิทีไป็นสวนตัว เดຌก สิทธิ 
฿นชีวิตละรางกาย ฿นคหะสถาน 
สิทธิ฿นครอบครัว สิทธิ฿นการประกอบ
อาชีพ สิทธิ฿นชืไอสียงละกียรติยศ 
สิทธิ฿นการลือกนับถือศาสนา 
     ๎) สิทธิกีไยวกับทรัพย์สิน หมายถึง  
สิทธิทีไจຌาของมีอยู฿นทรัพย์สินนัๅน 
ดยการถือกรรมสิทธิ์ละสามารถ฿ชຌ
ประยชน์฿ด โ เดຌ ตามทีไจຌาของ
ทรัพย์สินตຌองการ ชน มีสิทธิ฿นการ฿หຌ
ผูຌอืไนชาบຌาน มีสิทธิ฿นการขายทีไดินของ
ตน สมาชิกของหมูบຌานมีสิทธิ฿ชຌสระ 
วายนๅ า คนภายนอกเมมีสิทธิ สิทธิ฿น
ทรัพย์สิน คนเทยทุกคนยอมมีสิทธิ฿น
ทรัพย์สินทีไตนหามาเดຌดยสุจริต พอม 
ญาติพีไนຌองของผูຌนัๅน ยอมมีสิทธิสืบทอด
มรดก฿นทรัพย์สิน ป็นตຌน  
     หนຌาทีไ หมายถึง ภาวะทีไบุคคล
ตຌองกระท าหรืองดวຌนกระท าตามทีไ
กฎหมายก าหนด หนຌาทีไสัมพันธ์กับสิทธิ

วิทยากร฿หຌความรูຌกีไยวกับสิทธิ ดยการ 
ตัๅงค าถามพืไอสนทนาลกปลีไยน 
ละยกตัวอยางประกอบ ดังนีๅ 
     สทิธิคือสิไงทีไท าเดຌอยางชอบธรรม 
ละเมผิดกฎหมาย รวมทัๅงสิไงทีไพึงเดຌรับ 
ตามกฎหมาย สิทธิ มຌหากมีอยู ตจะเม฿ชຌ
กใเดຌ  
นวทางการพูดของวิทยากร :   
     - สิทธิ คืออะเร ? 
     - ทานมีสิทธิอะเรบຌาง ?  
     - รามีสิทธิจะดินทางเปเหน มาเหน
กใเดຌ 

     - คนกมีสิทธิเดຌรับบีๅยยังชีพ
คนชรา 
     - ถຌามีลูกป็นขຌาราชการ กใมีสิทธิ 
บิกคารักษาพยาบาล 
     - ถຌาป็นคนจน กใมีสิทธิลงทะบียน
คนจน ตามครงการทีไรัฐจัด฿หຌ 

  
วิทยากรกลาวถึงขຌอจ ากัดของการ฿ชຌสิทธิ 
ซึไงตຌองป็นเปตามทีไกฎหมายก าหนดเวຌ จะ
ละมิดมิเดຌ ละสิทธิบางอยางป็นสิทธิ
ฉพาะตนทานัๅน จะมอบ฿หຌผูຌอืไนมิเดຌ 
ดยการตัๅงค าถามพืไอสนทนาลกปลีไยน 
ละยกตัวอยางประกอบ 

นวทางการพูดของวิทยากร :   
     - ราจะอยูรวมกันเดຌ ตຌองเมละมิด
สิทธิของคนอืไน ดยยึดกฎกณฑ์ ซึไงกใคือ
กฎหมาย 
     - ปลอยวัวควายเปหยียบยไ้า 
กินหญຌา฿นเรนาของคนอืไน ผิดหรือเม ? 
     - นๅ้าเหลจากชายคาบຌานรา 
เปลงบຌานคนอืไน ผิดหรือเม ? 
     -  อาสีสปรย์เปพน฿สก้าพงบຌาน
ผูຌอืไน กใผิดกฎหมาย ฐานท้า฿หຌสียทรัพย์ 

     - การลือกตัๅงป็นสิทธิฉพาะของ 



 ๏๕  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๎. การป็นพลมืองดีละ
การคารพปฏิบัติตาม
กฎหมายของสังคม 

 

ดยตรง มืไอมีสิทธิลຌว ยอมมีหนຌาทีไดຌวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทีไจะรียกเดຌวาป็น พลมืองดี 
ของสังคมนัๅน ตຌองรูຌถึง บทบาท หนຌาทีไ              
ทีไจะตຌองปฏบิัต฿ิหຌสอดคลຌองกับ 
หลักธรรม วัฒนธรรม ประพณี 
฿นตละพืๅนทีไหรือภูมิภาค ละปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีไก าหนดเวຌรวมทัๅงบทบาท
฿นสังคมทีไตนด ารงอยู ซึไงจะชวย฿หຌ 
กิดผลดีตอตนอง สวนรวม ชุมชน ละ
ประทศชาติ    
 

ตละคน มอบ฿หຌ฿ครเปลงคะนนทน
เมเดຌ  
วิทยากร฿หຌความรูຌกีไยวกับหนຌาทีไ  ดยการ
ตัๅงค าถามพืไอสนทนาลกปลีไยน 
ละยกตัวอยางประกอบ ดังนีๅ 
     หนຌาทีไ คือ สิไงทีไทุกคนตຌองกระท า หรือ
งดวຌนการกระท า ตามทีไกฎหมายก าหนด 

นวทางการพูดของวิทยากร :   
     - มืไอมีสิทธิลຌว รามีหนຌาทีไดຌวย 

     - หนຌาทีไคืออะเร ? 
     - รามีหนຌาทีไอะเรบຌาง ? 
     - ราทุกคน มีหนຌาทีไสียภาษี รับการ
กณฑ์ทหาร ชวยหลือผูຌทีไตกอยู฿น
อันตรายหงชีวิต มีหนຌาทีไ฿นการรักษา
มนๅ้า คูคลอง ฯลฯ    
 
วิทยากรบรรยายลักษณะของพลมืองดีวา     
     คนทีไรูຌบทบาท รูຌหนຌาทีไของตนอง 
เมเปสรຌางปัญหาละความดือดรຌอน฿หຌกับ
คนอืไน ปฏิบัติตามกฎหมายบຌานมือง 
สียสละพืไอสวนรวม รวมกันสามัคคี 
ปกปງอง รักบຌานกิดตนองละประทศ  
นวทางการพูดของวิทยากร :   
     วิทยากรควรพูดบรรยาย฿หຌชาวบຌานฟัง 
พืไอสืไอสารถายทอด฿หຌชาวบຌานหในภาพ 
ตามบริบทของสังคมละพืๅนทีไ ชน 
     - การคารพเมดูหมิไนสถาบันชาติ 
ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 
     - การขຌาถวรอรับของจกชวยหลือ
จากหนวยงานราชการหรือภาคอกชน 
     - การเมทิๅงศษขยะละศษกระดาษลง
บนถนน ล าคลอง มนๅ า พืๅนทีไสวนรวม หรือ
ดินเปบนถนน หในขยะลຌวตຌองรีบกใบ 
     - การเมปลอยนๅ าสีย ละรวมกัน
สอดสองมนๅ า ล าคลอง฿นชุมชนของตนอง   
     - การกใบของทีไคนอืไนท าหาย ลຌวน า 
สงคืน หรือเปจຌงผูຌ฿หญบຌาน ผูຌน าชุมชน 
หรือสถานีต ารวจ  



 ๐์  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

     - เมน าสัตว์ลีๅยงเปลีๅยง หรือน าสัตว์เป
ขับถาย฿นพืๅนทีไของคนอืไนหรือพืๅนทีไ
สาธารณะ 
     - การดินจูงคนตาบอด ดใก หรือคนก
ขຌามถนน ขຌามทางมຌาลาย 
     - เมขับรถขณะดืไมหลຌา หรือมีอาการ
มึนมา ละเมขับรถฝຆาเฟดง 
     - การเมสรຌางบຌานรุกลๅ าพืๅนทีไสาธารณะ 
มนๅ า ล าคลอง หรือรุกลๅ าทีไดินของคนอืไน  
     - เม฿ชຌทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พราะ
จะท า฿หຌกิดอุบัติหตุบนทຌองถนน หรือชน
คนอืไนเดຌ     

 
กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ  

฿หຌทุกหนวยงานละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยวิทยากร น ากรอบนืๅอหาละวิธีการของหัวขຌอ 
์๑ เปกลาวนຌนยๅ า฿นวทีการท าประชาคม หรือการประชุมอืไน โ ตามอกาส พืไอ฿หຌประชาชนมีความรูຌ      
ความขຌา฿จสิทธิละหนຌาทีไของตนอง ละคารพสิทธิของผูຌอืไน พืไอป็นการสรຌางความขຌา฿จ฿นบทบาทละ
หนຌาทีไของการป็นพลมืองดี ละปฏิบัติตามระบียบกฎหมายของบຌานมืองตอเป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๐ํ  

 

ภาคผนวกประกอบหัวขຌอ 
 
ประชาชนมีสิทธิอะเรบຌาง ? 
ค้าตอบ สิทธิของประชาชนชาวเทยตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ป พ.ศ. ๎๑๒์ มีดังตอเปนีๅ 
ํ. การรับรองศักดิ่ศรีความป็นมนุษย์ ละการรับรองความสมอภาคของบุคคล (ม.๎๓)  
ค้าอธิบาย : การรับรองศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ หมายความวา คนเทยทุกคนเดຌรับการรับรองคุณคาความป็น
คน ดยเมค านึงถึงความตกตางรืไองถิไนก านิด ชืๅอชาติ ศาสนา พศ ภาษา วัฒนธรรม หรือสถานภาพ       
ทางสังคม การรับรองความสมอภาคของบุคคล หมายความวา คนเทยทุกคนเดຌรับการปฏิบัติอยางทาทียมกัน     
เมมีการลือกปฏิบัติ 
๎. สิทธิ฿นชีวิตละรางกาย (ม.๎๔) 
ค้าอธิบาย : การจับละคุมขังบุคคลจะท าเมเดຌ วຌนตตຌองมีค าสัไงหรือหมายศาลหรือมีหตุอืไนทีไกฎหมายระบุ
เวຌ  
๏. สิทธิของผูຌตຌองหา฿นคดีอาญา (ม.๎๔ ละ ม.๎๕) 
ค้าอธิบาย : ประชาชนจะตຌองเมรับทษอาญา ยกวຌนถຌามีการท าความผิด ตามทีไกฎหมายระบุเวຌ ละผูຌตຌองหา
มีสิทธิ จะ฿หຌทนายความขຌาฟังการสอบสวนเดຌ ตลอดจนถຌาศาลตัดสินวา จ าลยเมมีความผิด กใมีสิทธิจะ
รียกรຌองคาชด฿ชຌตาง โ จากรัฐเดຌ 
๐. สิทธิ฿นความป็นอยูสวนตัว กียรติยศ ชืไอสียงละครอบครัว (ม.๏๎) 
ค้าอธิบาย : ตละบุคคลมีสิทธิ฿นความป็นอยูสวนตัว กียรติยศ ชืไอสียงละครอบครัว การกระท า฿ดทีไละมิด
หรือกระทบสิทธิ หรือการน าขຌอมูลสวนบุคคลเป฿ชຌประยชน์฿นทาง฿ด โ จะกระท าเมเดຌ ชน หากมี฿ครมาหมิไน
ประมาททาน ซึไงป็นการละมิดสิทธิของทาน ทานกใสามารถฟງองรຌอง฿หຌด านินคดีเดຌ 
๑. สิทธิ฿นทรัพย์สินละการสืบมรดก (ม.๏๓) 
ค้าอธิบาย : ตละบุคคลมีสิทธิ฿นทรัพย์สินของตนองละการสืบมรดกตามทีไกฎหมายบัญญัติ ทุกทานมีสิทธิ
จะท าอะเรกับทรัพย์สินของตนองกใเดຌ ละมีสิทธิ฿นการรับมรดกดຌวย 

๒. สิทธิ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสารสาธารณะละขຌอมูลทางราชการ (ม.๐ํ)  
ค้าอธิบาย : ประชาชนมีสิทธิเดຌรับทราบละขຌาถึงขຌอมูลหรือขาวสาธารณะทีไอยู฿นความครอบครองของ
หนวยงานราชการ 
๓. สิทธิ฿นการสนอรืไองราวรຌองทุกข์/ฟ้องหนวยงานของรัฐ (ม.๐ํ วรรค ๏) 
ค้าอธิบาย : หากประชาชนเดຌรับความทุกข์ยาก หรือเดຌรับการปฏิบัติทีไเมป็นธรรมจากหนวยงานของรัฐ         
กใสามารถสนอรืไองราวรຌองทุกข์ หรือรຌองรียนหนวยงานของรัฐ ดยจะตຌองเดຌรับการจຌงผลภาย฿นวลา
อันรวดรใว 

