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คานา
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนคื อ การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนผ่ า น
กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นาชุมชนและได้ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับการก้าว
ย่างเข้าสู่ปีที่ 57 ของการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสาคัญกับการสานต่อการทางานเคียงข้าง
ประชาชน ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในการดาเนิน
ชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน และใช้ความรู้ คู่ คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง จึงได้วางยุทธศาสตร์หลักที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องการสร้างชุมชนแห่งความสุข
(Community Happiness) โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการในระดับพื้นที่ (Area-Based)
ยึดหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น เปู าหมายในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เอกสาร “การพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ให้ ชุ ม ชน ” เล่ ม นี้
ได้เสนอหลักการ สาระสาคัญของการดาเนินงานตามแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาหมู่บ้านที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จังหวัด อาเภอ
และผู้ ส นใจได้ น าไปปรั บ ใช้ ในการพัฒ นาหมู่บ้า นให้ เป็ น “หมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ มีเ ปูาหมาย
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีความสุขต่อไป
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
มีนาคม 2562
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บทที่ 1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน
เป็ น ปรั ช ญาในการด ารงชี วิ ต ที่ ยึ ด หลั ก ความพอเหมาะพอดี
มี เ หตุ มี ผ ลและความไม่ ป ระมาท
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองทาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดารงชีวิตเป็น
แบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งได้พระราชทานพระราชดาริให้แก่คนไทยนาไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2517 ดัง
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18
กรกฎาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการ และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”
และเมื่อคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ได้เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนขึ้นเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจ
ของสั ง คมไทยที่ ส ะสมต่ อ เนื่ อ งหลายปี
ความฟุู ง เฟู อ จากภาวะเศรษฐกิ จ ตั้ ง แต่ ปี
2530
เป็นต้นมา ทาให้สังคมไทยขาดจิตสานึกของความพอดีและพอเพียง มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุุมเฟือยทั้ง
ในภาครัฐ เอกชน และประชาชน การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
ไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัด และขาดสติที่จะปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้
รอดพ้ น
และสามารถด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ร วมทั้ ง
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงเห็นความสาคัญของความ“พออยู่พอกิน ”
ซึ่งมีผลต่อราษฎรและประเทศชาติ ที่สาคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง
มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รในการประกอบสั ม มาชี พ รู้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
รู้จักประมาณตน และดารงชีวิตอย่างรู้จัก“คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประมวลและกลั่นกรอง
จากพระราชดาริที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติของทุกฝุายและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการ
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มีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวาง ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี ”
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง “...คาว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึง
การมีพอสาหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน”...วันนั้น ได้พูดถึงว่าเรา ควรจะปฏิบัติให้
พอมีพอกิน พอมีนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้ นเอง ถ้าแต่ละคนมี พอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศมี
พอมีพอกินก็ยิ่งดีพอเพียงหมายความว่ามีกินมี อยู่ไม่ฟุมเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอเพียงก็คือพอเท่า
นั้นเอง คนเราถ้าพอใน ความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงนี้อาจจะ
มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไร
ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็ แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2541
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน (กรมการปกครอง, 2542: 1) จากกระแส พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อให้ เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุกฝุาย อาทิ นักวิชาการข้าราชการ ปราชญ์นักคิดทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน้อมนาเอากระแสพระราชดาริมาปฏิบัติ และ
วิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลสาเร็จ
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2550: 31) ได้กล่าวถึงความหมาย ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ พัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จาเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งใน การนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
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เพื่อให้ส มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี
สรุป ได้ว่า เศรษฐกิจ พอเพีย ง หมายถึง ความรอบคอบ รอบรู้และความระมัดระวัง ในการ
ดาเนิน งานหรื อประกอบกิจการงานใด ๆ มีความเพียงพอ พออยู่ พอกินในการดารงชีวิต ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชนและมีความเข้มแข็ง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอนในศาสนา
เพื่อสังคมที่สงบสุข กินดีอยู่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒. กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 3
ห่วง ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่
ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้และคุณธรรม สามารถดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล สามารถ
จาแนกได้ ดังนี้

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: ข
๓. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11) กล่าวถึง การประยุกต์ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับพฤติกรรมของบุคคลว่า พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าทาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอาจมีความพอเพียง แต่ถ้า
ทาภายใต้อีกเงื่อนไขที่แตกต่างกันอาจไม่เพียงพอ การจะทาความเข้าใจจึงไม่ สามารถประเมินเพียงการ
มองพฤติกรรมปลายทางได้ แต่ควรมองถึงปลายทางที่ตัดสินใจภายใต้ เงื่อนไขและในสภาพแวดล้อม
ในขณะนั้น ด้วยว่าเป็นตามองค์ประกอบของความพอเพียงหรือไม่ พฤติกรรมนั้นมีความเสี่ย งเพียงใด
และสามารถนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงหรือยั่งยืนหรือไม่ ดังนั้น การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ความเข้าใจผิดคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น ปรัชญานี้ ไม่สามารถใช้ได้
กับการบริหารในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ เหตุที่คนจานวน มากคิดว่าเศรษฐกิจ
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พอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรก็เนื่องจากว่าความสนใจในการประยุกต์ใช้ ในระยะแรกได้เริ่มต้นอย่าง
จริงจังในภาคเกษตรกรรมก่อน เนื่องจากภาคเกษตรยังขาด ความสามารถในการพัฒนา และขาดหลักการ
บริหารอย่างสูง นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่ สาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คน
ส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่มี ความเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองหรือภาคการเกษตรที่อาศัย
เทคโนโลยีชั้นสูง แท้จริงแล้วการมี พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒ นาและบริ ห ารในทุ กภาค ส่ ว นและทุ กสาขาอาชีพได้ เป็น อย่างดี ไม่จาเป็นจะต้องเป็นในภาค
เกษตรกรรมเท่านั้น
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2548:40–41) กล่าวว่า เราสามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้
ในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชนและระดับรัฐ ได้ดังนี้
1) ในระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบน พื้นฐานของการ
รู้ จักตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้และดาเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ โดยไม่ เบียดเบียนผู้อื่น ทาให้เกิดความ
พอใจในการดาเนินชีวิตอย่า งพอเพียง พยายามพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่อย่าง
พอเพียงได้ในทุกสถานการณ์
2) ความพึงพอใจในระดับชุมชน เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีระดับความเพียงพอในระดับ ครอบครัว
เป็นพื้นฐานแล้ว สมาชิกสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทาง ปฏิบัติไปสู่ระดับ
ชุมชนได้รวมกลุ่มเพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านและความสามารถที่ ตนมีอยู่ เป็นพื้นฐาน
ประกอบการดาเนินชีวิตที่มีความช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนเป็นพื้นฐานให้เกิด การรวมกลุ่มในสังคมสร้าง
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไป ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ พอเพียงของชุมชนโดยรวมในการ
ดาเนินชีวิตที่สมดุลอย่างแท้จริง
3) ความพอเพียงในระดับรัฐหรือระดับประเทศเป็นเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า เกิดขึ้นจากกา
รวมกลุ่มของชุมชนหลายๆแห่งที่มีความพอเพียง มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ตลอดจน
ร่วมมือพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อสร้างเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างชุมชน ด้ว ย
หลักการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคมแห่ง ความพอเพียงในที่สุด รู้แจ้งเห็นจริง
ด้ว ยเหตุผ ลที่ว่า พื้นฐานของประเทศเป็นอย่างไร ก็ส ามารถวาง นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒ นา
ความก้าวหน้าได้โดยไม่คิดว่าการพั ฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้นการนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ให้ได้ผลในการดาเนินชีวิต จาเป็นต้องเริ่มจากการมี ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า เศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึงอะไร และมีหลักการสาคัญอะไรบ้างที่ จะนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึง
ประโยชน์จากการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จึงจะเกิดความสนใจที่จะทดลองนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดาเนินชีวิต สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาที่นาไปสู่การพึ่งตนเอง โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนหลัก
ความรู้และ หลักคุณธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืน
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๔. ระดับของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (2550: 83–91) อธิบายถึงระดับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เลี้ยงตนเองบนพื้นฐานของความประหยัดและการลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
เรี ย กว่า เศรษฐกิจ พอเพีย งแบบพื้น ฐาน เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการ รวมตัว กันเพื่อร่ว มกัน
ดาเนินงานมีการสร้างเครือข่ายโดยประสานความร่วมมือกับภายนอก เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจาแนกได้เป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

แผนภาพแสดงระดับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: พิพัฒน์ยอดพฤติการ, 2550: 85
1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึ่ง (Dependent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่เน้นความ
พอเพี ย งในระดั บ บุ ค คลและครอบครั ว มี ลั ก ษณะที่ ส ามารถพึ่ ง พาตนเอง
สามารถสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานได้เช่น ความต้องการในปัจจัยสี่ของตนเองและครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกั น มี ความสามัค คีก ลมเกลี ย ว และมีค วามพอเพีย งในการดาเนิน ชีวิ ต ด้ว ยการประหยัด การลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง จนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ทัง้ ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง (Independent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ ก้าวหน้าที่เน้น
ความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กร คือเมื่อบุคคลหรือครอบครัวมีความพอเพียง ในระดับที่หนึ่งแล้ว
ก็จะรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อร่วมกันดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านการผลิต การตลาด
ความเป็นอยู่ สวัส ดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รับความ ร่ว มมือจากหน่ว ยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ มูลนิธิและเอกชน
3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม (Inter–dependent) เป็นเศรษฐกิจพอเพียง แบบก้าวหน้าที่
เน้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย คือ เมื่อกลุ่มหรือองค์กรมีความพอเพียงใน ระดับที่สองแล้วก็จะ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่าย มีการติดต่อร่วมมือกับ ธนาคารและบริษัทต่างๆ ทั้งใน
ด้านการลงทุน ด้านการผลิ ต ด้านการตลาด ด้านการจาหน่าย ด้านการบริ ห ารจัดการเพื่อการขยาย
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการการศึกษา ด้าน
สังคมและศาสนาให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝุาย การจาแนกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาที่เริ่มต้น จากหลักของการพึ่งตนเอง โดยเปลี่ ยนจากการพึ่งพาตนเองไม่ได้หรือต้องคอย
อาศัยผู้อื่นอยู่ ตลอดเวลาเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง เป็นอิสระแล้วจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็น
การ แลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันจนนาไปสู่การพึ่งพิงช่วยเหลือกัน และสงเคราะห์เกื้อกูล
ร่วมมือกัน
๕. รูปแบบการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนทุกคนสามารถนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินชีวิตได้
สามารถจาแนกระดับกลุ่มที่นาแนวทางไปปฏิบัติได้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มพัฒนากรอบ แนวคิดทาง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2546 : 138-139) โดยคณะทางานโครงการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สรุปสังคมวิเคราะห์ผลการสัมมนาจากการระดม สมองผู้นาชุมชน
จากทุกภาคของประเทศไทยที่ร่วมกันทบทวนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต ประจาวัน พบว่า
มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1) ระดับจิตสานึก เกิดจากการที่สมาชิกในชุมชนแต่ละคนตระหนักถึงความสุข และความพอใจ
ในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และความรู้สึกถึงความพอเพียง คือ ดาเนินชีวิตอย่างสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ แม้ว่าระดับความพอเพียงของสมาชิกแต่ละคน จะไม่เท่าเทียมกัน
แต่สมาชิกทุกคนดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ประการ ร่วมกัน ได้แก่ การใช้ชีวิต
บนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
2) ระดับปฏิบัติ ผู้นาชุมชนแต่ละพื้นที่ได้นาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ระดับปฏิบัติ
โดยแบ่งได้ 4 ขั้น ได้แก่
2.1) การพึ่งตนเองได้ คือ ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับครอบครัวก่อน ให้แต่ละ
ครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี
2.2) การอยู่อย่างพอเพียง คือ การดาเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง ให้ ตนเองอยู่ได้
อย่างสมดุล มีความสุขที่แท้จริงโดยไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือ ดาเนินชีวิตอย่าเกิน
พอดีจนต้องไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
2.3) การอยู่ ร่ วมกันอย่างเอื้ออาทร คือ การรู้ จักให้ และรู้จักแบ่งปัน ซึ่งจะทาให้
เกิดวัฒนธรรมที่ดี อีกทั้งเป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัว และสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ
2.4) การอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ คือ ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้ จาก
ธรรมชาติและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการระมัดระวังในการกระทาใดๆ ต่อไป
3) ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) คือ การวัดผลจากการปฏิบัติตามหลักการ ข้างต้น
กล่าวคือ สมาชิกในแต่ละชุมชนได้พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนา จิตใจ ให้เกิดความ
พอเพียงในทุกระดับของการดาเนิ นชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ระดับการศึกษา
ขนาดของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม รายได้ รายจ่าย การถือครอง ที่ดิน รวมถึงการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ ยกเว้น หนี้สินเท่านั้น ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ เลือกดาเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่
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สุเมธ ตันติเวชกุล (2549 :117 –118) ได้แบ่งระดับของบุคคลในสังคมในเรื่องการ ประยุกต์
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติ แบ่งได้ 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับบุคคลและครอบครัว เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้ มีการเรียนรู้ วิชาการและทักษะ
ต่าง ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง เสริมสร้างคุณธรรม จนมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการร่วมกันของคนในสังคม และ อยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่าง
สมดุล เพื่อจะได้ละเว้นต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณา
อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจ หรือกระทาการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิต
โดยสามารถคิดและกระทาบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาท
และหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในแต่ละ สถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้ จนสามารถพึ่งตนเองได้ และ
เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด
2) ระดับชุมชน ประกอบด้วย บุคคล ครอบครัว ที่มีความพอเพียงแล้ว ที่ใฝุหา ความก้าวหน้าบน
พื้นฐานของความพอเพียง คือ มีความรู้ และคุณธรรม เป็นกรอบในการดาเนินชีวิตจนสามารถพึ่งตนเองได้
บุคคลเหล่านี้ รวมกลุ่มกันทากิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม กับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละ
ชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุนชนให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมคิด ร่วมทา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลหลาย สถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม
และความก้าวหน้าของชุมชน อย่างมี เหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
และบนพื้นฐานของความ ซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปันกันระหว่างสมาชิกในชุมชน จนนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่ง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ของชุมชน จนนาไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ จนกระทั่ง สามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549:192) ได้ กล่าวว่า ไม่ใช่
เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือ การเกิดจิตสานึก มีความศรัทธา
เชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป ทังนี้ จาแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1) ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทาอะไร เกินตัวดาเนินชีวิตโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้ อื่นรวมทั้งใฝุรู้ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในอนาคต
และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มา เลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ
รู้ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประหยัด และไม่ตระหนี่ ลด ละ เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้
และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแล รักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม
รอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม
2) ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รัก สามัคคีสร้างเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงกันในชุมชนและนอก
ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กร
การเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยเหลือดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความ เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
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3) ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการ วางรากฐานให้
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมใน การดาเนินชีวิต มีการ
รวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่ง
ความพอเพียงในที่สุด
๖. จากแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติเส้นทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส เรื่องความพอมีพอกิน ซึ่งถือเป็นรากฐานสาคัญ
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” แม้จะมีการพูดถึงถึงแนวคิดที่ว่าอย่างกว้างขวางใน 31 ปี แต่หลังการนามา
ประยุกต์ใช้ แผนทานุบารุงส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมแห่งชาติที่จัดทาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ (สานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, 2544)
1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตน ตั้งแต่
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตที่พอเพียงเกิดได้เพราะใจที่พอเพียง
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างไม่ เดือดร้อน
กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สาคัญ คือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว คือ การพอมี พอกิน ไม่ฟุมเฟือย ไม่ฝืดเคืองนัก
4) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
ประชาชนมีการรวมกลุ่มในด้านเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่างๆ มีการ
พัฒนาชุมชนอย่างสมดุล และผสมผสานทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ
5) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ จะต้องมีการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจทุก
ระดับให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
6) ใช้ศาสนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร ต่อการ
มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นผู้มีสติมั่นคงและปัญญาที่
เฉียบแหลมอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่ทั้งปวง
7) ส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการแบ่งใช้ที่ดิน
อย่างจากัด หรือแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อใช้ขุดสระเก็บกักน้า ปลูกข้าว ปลูกผักผลไม้ ไม้ยืนต้น เป็นต้น
8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และรายจ่ายน้ อยลง การเพิ่มรายได้อาจทาได้
โดยการส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม โดยการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การลดรายจ่าย อาจทาได้โดยการลด ละ เลิก อบายมุข
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บทที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๑. การก่อเกิดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549 - 2551
จากภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมหาดไทย กรมการพัฒนา
ชุมชนมีภ ารกิ จ เกี่ย วกับ การส่ งเสริ มการเรียนรู้และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน ส่ งเสริมและพัฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดหน้าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน บริหาร
จัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จากภารกิจข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นหน่วยงานหลักในการขับ เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชน มี
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทาให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความ
พอเพียง โดยบูรณาการการทางานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ กรมการปกครอง และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กรมฯ จึงได้น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการทางาน โดยยึดเป็นแนวทางการในดาเนิน
ตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ มี ค วามมั่ น คงและมี เ สถี ย รภาพ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจึ ง เริ่ ม ด าเนิ น การพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
ทั่ ว ประเทศ จ านวน 74,435 หมู่ บ้ า น (ข้ อ มู ล จ านวนหมู่ บ้ า น ตามประกาศกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2549) โดยส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ดาเนินการพัฒนาเพื่อ
ตนเอง ซึ่ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ประชาธิ ปไตยในชุ มชน และสอดคล้ องตามแนวคิ ด ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางผ่านการเรียนรู้ ด้ว ยการปฏิบัติจ ริง โดยมีรูปธรรมของความพอเพียงตามเกณฑ์ 6 ด้า น 1)
การลดรายจ่า ย 2) การเพิ ่ม รายได้ 3) การออม 4) การเรี ยนรู้ 5) การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 6) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
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ตารางแสดงแบบประเมินและแบบรายงานผลตัวชี้วัดการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินวิถีชีวิตของชุมชน 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด (6x2)
ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด

1

2

3

คะแนน
ที่ได้

1. ด้านการลดรายจ่าย
1.1 ครัวเรือนทาสวนครัว
1.2 ครัวเรือนปลอด
อบายมุข

 50 % ของ คร.

ทั้งหมด
 50 % ของคร.

51 – 75 % ของคร.
ทั้งหมด

>75 % ของคร.ทั้งหมด
>75 % ของคร.ทั้งหมด

ทั้งหมด

51-75 % ของคร.
ทั้งหมด

 20 % ของคร.

21-30 % ของคร.ทั้งหมด

>30 % ของคร.ทั้งหมด

ทั้งหมด

31-50 % ของคร.ทั้งหมด

>50 % ของคร.ทั้งหมด

51-75 % ของคร.
ทั้งหมด

>75 % ของคร.ทั้งหมด

2. ด้านการเพิ่มรายได้
2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

 30% ของคร.

ทั้งหมด

3. ด้านการประหยัด
3.1 ครัวเรือน
มีการออมทรัพย์

 50 %ของคร.

ทั้งหมด
มี 1 กลุ่ม

2 กลุ่มและเชื่อมโยงเป็น
มี 1 กลุ่มและมีกิจกรรม เครือข่าย
เพื่อหมู่บ้าน

4.1 ชุมชนมีการสืบทอด
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 เรื่อง

4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจาวัน

มีกิจกรรมเรียนรู้ 1
กิจกรรม

มีกิจกรรมสืบทอดและใช้ภูมิ มีกิจกรรมสืบทอดและใช้
ปัญญาท้องถิ่น 1 อย่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2
อย่าง
มีศูนย์เรียนรู้และการจัด
กิจกรรม
มีเครือข่ายเรียนรู้กับ
ชุมชนอื่น

3.2 ชุมชนมีกลุ่ม
ออมทรัพย์
4. ด้านการเรียนรู้
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ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด
5. ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน

1

2

3

 50 % ของคร.ทั้งหมด

51-75 % ของคร.ทั้งหมด > 75 % ของคร.ทั้งหมด

มีการปลูกต้นไม้ ปีละ 1
ครั้ง และดูแลรักษา

มีกิจกรรมการ ปลูกต้นไม้
ปีละ 2-3 ครั้ง

มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้
มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

 50 % ของคนจน/ด้อย

51-75 % ของคนจน/

> 75 % ของคนจน/
ด้อยโอกาส /ประสบ
ปัญหา

คะแนน
ที่ได้

5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ
5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้
ร่มรื่นเป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่
6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน
6.1 ชุมชนมีการดูแล
ช่วยเหลือคนจน
คนด้อยโอกาส และ
คนประสบปัญหา

โอกาส /ประสบปัญหา

6.2 ชุมชน “รู้รักสามัคคี” มีกิจกรรมการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 1 กิจกรรม

ด้อยโอกาส /ประสบปัญหา
มีกิจกรรมการแก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน 2 กิจกรรม

มีกิจกรรมการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 3 กิจกรรมขึ้นไป

รวมคะแนน
หมายเหตุ :

1. มท.สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเกษตรกร
2. จังหวัดสามารถพิจารณาดาเนินการให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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คาอธิบายตัวชี้วัด 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด
หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต
ตัวชี้วัด

คาอธิบาย

1. ด้านการลดรายจ่าย
1.1 ครัวเรือนทาสวนครัว

1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข
2. ด้านการเพิ่มรายได้
2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

1.1 ครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านหรือ ใช้กระถาง/ภาชนะ
ที่ทิ้งแล้วในการปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว รวมทั้ง
การปลูกผักแบบแขวน ในกรณีพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกผักได้
อาจมีกิจกรรมอื่นที่ทดแทนกันได้ เช่นพื้นที่ชาวเล มีการหา
ปลากินเองเป็นต้น
1.2 สมาชิกทุกคนในครัวเรือน ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการ
พนันประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
2.1 ครัวเรือนมีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพหลักที่ทาประจา
ทาให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 ครัวเรือนมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบ อาชีพ หรือ
สิ่งอานวยความสะดวกในครัวเรือนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ทาให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพใน
การเพาะปลูกและได้ผลผลิตคุ้มค่าการปลูกผักปลอดสารพิษ
การใช้พลังงาน ทดแทน ฯลฯ

3. ด้านการประหยัด
3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์

3.1 สมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กับธนาคาร/สถาบัน
การเงิน/กลุ่มออมทรัพย์ฯ/หรือกลุ่มอื่นๆที่มีการรับฝากเงิน
กับสมาชิก
3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ 3.2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือกลุ่มออมทรัพย์อื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ /
กลุ่มออมทรัพย์สตรี/ กลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ
เป็นต้น
- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย - การเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรต่างๆในพื้นที่หรือพื้นที่อื่น
4. ด้านการเรียนรู้
4.1 ชุมชนมีการสืบทอด
4.1 ชุมชนมีการบันทึกภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการถ่ายทอดและนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้
4.2 คนในครัวเรือนมีการพูดคุย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดเวทีการเรียนรู้
ในชีวิตประจาวัน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้นาไปสู่
ความเข้าใจในการดารงชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 5.1 ชุมชนมีการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และประหยัดในการประกอบอาชีพ โดยมีการวางแผน
จัดหาทรัพยากรทดแทน ควบคู่กับการอนุรักษ์ เช่น การปลูก
พืช/เลี้ยงสัตว์ทดแทน การดูแลรักษาแหล่งน้า ปุาไม้
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
เป็นหมู่บ้านน่าอยู่
5.2 ชุมชนส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
ถนนในหมู่บ้าน บริเวณบ้าน หรือที่ว่างในหมู่บ้าน ฯลฯ
และมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน
6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือ
คนจนคนด้อยโอกาสและ
คนประสบปัญหา
6.1 ชุมชนมีการจัดสวัสดิการสาหรับคนจน คนด้อยโอกาส และ
คนประสบปัญหา เช่น การจัดให้มีกองทุนประกอบอาชีพ
กองทุนสงเคราะห์ ต่าง ๆ การจัดสรรเงินกาไรจากกองทุน
ชุมชนเพื่อเป็นสวัสดิการ การจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจาหมู่บ้าน ตลอดจนมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
ในรูปแบบอื่นๆ ที่มิใช่เกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น
6.2 ชุมชน"รู้รักสามัคคี"
6.2 ชุมชนมีการมีการจัดทาแผนชุมชนและนาแผนไปสู่
การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน
 ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนครบทุกด้าน
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ผลการดาเนินงานปรากฏว่า ประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยในปี 2551 มีหมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 58,537 หมู่บ้าน

แผนภาพแสดงผลการดาเนินงานประเมินหมู่บ้านตามตัวชี้วัด 6x2

๒. การยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นต้นแบบ ปี 2552 - 2560
ต่อมากรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลการทางานสู่ความยั่งยืน โดยทาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ตามแผนภาพดังนี้

แผนภาพแสดงตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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ด้านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข้อตกลงของหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย
มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข)
ด้านเศรษฐกิจ (จัดทาบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การ
ออม มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน)
ด้านการเรียนรู้ (มีและใช้ข้อมูลชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่า มีศูนย์เรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายการพัฒนา)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม / องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทนและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
แบ่งศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้าน เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการปฏิบัติทากิน ทาใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้
ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่ อใช้
ศักยภาพในการดาเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชน
***ทั้ง 3 ระดับนี้ สามารถพัฒนาไปได้ทั้งในระดับของตนเอง หรือพัฒนาเป็นระดับ หรือเป็น
ขั้นตอนต่อกันไป
2.1 กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงมหาดไทยจึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 525/2551 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง
คณะกรรมการอ านวยการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระทรวงมหาดไทย โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการ
2) คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2552 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย โดยมี รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ
3) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นรองประธาน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดที่ประธานกรรมการมอบหมาย นายอาเภอทุกอาเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ประธานกรรมการ
เห็นสมควรแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งและจ่าจังหวัด เป็นกรรมการและมี
พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
4) คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ ประกอบด้วย
นายอาเภอเป็นประธานกรรมการ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายกเทศมนตรี
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นคร/เมือง เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอที่ประธานกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกตาบล กานันทุกตาบล นายกเทศมนตรีตาบลทุกแห่ง เป็นกรรมการ และมี
พัฒนาการอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
5) ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบล/หมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย ปลั ด อ าเภอเป็ น
ที่ ป รึ ก ษา มี พั ฒ นากรเป็ น หั ว หน้ า ชุ ด อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน และผู้ น ากลุ่ ม องค์ ก ร/องค์ ก รในชุ ม ชน
เป็นชุดปฏิบัติการ
2.2 หน่วยงานภาคีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพั ฒ นาชนบท ร่ ว มกั น เป็ น ภาคี และให้ ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น ”
ระเบียบวาระแห่งชุมชน”
 กา ร ล ง น าม บั น ทึ ก ค วา ม ร่ ว ม มื อเ พื่ อ ขั บ เค ลื่ อ น ร ะ เบี ย บ แ ห่ ง วา ร ะ ชุ ม ช น
จานวน 21 หน่วยงาน
ซึ่งมีโครงการร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการ คือ
1. จัดทาและยกระดับแผนชุมชนให้มีคุณภาพ
2. ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นเครื่องมือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
หน่วยงานที่ร่วมมือ มีดังนี้ ระหว่าง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมส่ ง เสริ มคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมส่ งเสริม การเกษตร กรม
สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ ส านั กบริ ห ารการศึ กษานอกโรงเรี ยน ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชน
ไทย สมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ กระทรวงมหาดไทย จึงได้กาหนดกลไกในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 310 / 2560 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2560 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อานวยการศูนย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และที่ปรึกษา
ด้านการปกครอง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม เพื่อให้ ศจพ.มท.
เป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับประเทศ
ในระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
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ในระดับอาเภอ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.)
ในระดับตาบล ให้มีทีมตาบล
ในระดับหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2.3 การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๒.๓.1 กาหนดบทบาทภารกิจของกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วย พัฒนากร อาสาสมัคร ดาเนินการกระตุ้นความคิด
ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
ตัวชี้วัด 6x2 นาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 คือมีคะแนนรวมเกิน 18 คะแนน มาทาการประเมิน
ด้วยเกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด เพื่อจัดระดับหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ คือ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กิน
ดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”
นาหมู่บ้านที่ผ่านการจัดระดับ และมีความพร้อม มาดาเนินการ ส่งเสริมการพัฒนา ด้วยการสร้างความรู้
ความสามารถของแกนนาชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับครอบครัวพัฒนา พัฒนาทักษะการดารงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดย
ชุมชนเอง
2) คณะทางานระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ประเมินผลการพัฒนา รับรองและให้จังหวัดประกาศ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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๒.๓.๒ Road map การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