๔. สิทธิ฿นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีอันดีงามของทຌองถิไนละของชาติ (ม.๐๏ 
วรรค ํ) 
ค้าอธิบาย : ประชาชน฿นชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีอันดีงาม
ของทຌองถิไนละของชาติเดຌ ชน จัดงานรดนๅ าด าหัวผูຌ฿หญ฿นทศกาลสงกรานต์ จัดงานประพณีลอยกระทง 
หรือจัดงานประพณีอันดีงาม฿นทຌองถิไนของตนอง 
 
 



 ๐๎  

 

๕. สิทธิ฿นการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (ม.๐๏ วรรค ๎) 
ค้าอธิบาย : ประชาชน฿นชุมชนสามารถรวมกันดูล อนุรักษ์ธรรมชาติ฿นพืๅนทีไชุมชน ชน ชวยกันรักษาปຆาเมຌ 
หลงนๅ า ปลูกตຌนเมຌ สรຌางฝายชะลอนๅ า ป็นตຌน 

ํ์. สิทธิ฿นการจัด฿หຌมีระบบสวัสดิการชุมชน (ม.๐๏ วรรค ๐) 
ค้าอธิบาย : ชุมชนสามารถรวมกันจัด฿หຌมีระบบสวัสดิการชุมชนเดຌ 
ํํ. สิทธิของผูຌบริภค (ม.๐๒)  
ค้าอธิบาย : สิทธิของบุคคลซึไงป็นผูຌบริภค ยอมเดຌรับความคุຌมครอง ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายบัญญัติ  กฎหมาย     
ตามวรรคหนึไง ตຌองบัญญัติ฿หຌมีองค์การอิสระ ซึไงประกอบดຌวยตัวทนผูຌบริภค ท าหนຌาทีไ฿หຌความหใน ฿นการ
ตรากฎหมาย กฎ ละขຌอบังคับ ละ฿หຌความหใน฿นการก าหนดมาตราตาง โ พืไอคุຌมครองผูຌบริภค (หากถูก
ละมิดสิทธิ สามารถรຌองรียนส านักงานคุຌมครองผูຌบริภค หรือศูนย์ด ารงธรรมอ าภอ หรือศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด) 
ํ๎. สิทธิ฿นการเดຌรับบริการสาธารณสุขของรัฐ (ม.๐๓) 
ค้าอธิบาย : ฿นกรณีจใบปຆวย ประชาชนทุกคนจะเดຌรับการบริการสาธารณสุข ทีไเดຌมาตรฐานอยางทาทียมกัน 
ละผูຌยากเรຌมีสิทธิเดຌรับการรักษาฟรีจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

ํ๏. สิทธิของมารดา฿นชวงกอนละหลังการคลอดบุตร (ม.๐๔ วรรค ํ) 
ค้าอธิบาย : มารดา฿นชวงกอนละหลังการคลอดบุตร จะเดຌรับความคุຌมครองละชวยหลือตามทีไกฎหมาย
ก าหนด ชน มีสิทธิลาคลอดดยเดຌรับรายเดຌ สิทธิประกันสังคม คาคลอดบุตร ละงินสงคราะห์บุตร 

ํ๐. สิทธิของบุคคลอายุกิน ๒์ ปีละผูຌยากเรຌ (ม.๐๔ วรรค ๎) 
ค้าอธิบาย : คนชรา คนพิการ ละผูຌปຆวยรคภูมิคุຌมกันบกพรอง มีสิทธิเดຌรับความชวยหลือจากรัฐตามความ
หมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๐๏  

 

 รกล กก รบรห รร ชก ร 

*************** 

 . บทน  

  การสรຌางความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารราชการผนดิน    
เดຌก สวนกลาง (กระทรวง/กรม) สวนภูมิภาค (จังหวัด/อ าภอ) สวนทຌองถิไน (องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน) วามีความกีไยวขຌองกัน ดยฉพาะรูปบบขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีความ฿กลຌชิดกับ
ประชาชนมากทีไสุด ประชาชนตຌอง฿หຌความสน฿จละความส าคัญ฿นการลือกตัวทน หรือนักการมือง 
ขຌามาบริหารงบประมาณ ดยจะตຌองลือกคนดี มีคุณธรรม ละมีหลักธรรมาภิบาล พืไอ฿หຌบຌานมือง              
มีความสงบสุข มัไนคง ละพัฒนาอยางยัไงยืนตอเป 
 

 . วตถปร สงค์  
  ํ) พืไอ฿หຌประชาชน กิดความขຌา฿จละตระหนักถึงความส าคัญ฿นกลเกการบริหาร
ราชการ 

  ๎) พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จความส าคัญ฿นการลือกคนดีมีคุณธรรม พืไอป็นผูຌทน
ประชาชน฿นการบริหารงาน ละบริหารการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌกิดประยชน์กับประชาชน  
 

. หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองปกครองสวนทຌองถิไน)  
 ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   การปกครองสวนภูมิภาค/ทຌองทีไ  การปกครองทຌองถิไน ละการมีสวนรวมของ           

ภาคประชาชน฿นการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  วิทยากร/หนวยงาน/องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน/ผูຌน าชุมชน น ากรอบนๅือหาละวิธีการ
฿นหัวขຌอ ์๒ เปกลาวนຌนยๅ า฿นวทีประชาคม หรือการประชุมอืไน โ ตามอกาส ฿นพืๅนทีไชุมชน/หมูบຌาน
ตอเป 

 
 
 
 
 
 



 ๐๐  

 

หัวขຌอ ์๒ รูຌกลเกการบริหารราชการ 
  

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ํ. รูຌกลเกการบริหาร
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตกตางของการปกครอง 
สวนภูมิภาค/ทຌองทีไ ละทຌองถิไน  
     การปกครองสวนภูมิภาค เดຌก 
จังหวัด อ าภอ (ดยตงตัๅงผูຌวาราชการ
จังหวัด นายอ าภอเปท างาน 
฿นพืๅนทีไจากกระทรวงมหาดเทย ละ
กระทรวงตาง โ) สวนการปกครองทຌองทีไ 
เดຌก ต าบล หมูบຌาน ประชาชนลือกคน
฿นหมูบຌานขึๅนมาท างาน คือ ก านัน 
ผูຌ฿หญบຌาน ดยมีการก าหนดวาระ 
อายุเมกิน ๒์ ป 
     การปกครองทຌองถิไน ป็นการ
ปกครองทีไ฿กลຌชิดกับประชาชน ป็นการ
มอบอ านาจ฿นการตัดสิน฿จ฿หຌประชาชน
เดຌลือกผูຌบริหารขຌามาปกครอง฿นพืๅนทีไ
ของตนอง ตามวาระทีไก าหนดเวຌ เดຌก 
องค์การบริหารสวนต าบล ทศบาล 
องค์การบริหารสวนจังหวัด มืองพัทยา 
ละกรุงทพมหานคร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

฿ชຌวิธีการบรรยาย ละอภิปราย ถาม - ตอบ   
ํ) วิทยากรหลักกริไนน าริไมตຌนวท ี
อยางทีไทุกทานทราบวา ประทศของรา
ปกครองดยมีพระมหากษัตริย์ป็นประมุข 
ลຌวทานทราบหรือเมวา ทรง฿ชຌอ านาจ 

฿นการปกครองประทศอยางเรบຌาง 
ควรปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมวทีสดง 
ความคิดหใน ๎ – ๏ คน ลຌว฿หຌวิทยากร
หลักสริมตอวา พระมหากษัตริย์ผูຌทรงป็น
ประมุข ทรง฿ชຌอ านาจนัๅน ผานทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ละศาล 
๎) ทานทราบหรือเมวา มีการจัดระบียบ
฿นการบริหารราชการผนดินอยางเร 
ประกอบดຌวย 

     ๎.ํ) สวนกลาง เดຌก กระทรวง กรม 
มีอ านาจรับค าสัไงละนยบายจากรัฐบาล
พืไอขับคลืไอนลงเปสูการปฏิบัติ฿นพืๅนทีไ  
     ๎.๎) สวนภูมิภาค เดຌก  
             ๎.๎.ํ จังหวัด มีผูຌวาราชการ
จังหวัดป็นผูຌรับนยบายละค าสัไง 
จากนายกรัฐมนตรี฿นฐานะหัวหนຌารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม มาปฏิบัติการ
฿หຌหมาะสมกับทຌองทีไละประชาชน ละ
ป็นหัวหนຌาบังคับบัญชาขຌาราชการ 
ฝຆายบริหาร ซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นราชการ 
สวนภูมิภาค฿นขตจังหวัด ละรับผิดชอบ 
฿นราชการจังหวัดละอ าภอ รวมทัๅงก ากับ
ดูล ทศบาลมือง/นคร ละองค์การ
บริหารสวนจังหวัด 

             ๎.๎.๎ อ าภอ มีนายอ าภอป็น
หัวหนຌาปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ขຌาราชการ฿นอ าภอ ละรับผิดชอบงาน
บริหารราชการของอ าภอ ควบคุมดูล 
ทศบาลต าบล ละองค์การบริหารสวน
ต าบล       
      ๎.๏) สวนทຌองถิไน เดຌก อบต. 
ทศบาล อบจ. มืองพัทยา ละ



 ๐๑  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
 
 
 
๎. นวทางการลือกผูຌทน  
ละผูຌบริหารระดับชาติละ
ระดับทຌองถิไน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การลือกตัๅงนัๅน ป็นหนຌาทีไส าคัญของ
ประชาชน ซึไงมีหนຌาทีไลือกผูຌทนขຌาเป
บริหารบຌานมืองทนตน ประกอบดຌวย
ํ) การลือกตัๅงระดับชาติ ป็นการลือก
นักการมืองขຌาเป฿ชຌสิทธิทนตน ฿นการ
จัดตัๅงรัฐบาล หรือ฿ชຌสิทธิทน฿นการ 
ดูผลประยชน์ ทรัพยากรของประทศ
ละตรวจสอบการท างานของรัฐ 
๎) การลือกตัๅงระดับทຌองถิไน ดยลือก
คน฿นพืๅนทีไขຌาเปป็นผูຌบริหารละ
สมาชิกสภาทຌองถิไน พืไอดูลละพัฒนา
ทຌองถิไน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงทพมหานคร ดยทຌองถิไนมีหนຌาทีไดูล
ประชาชนละการพัฒนา฿นขตพืๅนทีไ
ปกครองของตนอง 
   
ํ) วิทยากรหลักตัๅงค าถามตอ ลຌวทาน
ทราบหรือเมวา ประทศเทย฿ชຌกลเก
บริหารราชการผนดินอยางเร ดย 
ตຌองปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดง 
ความคิดหใน ๎ – ๏ คน 
      ํ.ํ) ฝຆายการมือง มี ๎ ระดับ 
ซึไงป็นตัวทนทีไมาจากการลือกตัๅงของ
ประชาชน เดຌก ระดับประทศ 
ประกอบดຌวย สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
(ส.ส.) ละสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ละระดับ
ทຌองถิไน ประกอบดຌวยผูຌบริหารทຌองถิไน ละ
สมาชิกสภาทຌองถิไน 
      ํ.๎) ฝຆายขຌาราชการประจ า ทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไ฿นกระทรวง ทบวง กรม ตาง โ ละ
ทีไมาปฏิบัติหนຌาทีไ฿นสวนภูมิภาค ละ
จังหวัด  
๎) วิทยากรหลักตัๅงค าถามวา การลือกคน 
ควรลือกคนดีขຌามาป็นผูຌทนพีไนຌอง
ประชาชนอยางเร 
     ตอบ การลือกคนดีมาท าหนຌาทีไ เมวา
จะป็น สส./สว. นายกทศมนตรีหรือ
สมาชิกสภาทຌองถิไน ประชาชนตຌอง฿หຌ
ความส าคัญ รับรูຌ ละมีสวนรวมป็นจຌาของ
ทรัพยากรรวมกัน ชน รวมจัดท าผนชุมชน 
จัดท างบประมาณ ตรวจสอบการ฿ชຌจาย 
ละติดตามประมินผลครงการส าคัญ 
ดยนຌนหลักคิด รวมท า รวมคิด 
รวมตัดสิน฿จ รับผิดชอบละรวมตรวจสอบ 
พืไอ฿หຌตรงความตຌองการของพีไนຌอง
ประชาชน เมลือกคนทีไซืๅอสียงจาก
ประชาชน พราะขาอาจจะขຌามาทุจริต 
ปลຌนทรัพยากรตาง โ ซึไงป็นภาษีทีไ
ประชาชนรวมกันจาย ขณะมีอ านาจบริหาร
ละปกครอง จึงตຌองลือกผูຌทนทีไป็นคนดี 