Road map

X

แผนภาพแสดง Road map การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ประชาชนให้มีวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ดีมีสุข ด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
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การพัฒ นาชนบทโดยนาแนวทางการพัฒ นาอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริม าใช้ เพื่อ เป็น ตัว
แบบหรือ แนวทางให้กับ หน่ว ยงาน หมู่บ้า นหรือ ชุมชน ประชาชน นาไปปรับ ใช้ใ ห้เหมาะสมกับ การ
ด าเนิน งานในพื ้น ที ่ ด้ว ยการประสานพลัง ระหว่า งภาคีก ารพัฒ นาในระดับ ต่า งๆ ไม่ว ่า จะเป็น
หน่วยงานราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งเกิดด้วยแนวคิดการบูรณาการในด้านต่างๆ นาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่ว ยเหลือตนเอง
และพึ่งตนเองได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
การดาเนินการจัดเป็น 4 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1. การประเมินและการแยกประเภทหมู่บ้านหรือชุมชน
1) การพัฒนาหมู่บ้านจะดาเนินในหมู่บ้านตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ใช้ฐานข้อมูล
กรมการปกครอง พ.ศ. 2549 จ านวน 74,435 หมู่ บ้ า น ตามสภาพภู มิ สั ง คมของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น
โดยการประสานพลั ง การพั ฒ นาจากภายในชุ ม ชน (Outside-in) โดยกระบวนการแผนชุ ม ชน และ
พลังการส่งเสริม สนับสนุน ของหน่วยงานจากภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตของชุมชน
2) ส่งเสริมหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยหลักการการมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้ดาเนินการพัฒนาเพื่อตนเอง ตามแนวคิดประชาชนเป็น
ศู น ย์ ก ลางด้ ว ยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยมี เ ปู า หมายการพั ฒ นา ตามเกณฑ์ ประเมิ น
6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด โดยมีพัฒนากร อาสาสมัคร ผู้นาชุมชน ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมกับภาคี
การพัฒนา ทาให้มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
3) ส่ งเสริ ม หมู่ บ้ า นหรื อชุ มชนเพื่ อยกระดับ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ในหมู่ บ้ านที่มี การดาเนิ นการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกณฑ์ 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัดแล้ว ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ เพิ่มความสามารถของครอบครัวที่ดาเนินการให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กาหนดเป็น
จุดเรียนรู้ในหมู่บ้าน และทาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม
ให้การเรียนรู้ร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน และให้การเรี ยนรู้แก่ผู้สนใจจากภายนอกชุมชนซึ่งได้
ดาเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
4) การดาเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คานึงถึง อัตลักษณ์และ
ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน เพื่อการใช้วิธีการในการส่งเสริมที่แตกต่างกัน ระหว่างในหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วๆ
ไป กับหมู่บ้านหรือชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ที่ใช้ในแนวทางการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(กปร.) เป็นหมู่บ้านมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงเป็นที่อยู่ของชาวเขา ชนกลุ่มน้อย พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน พื้นที่ที่เส้นทางการคมนาคมยากลาบากห่างไกล เสี่ยงภัยมีโรคภัยไข้เจ็บชุกชุม มีความ
เป็นอยู่ยากลาบาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติผู้ทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาจึงต้องพิจารณาและ
ศึกษาสภาพชุมชนเพื่อเตรียมความพร้ อมให้เข้าใจ เพื่อเลือกวิธีการเข้าถึง เพื่อการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผล
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ขั้ น ที่ 2 การคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน เป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาเป็ น หมู่ บ้ า นพั ฒ นา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1) การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้านแล้ว
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะทาการประเมินหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อแยกระดับหมู่บ้านตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
และพิจารณาแยกประเภท จั ดระดับหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นให้เสนอหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์จริงๆ เน้นในเชิง
คุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทาบัญชีหมู่บ้านเปูาหมาย โดยการนาผลการประเมินหมู่บ้าน
มาจัดประเภทของแต่ละหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ เป็น
หมู่บ้าน ระดับ “พออยู่ พอกิน” และขั้นก้าวหน้า คือหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เป็นหมู่บ้าน ระดับ “อยู่ดี กินดี”
และระดั บ “มั่ ง มี ศรี สุ ข ” ซึ่ ง ทั้ ง 3 ระดั บ ระดั บ นี้ ส ามารถพั ฒ นาไปได้ เฉพาะระดั บ ของตนเอง
ไม่จาเป็นต้องพัฒนาเป็นลาดับหรือขั้นตอนต่อกันไป
3) การตรวจสอบผลการประเมิ นหมู่บ้านและชุมชน และจัดเรียงล าดับ เพื่อกาหนดหมู่บ้าน
เปูาหมาย โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาเสนอผลการประเมินให้ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พิจารณาตรวจสอบ
และจั ดลาดับหมู่บ้านเป็น หมู่บ้านพัฒ นาตามแนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับของ
จังหวัด พร้อมทั้งกาหนดหมู่บ้านเปูาหมายในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัด
ขั้นที่ 3 การพัฒนาขยายผลวิถีชีวิตประชาชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
เมื่อกาหนดหมู่บ้านเปูาหมายในแต่ละระดับ ของจังหวัดแล้วเพื่ อให้เกิดการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน
พัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จึงต้องมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถของ
ประชาชน และศักยภาพของชุมชน คือ
1) การเพิ่มศักยภาพ ของแกนนาชุมชน ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชนได้ด้วยชุมชนเอง โดยให้ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต เป็นผู้รับผิดชอบฝึกอบรม
สร้างแกนนาการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านเปูาหมาย
2) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปูาหมายในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ แยกเป็นหมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน ” หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” และหมู่บ้าน ระดับ มั่งมี
ศรีสุข” บ้านมุ่งหมายให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นวิถีชีวิต
ของชุมชน จังหวัดจะจัดกิจกรรมเพื่อ
- สร้ างการเรี ย นรู้ ของประชาชนและเกิ ด การยอมรั บปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
- กิจ กรรมเพิ่มทักษะการประกอบกิจกรรมการดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในครัว เรือน
ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมกลุ่ ม ทั ก ษะการบริ ก ารจั ด การเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามพื้นฐานของหมู่บ้านและระดับหมู่บ้านเปูาหมาย พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้เพื่อค้นหา
- กิจกรรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการชุมชน เป็นการทบทวน ปรับประยุกต์ขั้นตอน รูปแบบ
การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา หรือกิจกรรมสร้างการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความสมานฉันท์ สามัคคีในหมู่บ้าน
- สรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อนาองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญา
ไปจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชมุ ชน
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รวมทั้ง การประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross Village Happiness :
GVH) เพื่อทราบผลกระทบของการพัฒนาของหมู่บ้านว่ามีระดับความสุขระดับใด
ขั้นที่ 4 การยกย่องและเชิดชูเกียรติ
1) การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยคณะกรรมการประเมินผลหลังการพัฒนา
หมู่บ้าน ด้วยเกณฑ์การประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (พิจารณา
เกณฑ์การเป็นหมู่บ้านต้นแบบเพิ่มเพื่อให้เห็นเด่นชัด เช่น ความยั่งยืนของผลการพัฒนา ความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของหมู่บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดสามารถ
เพิ่มเติมตัวชี้วัดได้เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อแยกหมู่บ้านต้นแบบให้เห็นโดดเด่นต่างจากหมู่บ้าน
ทั่วไป) ตรวจสอบและประกาศความสาเร็จของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2) สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า สู้ ก ระบวนการ การประกวดผลงานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ (กปร.)
เพื่ อ รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้ บุ ค คล/ ชุ ม ชุ น
เข้าสู่กระบวนการประกวดดังกล่าว
3) หมู่บ้านหรือชุมชนดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้หมู่บ้านหรือชุมชน และ
ประชาชนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียงอย่างมีความสุข ด้วยการดาเนินกิจกรรมประจาวันอย่างพอเพียง ที่มี
พฤติกรรมของชุมชนประกอบด้วย
- มีความพอประมาณ หมายถึงความพอเหมาะต่อความจาเป็นที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
- ยึดหลักความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
- มี ห ลั ก การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
- ด้วยเงื่อนไขความรู้ ที่ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
ที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- พ ร้ อ ม ทั้ ง เ งื่ อ น ไ ข คุ ณ ธ ร ร ม ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม และมี ค วามอดทน มี ค วามเพี ย ร ใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการด าเนิ น ชี วิ ต
อาศัยกระบวนการจากความสัมพันธ์ของประชาชนในการพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ให้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และพร้อมที่จะเป็นแหล่งวิชาการให้การเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นๆ ต่อไป
๒.๓.๓ กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา
หมู่บ้าน มีเปูาหมายเพื่อให้สังคมของหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชน คือ
การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ หมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกของผู้นาชุมชนในการขับเคลื่อน ไม่ได้เลือกดาเนินการ
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชมุ ชน
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เฉพาะกิจกรรมหรือเฉพาะกลุ่มบุคคล และใช้แผนชุมชน ในการบูรณาการพื้นที่ดาเนินการและงบประมาณ
ไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จได้ด้วยหน่วยงานเดียวโดยลาพัง การดาเนินงานจึงเป็นการขับเคลื่อน
ในรูปแบบคณะกรรมการ ในทุกระดับ
การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จึงมีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน บทบาทของผู้นาให้เป็นแกนนาหรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการนาประชาชนในหมู่บ้านให้ลุกขึ้น
ทากิจกรรมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้นาจัดกระบวนการ
ทาแผนชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ตัดสินใจ กาหนดเปูาหมายการทางาน
โดยคนในชุมชนเอง ผลักดัน สร้างความรับผิดชอบให้เกิ ดกับบุคคลในชุมชนในการดาเนินการ บริหาร
จัดการในกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนา ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ จากทุกหน่วยงาน โดยมี
แผนชุมชนเป็นเครื่องกากับการพัฒนา เมื่อได้ดาเนินการมีประสบการณ์ มีความรู้ จัดทาเป็น ชุดความรู้
มีหลักสูตรสาหรับการถ่ายทอดความรู้ จัดเป็ นแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการขยายผลใน
ฐานะหมู่บ้านต้นแบบต่อไป ซึ่งผลการจัดโครงการต่างๆ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อปูองกัน แก้ปัญหา อนุรักษ์
เพิ่มมูลค่าให้ กับ ชุมชนแล้ ว ยังสามารถสร้ างภาวะผู้นา เสริมทักษะการจัดการและพัฒนากลุ่ มต่าง ๆ
ในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรจากภายนอก
ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายระหว่างกันทั้งกับหน่วยงาน กับองค์กร กับหมู่บ้านอื่น ๆ
ในลั ก ษณะพี่ ส อนน้ อ ง รวมทั้ ง ใช้ ก ารถอดบทเรี ย นการพั ฒ นาและการประเมิ น ตามเกณฑ์ เ ครื่ องมื อ
เพื่อวางแผนและหมุนวนการพัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยสรุปเป็นรูปแบบจาลองกระบวนการพัฒนาได้
ทั้งหมด 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
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แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลใหม่ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากขั้ น ตอนที่ ๑ ถึ ง ขั้ น ตอนที่ ๕ ด้ ว ยระยะเวลาด าเนิ น การใน
รอบหนึ่งปีงบประมาณ สาหรับหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว เป็นกระบวนการทบทวนและขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจัดเวทีเพื่อดาเนินการในขั้นตอนที่ ๓ ทั้งนี้ ถ้าหมู่บ้านได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาคี
การพั ฒนา หรื ออยู่ ในแผนของชุ มชน ที่ คิ ดร่ วมกั นว่ าต้ องด าเนิ นการจากขั้ นตอนที่ ๑
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ก็สามารถดาเนินการได้ โดยการเพิ่มจานวนแกนนาหมู่บ้าน การเพิ่มจานวนครัวเรือนต้นแบบ การเพิ่มทักษะและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เป็นต้น
2.๔ แนวทางและขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

X

-

-

-

•
•

แผนภาพแสดงกระบวนการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2.๔.1 กลไกบริหารการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลไกในกระบวนการประเมินหมู่บ้านในแต่ละระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จัง หวัด อาจ
ใช้ศูนย์ ป ฏิบั ติการขจั ดความยากจนและพัฒ นาชนบทตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน หรือตามที่แต่ละจังหวัดพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง
2.๔.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหมู่บ้าน
1) กรมฯ จัดทาคู่มือ คาอธิบายตัวชี้วัด วิธีการ ขั้นตอน การประเมิน
2) การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประเมินในทุกระดับ จังหวัด อาเภอ
๓) จั งหวัดจั ดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การส่ งเสริม สนับสนุนการประเมินหมู่บ้านฯ ติ ดตาม
ตรวจสอบรับรอง
4) คณะทางานระดับ อาเภอ ระดับตาบล ระดับหมู่บ้าน ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
จังหวัด
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5) ห้วงระยะเวลาของการประเมิน ให้ประเมินผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน ดังนี้
- ประเมินเบื้องต้นเพื่อจัดระดับหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม
- ส่ งเสริ มการพัฒ นาหมู่บ้ าน ด าเนิน การพัฒ นาหมู่ บ้า น ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ติ ดตาม
หมู่บ้านเปูาหมาย ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
- ประเมินหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาเนินการตรวจสอบ/
รับรองและประกาศผลเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ประมาณวันที่ 1 – 15 สิงหาคม
สาหรับในปีต่อไปให้ดาเนินการประเมินหมู่บ้านตามห้วงเวลาของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2.๔.3 การประเมินหมู่บ้านและการจัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน
1) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีประชาคมในการให้ข้อมูลตามแบบประเมินหมู่บ้านฯ
2) ระดับตาบล คณะทางานฯ ผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินหมู่บ้านฯ บันทึกข้อมูล
การพัฒนาของหมู่บ้าน โดยใช้เวทีประชาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบ ยืนยัน
ความครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลของหมู่บ้านฯ
3) ระดับอาเภอ คณะทางานฯ พิจารณาตรวจสอบการประเมินหมู่บ้านของแต่ละตาบล และ
จัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ ส่งจังหวัด
4) ระดับจังหวัด รวบรวมทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯที่อาเภอประเมินแล้วเป็นระดับ 3 ระดับส่ง
ข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน
2.๔.4 การส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน
1) หมู่บ้าน ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง โดยมีเปูาหมายการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด
2) ตาบล ให้ ก ารสนั บ สนุ นประสานพลั ง การพัฒ นาภายในชุมชน จากภายในชุม ชน และ
ภายนอกชุมชน
3) อาเภอ ดาเนิน การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และประสานการพัฒนากับ
หน่วยงาน
๔) จังหวัด สนับสนุนประสานการพัฒนากับหน่วยงาน และติดตามการพัฒนาหมู่บ้าน
2.๔.5 การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1) ระดับ อาเภอพิจารณาคัดเลื อกหมู่บ้านเพื่อ เป็นต้นแบบ (ในกรณีที่หมู่ บ้านมีผลคะแนนการ
ประเมินตามตัวชี้วัดเท่ากัน อาจพิจารณาเพิ่มเติมจากระบบการบริหารจัดการชุมชน ศักยภาพของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และความยั่งยืน หรือเหตุผลประการอื่นๆ เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม) และจัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ
ส่งจังหวัด

2) ระดับ จั ง หวัด ตรวจสอบ รับรองหมู่บ้ าน และประกาศเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย ง
ต้นแบบ ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชน
3) กรมการพัฒนาชุมชน รวบรวม สรุปผลของแต่ละจังหวัดเป็นภาพรวมของประเทศ นาเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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2.๔.6 การประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระยะเวลา 2 ปี
- จังหวัด ดาเนินการประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- ระยะเวลาการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีระยะเวลา 2 ปี หลังจากการประกาศ
2.๔.7 พื้นที่สาหรับการประเมิน
ดาเนินการประเมินในหมู่บ้านวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ชี้วัด 6 ด้าน
12 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 6 X 2) เป็นเบื้องต้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับศักยภาพ
ให้มีความสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านใดมีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการนี้
จึงจัดให้มีการประเมินเพื่อจัดระดับ
2.๔.8 วิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน
1) ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับศึกษาคู่มือ แนวทาง
2) สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประเมินในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
3) ดาเนินการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน เริ่มจากกรอกรายละเอียดหน้าแรกให้ครบ
ทุกข้อความ ดาเนินการประเมินให้ครบทั้ง 4 ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ข้อใดที่ผ่านการประเมินแล้ว ให้ทา
เครื่องหมาย ลงในช่อง 
4) คาอธิบายตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด (เอกสารแนบท้าย)
เมื่อดาเนินการประเมินจนครบ 23 ข้อแล้ว หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ผ่าน
และตัวชี้วัดหลัก เพื่อจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ ดังนี้
2.๔.9 เกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน
ระดับพออยู่ พอกิน หมายถึง หมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพออยู่ พอกิน เงื่อนไข
คือ ดาเนินการครบทั้ง 2 ข้อ
1) มีตัวชี้วัดผ่านจานวน 10- 16 ตัวชี้วัด
2) และต้องผ่านตัวชี้วัดหลักจานวน 10 ตัวชี้วัด
(ได้แก่ตัวชี้วัดเฉพาะเครื่องหมาย  ในข้อ1,2,4,8,10,13,16,17,20,21)
ระดับอยู่ดี กินดี หมายถึง หมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับอยู่ดี กินดี เงื่อนไข คือ
ดาเนินการครบทั้ง 2 ข้อ
1) มีตัวชี้วัดผ่าน 17-22 ตัวชี้วัด
2) และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก 17 ตัวชี้วัด (ได้แ ก่ตัว ชี้วัด ที่มีเ ครื่อ งหมาย  และ
ในข้อ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,1314,16,17,19,20,21,22)
ระดับมั่งมี ศรีสุข หมายถึง หมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมั่งมี ศรีสุข ต้องผ่านการ
ประเมินครบ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
หากหมู่บ้านใดไม่สามารถจัดระดับได้ จะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 6 X 2 เป็นหมู่บ้านที่มีวิถี
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อดาเนินการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ลงนามรับรอง และให้ผู้ร่วมประเมินหมู่บ้าน (ศจพ.ตาบล) ลงนามรับรอง เพื่อส่งผลการประเมินให้อาเภอ
และจังหวัดดาเนินการตามกระบวนการประเมินต่อไป
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ตารางแสดงตัวชี้วัดสาหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่

เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านจิตใจและสังคม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
1. มีความสามั คคีแ ละ
1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการประชุม/ จัดเวทีประชาคมอย่าง
คว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ค น ใ น
น้อย 12 ครั้ง ต่อปี
หมู่บ้าน
2.คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของ
1.1 การประชุม/จัดเวทีประชาคม หมู่บ้านโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ (ผ่านทั้ง2ข้อ )
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา * คนในครัวเรือน อย่างน้อย 1 คน เป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
1.2 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมี
คนในแต่ละครัวเรือน อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้ น หรือกองทุนเฉพาะกิจ หรือสมาชิก
ของหมู่บ้าน
องค์กรประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านตาบลนี้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ร้อยละ 95 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ในหมู่บ้าน ชุมชน
* คนในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เคยร่วมทากิจกรรม
สาธารณะด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ ในรอบปีที่
ผ่านมา คนในแต่ละครัวเรือน อย่างน้อย 1 คน ได้เคยเข้า
ร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดยการออกแรงงาน
เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอก
คลอง การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย แปรรูปผลผลิต
เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ครบทุกครัวเรือน
ในหมู่บ้าน ชุมชน
 2. มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน
1
หมู่บ้า น/ชุมชน มีก ารจั ดทาข้ อ ปฏิบัติตามกฎ
มี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ คนใน ระเบี ยบ เป็นลายลักษณ์อัก ษร หรือจารีต วัฒนธรรม
หมู่บ้าน/ชุมชนต้องปฏิบัติ
ประเพณี ที่ถ่ายทอดสืบต่อ กันมา ที่ก่อให้เกิดความสงบ
ควรปฏิบั ติแ ละ/หรือ ข้ อ ห้ า มปฏิบั ติ ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับ ค่า นิย ม วัฒนธรรม 2. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 70 ปฏิบัติตามข้อ
ประเพณีเพื่อให้เกิดความสงบสุข
ปฏิบัติของหมู่บ้าน
 3. มี กองทุนในรู ปแบบ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการ อย่าง
สวัสดิการแก่สมาชิก
น้อย 1 กองทุนและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสได้รับบริการจาก
1. หมู่บ้ า นมีก องทุนสวัสดิก ารแก่ กองทุนครบทุกคน
สมาชิกในชุมชน
2. คนยากจน ด้อยโอกาส และคนที่ประสบปัญหาได้รับ
2. มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารภายใน การช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ อย่างน้อยร้อยละ 50
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยากจน
ด้อยโอกาสและคนที่ประสบปัญหา

4.ยึ ด มั่ นในห ลั ก กา ร
ประชาธิปไตย
คนในหมู่ บ้ า น/ชุ มชนมีค วามตื่ น ตั ว
และรู้ จั ก รั ก ษาสิ ท ธิ ห น้ า ที่ และ
เสรีภ าพทางการเมื อ งและในฐานะ
พลเมืองของประเทศ
5. มีคุณธรรม/จริยธรรม
หมู่บ้ า น/ชุมชนยึดมั่นในคุณธรรม/
จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติร่วมกัน
ในการดารงชีวิต

หน่วยการประเมิน

ผลการประเมิน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. ครัวเรือน
ไม่ผ่าน

1.ครัวเรือน
2.หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่าน 2 ข้อ
ไม่ผ่าน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน

1. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่ 1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
จริง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน
ของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่จริง
2. การจัดเวทีประชาคม มีตัวแทนคนในครัวเรือนเข้า
ร่วมเวทีร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
1. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปฏิบัติศาสนากิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน (ทั้งหมู่บ้าน) อย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง
2. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
และมารยาทไทย
3. มีกิจ กรรมประกาศเกีย รติคุณบุ คคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในหมู่บ้าน
4. มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูล ยกย่องให้เกียรติ
5. หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจัดการความขัดแย้งได้

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 3 ข้อ
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน
3. หมู่บ้าน/ชุมชน
4. ครัวเรือน
5. หมู่บ้าน/ชุมชน
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6. คนในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชนปลอด
อบายมุข
คนในหมู่บ้ า น/ชุ มชนปฏิบั ติตนเพื่ อ
ลดละ เลิกอบายมุข โดยวิธีการต่างๆ
หรือไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเลย

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยการประเมิน
1. หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา หมู่บา้ น/ชุมชน
ร้อยละ 100
2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการส่งเสริมการ ลด ละเลิก
อบายมุข อย่างน้อย 1 กิจกรรม ในรอบ 1ปีที่ผ่านมา
3. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ติดสุรา ร้อยละ 100
4. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 90
5. คนในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ติดการพนัน ร้อยละ 100
6. ครอบครัวอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มี
โอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน มีความเคารพ นับถือซึ่งกันและกัน
มีการปรึกษาหารือ สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยหนีอ อกจาก
บ้าน คนอยู่คนเดียวมีความสุข ซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัว
อบอุ่น ร้อยละ 100
7. มีความเชื่อมั่ นในปรั ชญาของ 1. หมู่บ้าน/ชุมชน นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บา้ น/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 ครั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจ และ
2. ครัวเรือนหลักนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
น า ห ลั ก ก า ร ต า ม ป รั ช ญ า ข อ ง ปฏิบัติ อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ เ ป็ น
แนวทางในการดารงชีวิต
2. ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด
8.มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
มี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยของครั ว เรื อ นเป็ น ครัวเรือน
คนในครั ว เรื อ นมี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ประจา ร้อยละ 50 ของครัวเรือนในชุมชน
รายรับ –รายจ่าย ของครัวเรือนเป็น
ประจา
9. มีกิจกรรมลดรายจ่ายและ ครัวเรือนมีการผลิตและการอุปโภค/บริโภค เพื่อใช้ใน ครัวเรือน
สร้างรายได้
ชีวิตประจาวันร้อยละ 75 ของครัวเรือนในชุมชน
คนในหมู่บ้ า นมีก ารทากิจ กรรมเพื่อ
ลดรายจ่ า ยในชี วิ ต ประจ าวั น และ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากกิจกรรม
ดังกล่าวได้
10 มี ก ารรวมกลุ่ ม เอพั ฒ นา 1. คนในครัว เรือ นร่ ว มเป็ นสมาชิก ในกลุ่มต่า งๆ ใน 1. ครัวเรือน
อาชีพหลักของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามเกณฑ์ (คนในครัวเรือน อย่างน้อย 1 2. หมู่บ้าน/ชุมชน
คนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้ ปรับปรุง คน เป็นสมาชิกกลุ่มหรือ คนในแต่ละ ครัวเรือน อย่างน้อย
และ พั ฒ นา กา รป ระ กอ บอ าชี พ 1 คน ที่ เ ป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น หรื อ
ร่ว มกั นเป็ น กลุ่มทั้ งในด้ า นการผลิ ต กองทุนเฉพาะกิจ หรือสมาชิกองค์กรประชาชนที่จัดตั้งขึ้น
การตลาด การจัดการ และเงินทุน ในหมู่บ้านตาบลนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ร้อย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต มากขึ้ นและ มี ละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ชุมชน)
คุณภาพดีขึ้น
2. กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการพัฒนาทักษะ
ด้า นการประกอบอาชี พ และมี ก ระบวนการจั ด การองค์
ความรู้
11มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ อ ม ที่ 1. ครัวเรือ นมีก ารเก็บ ออมเงิน ร้อ ยละ 80 ของ 1. ครัวเรือน
2. หมู่บ้าน/ชุมชน
หลากหลาย
ครัวเรือนทั้งหมด
หมู่บ้านมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน 2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ และ/หรือกองทุน 3. ครัวเรือน
เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ต่ า งๆ การเงินอื่น ๆ อย่างน้อย จานวน 3 กลุ่ม
และ/หรื อ ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ 3.ครัวเรือนมีการออมเงินที่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ออมวัน
ต่างๆ พัฒนารูปแบบการออมเงินให้ ละ 1 บาท ฯลฯ
หลากหลาย (กลุ่มออมสัจจะ กองทุน
หมู่บ้าน เยาวชน)เพื่อนาไปลงทุน
12.มี ก ารด าเนิ น งานในรู ป แบบ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม 1. หมู่บ้าน/ชุมชน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ กลุ่ ม ที่ มี ก าร ที่ มี ก ารด าเนิ น งานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ รู ป แบบวิ ส าหกิ จ 2. หมู่บ้าน/ชุมชน