 ๐๒  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
๏. การบริหารงบประมาณ
ทีไกิดประยชน์ก
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นຌนการสรຌางการมีสวนรวมของ 
ภาคประชาชน฿นการรวมตรวจสอบ 
การบริหารงบประมาณ ซึไงป็นงินภาษี
ของพีไนຌองประชาชน พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอประชาชนมากทีไสุด 
ดยเม฿หຌผูຌทนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน 
ทีไเดຌรับลือกขຌามา ฿ชຌจายงบประมาณ
อยางสิๅนปลือง ละเมสามารถ
กຌปัญหาความตຌองการทีไทຌจริงของ
ประชาชนเดຌ 
 

 

 

 

ซืไอสัตย์ มือสะอาด  
ํ) วิทยากรตัๅงค าถามวา ประยชน์ทีไ
ทຌจริง ทีไประชาชนพึงเดຌรับดยการ 
ขຌามามีสวนรวม฿นการรักษาผลประยชน์
ของชุมชนละประชาชน คืออะเร  
     ตอบ การจัดท าครงการของรัฐเมวา 
จะป็นการสรຌางถนน สรຌางสะพาน 
สรຌางรงรียน รงพยาบาล การพัฒนา
คุณภาพชีวิตดใก สตรี คนชรา ผูຌพิการ 
หรือผูຌยากเรຌ ป็นตຌน ถຌาประชาชนขຌามามี
สวนรวมคิด รวมวางผน รวมตัดสิน฿จ รวม
ตรวจสอบติดตามประมินผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณ฿นครงการทีได านินการอยู 
฿นชุมชน/หมูบຌาน ผลทีไเดຌรับกใจะตกป็น
ของประชาชนรวมกันมากทีไสุด จนท า฿หຌ
สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
฿หຌดีขึๅนเดຌ  
๎) วิทยากรตຌองตัๅงค าถามวา งินผนดิน
คืองินของประชาชนทัๅงประทศ ดังนัๅน 

฿นการบริหารตຌองค านึงถึงอะเร 
     ตอบ การกຌปัญหาตຌองสามารถ
ตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน
฿นพืๅนทีไเดຌ ครงการมีคุณภาพ ประชาชน 
฿นชุมชนเดຌ฿ชຌประยชน์ ละมีความปรง฿ส 
เมทุจริตประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ด านินงานเดຌทุกขัๅนตอน 

 

กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ 
 ทุกหนวยงานละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน น ากรอบนืๅอหาละวิธีการของหัวขຌอ 06 เปกลาว      
นຌนยๅ า฿นวทีการท าประชาคม หรือการประชุมอืไน โ ตามอกาส พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จกลเกการบริหาร
ราชการ฿นระดับตาง โ ละการบริหารงบประมาณทีไกิดประยชน์กประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๐๓  

 

 รรกปร ช ธป ตย ทยนยม 

*************** 

  นวคด 

การสรຌางการรับรูຌ฿น ร บอบปร ช ธป ตยอนมพร มห กษตรย์ทรง ป็นปร มข   
ดຌวยการ สรมสร งคว มร คว ม ข จ นหลกก รของปร ช ธป ตย  หลก เดຌก ํ) มีหตุผล 
๎) มีความสมอภาค ๏) มีสิทธิ สรีภาพภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย ๐) ตຌองยึดสียงขຌางมาก                     
๑) ภราดรภาพ ล รว ปร ช ธป ตย ทยนยม คอ นยมคว มด คว มง ม ท พอปร ยชน์
สวนรวม ปร ทศช ต ล ลกหล น นอน คต ประชาชนคนเทยยังมีคุณลักษณะความป็นพลมืองดี
฿นวิถีประชาธิปเตยเมพียงพอ ท า฿หຌเมมีพลัง฿นการขับคลืไอนสังคมประชาธิปเตยอยางทຌจริง ดย฿หຌ
สรมสร งคณลกษณ ของปร ช ชนคน ทย หมคณลกษณ พงปร สงค์ คอ พอ พยง มวนย 

ซอสตย์ จตส ธ รณ  ล มคว มรบผดชอบ 
  

 . วตถปร สงค์  
  ํ) พืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชนวาการปกครองของประทศเทย฿น
ปัจจุบัน ป็นอยางเร 

  ๎) พืไออธิบาย/ชีๅจง฿หຌประชาชนมคีวามรูຌ ความขຌา฿จ฿นระบอบประชาธิปเตยสากล  
  ๏) พืไอ฿หຌประชาชนมีความขຌา฿จ฿นหลกปร ช ธป ตย ทยนยม บนพนฐ นของ
คว ม ป็น ทย ทนยมคว มด คว มง ม ดย มล ทงหลกส กล 

  ๐) พืไอ฿หຌประชาชนรับรูຌละขຌา฿จถึงลักษณะของ คนดี ละลือกตัๅงคนดีขຌาเป
บริหารประทศ  
  ๑) พืไอ฿หຌประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวม฿นการพัฒนาบຌานมือง฿หຌมีความ
จรญิกຌาวหนຌาพืไอน าพาเปสูการพัฒนา สงบสุข ยัไงยืน   
 

. หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองปกครองสวนทຌองถิไน)  

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   ระบอบการปกครองของประทศเทย฿นปัจจุบัน หลักประชาธิปเตยสากล ประชาธิปเตย

เทยนิยม นวทางการลือกคนดีเปบริหารประทศ ละสิไงทีไประชาชนเทยทุกคนตຌองมารวมกันกຌเข
ปัญหา 
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  สวนราชการ/หนวยงาน/องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นพืๅนทีไ รวมรณรงค์สงสริม               
฿หຌประชาชนขຌา฿จถึงรูปบบการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย ดยสงสริม฿หຌลือกคนดี มีคุณธรรม 
นຌนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 



 ๐๔  

 

หัวขຌอ 07 รูຌรักประชาธิปเตยเทยนิยม 
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

1..ระบอบการปกครองของ
ประทศเทย฿นปัจจุบันป็น
อยางเร ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักประชาธิปเตย
สากลป็นอยางเร ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประชาธิปเตยเทยนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบอบการปกครองประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
อ านาจอธิปเตยป็นของปวงชนชาวเทย 
ตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ ดย
จะตຌองยึดถือปฏิบัติตามหลัก
ประชาธิปเตยสากล ตสิไงส าคัญ 
อีกประการหนึไงคือ ความป็นเทย 

ซึไงป็นลักษณะฉพาะของคนเทย 
ชน ความดีงาม ขนบธรรมนียม 
ประพณี ป็นตຌน  
 

หลักประชาธิปเตยสากลป็นอยางเร ? 

ประชาธิปเตยป็นระบอบ การปกครอง
ของประชาชน ดยประชาชน ละพืไอ
ประชาชน หลักประชาธิปเตยดยสากล
มีหลักขัๅนพืๅนฐาน 5 ขຌอ  
1. มีหตุผล ชน เมดืๅอดึง ตຌองรับฟัง
หตุผลของผูຌอืไน 
2. มีความสมอภาค ชน เมหยียด
ผิวพรรณ ชืๅอชาติ 
3. มีสิทธิสรีภาพภาย฿ตຌกรอบของ
กฎหมาย ชน เมเปสรຌางความดือดรຌอน
฿หຌผูຌอืไน 
4. ตຌองยึดสียงขຌางมาก ชน มีการ
ลือกตัๅง 
5. ภราดรภาพ ชน อยูดຌวยความรักกัน
ของพืไอนมนุษย์ 
 

ประทศเทยมีการลือกตัๅงตามหลัก
ประชาธิปเตยสากลมาดยตลอด          
ตท าเมจึงมีปัญหา จึงกิดประดใน
ค าถามทีไวา 
- ความป็นเทยคืออะเร ? 
- ความป็นเทยกับความป็นสากล
กีไยวขຌองละตกตางอยางเร ? 
- ประชาธิปเตยบบเหนทีไหมาะสม
กับสังคมเทย ?  

วิทยากรอธิบาย/ชีๅจง/สรຌางความรูຌ  
ความขຌา฿จ ดยทีมขับคลืไอนการพัฒนา
ประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 
หรือจากการสนับสนุนของชุดปฏิบัติการ 

อืไน โ ทีไสวนราชการ/หนวยงานจัดตัๅง
ขึๅนอยูลຌว฿นพืๅนทีไหมูบຌาน/ต าบล ชน 
อสปช. กก.ศส.ปชต. อสม. ฯลฯ 
ตัๅงค าถาม/อธิบาย/ชีๅจง ฿หຌประชาชน
กลุมปງาหมายขຌา฿จนืๅอหาสาระส าคัญ 
ทีละประดในตามล าดับ รวมถึงปัญหา/ 
ขຌอสงสัยตาง โ ทางการมืองการปกครอง
ภาย฿ตຌความถูกตຌองตามระบียบกฎหมาย 
ดยผานสืไอละชองทางตาง โ ชน 

1. วิทยากรตัๅงค าถามตอชาวบຌานวา 
ประชาธิปเตย คืออะเร ?  
ความป็นเทยคืออะเร ? 

ประชาธิปเตยบบเหนทีไหมาะสมกับ
สังคมเทย ? 

2. ราอยากหในบຌานมืองมีความ
จริญกຌาวหนຌาหรือเม ? 
(อยากหใน ลือกคนดี) 
3. คนบบเหนมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ 
ชน พอพียง มีวินัย ซืไอสัตย์ รับผิดชอบ 

ละมีจิตสาธารณะ 
4. คนดี฿นหมูบຌานของราป็นอยางเร ? 
5. นักการมืองทีไ฿หຌงินชาวบຌานถือป็นคน
ดีหรือเม ? 
 
ชองทางการสืไอสารตาง โ ชน 
- ผนพับ/฿บปลิว/ปสตอร์ 
- หอกระจายขาว 
- การจัดวทีประชาคม 
- การท ากิจกรรมประพณีหงทຌองถิไน 
- องค์กร/หนวยงาน฿นพืๅนทีไ 
- วัด/รงรียน/บสถ์/มัสยิด 
ฯลฯ 



 ๐๕  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยึดหลักสากล จนลืมความป็นเทย
หรือเม ? 
ดยจะตຌองตระหนักถึงความป็นเทย
ละหลักประชาธิปเตยสากล ประยุกต์
ขຌาดຌวยกัน พืไอพัฒนาประทศเปสู
ความกຌาวหนຌา สงบสันติสุข ยัไงยืน  
มืไอวันทีไ 16 มกราคม ๎๑61 ทีไ
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ                 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อชา 
นายกรัฐมนตรีละหัวหนຌาคณะรักษา
ความสงบหงชาติ (คสช.) กลาว 
ตอนหนึไงระหวางป็นประธาน฿นพิธีปຂด
งานวันครูหงชาติ ครัๅงทีไ 62/2561 
วา : 
ท าอยางเรคนเทยจะขຌา฿จ
ประชาธิปเตยทีไถูกตຌอง หมาะสมกับ
สังคมเทย ท าอยางเรคนเทยจะท า฿นสิไง
ทีไดีงาม ถຌาทุกคนมุงเปสูความสงบ สันติ
สุข อยางยัไงยืน นัไนหละคือเทยนิยม... 

เทยนิยม คือ นิยมความดี ความงาม 
ป็นรืไองทีไคนเทยทุกคน ทีไจะมุงมัไน฿น
การท าความดี พืไอประทศชาติละ
บุตรหลานของตัวอง฿นอนาคต 

มีการตัๅงประดในค าถามวา ท าเม
ประทศเทยถึงเมจริญกຌาวหนຌา ? 
สาหตุกิดจากการ ยึดหลักสากลมาก
กินเป จนหลงลืมความป็นเทย สิไงทีไ
ตามมาคือ เมสามารถกຌเขปัญหาของ
ประทศเดຌ ประทศจึงเมกຌาวหนຌา 
ตัวอยางชน  
- มีการลือกตัๅง ตลือกคนเมดีขຌามา
บริหารประทศ ท า฿หຌปัญหาของ
ประทศยังคงอยู ละเมเดຌรับการกຌเข 
- สียงสวนมากหรือสียงสวนนຌอย สรຌาง
ความวุนวาย  
ดังนัๅน ประชาชนจะตຌอง หลอมรวม
หลักสากลละความป็นเทย             
ขຌาดຌวยกัน เปสูความดีงาม ความสงบ 



 ๑์  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นวทางการลือกคนดี
เปบริหารประทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันติสุข อยางยัไงยืน ดยหลัก 
ประชาธิปเตยเทยนิยม ชน การ
ลือกตัๅง ประชาชนตຌองลือกคนดีขຌาเป
บริหารประทศ จึงกิดค าถามทีไวา  
- ถຌาอยาก฿หຌประทศพัฒนาตຌองท า
อยางเร ? 
- ถຌาอยาก฿หຌนักรียนมีการศึกษาทีไดี
ตຌองท าอยางเร ? 
- ถຌาอยาก฿หຌประชาชนมีประกัน
สุขภาพทีไดีตຌองท าอยางเร ? 
ดังนัๅน จึงตຌองมีการบริหารบຌานมืองทีไดี 
พืไอพัฒนาประทศ฿นทุก โ ดຌาน  
- ถຌาจะพัฒนาประทศตຌองริไมตຌนจาก
อะเร ? 
การพัฒนาประทศตຌองริไมตຌนจาก การ
ลือกตัๅง ดยลือกคนดี ป็นตัวทน 
ขຌาเปบริหารประทศพืไอกຌปัญหา ละ
สรຌางความกຌาวหนຌา฿หຌกับบຌานมือง ซึไง
ตຌองมีการค านึงถึงคุณคา สิไงทีไดีงาม
ละความป็นเทย 
 
- คนดีตຌองมีลักษณะอยางเร ? 
- นักการมืองทีไ฿หຌงินชาวบຌานถือป็น
คนดีหรือเม ? 
หลักการลือกคนดี ตຌองสังกตทีไ 
การกระท าวา บุคคลผูຌนัๅนเดຌกระท า฿น 
สิไงทีไดีงามหรือเม ? ซึไงการกระท า฿นสิไงทีไ
ดีงามนัๅน มีอยูมากมาย อาจมอง฿นระดับ
หมูบຌาน วา฿นหมูบຌานของตน มี฿ครบຌาง
ทีไป็นคนดี เปจนถึงระดับประทศ               
พืไอการพัฒนาประทศทีไกอ฿หຌกิดความ
สงบ สันติสุข ยัไงยืน ยกตัวอยางชน 
- ป็นบบอยางของการรูຌจักรักษา
ประยชน์สวนรวม 
- มีการหาสียงหรือการนะน าตัว 
อยางสรຌางสรรค์ดยเมท าผิดกติกา
ลือกตัๅง (เมซืๅอสียง เมกงการลือกตัๅง 
เมกลาวรຌายปງายสี) 



 ๑ํ  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สิไงทีไประชาชนเทย 

ทุกคนตຌองมารวมกันกຌเข
ปัญหา 

 
 
 

- ขຌาถึงประชาชน฿นพืๅนทีไอยาง
สมไ าสมอ ขຌา฿จปัญหาทีไกิดขึๅนละ
น ามากຌเข ดยสนอป็นนยบายทีไป็น
ประยชน์ตอประชาชน 
-.เมละมิดสิทธิของผูຌอืไน 
-.รักษาศีลหຌาอยูป็นนิจ หรือรักษา
คุณธรรมตามศาสนาทีไตนนับถือ 
-.ยึดมัไน฿นอุดมการณ์ตามระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
ป็นประมุข 
- เมป็นละเมคบหาอันธพาล กะกะ
ระราน ขมขู คุกคาม 
- สียภาษี฿หຌรัฐอยางถูกตຌอง เมหลบ
ลีไยงภาษี 
 
ประชาธิปเตยทีไหมาะสมกับสังคมเทย 
คือ ประชาธิปเตยเทยนิยม ประชาชน
ควรนิยม฿นสิไงทีไดีงาม ถูกตຌอง ละตຌอง
ค านึงถึง 
1. การประยุกต์ละหลอมรวมหลัก
สากลกับความป็นเทยขຌาดຌวยกัน 
2. การลือก คนดี หรือ ผูຌทน 

ทีไดี ขຌาเปบริหารประทศ อันจะ
น าเปสูการพัฒนา สงบสุข ยัไงยืน พืไอ฿หຌ
ประทศมีการพัฒนา฿นทุกดຌาน 
ดยยึดถือนวทางตามพระบรม
ราชวาทของพระบาทสมดใจ                  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

บรมนาถบพิตร ทีไวา 
...฿นบຌานมืองนัๅน มีทัๅงคนดีละคนเมดี 
เมมี฿ครจะท า฿หຌคนทุกคนป็นคนดี 
เดຌทัๅงหมด.การท า฿หຌบຌานมืองมีความ
ปรกติสุขรียบรຌอย จึงมิ฿ชการท า฿หຌ 
ทุกคนป็นคนดี หากตอยูทีไการสงสริม
คนดี ฿หຌคนดีเดຌปกครองบຌานมือง ละ
ควบคุมคนเมดี เม฿หຌมีอ านาจ เม฿หຌกอ
ความดือดรຌอนวุนวายเดຌ... 

 



 ๑๎  

 

กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ  

ทีไท าการปกครองอ าภอ พัฒนาชุมชนอ าภอ ละหนวยงานตาง โ สามารถด านินการ ดังนีๅ 
 1. ประชาชนมีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง โ ชิงพืๅนทีไ ชน  
  - รวมกันจัดวทีประชาคมพืไอลกปลีไยนรียนรูຌ฿นการวางผนพัฒนาหมูบຌาน/ชุมชน ละ         
การก าหนดทิศทาง฿นการพัฒนาละกຌเขปัญหาดຌานตาง โ ดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
 - รวมกันสนอความคิดหในละตัดสิน฿จ฿นการท าครงการ/กิจกรรมพืไอสนอขอรับงบประมาณ
฿นการพัฒนาของหมูบຌาน/ชุมชน ทีไอาจสงผลกระทบตอหมูบຌาน/ชุมชน 
 - รวมกัน ติดตามตรวจสอบ ความปรง฿ส ฿นการด านินงานตาง โ ฿นหมูบຌาน/ชุมชน 

 2. การจัดกิจกรรมสงสริมรียนรูຌละพัฒนา อาทิ การสงสริมกลุมสหกรณ์ กลุมกิจกรรม กลุมอาชีพ 
กลุมดใกละยาวชน กลุมผูຌสูงอายุ รวมถึงกลุมผูຌดຌอยอกาส ภาย฿นหมูบຌาน/ชุมชน พืไอฝຄก฿หຌประชาชน
สามารถบริหารจัดตนอง มีความขຌมขใง พึไงพาตนองเดຌ มีสวนรวม฿นการพัฒนาดຌานตาง โ ของหมูบຌาน/
ชุมชน ป็นตຌน 

 3. การจัดกิจกรรม฿หຌประชาชนมีจิตอาสาพัฒนา รวมมือรวม฿จ  ท าความดี พืไอสวนรวม อาทิ         
การรวมกันขุดลอกคูคลอง ซอมซมสิไงสาธารณประยชน์ การจัดการขยะมูลฝอย การมีนๅ า฿จ สียสละ 
ชวยหลือผูຌดຌอยอกาส ผูຌยากเรຌ ผูຌปຆวย ผูຌพิการ฿นหมูบຌาน/ชุมชน ป็นตຌน 

4. การสริมสรຌางกิจกรรม฿หຌความรูຌ  ความขຌา฿จ ฿นวิถีชี วิตบบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข฿หຌกับประชาชน อาทิ การสอดทรกนืๅอหากีไยวกับประชาธิปเตยผานวที
ประชุม ประชาคมตาง โ ของหมูบຌาน/ชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  รวมกับภาคสวนตาง โ 
สถาบันการศึกษา พืไอปลุกจิตส านึก฿นหนຌาทีไพลมืองทีไดีตามวิถีชีวิตบบประชาธิปเตยฯ ฿หຌลือกคนดี คนกง 
ขຌามาบริหารพัฒนาประทศ ป็นตຌน 

5. การสงสริมกิจกรรมการลือกตัๅงทีไสุจริตละทีไยงธรรม฿นทุกระดับ ดยการจัดวทีสรຌางความ
รับรูຌละขຌา฿จ฿หຌกับประชาชนถึงปัญหาการทุจริต฿นการลือกตัๅงทีไผานมา การรับฟังปัญหาขຌอสนอนะของ
ประชาชนกีไยวกับปัญหาการลือกตัๅง฿นหมูบຌาน/ชุมชน ละรวมกันก าหนดนวทางละกิจกรรม฿นการกຌเข
ปัญหาดังกลาว ชน การสรຌางความตระหนักถึงผลกระทบของการซืๅอสิทธิ์ขายสียง การสรຌางจิตส านึก       
ความรับผิดชอบตอสวนรวม การสงสริม฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวมป็นอาสาสมัคร฿นการฝງาระวังปัญหา
การลือกตัๅงทีไทุจริต฿นพืๅนทีไ ป็นตຌน 

6. การสงสริมกิจกรรม฿หຌประชาชนนຌอมน าหลักของปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเปสูการปฏิบัติจน
ป็นวิถีชีวิต พืไอ฿หຌกิดความขຌมขใงยัไงยืน฿นทุกระดับ ตัๅงตตนอง ครัวรือน หมูบຌาน/ชุมชน จนถึงประทศ 
คือมีความพอประมาณ เมมีความลภ เมบียดบียนตนองละผูຌอืไน พืไอลดปัญหาความขัดยຌง มีหตุผล 
ค านึงถึงผลกระทบจากการตัดสิน฿จละการกระท านัๅน โ มีภูมิคุຌมกัน รูຌทาทันถึงสถานการณ์ตาง โ ทีไจะ
กิดขึๅนทัๅงภาย฿นละตางประทศ มีความรูຌทีไถูกตຌองกีไยวกับการมือง การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยฯ    
มีคุณธรรม มีความซืไอสัตย์ สุจริต เมซืๅอสิทธิ ขายสียง ส านึก฿นบาปบุญ คุณทษ ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๏  

 

  ร ท ทน ทค น ลย 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (DE) เดຌยกระดับครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน               
การสืไอสาร/ทรคมนาคม จัดครงการ นใตประชารัฐ ซึไงป็นการขยายครงขายอินทอร์นใตความรใว
สูงผานสืไอสัญญาณคบิล฿ยกຌวน าสง ฿นพืๅนทีไป้าหมาย หมูบຌานทัไวประทศ สรใจสิๅนลຌว฿นป ๎๑๒์ 
ละเดຌจัด฿หຌมีจุด฿หຌบริการอินทอร์นใตเรຌสาย ดยเมคิดคา฿ชຌจายกับผูຌ฿ชຌบริการอยางนຌอยหมูบຌานละ              
ํ จุด การด านินการดังกลาวจะสรຌางประยชน์ดຌานการรียนรูຌ  ละการรับขຌอมูล ขาวสาร                         
การ฿หຌบริการภาครัฐดຌานตาง โ ละยังชวยพิไมศักยภาพดຌานศรษฐกิจกชุมชน  
  นอกจากนีๅ กระทรวงศึกษาธิการเดຌจัด฿หຌมี กศน. ต าบล พืไอท าหนຌาทีไป็นหนวยจัด
กิจกรรมการรียนรูຌการศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัยทีไตัๅงอยู฿นระดับต าบล/ขวง                
ดย กศน. ต าบล ทีไป็นคน฿นชุมชน รวมทัๅง อาสาสมัคร กศน. ต าบล ฿หຌการสงสริมสนับสนุน กศน. 
ต าบล ดยทีไกิจกรรมหลักประการหนึไงของ กศน. ต าบล คือ ศูนย์ขຌอมูล ขาวสาร ของชุมชน 
(Information Center) มขีอบขายภารกิจ ประกอบดຌวย ํ) พัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารสนทศระดับชุมชน 
๎) จัดท าผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ต าบล ละ ๏) สนอความรูຌ ขຌอมูล ขาวสารสารสนทศของชุมชน฿หຌ
ถูกตຌองละทันสมัย   
 

 . วตถปร สงค์ 
 สรຌางการรับรูຌบทบาทของทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร฿นปัจจุบัน 

คุณประยชน์ละผลกระทบจากการ฿ชຌสืไอ ละ฿หຌประชาชนรูຌทาทันทคนลยี ละตระหนักรูຌถึง
ผลกระทบทางลบจากการ฿ชຌสืไอ  
 

. หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงดิจทิัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
 กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองปกครองสวนทຌองถิไน) 
 ครู ก.ศ.น. ต าบล 

 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   การขຌาถึงขຌอมูลทีไถูกตຌอง ละอินทอร์นใตหมูบຌาน การรูຌทาทันขຌอมูล ขาวสาร                      

ซึไงมีผลกระทบทัๅงทางบวกละทางลบ ละการเมตกป็นหยืไอของการลอลวง ละการหลอกลวง 
 

 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  หนวยงานตาง โ/องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนน ากรอบนๅือหาหัวขຌอ ์๔ เปกลาว               
นຌนยๅ า฿นวทีการท าประชาคม หรือการประชุมอืไน โ ตามอกาส พืไอ฿หຌประชาชนรูຌทาทันทคนลยี 
ละตระหนักรูຌถึงผลกระทบจากการ฿ชຌสืไอ 

 



 ๑๐  

 

หัวขຌอ ์๔ รูຌทาทันทคนลยี  
 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ํ. การขຌาถึงขຌอมูล 
ทีไถูกตຌอง ละอินทอร์นใต
หมูบຌาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ํ.ํ ความป็นมา 