ผลการประเมิน
ผ่าน 3 ข้อ
(ต้ อ ง ผ่ า น ข้ อ
1,2 และข้ออื่น
อีก 1 ข้อ)
ไม่ผ่าน

ผ่าน 2 ข้อ
ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน 2 ข้อ
ไม่ผ่าน

ผ่าน 2 ข้อ
(ต้องผ่านข้อ 1)
ไม่ผ่าน

ผ่าน 2 ข้อ
ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมิน
ด าเนิ น งานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 1 กลุ่ม
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน
2. กลุ่มตามข้อ 1 มีกิจกรรมให้บริการและสร้างรายได้
หมู่บ้านมีการจัดตั้งและบริหาร
หรือลดรายจ่ายแก่สมาชิก อย่างน้อย 1 กิจกรรม เน้นการ
จัดการกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน และนาไปสู่
หรื อ ก ลุ่ ม ที่ มี ก า รด าเนิ น งานใน การแก้ไขปัญหาความยากจน (เช่น โรงสีชุมชนร้านค้าชุมชน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ รู ป แบบวิ ส าหกิ จ ปั้มน้ามัน ฯลฯ)
ชุมชน
3 ด้านการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
13. มีข้อมูลของชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์
มี ก ระบวนการจั ด เก็ บ รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ครบทุกขั้นตอน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้ อ มูลต่า งๆ ดังนี้
ของชุมชน
- มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ฯ
- จัดเก็บโดยอาสาสมัคร
- บันทึก/ประมวลผล
- การประชาคม เพื่อรับรองผล
- จัดทาสาเนาข้อมูลเก็บไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน
14. มี การใช้ประโยชน์จาก 1.หมู่บ้ าน/ชุมชนมีการนาข้ อ มูลมาใช้ในการตัดสินใจ
ข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การจั ดทาแผนชุมชน
ใช้ข้อมูลของหมู่บ้านในกระบวนการ แผนการพัฒนากลุ่ม/องค์กร
จัดทาแผนชุมชน ซึ่งเป็นแผนที่แสดง 2.หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนากิจกรรมในแผนชุมชนไป
ถึ ง ทิ ศ ทาง แนวทาง วิ ธี ก ารแก้ ไ ข ปฏิบัติจริงอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของแผนชุมชน
ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน
15.มี ก ารค้ น หาและใช้ ภู มิ ปั ญ ญา หมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการ สืบค้น รวบรวม จัดหมวดหมู่
ท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า
และเรียนรู้จากความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่ น
ห มู่ บ้ า น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร สื บ ค้ น และใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า
รวบรวม จัดหมวดหมู่ และเรียนรู้ - มีการจดบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มี - มีการรวบรวมและแยกหมวดหมู่
อยู่ในท้อ งถิ่ น และใช้ป ระโยชน์เพื่อ - มีกิจกรรมสืบทอดและถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า
- นาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรม อย่างน้อย
1 กิจกรรม
16.มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ใ น หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดสถานที่สาหรับเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน
และมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ให้แก่คนในและนอก
หมู่บ้านมีการจัดสถานที่สาหรับเป็ น หมู่บ้าน
ศูนย์เรียนรู้ให้คนในและนอกหมู่บ้าน
ได้ ค้ น คว้ า หาความรู้ เรี ย นรู้ องค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ดารงชีวิต
17.มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอด
เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยคนในชุมชนหรือนอก
ชุมชน
ชุมชน
1. มีกิจกรรม การเรียนรู้ และ อย่างน้อย จานวน 4 กิจกรรม
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาการ 2. คนในหมู่บ้านที่ได้เรียนรู้แล้วนาไปใช้อย่างเหมาะสม
ใหม่ ๆ โดยคนในชุ ม ชนหรื อ นอก และเกิ ดความคุ้มค่า ไม่น้อ ยกว่า ร้อยละ 50 ของคนที่
ชุมชน
เรียนรู้
2. มีการนาไปใช้อย่างเหมาะสม
และเกิดความคุ้มค่า
18.มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคี ก าร หมู่บ้าน/ชุมชนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระดับ
พัฒนา
กลุ่ ม /เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้กั บ หมู่บ้ า น/
หมู่ บ้ า นมี ก ระบวนการเชื่ อ มโยง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ฯลฯ
เครื อ ข่ า ยในระดั บ กลุ่ ม และ/หรื อ

หน่วยการประเมิน

ผลการประเมิน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่ า น ทุ ก
ขั้นตอน
ไม่ผ่าน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผา่ น

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่ า น ทุ ก
ขั้นตอน
ไม่ผ่าน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. ครัวเรือน
ไม่ผ่าน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ตัวชี้วัดที่
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานและทา
กิจกรรมต่างๆ
19. มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 1. หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หลักการของการพึ่งตนเอง
ด้วยตนเอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบปีที่ผ่านมา
คนในหมู่บ้าน “คิดเป็น ทาเป็น
2. หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ก ารจั ด ท าแผนชุ ม ชนโดย
แก้ปัญหาเป็น”
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
 20. มีจิตสานึกของการอนุรักษ์ 1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านมีการสร้างจิตสานึกดูแล
2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการวางแผนการอนุรักษ์ ฯ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
21.มีกลุ่ม/องค์กรด้าน
1.หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มฯเพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ยึดหลักการมีส่วนร่วม(เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ารักษาน้าฯ)
หมู่บ้านมีกลุ่ม/องค์กรที่คนในหมู่บา้ น
2. หมู่บ้ า น/ชุมชน มีก ารเชื่อ มโยงเครือ ข่ า ยด้า น
ร่วมกันทากิจกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลข่าวสาร มีการทากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ)
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย กับกลุ่ม/
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
22.มีการใช้พลังงานทดแทน 1.ครัว เรือ นมีกิ จ กรรมส่งเสริ มการลดการใช้ พ ลัง งาน
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ ร้อยละ 25 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การ
ชุมชน
เปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัด การใช้รถจักรยานแทนการ
หมู่บ้านมีกระบวนการส่งเสริมให้คน ใช้รถยนต์ ฯลฯ
ในหมู่บ้านเรียนรู้ ทดลอง และ
2. ครัวเรือน มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ
เลือกใช้พลังงานทดแทนต่างๆ
25 ของครัวเรือนในหมู่บ้ าน/ชุมชน (เช่น การทาน้ามัน
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เชื้อเพลิงจากพืช,สัตว์ หรือน้ามันที่ผ่านการใช้งานแล้ว(ไบโอ
สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ดีเซล) การทาแก๊สหุงต้มจากมูลสัตว์ ฯลฯ)
3. หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการลดการใช้พลังงาน
และมีการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ร่วมกัน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
23. มี การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดรายได้
หมู่บ้านมีกระบวนการเรียนรู้พัฒนา และจั
อย่ดาการการใช้
งยั่งยืน (เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยว หัตถกรรม เชิงเกษตร
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ
อ มปผลิตภัณฑ์ การทาปุ๋ยหมัก การทาน้าส้ม
อนุร่ งักแวดล้
ษ์ แปรรู
เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
ควันไม้ ฯลฯ)

หน่วยการประเมิน

ผลการประเมิน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่าน 2 ข้อ
ไม่ผ่าน

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน 2 ข้อ
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ผ่าน

1. ครัวเรือน
ผ่าน 2 ข้อ
2. ครัวเรือน
ไม่ผ่าน
3. หมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