      ฿นยุคปัจจุบัน ขຌอมูล ขาวสาร 
มีบทบาทส าคัญตอการด านินชีวิต 
ศรษฐกิจ ละสังคมป็นอยางยิไง ละ
ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
เดຌหลายชองทาง ชน ฟซบุຍก เลน์ 
อินทอร์นใตหมูบຌาน ภาครัฐจึงมีหนຌาทีไ
฿นการจัดท าครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการ
สืไอสาร/ทรคมนาคม พืไอ฿หຌประชาชน
สามารถขຌาถึงทคนลยี อันป็นการ
สรຌางการรียนรูຌ สรຌางอกาส ละ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌดี
ขึๅน 

     กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม (DE) เดຌยกระดับครงสรຌาง
พืๅนฐานดຌานการสืไอสาร/ทรคมนาคม 
ดยจัดท าครงการ นใตประชารัฐ 
ซึไงป็นการขยายครงขายอินทอร์นใต
ความรใวสูงผานสืไอสัญญาณคบิล 
฿ยกຌวน าสง ฿นพืๅนทีไปງาหมาย 
๎๐,๓์์ หมูบຌาน ทุกภาคทัไวประทศ 
สรใจสิๅนลຌว ฿นป ๎๑๒์ ละเดຌจัด฿หຌมี
จุด฿หຌบริการอินทอร์นใตเรຌสาย ดย 
เมคิดคา฿ชຌจายกับผูຌ฿ชຌบริการ อยางนຌอย
หมูบຌานละ ํ จุด     
     การด านินการดังกลาว จะสรຌาง
ประยชน์ดຌานการรียนรูຌ ละการรับ
ขຌอมูลขาวสาร การ฿หຌบริการภาครัฐ 
ดຌานตาง โ การพิไมศักยภาพ 
ดຌานศรษฐกิจกชุมชน ลดความ 
หลืไอมลๅ า฿นการขຌาถึงอินทอร์นใต
ความรใวสูง฿นพืๅนทีไทีไยังเมมีบริการ
อินทอร์นใตความรใวสูงขຌาถึง 
     นอกจากนีๅ กระทรวงศึกษาธิการ 
เดຌจัด฿หຌมี กศน. ต าบล พืไอท าหนຌาทีไ
ป็นหนวยจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตาม

ขัๅนทีไ ํ 
     วิทยากรกริไนน า ละกระตุຌน 
฿หຌผูຌขຌารวมประชุมทบทวนวา ทคนลยี
การสืไอสารสารสนทศ฿นปัจจุบัน 
มีอะเรบຌาง ดยยกตัวอยางประกอบ ชน 
ฟซบุຍก เลน์ ยูทูบ ฯลฯ  
    ตัวอยางค้าพูด : 
    ทคนลยีการสืไอสารทุกวันนีๅ 
มีอะเรบຌาง ? 
 
ขัๅนทีไ ๎ 
     วิทยากรสนทนาลกปลีไยนกับผูຌรวม
ประชุมวา ทคนลยีดังกลาว ถูก฿ชຌ
ประยชน์อยางเรบຌาง  
    ตัวอยางค้าพูด : 
    - ทาน฿ชຌประยชน์ทคนลยีหลานีๅ 
อยางเรบຌาง ? 
    - ดี็ยวนีๅ จะซืๅอ จะขายอะเร กใซืๅอ
ขายผานออนเลน์เดຌ จะดูราคานๅ้ามัน 
อานขาว หรือดูพยากรณ์อากาศ กใท้า
เดຌ 
    - ลูกหลานเปท้างานตางประทศ 
หางบຌาน หางมือง กใคุยกันผาน
อินทอร์นใต  
    - หากทานมีปัญหา ความดือดรຌอน
อะเร กใรຌองรียนรຌองทุกข์กับศูนย์ด้ารง
ธรรมเดຌตลอด ๎๐ ชัไวมง ผาน 
อปพลิคชันสปอนด์ (Spond)  
 
ขัๅนทีไ ๏  
     วิทยากร฿หຌรายละอียดพิไมติม
ดยสังขป กีไยวกับการด านินการของ
รัฐบาล฿นการยกระดับครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานการสืไอสาร/ทรคมนาคม ดยกลาวถึง
ครงการ อินทอร์นใตหมูบຌาน ของ
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
รวมทัๅง บทบาทของ กศน. ต าบล ของ
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อัธยาศัยทีไตัๅงอยู฿นระดับต าบล/ขวง 
ดย กศน. ต าบลจะ฿ชຌชุมชนป็นฐาน 
฿นการรียนรูຌ มีคณะกรรมการ กศน. 
ต าบล ทีไป็นคน฿นชุมชน รวมทัๅง
อาสาสมัคร กศน. ต าบล ฿หຌการสงสริม
สนับสนุน กศน. ต าบล กิจกรรมหลัก
ประการหนึไงของ กศน. ต าบล คือ 
ศูนย์ขຌอมูลขาวสารของชุมชน 
(Information Center) มีขอบขาย
ภารกิจ ประกอบดຌวย 
     ํ) พัฒนาระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศระดับชุมชน 
     ๎) จัดท าผนพัฒนาคุณภาพ กศน. 
ต าบล 
     ๏) สนอความรูຌ ขຌอมูล ขาวสาร
สารสนทศของชุมชน฿หຌถูกตຌองละ
ทันสมัย 
     อยางเรกใตาม มຌภาครัฐจะสามารถ
จัด฿หຌประชาชนขຌาถึงขຌอมูลผาน
ทคนลยี ละสรຌางการรียนรูຌ 
ผานกลเกตาง โ  ตการสืไอสารผาน
ทคนลยี ซึไงกีไยวขຌองกับขຌอมูล นัๅน 
มิ฿ชบทบาทของภาครัฐทานัๅน 
ภาคอกชน ละประชาชนกใมี
ความส าคัญดຌวยชนกัน นืไองจาก ขຌอมูล 
ขาวสาร สามารถกิดขึๅนเดຌตลอดวลา 
จากทุกหนทุกหง ตละคนป็นทัๅง
ผูຌผลิตสาร ผูຌรับสาร ละผูຌสงสาร ดังนัๅน 
การสืไอสารผานทคนลยีจึงมีลักษณะ
ป็นครือขายยง฿ยของพฤติกรรมทาง
สังคมทีไมีความสลับซับซຌอน ยากกการ
ควบคุม สงผลกระทบตอสังคมเดຌทัๅง
ทางบวกละทางลบ 
 
ํ.๎ รูຌทาทันขຌอมูล ขาวสาร  
       ผลกระทบทางลบของการสืไอสาร
ผานทคนลยี คือการสงตอขຌอมูล 
ขาวสารทีไป็นทใจ บิดบือน หรือขาวลือ

กระทรวงศึกษาธิการ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
วิทยากรสรຌางความตระหนัก฿นการ฿ชຌ 
ละการกระจายขຌอมูล ขาวสารทีไ 
เมถูกตຌอง บิดบือน หรือขาวลือ ดังนีๅ 
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ทีไอาจสรຌางความตืไนตระหนก฿นวงกวຌาง 
ดยขาดความตระหนัก ท า฿หຌสังคมกิด
ความขຌา฿จผิด กิดความสับสนวุนวาย 
เมปกติสุข ละอาจกอ฿หຌกิดความ
สียหายตอบุคคลทีไถูกพาดพิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัๅนทีไ ํ 
ยกตัวอยางกรณีการพสต์ หรือการชร์
ขຌอมูลขาวสารทีไเมถูกตຌอง หรือถูก
บิดบือน ทีไกิดขึๅน฿นชวงวลาทีไผานมา 
เมนาน หรือคยกิดขึๅน฿นอดีต ละ
ปรากฏป็นขาวทีไสังคมรับรูຌ฿นวงกวຌาง 
พืไอชีๅ฿หຌหใน ละนຌนยๅ าถึงผลกระทบทาง
ลบจากพฤติกรรมดังกลาว ดยฉพาะกรณี
ทีไพาดพิงถึงบุคคล฿ด ยอมสุมสีไยงทีไจะ
กระท าผิดกฎหมาย  
 

ขัๅนทีไ ๎  
กระตุຌน฿หຌกิดความคิดชืไอมยงวา ควรท า
อยางเร พืไอมิ฿หຌกิดผลกระทบทางลบ  
ํ. เมควรพสต์ หรือชร์ขຌอมูล ขาวสารทีไ
เมป็นความจริง ถูกบิดบือน หรือขาวลือ 
    ตัวอยางค้าพูด : 
    อยาปัก฿จชืไออะเรงาย โ 
๎. ตรวจสอบวาอะเรป็นอะเร 
ผานชองทางตาง โ   
    ๎.ํ) สืไอ 
          ตัวอยางค้าพูด : 
          มีปัญหาอะเร รูຌเดຌ 
ผานอินทอร์นใต/ทรศัพท์มือถือ  
           วิทยากรอธิบายพิไมติมวา ขຌอมูล
ทีไดีตຌองมาจากหลงทีไสามารถอຌางอิงเดຌ 
มีความนาชืไอถือ ละผูຌรับสืไอตຌอง
ปรียบทียบขຌอมูลทีไมีนืๅอหาดียวกันจาก
หลาย โ หลง ผานอินทอร์นใตหมูบຌาน 
อินทอร์นใตต าบล หรือสมาร์ทฟน/
ทรศัพท์มือถือของตนอง รวมทัๅงการ
พูดคุยถกถียงรวมกับบุคคลอืไน฿นชุมชน 
         (๎) กลเกภาครัฐ    
             ตัวอยางค้าพูด : 
             ถຌาสงสัยอะเร ฿หຌถามก้านัน 
ผูຌ฿หญบຌาน ศูนย์ด้ารงธรรม หรือ
นายอ้าภอ 
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๎. การเมตกป็นหยืไอของ
การลอลวง ละการ
หลอกลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การถูกลอลวง หรือหลอกลวงงาย ท า฿หຌ
สูญสียทรัพย์สิน ละอาจกิดความ 
เมปลอดภัย฿นชีวิต สวน฿หญกิดจาก
การชืไอคนงาย หรือหวังเดຌรับประยชน์
ตอบทน จากการชีๅชวน จูง฿จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สืไอ 

ตัวอยางคลิปวีดิอ฿น Youtube 
• รูຌทาทันสืไอซชียลนใตวิร์ค 
https://www.youtube.com/watch?v
=GqvD17cIldc&t=464s 
• สพสืไออยางมีสติ 
https://www.youtube.com/watch?v
=Q9rlHR3uDg0 
 
วิทยากรสรຌางความตระหนักถึงการตกป็น
หยืไอการลอลวง ละการหลอกลวง  
ขัๅนทีไ ํ 
ยกตัวอยางกรณีการลอลวง หรือการ
หลอกลวงผานสืไอสังคม ซึไงท า฿หຌกิดการ
สูญสียทรัพย์สิน ละความเมปลอดภัย 
฿นชีวิต 
 
ขัๅนทีไ ๎  
กระตุຌน฿หຌกิดความคิดชืไอมยง ดังนีๅ  
ํ. การลอลวง 
    ตัวอยางค้าพูด : 
    รูຌหนຌา เมรูຌ฿จ เมรูຌหนຌา เมรูຌ฿จ 
    วิทยากรชีๅ฿หຌผูຌรวมประชุมระมัดระวัง
การรับคนทีไเมรูຌจักป็นพืไอน฿นสืไอสังคม 
ละเมควรเปพบบุคคลทีไรูຌจักกันผานสืไอ
สังคม ดยทีไเมรูຌจักภูมิหลังดีพอ 
๎. การหลอกลวง 
    ตัวอยางค้าพูด : 
    - เมมีอะเร เดຌมางาย โ  
    - เมมี฿ครลงทุน ดยเมหวัง
ผลตอบทน 
    วิทยากรอธิบายพิไมติมวา การชีๅชวน 
จูง฿จ ทีไสนอ฿หຌผลประยชน์ตอบทน
อยางงายดาย สันนิษฐานเดຌวา ป็นการ
หลอกลวงดยหวังผลประยชน์อันมิชอบ
ดຌวยกฎหมาย จึงเมควรหลงชืไอ  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GqvD17cIldc&t=464
https://www.youtube.com/watch?v=GqvD17cIldc&t=464
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สืไอ 

ตัวอยางอินฟกราฟຂก 
• ระวังภัย Call Center 
http://www.moj.go.th/view/11954 

 
กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ 
 ํ. ครู ก.ศ.น. หรือก านัน ผูຌ฿หญบຌาน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ชิญชวน฿หຌประชาชน฿นหมูบຌาน                           
ทีไมีอินทอร์นใตหมูบຌาน เดຌเป฿ชຌอินทอร์นใตหมูบຌาน  
 ๎. ทุกหนวยงาน ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน น ากรอบนืๅอหาหัวขຌอ ์๔ เปกลาวนຌนยๅ า฿นวที                         
การท าประชาคม หรือการประชุมอืไน โ ของหนวยงานตามอกาส พืไอ฿หຌประชาชนรูຌทาทันทคนลยี                 
ละตระหนักรูຌถึงผลกระทบจากการ฿ชຌสืไอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕  