๓. การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
(Gross Village Happiness : GVH)
แนวทางดาเนินการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม
๓.๑ การเตรียมการจัดประชุม
๓.1.1 ผู้นาการประชุม หรือวิทยากรกระบวนการ ในการจัดประเมิน ต้องทาความเข้าใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดการประชุม รวมทั้งต้องศึกษารายละเอียด ความหมายของตัวชี้วัด เตรียม
คาถามที่สามารถสร้างความเข้าใจหรือสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรง และเหมาะสมสาหรับกลุ่มคนใน
แต่ละท้องถิ่น
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชมุ ชน
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๓.1.2 คณะวิทยากรกระบวนการ ต้องทาความเข้าใจกับทีมงาน สร้างความเข้าใจในขั้นตอน
ประเด็นคาถามและการใช้เครื่องมือ แบ่งงานให้ทุกคนในทีมวิทยากรมีบทบาทหน้าที่และสามารถทางาน
แทนกันได้ การจัดสถานที่ ควรจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม 1 – 2 แถว ไม่ควรซ้อนกันหลายชั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด และสามารถเคลื่ อ นไหวได้ ส ะดวก เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะใช้ ง านตาม
กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ ให้เพียงพอ
๓.1.3 พั ฒ นากรผู้ รั บ ผิ ดชอบประสานต าบล ต้ องมีก ารเตรียมความพร้ อมชุ มชนล่ ว งหน้ า
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อประชาชนในการเข้าร่วมประชุม เตรียมข้อมูล ความเป็นจริง
ของชุมชนเพื่อร่วมกันตัดสินใจในการประเมิน หรือการประสาน คัดเลือกตัวแทนชุมชน
๓.1.4 กลุ่มเปู าหมาย ควรเป็นตัวแทนของทุกครัวเรือนในหมู่บ้านหรือตัว แทนของหมู่บ้าน
ซึ่งประกอบด้วย ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ผู้นากลุ่ม (ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้แทนกลุ่มคน) ผู้นา
คุ้มหรือกลุ่มบ้าน
๓.2 การจัดการประชุม
๓.2.1 แนะน าท าความรู้ จั ก สร้ า งบรรยากาศของความเป็ น กั น เอง ระหว่ า งที ม วิ ท ยากร
กระบวนการกับชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุม
๓.2.2 ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น และสร้ า งความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในการประเมิ น
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อต้องการทราบความรู้สึ กของคนในชุมชน ความรู้สึ กเป็นสุข ซึ่งเป็น
ความรู้สึก พอใจ สบายใจ สะดวก หมดห่วง ไร้กังวล ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และชุ ม ชน มากน้ อ ยเพี ย งใด หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาต่ า งๆ
ในช่ ว งเวลา
ที่ผ่านมา
- การประเมินเป็นการกระทาโดยชุมชนเพื่อผลต่อชุมชนโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ประกวด ไม่แข่งขันกับใคร ทาแล้วรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไร
- การประเมินให้ทราบผลที่เป็นการสะท้อนเปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาและพิจารณา
เชื่อมโยงย้อนไปถึงวิธีการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายความอยู่เย็น เป็นสุข ด้วย
ความสุขคือ ความสมดุลของความรู้สึก ของประชาชน ที่ได้ทาในสิ่งที่ต้องการ หรือไม่ทาอะไรที่
ไม่ต้องการ รวมทั้งการ ได้รับในสิ่งที่ต้องการและไม่ถูกบังคับให้รับสิ่งที่ไม่ต้องการ ทาให้เกิด รู้สึกพึงพอใจ
สบายกายสบายใจ สะดวก ไม่มีห่วง ไม่กังวล เป็นสภาพปกติของแต่ละคน ซึ่งถือเป็ นความรู้สึกที่เป็น
“ความสุข” ในขณะที่อาการตรงข้ามจะถือว่า เป็น “ความทุกข์”
ทั้งนี้เกิดจากความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้น เป็นความสุขจากภายใน “จิตที่เป็นกลาง”
การประเมินความสุข จึงเป็นการนาสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความสุขของประชาชนในชีวิตประจาวัน
แล้วทาให้เกิดความสุขให้ขึ้นใน “จิตใจของประชาชน”
การประเมินระดับความ“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวม ของชุมชน ประเมินแบบมีส่วน
ร่วม สามารถวัดความรู้สึกเฉพาะ ในช่วงเวลาการประเมินว่าประชาชนรู้สึกอย่างไร มีความสุขเท่าไหร่ ทั้งนี้
เพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนไปตลอดเวลา
๓.2.3 วิธีการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินแต่ละองค์ประกอบเป็นรายตัวชี้วัด
1) ประเมินเป็นรายตัวชี้วัด วิทยากรกระบวนการจะอธิบายความหมายของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวในแต่ละองค์ประกอบให้ที่ประชุมเข้าใจ
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2) ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัด นั้นๆ ว่ามี สถานการณ์และกิจกรรมอะไร หรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติอย่างไร ที่ทาให้ตัวชี้วัดนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วมีความสุข จากนั้นให้ที่ประชุมให้คะแนน
จากสถานการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม ต่างๆ ที่เสนอมาว่า ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร ยังสร้างความไม่
สะดวก ไม่สบาย ไม่พอใจ ทาให้เป็นกังวลอยู่หรือไม่ มากหรือน้อย ถ้าเป็นมากแสดงว่ามี ความสุขน้อย
จะต้องให้คะแนนต่า แต่ถ้าเป็นไปใน ทิศทางตรงข้ามก็จะมี ความสุขมาก ต้องให้คะแนนสูง
เช่น องค์ประกอบที่ 1.การมีสุขภาวะ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ถ้าท่านมีความรู้ในการสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บปุวย มีอายุยืนนาน หมายถึง ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เข้าใจและปฏิบัติตาม
หลักโภชนาการ ไม่เป็นโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ มีหลักประกันสุขภาพ มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์
พยาบาล อย่างสะดวก
ถามที่ประชุมว่า “ในหมู่บ้านของเรา มีอะไรที่จะยืนยันว่าตัวชี้วัดนี้จะเป็นไปได้จริง ” นา
คาตอบที่ได้มาเป็นเกณฑ์พิจาณา ให้คะแนน โดยคาตอบที่ได้อาจเป็น
- ได้รับความรู้การดูแลสุขภาพจาก อสม. ทุกเดือน
- จัดเวทีการเรียนรู้เรื่องการรักษาสุขภาพในชุมชน เป็นประจา
- รับประทานอาหารไร้สารพิษจากการปลูกพืช ผัก ไว้กินเอง
- มีกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันทุกคน เป็นต้น
เมื่ อ น าเหตุ ผ ลจากการท ากิ จ กรรม และการปฏิ บั ติ ต น ข้ า งต้ น ที่ ใ ห้ ม าทั้ ง หมด
มีความรู้สึกอย่างไร พอใจ สบายใจ สะดวก หรือว่าเป็นห่วง กังวล อย่างไร ควรได้ค่าคะแนนความสุขเท่าไร
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (คะแนนความสุขต่าสุดคือ 1 ความสุขสูงสุดคือ 5 คะแนน) วิธีการให้คะแนน
ตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้
3) ที่ประชุมอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัด ที่คิดว่าจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการใช้งาน
สาหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ตามที่ต้องการ อาจเพิ่มในองค์ประกอบเดิมหรือเพิ่มองค์ประกอบใหม่ก็ได้ เมื่อ
เพิ่มเติมแล้วให้ใช้วิธีการประเมิน ให้คะแนนเช่นเดียวกันกับตัวชี้วัดเดิม
4) วิธีการให้คะแนน ให้เป็นแนวทางที่ทีมวิทยากรเห็นว่าเหมาะสมและถนัด ซึ่งทาได้หลายวิธี เช่น
4.1) การยกมือให้คะแนนซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ใช้วัส ดุอุปกรณ์น้อยแต่มีผ ลเสี ยคือมักจะให้
คะแนนตามกัน หรื อมีการควบคุมกากับจากผู้ หนึ่งผู้ ใดได้ และใช้เวลามากต้องยกมือถึง 5 ครั้งในหนึ่ง
ตัวชี้วัด
4.2) การยกปูายด้วยกระดาษสี 5 สีโดยเขียนหมายเลขคะแนนกากับไว้ 1 สี 1 ระดับ
คะแนน เมื่อเวลาให้คะแนนให้ยกพร้อมกัน ทีมงานช่วยกันนับคะแนนว่าแต่ละข้อมีผู้ให้คะแนนใด จานวน
เท่าไหร่ โดยยกปูายคะแนนครั้งเดียวในแต่ละตัวชี้วัด ไม่เสียเวลาเหมือนการยกมือ ข้อเสียคือต้องเตรียม
อุปกรณ์มากยิ่งผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมากเพราะต้องทาให้เท่ากับจานวนผู้เข้าประชุม
4.3) การใช้สติกเกอร์หรือเข็มหมุดปักบนแผ่นชาร์ทเพื่อให้คะแนน
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5) การคิดคะแนน กรณีให้คะแนนเป็นรายตัวชี้วัด
๕.1) ในการตัดสินใจให้คะแนนของที่ประชุมในแต่ละตัวชี้วัด หากที่ประชุมสามารถสร้างการ
แลกเปลี่ยนเหตุผลกันให้เกิดการยอมรับในค่าคะแนนเดียวโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนก็จะเป็นฉันทามติ
เดียวกัน แต่จะใช้เวลาในการพิจารณาอภิปราย แลกเปลี่ยนกันมาก
๕.2) ในการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ติดสติกเกอร์ หรือปักเข็มหมุด หรือวิธีอื่นๆ ที่
ต้องใช้แจงนับความถี่ เพื่อหาค่าเฉลี่ยในแต่ละตัวชี้วัด ให้ คานวณโดย ใช้ค่าคะแนน คูณด้วยจานวนคนที่ให้
คะแนน ในคะแนนนั้น บวกด้วยค่าคะแนนอื่นทุกค่า หารด้วยจานวนผู้ให้คะแนนในข้อนั้นเช่น ผู้เข้าประชุม
100 คน มีผู้ให้คะแนนในตัวชี้วัดหนึ่งดังนี้ ผู้ให้คะแนน 1 จานวน 10 คน ผู้ให้คะแนน 2 จานวน 10 คน
ผู้ให้คะแนน 3 จานวน 10 คน ผู้ใ ห้คะแนน 4 จานวน 30 คน ผู้ให้คะแนน 5 จานวน 40 คน การ
คานวณ ดังนี้ (1X10) + (2X10) + (3X10) + (4X30) + (5X40) หารด้วย 100 (จานวนผู้ออกเสียง
ทั้งหมด) เท่ากับ 3.8 คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดนั้น
คะแนน
1
2
3
4
5
รวม
จานวนคน
10
10
10
30
40
100
คิด
1x10=10 2x10=20 3x10=30 4x30=120 5x40=200 380/100=3.8
คะแนน
คะแนน
กรณีการคิดคะแนนเป็นรายองค์ประกอบ หากให้ที่ประชุมให้คะแนนครั้งละองค์ประกอบ
ให้นาค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจานวนตัวชี้วัดในองค์ประกอบ ใช้เป็น
ค่าเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบนั้น เช่น องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ มีตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ใช้คะแนน
ทั้ง ตัวชี้วัดมารวมกันแล้วหารด้วย 3 เป็นคะแนนเฉลี่ย
6) เครื่องมือในการประเมิน
แผนผังใยแมงมุม (Spider diagram) เป็นเครื่องมือแสดงผลการให้คะแนนในรูปกราฟเส้น
ในผังวงกลม เส้นวงกลม 5 วงแสดงระดับคะแนน วงใกล้จุดศูนย์กลางคะแนนต่าสุด (เป็นทุกข์มาก) วงนอก
คะแนนสูงสุด (เป็นสุขมาก) เส้นที่เชื่อมต่อจากจุดกึ่งกลางถึงตัวชี้วัดเพื่อแสดงว่าเป็นตัวชี้วัดนั้น และปูองกัน
ความสับสนในการลงคะแนน การลงคะแนนอาจให้ทาเครื่องหมายในช่องว่างเหนือเส้นในแต่ละวงคะแนน
หรือบนเส้นของตัวชี้วัดนั้นๆ
การบั น ทึกคะแนนลงในแผนผั งใยแมงมุ ม คื อ ในการลงคะแนนเป็นรายตัว ชี้ วัด เมื่อได้
คะแนนที่ตกลงกันแล้ว ให้น าค่าคะแนนเขียนลงบนเส้ นของตัวชี้วัดแต่ละตัว รวมทั้งคะแนนของแต่ล ะ
องค์ประกอบ เช่น กรณีใช้วิธีนับคะแนน ใน (1) (วิธีการอื่นคะแนนอาจมีค่าเป็นจุดทศนิยม) ที่องค์ประกอบ
ที่ 1 การมีสุขภาวะ มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ได้คะแนน 4 , 5
และ 4 ตามล าดั บ ให้ ท าเครื่ อ งหมายตรงจุ ด ตั ด กั น ของเส้ น ของตั ว ชี้ วั ด กั บ เส้ น คะแนนที่ ไ ด้ เมื่ อ ท า
เครื่องหมายครบทุกตัวชี้วัดแล้ว ให้ลากเส้นจากเครื่องหมายจากตัวชี้วัดหนึ่งไปตัวชี้วัดที่ใกล้กัน ต่อเนื่องจน
ครบ (ดังที่แสดงในรูป)
ผลคะแนนสามารถ ใช้เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้ การใช้
เครื่องมือนี้ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมรู้สึกเพลิดเพลิน ไม่เป็นทางการนัก สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้แล
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สามารถเข้าใจ อ่านค่าได้เอง เมื่อสรุปคะแนนแล้วจะเห็นแนวทางในการดาเนินการ ทั้งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
เพราะ คะแนนต่า และการพัฒนาเพิ่ม อนุรักษ์สืบทอด เมื่อได้คะแนนสูงอยู่แล้ว

แผนภาพแสดงตัวอย่างแผนผังใยแมงมุม (Spider diagram)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความสุขของหมู่บ้านรวมทุกตัวชี้วัด
การประเมินในขั้นตอนนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจในค่าคะแนนอีกครั้ง การประเมินใน
ขั้นตอนนี้ไม่จาเป็นต้องนาค่าคะแนนจากการประเมินในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ เพราะเป็นการใช้เครื่องมืออีก
ชนิดหนึ่ง สาหรับใช้สร้างความเชื่อมั่นในการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน ซึ่งจะทา
ให้ผู้ประเมินเปรียบเทียบผลว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น ค่าคะแนนในการประเมินเป็นรายตัวชี้วัดโดย
แผนผังใยแมงมุม มีค่าคะแนนสูง แต่ค่าคะแนนในการประเมินรวม โดยปรอทวัดความสุ ข มีค่าคะแนนต่า
ทาให้เห็นว่า อาจมีปัจจัยบางประการที่ทาให้ค่าคะแนนผกผันกัน เช่น ไม่ได้ตั้งใจ ไม่เข้าใจในความหมาย
ของตัวชี้วัด ให้คะแนนผิด หรืออื่นๆ ในการประเมินเป็นรายตัวชี้วัด รวมทั้งอาจมีเรื่องที่ยังห่วง กังวล ไม่
พอใจ ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งวิท ยากรกระบวนการจะต้องซักถามเพื่อหาเหตุผลเพิ่มเติม จึงเป็นการ
ตรวจสอบทิศทางว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร ต้องเพิ่มเติมอะไรหรือไม่
วิธีการประเมินและการคิดค่าคะแนนความสุขในภาพรวมของชุมชน โดยให้ที่ประชุม
คิดถึงสภาพของชุมชนโดยรวมด้วยตัวชี้วัดทุกตัวที่ได้พูดคุย ทาความเข้าใจกันไปแล้วเป็นแนวทางพิจารณา
ในการให้คะแนน โดยคิดค่าคะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน “ถ้าคะแนน100 คะแนน ความสุขใน
หมู่บ้านของเรามีเท่าไร" หาข้อยุติเป็นตัวเลขคะแนน เช่น ที่ประชุมมีมติ ให้เป็นคะแนน 90 จึงนาไปแสดง
บนปรอทวัด ความสุ ข เพื่อเปรี ย บเทีย บกับระดับความสุ ขเป็น การกระตุ้น ให้ เ กิดการคิดแก้ปัญหา ท า
กิจกรรมไปสู่เปูาหมายใหม่เพื่อเพิ่มค่าคะแนนในการประเมินครั้งต่อไป
เครื่องมือสาหรับการประเมินในขั้นตอนนี้ ใช้ปรอทวัดความสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เห็น
เปู าหมายการพัฒ นาในการเพิ่มความสุ ขมวลรวมของชุม ชน โดยคนในชุมชนทั้งหมดเห็ นพ้องต้องกั น
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ใช้ตัวชี้วัดทุกตัวจากขั้นตอนที่ 1 เป็นเกณฑ์การพิจารณา คะแนนที่ได้ จะเห็นถึงระดับความสุขซึ่งจะแสดงว่ามี
ระดับใด เข้าใกล้เปูาหมาย ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือไม่ และต้องทาอะไร อย่างไรเพื่อให้ถึงเปูาหมายนั้น