 

 รวม ก ขปัญห ย สพตด 

*************** 

 . คว ม ป็นม   

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามยาสพติด ลงวันทีไ ํ๐ พฤศจิกายน 
๎๑๒์ ก าหนด฿หຌมีผนประชารัฐรวม฿จ ปลอดภัยยาสพติด พ.ศ. ๎๑๒ํ พืไอป็นนวทางการ
ด านินงาน฿หຌกับหนวยงานภาคีทีไกีไยวขຌอง ดยมีจุดมุงหมายพืไอลดปริมาณผูຌขຌาสูการกระท าผิด
กีไยวกับยาสพติด ละน าผูຌมีสวนกีไยวขຌองออกจากวงจรการกระท าผิดกีไยวกับยาสพติด฿หຌป็น
รูปธรรม ดยมุงนຌนการบูรณาการการกຌเขปัญหายาสพติดชิงพืๅนทีไตามสภาพปัญหาทีไมีบริบท                
ทีไตกตางกัน 

  กระทรวงมหาดเทยเดຌก าหนดนวทางการสรຌางสภาพวดลຌอมละการมีสวนรวม              
฿นการป้องกันยาสพติด฿หຌกับชุมชนตามผนประชารัฐฯ ดยศูนย์อ านวยการป้องกันละปราบปราม             
ยาสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละปราบปรามยาสพติดอ าภอ (ศอ.ปส.อ.)       
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละปราบปรามยาสพติดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (ศอ.ปส.อปท.) ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ก าหนดป้าหมายลดปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/ชุมชน  
 . วตถปร สงค์ 

  พืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด ละตຌองการ฿หຌผูຌสพ
ยาสพติด฿นหมูบຌาน/ชุมชน ลดลง ดยยึดหลัก บวร  (บຌาน,วัด,รงรียน) หรือ บมร  (บຌาน,มัสยิด,

รงรียน) ละกระบวนการสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใงป็นนวทาง฿นการชืไอมประสานการปฏิบัติ ซึไงมี
ชุดปฏิบัติการต าบลป็นพีไลีๅยง ดยด านินการ฿น ๓๒ จังหวัด ๔๓๔ อ าภอ ๔ํ, ์๒๐ หมูบຌาน 

 . ก รมสวนรวมของภ คปร ช ชน 

  ผูຌน าศาสนา ครู/อาจารย์ หมูบຌาน/ชุมชน ครอบครัว รวมรงรวม฿จ฿นการป้องกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/ชุมบน ดยการรวมกันท ากิจกรรมตามนวทาง ๕ ขัๅนตอน 

. หนวยง นทรวมกบชดปฏบตก รต บล  
 กระทรวงมหาดเทย (จังหวัด/อ าภอ/องค์กรปกครองปกครองสวนทຌองถิไน) 
 กระทรวงกลาหม (กอ.รมน.) 
 กระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขจังหวัด/อ าภอ) 
 ป.ป.ส. 
 ส านักงานต ารวจหงชาติ 

 . ขอบ ขตของ นอห    
   สถานการณย์าสพติด฿นปัจจุบัน การประมนิสภาพปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/ชุมชน  

การสรຌางความรวมมือ฿นการลดปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/ชุมชน  
 . กจกรรมหลงก รสร งก รรบร 

  ทีไท าการปกครองอ าภอด านินการตามมาตรการการสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌม ขใง 
ปลอดภัยจากยาสพติด ๕ ขัๅนตอน  



 ๒์  

 

หัวขຌอ ์๕ รวมกຌเขปัญหายาสพติด 
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ํ. สถานการณ์ปัญหา 

ยาสพติดปัจจุบัน 

 

    วิทยากรอธิบาย ปัญหาการพร
ระบาดของยาสพติด ซึไงมีหลงผลิต 
อยูทีไประทศพืไอนบຌาน ทัๅงยาบຌา เอซ์ 
ละกัญชา ก าลังทะลักขຌามา฿นประทศ
เทยอยางมหาศาล สังกตเดຌจากการ
จับกุมของกลางคดียาสพติด มืไอทียบ
กับปทีไผานมา สูงขึๅน 2 – 3 ทา ละ
ราคายาสพติด฿นทຌองตลาดกใลดลง 
จาก 250 – 300 บาท ป็น 100 – 
150 บาท ละคนทีไขຌาเปกีไยวขຌองกับ 
ยาสพติดกใมีอายุนຌอยลง โ สรຌางภาระ
฿หຌกภาครัฐ กอความดือดรຌอน฿หຌก
ประชาชน กิดปัญหาอืไน โ ตามมา ชน
การลักขมย จีๅชิงทรัพย์ ขมขืน ปัญหา
ตาง โ หลานีๅ ถຌาราปลอย฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐจัดการปัญหาตพียงฝຆายดียว 
เมสามารถจะด านินการ฿หຌส ารใจเดຌ 
พราะมืไอจຌาหนຌาทีไของรัฐถอนตัว
ปัญหากใจะกลับมาอีกครัๅง จ าป็นทีไรา
จะตຌองรวมมือกับพีไนຌองประชาชน 
฿นการกຌเขปัญหา฿หຌกิดความยัไงยืน 

ค าถามวิทยากร 

ถาม ชุดปฏิบัติการต าบลท าหนຌาทีไอะเร 
ตอบ ท าหนຌาทีไป็นพีไลีๅยง กระตุຌน฿หຌคิด 
สรຌางจิตส านึก ชีๅ฿หຌหในปัญหา 
ถาม ชุดปฏิบัติการต าบลขຌาหมูบຌานตอน
เหน 
ตอบ ขຌาหมูบຌานตຌองท าผน นัดวลา               
ทีไชาวบຌานวางหลังลิกงาน ถຌาหนึไงต าบล 
มี 10 หมูบຌาน ตຌองขຌาเปทุกหมูบຌาน 
หมูบຌานละ 3 ครัๅงป็นอยางนຌอย 
ถาม ชาวบຌานตຌองท าอะเร 
ตอบ ชาวบຌานมีหนຌาทีไมาประชุมตามนัด
ดยตัวทนครัวรือนละ 1 คน ฿หຌเดຌ 
เมนຌอยกวารຌอยละ 70 

ถาม การจัดการกับผูຌสพ ผูຌคຌา฿นหมูบຌาน
ท าอยางเร 
ตอบ ฿ชຌวิธีการสันติวิธี การ฿หຌอกาส 
ดูลชวยหลือ ถຌาเมชืไอฟังกใตຌอง฿หຌ 
ชุดปฏิบัติการต าบลชวยหลือ 

2. ประมินสภาพปัญหา 
ยาสพติด฿นหมูบຌาน/
ชุมชน 

    วิทยากรอธิบาย ปัจจุบันพบวา 
นวนຌมของปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/
ชุมชน ยังคงปรากฏอยู นืไองจาก 
ความตຌองการ฿นหมูผูຌ฿ชຌ ดยฉพาะ
วัยรุน ยังเมลดลงเป ซึไงการกຌเขปัญหา
ยาสพติด ป็นสิไงจ าป็นรงดวน฿นพืๅนทีไ
ทีไยังคงมีปัญหาอยู ต฿นสวนของ
หมูบຌาน/ชุมชน ทีไเมมีปัญหายาสพติด
ลย การปງองกันเม฿หຌยาสพติดพร
ระบาดขຌามา ป็นสิไงทีไควรท าอยาง
ตอนืไอง ดยริไมตຌนจากการสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน฿นหมูคน฿กลຌชิด ชน 
ครอบครัว, พืไอนบຌาน ฯลฯ 

ค าถามวิทยากร 

ถาม บຌานรามีปัญหายาสพติดหรือเม ? 

ถาม มีลຌวมีมากนຌอยคเหน 
ถาม ลຌวจะ฿หຌ฿ครกຌเขปัญหา 
ถาม ถຌามันป็นปัญหาของรา ท าเม 
เมชวยกันกຌเขปัญหา 
ถาม ราอยากกຌเขปัญหายาสพติดดຌวย
ตัวของพวกราหรือเม หรือจะรอจຌาหนຌาทีไ
มาจัดการ ลຌวมืไอเหรขาจะมา 

ถาม ราจะปลอย฿หຌคนคຌายา คนสพยา
อยู฿นหมูบຌานดยเมด านินการอะเรลย
หรือ 

3. สรຌางความรวมมือ 

฿นการลดปัญหายาสพติด
    วิทยากรอธิบาย กระบวนการสรຌาง
ความรวมมือทีไส าคัญทีไสุด ควรริไมจาก

ค าถามวิทยากร  
ถามชาวบຌาน ราลองมาท าประชาคม



 ๒ํ  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

฿นหมูบຌาน/ชุมชน ผูຌน า฿นชุมชน รณรงค์฿หຌครอบครัวดูล
กันอง จากนัๅนพืไอนบຌานดูลพืไอนบຌาน 
ดยมีคนส าคัญ฿นชุมชนป็นพีไลีๅยง อาทิ 
ผูຌน าศาสนา฿นพืๅนทีไ, ครู, ปราชญ์
ชาวบຌาน, จิตอาสา ฯลฯ นอกจากนีๅ 
ยังควรมีกิจกรรมรณรงค์ปງองกันละ
กຌเขปัญหายาสพติดอยางตอนืไอง 
ละควรจัด฿หຌมีการสอบถามสารทุกข์ 
สุขดิบของสมาชิก฿นชุมชนทีไมีความสีไยง
ตอการ฿ชຌยาสพติดอยางตอนืไอง 

พืไอคຌนหาผูຌสพ/ผูຌคຌายาสพติดกัน 
ดยการท าประชาคมลับ ขຌอมูลทีไเดຌจะเมรูຌ
วา฿ครจຌง 
ถามผูຌสพ ตอนนีๅท างานอะเร รายเดຌ
พอ฿ชຌหรือเม คยกีไยวขຌองกับยาสพติด
หรือเม ตใม฿จทีไจะตรวจปัสสาวะหาสาร
สพติดหรือเม ฿ชຌมานานคเหน อยาก
ลิกหรือปลา ราชการมีสถานทีไ฿หຌราเป
ลิกยานะ เมสียคา฿ชຌจาย เมป็นคดี 
ถามชาวบຌาน ราจะรูຌเดຌอยางเรวา 
คนบຌานราจะลิกยากันจริง โ ลองมาตัๅง
กฎกติกากันดู ถຌาบຌานเหนเปกีไยวขຌองกับ 
ยาสพติด ราจะเม฿หຌความชวยหลือ ชน
เม฿หຌกูຌงินหมูบຌาน หรือลองก าหนด
ประดในอืไนกันมาดู 

ถามชาวบຌาน ผูຌน าธรรมชาติคือ฿คร 
ตอบ ผูຌน าธรรมชาติ คือ คนทีไชาวบຌาน
นับถือ พึไงพาอาศัยเดຌ ชน ปราชญ์
ชาวบຌาน พระ ผูຌน าศาสนา ขຌาราชการ 
หรือขຌาราชการบ านาญ ป็นตຌน 
ถามชาวบຌาน ผูຌน าธรรมชาติท าหนຌาทีไ
อะเร 
ตอบ สนอนะ฿หຌความคิดหในกຌเข
ปัญหา฿นหมูบຌาน หรือป็นกนน ารวมท า
กิจกรรม 
ถามชาวบຌาน ผูຌน าอยางป็นทางการคือ
฿คร 
ตอบ ผูຌน าอยางป็นทางการ คือ ก านัน 
ผูຌ฿หญบຌาน สมาชิกองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไน หรือคณะกรรมการหมูบຌาน 
ทีไทางการจัดตัๅงขึๅน 
ถามชาวบຌาน ผูຌน าอยางป็นทางการ 
มีหนຌาทีไอะเร 
ตอบ ด านินกระบวนการประชาคม 
จัดการ อ านวยการ฿หຌกิจการงานของ
หมูบຌานด านินเปดຌวยความรียบรຌอย 
ถามชาวบຌาน วัด รงรียน ขຌามา 
มีบทบาทตอนเหน 



 ๒๎  

 

ประดใน กรอบนืๅอหา วิธีการ/สืไอ 

ตอบ ตอนประชาคมมาชวยคิด ชวยท า
กิจกรรมชีๅนะ อบรม฿หຌความรูຌ สัไงสอน 
ถามชาวบຌาน ชาวบຌานมีหนຌาทีไอะเร  
ตอบ ฿หຌความรวมมือ หในปัญหารวมกัน 
ชวยกันขับคลืไอนงานกຌเขปัญหา 
ยาสพติด ละปัญหาอืไน โ สรຌางความ
สามัคคี ปรองดอง 

 

กิจกรรมหลังการสรຌางการรับรูຌ 
ทีไท าการปกครองอ าภอ ด านินการตามมาตรการสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใง ปลอดภัยจากยาสพติด 

 จัดตัๅงชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ประกอบดຌวย  
1. ปลัดอ าภอผูຌรับผิดชอบประจ าต าบล 
2. จຌาหนຌาทีไต ารวจทีไเดຌรับมอบหมาย 
3. จຌาหนຌาทีไสาธารณสุขทีไเดຌรับมอบหมาย 
4. พัฒนากรผูຌรับผิดชอบประจ าต าบล 
5. จຌาหนຌาทีไทหารชุดปฏิบัติการฉพาะกิจ คสช. ประจ าอ าภอ 
6. ครู/อาจารย์ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
7. วิทยากรกระบวนการ พระ ผูຌน าศาสนา 

8. อืไน โ ตามความหมาะสม 
 จัดท าผนปฏิบัติการ฿นการสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใงปลอดยาสพติด 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ขัๅนตอนทีไ 1 สืบสภาพชุมชน ป็นการศึกษารวบรวมขຌอมูลทีไส าคัญของหมูบຌาน/ชุมชนอยางเมป็นทางการ    
พืไอท าความขຌา฿จสภาพวดลຌอม ผูຌคน สังคม ศรษฐกิจ ขนบธรรมนียมประพณีละปัญหาตาง  โ ของ
หมูบຌาน/ชุมชนดยสังขป ชน การพบปะพูดคุยกับชาวบຌานตามครัวรือน พืไอศึกษาขຌอมูลชุมชน ทีไจะป็น
ประยชน์ตอการท างาน฿นขัๅนตอนตอเป การพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชน฿นชุมชน฿หຌกิดความรูຌสึกทีไดีตอ
ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล พืไอชุดปฏิบัติการประจ าต าบลจะเดຌขຌา฿จความรูຌสึกนึกคิดของประชาชน฿นชุมชน
ละขยายผลนวทางการท างานสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใง 
ขัๅนตอนทีไ 2 พบปะกนน า/ผูຌน าธรรมชาติ ป็นการสรຌางการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนอยางทຌจริง ดยกอน
ริไมด านินงานของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล จ าป็นจะตຌองพบผูຌน าชุมชนกอนสมอ พืไอพัฒนาความสัมพันธ์
สรຌางความเวຌวาง฿จ ละท าความขຌา฿จ฿นนวทางการสรຌางหมูบຌาน/ชุมชนขຌมขใง พราะชุมชนจะขຌมขใงเดຌ
ปัจจัยส าคัญคือ ความรวมมือของคน฿นชุมชน ดยผูຌน าธรรมชาติปรียบสมือนก าลังทีไจะมาชวยหลือการ
ท างานของผูຌน าทางการ฿หຌขຌมขใงขึๅน ซึไงผูຌน าธรรมชาติจะป็นปราชญ์ชาวบຌาน ขຌาราชการบ านาญ พระสงฆ์
หรือผูຌน าทางศาสนา กใเดຌ 
ขัๅนตอนทีไ 3 ประกาศวาระหมูบຌาน/ชุมชน (วทีประชาคมครัๅงทีไ 1) ป็นการประชุมวทีชาวบຌานพืไอคัดลือก
ผูຌน าธรรมชาติ ริไมจากชุดปฏิบัติการประจ าต าบล อธิบายความจ าป็นของการกຌเขปัญหายาสพติด             
฿นหมูบຌาน/ชุมชน฿นลักษณะทีไชุมชนป็นจຌาของการด านินงาน ดยมีภาคราชการป็นผูຌสนับสนุน ประชาชน
จะตຌองตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของยาสพติด ละเม฿ชหนຌาทีไของ฿ครคน฿ดคนหนึไง฿นการกຌเขปัญหา        



 ๒๏  

 

ยาสพติด ทุกคนจะตຌองรวมกันกຌเขปัญหา ดยชุดปฏิบัติการประจ าต าบลจะตຌองปลุกจิตส านึก฿หຌชาวบຌาน
เดຌรับทราบวา เมมี฿ครรูຌปัญหาของหมูบຌาน/ชุมชน ดีทากับคน฿นหมูบຌาน/ชุมชน หลักการลือกผูຌน าธรรมชาติ
จะตຌองป็นการลือกผูຌทีไประชาชนนับถือศรัทธาอยางทຌจริง ดยน ามาผนวกรวมกับผูຌน าอยางป็นทางการพืไอ
ตัๅงขึๅนป็นคณะท างานกຌเขปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน คณะท างานจะมากหรือนຌอยขึๅนอยูกับขนาดของหมูบຌาน    
ละประชาชน฿นหมูบຌาน/ชุมชนพอ฿จ 
ขัๅนตอนทีไ 4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ พืไอ฿หຌทุกครัวรือนขຌา฿จนวทางการกຌเขปัญหายาสพติดละขยาย
ความรวมมือของประชาชน฿นหมูบຌาน/ชุมชน ฿หຌมาป็นนวรวม฿นการกຌเขปัญหา฿หຌมากทีไสุด จุดประสงค์ของ
การรณรงค์พืไอประกาศวาระหมูบຌาน/ชุมชน ละสรຌางความขຌา฿จรวม฿จผานสียงตามสายหรือการประชุม      
฿นวาระตาง โ 
ขัๅนตอนทีไ 5 คัดยกผูຌมีพฤติกรรมกีไยวขຌองกับยาสพติด (วทีประชาคมครัๅงทีไ 2)  พืไอคัดยกผูຌมีสวน
กีไยวขຌองกับยาสพติด฿นฐานะผูຌคຌา ผูຌสพ ผูຌสนับสนุน ละผูຌอยู฿นขายตຌองสงสัย ดยการประชุมประชาคม               
฿หຌทุกครัวรือนขຌาคูหา ขียนรายชืไอผูຌทีไกีไยวขຌองกับยาสพติดหยอนลง฿นกลองคลຌายหีบลือกตัๅงดยเมตຌอง      
ลงชืไอผูຌ฿หຌขຌอมูล ลຌว฿หຌคณะท างานละชุดปฏิบัติการประจ าต าบลคัดยกรายชืไอจัดท าบัญชีผูຌกีไยวขຌองกับ     
ยาสพติดทีไป็นผูຌคຌา ผูຌสพ ผูຌสนับสนุน ละผูຌทีไอยู฿นขายสงสัย ดย฿หຌคณะท างานท าลายอกสารทีไชาวบຌาน
ขียนละหยอนลง฿นกลองดຌวยการผาท าลายพืไอเม฿หຌทราบวา฿คร฿หຌขຌอมูลละป็นการรักษาความลับ 
ขัๅนตอนทีไ 6 กຌเขปัญหาบบบูรณาการ ป็นการบูรณาการการกຌเขปัญหา฿นหมูบຌาน/ชุมชนระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ประชาชน สถานศึกษา ละสถานประกอบการ ซึไงป็นนวทาง฿นการปງองกันละบังคับ฿ชຌ
กฎหมายดยฉพาะ฿นพืๅนทีไหมูบຌาน/ชุมชน หลังจากการท าประชาคม ชน มืไอพบวามีผูຌคຌายาสพติด ฿หຌสนธิ
ก าลังชุดปฏิบัติการดຌานการปราบปรามขຌาด านินการตอผูຌคຌาหรือปຂดลຌอมตรวจคຌนหมูบຌาน/ชุมชน จับกุม
ด านินคดี สวนผูຌสพ฿ชຌมาตรการกดดัน฿นพืๅนทีไตัๅงจุดตรวจ฿นชุมชน จัดระบียบสังคม฿นพืๅนทีไสีไยง มืไอพบผูຌสพ
฿หຌน าขຌากระบวนการบ าบัดทีไหมาะสมทุกราย หลังจากนัๅนจะตຌองมีกระบวนการติดตาม ชวยหลือผูຌทีไผานการ
บ าบัด สรຌางกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์พืไอป็นการปງองกันนักสพราย฿หมรวมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ชน ดนตรี กีฬา สงสริมอาชีพ ฯลฯ 
ขัๅนตอนทีไ 7 การรับรองครัวรือน (วทีประชาคมครัๅงทีไ 3) พืไอรับรองครัวรือนทัๅงหมูบຌาน/ชุมชนวา เมมี
สมาชิก฿นครัวรือนขຌาเปกีไยวขຌองกับยาสพติด ดยการประชุมรับรองครัวรือน คณะท างาน฿หຌผูຌน าครัวรือน
ยืนขึๅน พืไอ฿หຌทีไประชุมรับรองวา มีคน฿นครอบครัวนีๅกีไยวขຌองกับยาสพติดหรือเม ซึไงมติรับรองครัวรือนตຌอง
ป็นอกฉันท์ หากครัวรือน฿ดเมเดຌรับการรับรองจะตຌองจຌง฿หຌผูຌน าครอบครัวเดຌรับทราบ ละเดຌมีอกาสชีๅจง 
พรຌอมทีไจะ฿หຌชุมชนพิสูจน์ดຌวยการตรวจคຌนหรือตรวจปัสสาวะยืนยัน ลຌวน าขຌาทีไประชุมพืไอรับรองครัวรือน
฿นอกาสตอเป การรับรองครัวรือนจะตຌองด านินการป็นประจ าทุกดือน ครัวรือนทีไเมขຌารวมประชุมรับรอง
ครัวรือนจะเมเดຌรับการรับรองจนกวาจะขຌารวมการประชุม 
ขัๅนตอนทีไ 8 ฿ชຌมาตรการทางสังคม ป็นขຌอตกลงรวมกัน฿นการก าหนด ธรรมนูญหมูบຌานหรือกฎกติกา
หมูบຌาน ฿นการอยูรวมกันอยางสันติสุข ขึๅนอยูกับความหในรวมกันของคน฿นหมูบຌาน/ชุมชน ชน การก าหนด฿หຌ
ครัวรือนทีไเมผานการรับรองครัวรือน จะเมเดຌรับการพิจารณา฿หຌกูຌงินกองทุนหมูบຌาน หรือ เมเดຌรับการ
ชวยหลือดຌานอืไน โ หรือเมคบคຌาสมาคม การก าหนด฿หຌทุกครัวรือนตຌองสงสมาชิก฿นครอบครัวขຌามาป็นวร
ยามหมูบຌาน หากขาดวรยาม ตຌองมีการสียคาปรับ ป็นตຌน 
ขัๅนตอนทีไ 9 รักษาสถานะความขຌมขใง ดยความรวมมือของทุกคน฿นชุมชน พืไอชวยกันสอดสองฝງาระวัง
ปງองกันเม฿หຌมียาสพติดพรระบาด฿นหมูบຌาน/ชุมชน ดยการประชุมรับรองครัวรือนป็นประจ าทุกดือน 
รวมทัๅงการชวยกຌเขปัญหาละพัฒนาชุมชน฿นดຌานตาง โ การจัดกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์พืไอปງองกันยาสพติด 
การจดัตัๅงวรยามหมูบຌาน พืไอด ารงความขຌมขใงของหมูบຌาน/ชุมชนอยางยัไงยืน 

******************************** 
 
 
 



 ๒๐  

 

ถาม – ตอบ คูมือการขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน 
 

 การตงตัๅงทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล 

ํ. ตຌองมีการออกค้าสัไงหรือประกาศตงตัๅงทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลหรือเม ?  
ตอบ นายอ าภอตຌองท าค าสัไงหรือประกาศตงตัๅงบุคคลป็นทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลพืไอ฿หຌมีความชัดจน     

฿นการปฏิบัติงาน 

๎. การมอบหมายผูຌปฏิบัติหนຌาทีไป็นหัวหนຌาทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลควรด้านินการอยางเร ?  
ตอบ ฿หຌนายอ าภอพิจารณาความหมาะสมของบุคคล฿นพืๅนทีไ ดยเมจ าป็นตຌองก าหนด฿หຌต าหนง฿ด

ต าหนงหนึไงป็นหัวหนຌาทีมหรือบางอ าภออาจ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลตละทีมลือกกันอง ลຌวจຌง฿หຌ
นายอ าภอทราบกใเดຌ 
๏. ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลจะมีจ้านวนมากกวา ํ๎ คน เดຌหรือเม ? 
     ตอบ หาก฿นพืๅนทีไมีผูຌทีไมีศักยภาพละมีความหมาะสมมากกวา ํ๎ คน นายอ าภออาจตัๅง฿หຌทีมขับคลืไอนฯ 
ระดับต าบลมีมากกวา ํ๎ คนกใเดຌ พืไอส ารองเวຌ ตการตัๅงทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลละจ านวนคน฿นทีมนัๅน          
ควรค านึงถึงทรัพยากร฿นการบริหารจัดการดຌวย 

๐. กรณีทีไสวนราชการมีวิทยากรทีไป็นทีมท้างานตามภารกิจ (Function) อยูลຌว จะตຌองตงตัๅง฿หຌอยู฿น
ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลดຌวยหรือเม ? 