90 คะแนน

แผนภาพแสดงปรอทวัดความสุข
ระดับคะแนน 0-20 คะแนน ระดับน้อยที่สุด (อยู่ร้อน นอนทุกข์) เป็นความรู้สึกที่เกิดความ
แร้นแค้นในปัจจัยการดาเนินชีวิตไม่มีความสบาย มีความกังวล อยู่ตลอดเวลา
ระดั บ คะแนน 21-40 คะแนน ระดั บ น้ อ ย (อยู่ ไ ด้ คลายทุ ก ข์ ) เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด จาก
การที่สามารถปรับตัวใช้ปัจจัยการดาเนินชีวิต และการจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้บ้าง
ยังมีความกังวลใจ ต้องการรับการช่วยเหลือจากภายนอก
ระดั บ คะแนน 41-60 คะแนน ระดั บ ปานกลาง (อยู่ อิ่ ม นอนอุ่ น ) เป็ น ความรู้ สึ ก
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับชุมชน มีความพอใจ สบายใจ
สะดวก ระดับเดียวกันหรือเท่าๆ กันกับความกังวลเป็นห่วง ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระดับคะแนน 61- 80 คะแนน ระดับมาก (อยู่ดี มีสุข) เป็นความรู้สึกมั่นใจในความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย การด าเนิ น ชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข แก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ลดความห่ ว งกั ง วลต่ า งๆ
ได้มาก
ระดับคะแนน 81 -100 คะแนน ระดับมากที่สุด (อยู่เย็น เป็นสุข) เป็นความรู้สึกเชื่อมั่นและ
มั่น ใจในความสามารถในการบริ ห ารจั ด การปั จจัย การดาเนิ นชีวิ ต เพื่ อตัด ความกังวลต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทาให้รู้สึกพึงพอใจ สบายใจมากที่สุดและคงอยู่ต่อเนื่อง
การประเมินให้ที่ประชุมตัดสินใจเลือกค่าคะแนนกันให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยเฉลยความหมายในแต่
ละ ระดั บก็ ท าให้ เกิ ดความรู้ สึ กมี ส่ วนร่ วมมากขึ้ น และไม่ เป็ นการชี้ น าให้ เลื อกระดั บไปในตั ว เช่ น
ตกลงเลือกระดับ ความสุขที่ 92 คะแนน ถือว่าเป็นระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข” ถามต่ออีกหน่อยได้ไหม
ว่าทาไมไม่เต็มร้อย แล้วจะทาอะไรต่อกันดีหล่ะ พี่น้อง…
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บทที่ 3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน
ในปี 2563-2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้วางยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน มุ่งเน้น
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนาชุมชนต้องขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกาหนดยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน (CDD Happiness Strategy) โดยเน้นย้าความสาคัญ
ว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทุกระดับสู่แผนปฏิบัติการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่ เปูาหมาย ครัว เรือนในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดย มีภารกิจ
ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
เสริ ม สร้ า งทุ น ชุ ม ชนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าล และเสริ ม สร้ า งองค์ ก รให้ มี ส มรรถนะสู ง
นอกจากนั้น จะขับเคลื่อนภารกิจด้วยกลไกการพัฒนาชุมชน ซึ่งภารกิจดังกล่าวทาให้กรมฯ ต้องวางแผน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตลอดถึงนโยบายของรัฐบาลที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ โดยจะยึดมั่นในอุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน มีความเข้าใจ สามารถแปลง
นโยบายไปสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ง าน สามารถขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศ โดยตั้งเปูาเศรษฐกิจฐานรากสมดุล และชุมชนเข้มแข็งด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินการให้เป็นวิถีชีวิต
จากหลักการสาคัญของการดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่ าวมา
ข้างต้น สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จึงเห็นควรมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน
การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้
เกิดระบบบริหารจัดการชุมชน ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการทาหน้าต่างๆ ที่มุ่งสู่เปูาหมายของชุมชนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง ปฏิบัติการสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ จากการทางานร่วมกัน โดยใช้บุคคล กลุ่มคน ทรัพยากร
รวมทั้งการออกแบบและรักษาบรรยากาศแวดล้ อมในชุมชนให้ ทุกคนในชุมชนร่วมกันทางานได้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในชุมชน คือ การมี กลุ่มคน หรือองค์กรของ
ชุมชนเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบเคลื่ อนไหว ผลั กดันกิจกรรมการพัฒ นาทั้งปวง โดยจัดให้ มีและใช้ระบบข้อมูล
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการจัดประชุมคิดวิเคราะห์ จัดทาแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดาเนินการกิจกรรมตาม
แผนพัฒนา และบูรณาการเงินทุนทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนที่ ว างไว้ ซึ่ ง ระบบการท างานเช่ น นี้ ข องชุ ม ชนจะท าให้ มี กิ จ กรรมเกิ ด ขึ้ น และมี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงยกระดับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
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การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมมีผลการปฏิบัติที่
สาเร็จชัดเจนอยู่แล้ว มาเพิ่มเติมความสามารถในการเป็นต้นแบบ สาหรับการขยายผลแนวทางวิธีปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพี่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้สาคัญให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้
เริ่มต้นในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแยกประเภทหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข” ก็เพื่อใช้เป็นต้นแบบในเรียนรู้ให้กับ
หมู่บ้านที่มีจุดเริ่ม หรือมีพื้นฐาน สถานการณ์ของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน สามารถเรียนรู้ เลียนแบบ ได้โดย
ไม่ต้องใช้ความรู้ความชานาญ ที่ต่างกันมากนัก
การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ จึงมีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บทบาท
ของผู้นาให้เป็นแกนนาหรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการนาประชาชนในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นทากิจกรรมเพื่อ
จัดการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้นาจัดกระบวนการทาแผนชุ มชน
สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ตัดสินใจ กาหนดเปูาหมายการทางานโดยคนในชุมชน
เอง ผลักดันสร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับบุคคลในชุมชนในการดาเนินการ บริหารจัดการในกิจกรรมตาม
แผนงานการพัฒนา ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ จากทุกหน่วยงาน โดยมีแผนชุมชนเป็ นเครื่อง
กากับการพัฒนา เมื่อได้ดาเนินการมีประสบการณ์ มีความรู้ จัดทาเป็นชุดความรู้ มีหลักสูตรสาหรับการ
ถ่ายทอดความรู้ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ เพื่อการขยายผลในฐานหมู่บ้านต้นแบบต่อไป ซึ่งผล
การจั ด โครงการต่างๆ นอกจากจะจั ดขึ้น เพื่ อปู องกั น แก้ ปัญหา อนุ รักษ์ เพิ่ม มูล ค่ าให้ กั บชุม ชนแล้ ว
ยั งสามารถสร้ า งภาวะผู้ น า ทั กษะการจัด การ สร้ างและพั ฒ นากลุ่ ม ต่า งๆ ในชุ มชนให้ เ ข้ม แข็ งยิ่ งขึ้ น
ขณะเดี ย วกัน การทางานในหมู่ บ้ า นด้ ว ยคนคณะเดี ยว กลุ่ มเดียวอาจเกิด ข้อจ ากั ดในการปฏิบั ติ เช่ น
ขาดทรั พยากร ความรู้ ป ระสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญยัง ไม่ม าก จึง ต้อ งอาศัย จากผู้ ที่ มีป ระสบการณ์
ความชานาญหรือแม้กระทั่งการพึ่งพา แลกเปลี่ยนทรัพยากรจากภายนอก ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์
เป็นเครือข่ายระหว่างกันทั้งกับหน่วยงาน กับองค์กร กับหมู่บ้านอื่นๆ ก็ยิ่งเป็นการยกระดับการทางาน
ที่กว้างออกไป และทางานที่ยากและท้าทาย เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ เพราะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชมุ ชน

39

-

“
”
(Gross Village Happiness,GVH.)

“

”

-

-

-

-

-

(x,

-

-

-

otop

-

-

:

-

-

-

-

)

:

:

-

)

แผนภาพแสดงระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ขั้นตอนในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. สร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้วยหลัก “การพึ่งตนเอง” ในการแก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
2. จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการทางาน
1. ดาเนินการประเมินผลหมู่บ้านโดยจังหวัด พร้อมจัดทาทะเบียน/บัญชีหมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดและเสนอผลการประเมิน ให้ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ตรวจสอบ จัดลาดับและกาหนดเป็นหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเปูาหมาย 3 ลักษณะดังนี้ คือ
1.1 ระดับพออยู่ พอกิน
1.2 ระดับอยู่ดี กินดี
1.3 ระดับมั่งมี ศรีสุข
2. สร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มีเปูาหมายเพื่อให้เกิดผู้นาการพัฒนา (change leader) ทาหน้าที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(change agent) อยู่ในชุมชน และสามารถนาการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ หรือเปูาหมายที่กาหนด
ผู้น าที่ จ ะสร้ า งหรื อพั ฒ นาให้ เ ป็น แกนน าหมู่บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประกอบไปด้ ว ย
ผู้นาทีเ่ ป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา อช. /อช. ผู้นาสตรี ผู้นาเยาวชน อาสาสมัครของหน่วยงาน
ต่างๆ หรือผู้นาที่ไม่เป็นทางการแต่มีจิตอาสาที่จะเข้ามาร่วมและพร้อมที่จะนาการพัฒนา เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรื อบุคคลภูมิปัญญาของชุมชนด้านต่างๆ สาหรับหมู่บ้านที่เป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้น แบบแล้ ว ควรสนับ สนุ น ให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นแกนนาหมู่บ้านให้ มากยิ่งขึ้น เพื่อสื บทอด
กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้นาชุมชนหรือแกนนาชุมชน/แกนนาหมู่บ้าน จะได้รับการฝึกอบรมความรู้ และการปรับเปลี่ย น
ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และฝึ ก ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าให้ เ หมาะสมร่ ว มกั น เป็ น การสร้ า งภาวะผู้ น า
ด้วยกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม สามารถนาไปเสริมสร้างพลังการเคลื่อนไหวของชุมชน ให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือตามช่วงโอกาสวิกฤตต่างๆของชุมชน จัดระบบการบริหารจั ดการของชุมชน
ไปสู่เปูาหมายที่ชุมชนต้องการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยจัดทาหลักสูตร และดาเนินการการฝึกอบรมที่จะพัฒนา
แกนนาสาหรับหมู่บ้านขยายผล(บ้านน้อง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเปูาหมายที่จะได้รับงบประมาณจากกรมฯ หรือ
จากหน่วยงานอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่แ ละความจาเป็นสาหรับจังหวัดนั้นๆ นอกจากนี้สถาบันการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีหลักสูตรพัฒนา เพิ่มทักษะในการเป็นผู้นา นาไปปฏิบัติเป็นต้นแบบ
ในการดาเนิ น วิ ถีชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และร่ ว มขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ าน ให้ เ ป็น หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง
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วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ดาเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนาหมู่บ้านที่มี
คุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะทางานพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด
กระบวนการพัฒนาบุคคลผู้ด้อยโอกาส พัฒนากลุ่มและหมู่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นกลุ่มผู้นาในการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน เช่น ผู้นาอช.
กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นาอื่นๆ ตามหลักสูตรฝึกอบรม
2.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมติดตาม นิเทศ แกนนาชุมชน ในการดาเนินงาน
โครงการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และช่วยการจัดการความรู้ประสบการณ์การทางานแกนนาชุมชนแกน
นาหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
3. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 จังหวัดพิจารณาดาเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดาเนินการประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามเกณฑ์ ข องกระทรวงมหาดไทย (23 ตั ว ชี้ วั ด ) 3 ลั ก ษณะดั ง นี้ คื อ “พออยู่
พอกิน” (ผ่านเกณฑ์ จานวน 10 - 16 ตัวชี้วัด) “อยู่ดี กินดี” (ผ่านเกณฑ์ จานวน 17 - 22 ตัวชี้วัด)
“มั่งมี ศรี สุ ข ” (ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 23 ตัว ชี้วั ด) เลื อกหมู่บ้ านลั ก ษณะใดก็ได้ ที่ ต้องการพัฒ นา
ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและมีความพร้อมในการบูรณาการกิจกรรมของการพัฒนาของกรมฯ โดยใช้พื้นที่
เป็นหลัก
3.2 อาเภอดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามลักษณะของหมู่บ้าน ด้วยกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
3.2.1 ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา จานวน 30 ครอบครัว โดยคัดเลือกครอบครัว
พัฒ นาที่ ส มาชิก ในครอบครั ว มี คุ ณ สมบัติ แ ละมี กิ จ กรรมสมควรเป็ น แบบอย่ าง และต้ อ งการเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอื่นๆ ด้วยการจัดให้เป็นจุดเรียนรู้ชุมชนได้
การคัดเลือกครอบครัวพัฒนามาเป็นต้นแบบและร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา ดาเนินการโดยแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัด หรือหลักสูตรการ
พัฒนาแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนา จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแจ้งแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน
และคัดเลือกครอบครัวพัฒนาจากครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในระยะเริ่มต้น คัดเลือกอย่าง
น้อย 30 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน หรือเฉลี่ยร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด ให้กระจายไปตามคุ้ม ต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน เมื่อพัฒนาเป็นครอบครัวต้นแบบได้แล้วจะได้ขยายผลสู่ครอบครัวอื่นๆในคุ้มบ้านเดียวกัน
ได้ทั่วทั้งหมู่บ้าน
กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณสาหรับหมู่บ้านขยายผลในการฝึกอบรม
หรือจัดเวทีให้การเรียนรู้แก่ครอบครัวพัฒนา เพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และเป็นครอบครัวต้นแบบในการพัฒนา ด้วยวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ การจัดเวทีในหมู่บ้านและไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านพี่ หรือแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัวพัฒนาได้
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้าน เน้นให้ครอบครัวพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย
การฝึกวิเคราะห์ตนเอง จากการทาบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน ซึ่งนาไปสู่การรู้จักตนเองและพึ่งตนเอง และ
การวางแผนชี วิ ต เรี ย นรู้ จ ากเครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 6 ด้ า น
12 ตัวชี้วัด เพื่อให้ครอบครัวพัฒนามีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงสู่ระดับชุมชน และเรียนรู้
เครื่ องมือ เกณฑ์ป ระเมิน ๔ ด้าน 23 ตัว ชี้วัด และ เกณฑ์การประเมินความสุ ขมวลรวมของหมู่บ้า น
6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเปูาหมายภาพรวมของการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งการวางแผนในการ
ไปศึกษาดูงาน
การไปศึกษาดูงานของครอบครัวพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นของจริงจาก
ผลสาเร็จของการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน การพัฒนากลุ่ม การพัฒนา
หมู่ บ้ า น และน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหมู่ บ้ า นของตนเองได้ จึ ง ควรค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
กลุ่ มเปู าหมาย และบริ บ ทของชุมชน เช่น ถ้าต้องการปรับทัศนคติ ตั้งปณิธ านและเสริมสร้างพลั งใจ
อาจเลือกพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แต่ถ้าต้องการเรี ย นรู้ การบริ ห ารจั ดการชุมชน ฐานเรียนรู้ห รือกิจกรรมความส าเร็จของกลุ่ มหรือของ
หมู่บ้าน ก็เลือกไปศึกษาจากบ้านพี่ เป็นต้น โดยทีมเจ้าหน้าที่ วิทยากรกระบวนการ และแกนนาหมู่บ้าน
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เมื่อ ครอบครั ว พั ฒ นาผ่ า นการฝึ กอบรม การศึ กษาดูง านแล้ ว จะจัด ทาแผนชีวิต ของ
ครอบครัวเพื่อนาไปปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยกันวิเคราะห์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลทางด้านกายภาพ (ดิน น้า ปุา) เพื่อนาไปใช้ในการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์
ชุมชนและทาแผนชุมชนในขั้นต่อไป ให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามบริบทของชุมชนและตามศักยภาพ
ของระดับการพัฒนาของ แต่ละหมู่บ้าน ทีมปฏิบัติการระดับอาเภอจะต้องะกาหนดรายละเอียดของ
หลักสูตรและเนื้อหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
วิธี การ ฝึ ก อบรมครอบครัว พัฒ นาเพื่อสร้า งความเข้ าใจและการยอมรับ ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่เป็นแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติ และ
การเตรียมพร้อม ในการเป็นวิทยากรขยายผลสู่ครอบครัวอื่นใน หมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา ให้การเรียนรู้วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา 1 วัน
• ผู้แทนครอบครัวพัฒนา ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน
3.2.2 การเรียนรู้ตนเองและกาหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปูาหมาย เป็น ผู้แทนครอบครัวพัฒ นาและแกนนาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนชุมชน จานวนอย่างน้อย 30 คน ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการ จั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ แ ทนครอบครัว พั ฒ นา แกนนาชุมชน ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง หรือผู้รอบรู้ด้านต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้าน
เป็นจุดเริ่มในการบริหารจัดการไปสู่เปูาหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่ต้องการ ทั้งในระดับครอบครัว
และหมู่บ้าน
• จัดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) เพื่อประเมินสภาพหมู่บ้าน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสุขให้ชมุ ชน