ตอบ ป็นดุลพินิจของนายอ าภอทีไจะตงตัๅงทีมวิทยากรภารกิจ (Function) มารวมกับทีมขับคลืไอนฯ 
ระดับต าบล พืไอ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลมีความขຌมขใง หรือจะมารวมกับทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล   
฿นรูปของทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล + วิทยากรภารกิจ (Function) ฿นตละครัๅงกใเดຌ 
๑. กรณีทีไต้าบลมีหมูบຌานทีไอยูหางเกล การคมนาคมเมสะดวก หรือต้าบลทีไมีหมูบຌานจ้านวนมากกวา ํ์
หมูบຌาน อ้าภอจะจัดทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ส้าหรับต้าบลนัๅน ๎ ทีมหรือมากกวา เดຌหรือเม ? 

ตอบ นืไองจากบางต าบลมีหมูบຌานมากกวา ํ์ หมูบຌาน (ต าบลทีไมีหมูบຌานมากกวา ํ์ หมูบຌาน มีจ านวน 
๎,๓๐๓ ต าบล ละต าบลทีไมีหมูบຌานมากทีไสุด มีจ านวน ๏๑ หมูบຌาน คือต าบลมืองดช อ าภอดชอุดม      
จังหวัดอุบลราชธานี) ซึไงอาจป็นปัญหา฿นรืไองระยะวลาด านินการ หากอ าภอพิจารณาลຌวหในวาจะท า฿หຌ
การขับคลืไอนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ หมาะสมสอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ ละมีบุคลากรทีไประกอบ
ป็นทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลเดຌพียงพอ กใอาจจัดป็นทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล฿นต าบลดียวกัน          
บงป็นชุดทีไ ํ ละชุดทีไ ๎ กใเดຌ ดยบงพืๅนทีไปฏิบัติงาน฿หຌชัดจน 

๒. การออกค้าสัไงตงตัๅงทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ฿นขตทศบาลมืองละทศบาลนคร หนวยงาน฿ดป็น
ผูຌออกค้าสัไง ?  

ตอบ ตามค าสัไงส านักนายกรัฐมนตรีทีไ ๎ํ/๎๑๒ํ ลงวันทีไ ๎๏ มกราคม ๎๑๒ํ ฿หຌนายอ าภอตงตัๅงทีม
ขับคลืไอนฯ ระดับต าบล฿นขตพืๅนทีไอ าภอทัๅงหมด ดย฿หຌประสานตัวบุคคลพืไอมาป็นทีมขับคลืไอนฯ ระดับ
ต าบลกับทศบาล (กรณีชุมชน฿นขตทศบาลมืองละทศบาลนคร) ฿นพืๅนทีไดຌวย 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทีมท้างานตามภารกิจ (Function) หมายถึง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/ทีมวิทยากร                 
ทีไสวนราชการเดຌมีการตงตัๅง฿หຌปฏิบัติงานฉพาะรืไอง ชน ทีมวิทยากรสัญญาประชาคม ทีมติดตามผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ป็นตຌน 



 ๒๑  

 

๓. จຌาหนຌาทีไหรือขຌาราชการควรป็นทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลคนละกีไชุด ? 
ตอบ จຌาหนຌาทีไหรือขຌาราชการคนหนึไงควรรับผิดชอบ ๎ หรือ ๏ ต าบล ตกรณีต าบลมีหมูบຌานเมมาก อาจ฿หຌ

รับผิดชอบกิน ๎ – ๏ ต าบล กใเดຌ 
๔. ต้าบลทีไมีจ้านวนหมูบຌานนຌอยกวาอีกต้าบลหนึไง ชน ต้าบล ก มี ๏ หมูบຌาน ต้าบล ข มี ํ๑ หมูบຌานมืไอ
ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ก ปฏิบัติงานสรใจสิๅนลຌว ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ก จะเปชวยปฏิบัติงาน
฿นต้าบล ข เดຌหรือเม ? 

ตอบ เดຌ ขึๅนอยูกับการบริหารจัดการของอ าภอ 

๕. กรณีทีไหมูบຌาน฿ดมีทีไตัๅงอยู฿กลຌกับต้าบลอืไน จะ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลของต้าบลทีไอยู฿กลຌกวา 
รับผิดชอบหมูบຌานดังกลาวทนทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลทีไหมูบຌานนัๅนตัๅงอยู เดຌหรือเม ? 

ตอบ เดຌ ขึๅนอยูกับการบริหารจัดการของอ าภอ 
 

 บทบาทละการด้านินงานของทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล 
ํ์. การลงพืๅนทีไปฏิบัติงาน ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลจะตຌองลงเปพรຌอมโ กัน ทัๅงทีม ฿ชหรือเม ?  

ตอบ ดยหลักการบูรณาการการท างาน ละพืไอประสิทธิภาพ฿นการท างานตຌองลงเปป็นทีม 

ํํ. การด้านินการของทีมวิทยากรตຌองอยู฿นหຌวงวลาทีไก้าหนดอยางครงครัดหรือเม ?  
ตอบ ขอ฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลพยายามด านินการ฿หຌอยู฿นกรอบตามหຌวงวลาทีไก าหนด กรณี

จ าป็นกใอาจยืดหยุนเดຌ ตการด านินการ฿นครัๅงรก ขอ฿หຌด านินการดยพรຌอมพรียงกัน  
ํ๎. ชวงวลา฿ดของวัน ทีไหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ? 

ตอบ อาจจัดชวงวลากลางวัน วลายในหรือคไ ากใเดຌ ขึๅนอยูกับทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล ดย฿หຌค านึงถึงความ
พรຌอมละความสะดวกของประชาชน 

ํ๏. ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลจะตຌองขับคลืไอนงานตามภารกิจทนทีมทีไสวนราชการมีการตงตัๅงละ      
มีผนปฏิบัติงานเวຌลຌวดຌวยหรือเม ? 
ตอบ ฿นการลงพืๅนทีไตละครัๅง ทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบลจะตຌองประสานงานกับทีมท างานตามภารกิจ 

(Function) ของตละสวนราชการ พืไอลงเปปฏิบัติงาน฿นครัๅงรกพรຌอมกันพืไอสรຌางความขຌา฿จกประชาชน 
หลังจากนัๅน฿หຌทีมตามภารกิจขับคลืไอนงานตามผนปฏิบัติงานของหนวยงานทีไเดຌก าหนดเวຌ ชน ฿นการ
วิคราะห์ปัญหาความตຌองการมืไอเดຌปัญหาความตຌองการทีไจะท าครงการลຌวกใป็นหนຌาทีไของคณะกรรมการ
หมูบຌาน (กม.) จัดท าครงการสนอตามหลักกณฑ์ทีไสวนราชการก าหนด หรือ กรณีทีมขับคลืไอนฯ ระดับต าบล
เดຌลงเปสรຌางการรับรูຌ฿นรืไองผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ฿นสวนของการวิคราะห์ป็นรายบุคคลจะป็นทีมภารกิจ 
[ผูຌดูลผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ (Account Officer : AO)] 
ํ๐. หัวขຌอ/ประดใน฿นการลงพืๅนทีไของทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบลจะตຌองรียงล้าดับตามหัวขຌอ/ประดในทีไ
ก้าหนดหรือเม ? 

ตอบ ส าหรับครัๅงทีไ ํ ละ ๎ ตຌองตามล าดับ สวนครัๅงทีไ ๏ ละ ๐ สามารถสลับหัวขຌอ/ประดใน฿นการ       
ลงพืๅนทีไเดຌภาย฿นกรอบการบรรยายตละครัๅง 

 
 
 
 



 ๒๒  

 

 การจัดประชุมละถายทอดความรูຌ฿หຌกับทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล 
ํ๑. การจัดประชุมพืไอ฿หຌความรูຌละถายทอดนวคิด นวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดกทีมขับคลืไอน
ฯ ระดับต้าบล ฿หຌจัดพียงครัๅงดียว ฿ชหรือเม ? 
ตอบ ฿หຌจังหวัด฿ชຌดุลพินิจดยค านึงถึงจ านวนคน ละประสิทธิภาพ฿นการรับฟังละถายทอด ทัๅงนีๅ อาจบงการ

ประชุมป็นหลาย โ ครัๅงกใเดຌ ชน หากจังหวัดมี ๕ อ าภอ กใอาจบงป็นครัๅงละ ๏ อ าภอ ดยสถานทีไจัด
ประชุมอาจยกเปจัดประชุม฿นอ าภอหลัก โ ฿นตละขตพืๅนทีไของจังหวัดกใเดຌ ตขอ฿หຌอยู฿นหຌวงวลาทีไ
ก าหนดเวຌ 
ํ๒. การจัดการประชุมถายทอดนวทาง฿หຌทีมขับคลืไอนฯ ระดับต้าบล ผูຌวาราชการจั งหวัด/นายอ้าภอ 
สามารถมอบหมาย฿หຌรองผูຌวาราชการจังหวัด/ปลัดอ้าภอ ป็นผูຌทนเดຌหรือเม ? 

ตอบ การด านินครงการนีๅ มุงหวัง฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด/นายอ าภอ ป็นผูຌน า฿นการขับคลืไอน ดังนัๅน ผูຌวา
ราชการจังหวัด/นายอ าภอ ตຌองมีความขຌา฿จละสามารถอ านวยการ ก ากับ ละติดตามงานเดຌ ผูຌวาราชการ
จังหวัด/นายอ าภอ จึงควรเปประชุม/รวมประชุมดຌวยตนอง 

 

 อืไน โ 

ํ๓. การ฿ชຌสืไอของวิทยากร สามารถปรับปลีไยนหรือประยุกต์฿ชຌสืไอ฿นทຌองถิไนเดຌหรือเม ? 
ตอบ กระทรวงมหาดเทยเดຌจัดท าชุดความรูຌป็นครืไองมือส าหรับทีมวิทยากรอ าภอ/ทีมขับคลืไอนฯ ระดับ

ต าบลเปประยุกต์฿หຌหมาะสมกับพืๅนทีไ ละสามารถผลิตสืไอ฿ชຌเดຌอง 
ํ๔. กรณีทีไมีปัญหาหรือขຌอสงสัย฿นการด้านินการ สามารถติดตอสอบถามหนวยงานสวนกลางหนวยงาน฿ด 
ทีไหมายลข฿ด ? 

ตอบ กลุมงานกิจการพิศษ ส านักนยบายละผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย หมายลขทรศัพท์      
์ ๎๎๎ํ ๔์๕๑ 

 
------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓  

 

************ 

 

คณ ทปรกษ  

พลอก อนุพงษ์  ผาจินดา   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย 

นายสุธี  มากบุญ    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดเทย 

นายฉัตรชัย  พรหมลิศ   ปลัดกระทรวงมหาดเทย 

 

คณ ผจดท  

ํ. นายบุญธรรม  ลิศสุขีกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดเทย 

๎. นายนิวัฒน์ รุงสาคร   รองอธิบดีกรมการปกครอง 

๏. นายบัญชา  ชาวรินทร์   ผูຌอ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. 
๐. นายชานน วาสิกศริิ   ผูຌอ านวยการส านักนยบายละผน สป. 
๑. นายธรรมนูญ กຌวค า   ผูຌอ านวยการส านักบริหารการปกครองทຌองทีไ  ปค. 
๒. นายอุทัย ทองดช   ผูຌอ านวยการส านักสริมสรຌางความขຌมขใงชุมชน พช.  
๓. นายศิริรักษ ์ชาวนปรีชา   ผูຌอ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินดน ปค. 
๔. นางณัฐธยาน์ บัวชุม   ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานนยบายละยุทธศาสตร์ สนผ.สป. 
๕. นายอดิศักดิ์ ปัญญา    ผูຌอ านวยการสวนการมอืงละการลอืกตัๅง สน.ปท.ปค. 
ํ์. นายจ าริญ หวนพใชร  ผูຌอ านวยการกลุมงานสงสริมการบริหารจัดการชุมชน พช. 
ํํ. นายสกสรรค์  สุขคุณ   จຌาพนักงานปกครองช านาญการพิศษ สน.อส.ปค. 
ํ๎. นายปฐมพล ยในอาคาร  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ สนผ.สป. 
ํ๏. นางสาวกาญจน์ชนษิฐา อกสงศรี ผูຌอ านวยการกลุมงานวิคราะห์งบประมาณ  
     กองยุทธศาสตร์ละผนงาน สถ. 
ํ๐. นายชัจจ์ชนันต ์ ธรรมจินดา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สดร.สป. 
ํ๑. นายณัฐพล  พชรฉกรรจ ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สดร.สป. 
ํ๒. นายบัญชา  ดวงดีกຌว   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สดร.สป. 
ํ๓. นางสาวคณัชวรรธก์ดา สภุาพ   นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ สนผ.สป. 
ํ๔. นายกติติพงศ ์ ค างนิ   พนักงานวิคราะห์นยบายละผน สดร.สป. 
ํ๕. นางสาวสุภาพ  ป้อมมะลัง  จຌาหนຌาทีไสนับสนุนงานมหาดเทย สดร.สป. 
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