43

• จั ดให้ มีการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข ”หรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ก่อนการพัฒนา โดยกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ คณะทางานระดับตาบล จัดการ
ประเมิน ตามแนวทางการประเมิน ในแบบมีส่วนร่วมและกรอกข้อมูลหมู่บ้าน ตามแบบประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) คณะทางานระดับอาเภอรับรองผล การประเมินจัดทา
ทะเบียนหมู่บ้าน คณะทางานระดับจังหวัดรับรองผล จัดทาทะเบียนหมู่ บ้าน ซึ่งจะนาไปใช้เป็นข้อมูลใน
การเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหลังการพัฒนา
• จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของครอบครัว เพื่อทาแผนชีวิตของครอบครัว
วิเคราะห์ข้อมูล ของชุมชน ข้อมูลทุนชุมชนเพื่อจัดทาใหม่หรือทบทวนปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผลที่ได้คือ
แผนพั ฒ นาครอบครั ว และแผนพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพ ส าหรั บ น าไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ
การบริหารการพัฒนาต่อไป
3.2.3 กิจกรรมสาธิตการดารงชีวิตแบบพอเพียง
กลุ่ ม เปู า หมาย เป็ น ผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นาและผู้ ส นใจ ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 คน
ไม่ต่ากว่า 2 ประเภทๆ ละ 1 วัน
วิธีการ แกนนาหมู่บ้านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดารงชีวิต
ตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้กาหนดในแผนพัฒนาครอบครัว (แผนชีวิต) หรือแผนพัฒนาหมู่ บ้าน
โดยฉันทามติของกลุ่มเปูาหมายเท่านั้น อาศัยพื้นฐานความรู้ ทุนชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญานามาใช้
ในการประดิษฐ์ อนุรักษ์ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งชุมชนสามารถออกแบบและสร้าง
กติกาในการจัดการ เพื่อให้เกิดการดาเนินการต่อเนื่อง คานึงถึงเปูาหมายผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เอง
การจั ดกิจ กรรมสาธิตเพื่อให้ การพัฒ นาหมู่บ้าน สามารถดาเนินการได้ โดยคล่ องตัว
ไม่มีกรอบจากัดความต้องการ ของชุมชน ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และ
ทักษะ ในการจัดทากิจกรรมเพื่อการ พึ่งตนเอง ทากิน ทาใช้ หรือจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการทางานร่วมกัน
การบริหาร จัดการในรูปลักษณะกลุ่มหรือ ถ้ามีกลุ่มพร้อมเพิ่มระดับเป็น การฝึกบริหารจัดการในลักษณะ
เครื อข่ ายความร่ ว มมื อทุ กรู ป แบบงบประมาณ ที่ ใช้ ในลั ก ษณะของการฝึ กปฏิบั ติจึ งถื อว่ าเป็น จุด เริ่ ม
ในการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายกิจกรรมสร้างสรรค์ อื่นเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนด้วย
การจั ดกิ จ กรรมจากพื้ นฐานของหมู่ บ้า นและเปู า หมายการเป็น ต้ นแบบของหมู่บ้ า น
ซึ่งนอกจาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) แล้ว ให้พิจารณาถึงความเข้มแข็งอื่นๆ เช่น
ระบบบริ ห ารจั ด การ ชุ ม ชนที่ ชั ด เจน ชุ ม ชนสามารถเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ จ ริ ง เช่ น มี จุ ด เรี ย นรู้
ศูนย์เรียนรู้ มีวิทยากรถ่ายทอด ฯลฯ ชุมชนมีลักษณะของความเข้มแข็งยั่งยืน เช่น มีผู้นาที่สามารถทางาน
ทดแทน มีกลุ่มองค์กรที่บริหารตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทั่วถึง มีแผนการขยายกิจกรรมเพิ่ม
เป็นต้น
ลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินในหมู่บ้าน
“พออยู่ พอกิน”
ผลที่ต้องการ คือ การดาเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งระบบคิดและกิจกรรมเพื่อ
การพึ่งตนเองให้ได้
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการลดการใช้
พลังงานการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน การปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ การ
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ส่งเสริมความสัมพันธ์และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือกันทางาน (การลงแขก) การ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน การแก้ไข และฟื้นฟู ปัญหาจากสิ่งเสพติด เป็นต้น
“อยู่ดี กินดี”
ผลที่ต้องการ คือ การขยายความเข้มแข็งที่เกิดจากครอบครัวหรือปัจเจกขยายไปสู่ความ
ร่วมมือ สร้างพลัง แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างและพัฒนาระบบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณค่า
ในชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ การส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ส่ งเสริ มการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ การพัฒ นากระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาพลั งงานทดแทน การพั ฒ นา
แผนธุรกิจกลุ่มอาชีพ การเสริมสร้าง สวัสดิการชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เป็นต้น
“มั่งมี ศรีสุข”
ผลที่ต้องการ คือ การสร้างเครือข่ายในการสร้างมูลค่าและความร่วมมือการทางานที่ยาก
และอาจมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม องค์กรอื่นๆ จากทั้งภายใน/ภายนอกหมู่บ้าน เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม เช่ น จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เพิ่ ม พู น ความรู้ จากเครื อ ข่ า ยที่ มี
ประสบการณ์ ในการจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริมทักษะด้า นการจัดสวัส ดิการชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะด้านการอาชีพและเครือข่ายด้านอาชีพ กิจ กรรมการเรียนรู้การบริการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจ เช่น กิจกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
3.2.4 การสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
กลุ่ ม เปู า หมาย เป็ น ผู้ น า ผู้ น ากลุ่ ม สมาชิ ก กลุ่ ม และผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นา
จานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ ใน
ขั้นตอน ของระบบการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนเป็นการกาหนดแนวทาง
ในการทางาน เพื่อส่วนรวมกาหนดบทบาทในการเข้าร่วมการพัฒนาหมู่บ้านของคนในชุมชน หรือ การ
เรียนรู้เรื่อง การดาเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง การการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน การปูองกันแก้ไขและฟื้นฟูปัญหา
จากสิ่งเสพติด
3.2.5 การจัดการความรู้การดาเนินการและการเตรียมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
กลุ่มเปูาหมาย
1) สาหรับการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน ใช้ตัวแทนครอบครัวในหมู่บ้านทุกครอบครัว หรือตัวผู้แทนชุมชน กลุ่ม ต่างๆ เพื่อประเมินระดับ
การพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้นแบบ ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และการประเมินความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) แบบมีส่วนร่วม
2) สาหรับการจัดการความรู้ตัวแทนครอบครัวพัฒนาและผู้มีส่วนในการดาเนินกิจกรรม
การพัฒนาหมู่บ้าน จานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/ชุมชนและการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน 2 ลักษณะ ดังนี้
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1) กรรมการหมู่บ้านจัดการประชุมร่วมกับคณะทางานตาบล ทาการประเมินระดับการ
พั ฒ นาของหมู่ บ้ า นตามเกณฑ์ ป ระเมิ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) แบบมีส่วนร่วม เป็นการประเมินหลังการพัฒ นา ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมของทุกปี คณะทางานระดับอาเภอรับรองผล การประเมินจัดทาทะเบียนหมู่บ้าน คณะทางาน
ระดับจังหวัดรับรองผลจัดทาทะเบียนหมู่บ้าน โดยส่งผลการประเมินให้กรมฯ ทราบ 2 ลักษณะ คือ แบบ
รายงานการประเมินความสุขมวลรวมแบบมีส่วนร่วมและข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2) จั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคคล พัฒนากลุ่ม พัฒนาเครือข่าย หรือกิจกรรมอื่นที่มีผล
ต่อการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จัดทาเป็นเอกสาร
ความรู้อย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็นชุดความรู้ ในการขยายผล
และฝึกวิทยากรประจาจุดเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ พร้อมรับการศึกษาดูงานจากผู้สนใจ
4. การประเมินหมู่บ้านและการจัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน
4.1 ระดั บ หมู่ บ้ า น คณะกรรมการหมู่ บ้ า น ผู้ น าชุ ม ชน สมาชิ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีประชาคมในการประเมินฯ
4.2 ระดับตาบล คณะทางานฯ ผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้านและ
จัดการประชุมประชาคมประเมินความรู้สึก “เป็นสุข” ด้วยดัชนีชี้วัดความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเกณฑ์ประเมินมีผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรองผลการประเมิน
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
4.3 ระดับอาเภอ คณะทางานฯ พิจารณารับรองผลการประเมินหมู่บ้านของแต่ละตาบล และ
จัดทาทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ ส่งจังหวัด
4.4 ระดั บ จั งหวัด รวบรวมจั ด ท าทะเบีย นข้ อมู ล หมู่ บ้า นฯ ที่ อ าเภอรับ รองแล้ ว ส่ ง ข้อ มูล ให้
กรมการพัฒนาชุมชน
5. รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของปีที่ผ่านมาให้
คงมาตรฐาน ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบและประเมิ น ความ
“อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้น
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
5.1 ดาเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามแนวทางที่กาหนด
5.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.1 การเรียนรู้ตนเองและกาหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนชุมชน จานวนอย่างน้อย 30 คน
วิธีการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้รอบรู้ด้านต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้าน เป็นจุด
เริ่มในการบริหารจัดการไปสู่เปูาหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่ต้องการ ทั้งในระดับครอบครั วและ
หมู่บ้าน
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- จัดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)เพื่อประเมินสภาพหมู่บ้าน
- จัดให้มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) แบบมีส่วนร่วม
ในหมู่ บ้ า น เป็ น การประเมิ น ความสุ ข มวลรวมของชุ ม ชนก่ อ นการพั ฒ นาซึ่ งต้ อ งใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
เปรียบเทียบหลังจากการพัฒนาเสร็จแล้ว
- จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของครอบครัว เพื่อทาแผนชีวิตของครอบครัว วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ของชุ ม ชน ข้ อ มู ล ทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ท าใหม่ ห รื อ ทบทวนปรั บ แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ผลที่ ไ ด้ คื อ
แผนพัฒนาครอบครัวและแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ สาหรับนาไปเป็น เครื่องมือในการกากับ การ
บริหารการพัฒนาต่อไปการเรียนรู้ตนเองและกาหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2.2 กิจกรรมสาธิตการดารงชีวิตแบบพอเพียง
กลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและผู้สนใจ 30 คน ไม่ต่ากว่า 1 ประเภทๆ ละ 1 วัน
วิธีการ แกนนาหมู่บ้านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดารงชีวิตตาม
แนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้กาหนดในแผนพัฒนาครอบครัว (แผนชีวิต) หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยฉันทา
มติของกลุ่มเปูาหมายเท่านั้น อาศัยพื้นฐานความรู้ ทุนชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญานามาใช้ในการ
ประดิษฐ์ อนุรักษ์ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งชุมชนสามารถออกแบบและสร้างกติกาใน
การจัดการ เพื่อให้เกิดการดาเนินการต่อเนื่อง คานึงถึงเปูาหมายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เอง รวมทั้งการ
เตรีย มการ สาหรับรองรับการศึกษาดูงานจากหมู่บ้านอื่นๆ เช่น สถานที่เรียนรู้ บุคคลที่มีหน้าที่ต่างๆ
ทักษะของการทางาน ในแต่ละตาแหน่งในการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน
การจั ด กิ จ กรรมสาธิ ต เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหมู่ บ้ า น สามารถด าเนิ น การได้ โ ดยคล่ อ งตั ว
ไม่มีกรอบจากัดความต้องการ ของชุมชน ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และ
ทักษะ ในการจัดทากิจกรรมเพื่อการ พึ่งตนเอง ทากิน ทาใช้ หรือจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการทางานร่วมกัน
การบริหาร จัดการในรูปลักษณะกลุ่มหรือ ถ้ามีกลุ่มพร้อมเพิ่มระดับเป็น การฝึกบริหารจัดการในลักษณะ
เครือข่ายความ ร่วมมือทุกรูปแบบงบประมาณ ที่ใช้ในลักษณะของการฝึกปฏิบัติจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มในการ
สร้างการมีส่วนร่วม และขยายกิจกรรมสร้างสรรค์ อื่นเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนด้วย
การจั ด กิ จ กรรมจากพื้ น ฐานของหมู่ บ้ า นและเปู า หมายการเป็ น ต้ น แบบของหมู่ บ้ า น
ซึ่ ง นอกจาก ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (4 ด้ า น 23 ตั ว ชี้ วั ด ) แล้ ว ให้ พิ จ ารณาถึ ง ความเข้ ม แข็ ง อื่ น ๆ
เช่ น ระบบบริ ห ารจั ด การ ชุ ม ชนที่ ชั ด เจน ชุ ม ชนสามารถเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ จ ริ ง เช่ น มี จุ ด เรี ย นรู้
ศูนย์เรียนรู้ มีวิทยากรถ่ายทอด ฯลฯ ชุมชนมีลักษณะของความเข้มแข็งยั่งยืน เช่น มีผู้นาที่สามารถทางาน
ทดแทน มีกลุ่มองค์กรที่บริหารตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทั่วถึง มีแผนการขยายกิจกรรมเพิ่มฯ
เป็นต้น
ลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินในหมู่บ้าน
“พออยู่ พอกิน”
ผลที่ต้องการ คือ การดาเนินการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทั้งระบบคิดและกิจกรรมเพื่อการ
พึ่งตนเองให้ได้
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย ส่งเสริมการออม ส่ง เสริมการลดการใช้
พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน การปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์
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การส่งเสริมความสัมพันธ์และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือกันทางาน (การลงแขก)
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน การแก้ไข และฟื้นฟู ปัญหาจากสิ่งเสพติด เป็นต้น
“อยู่ดี กินดี”
ผลที่ต้องการ คือ การขยายความเข้มแข็งที่เกิดจากครอบครัวหรือปัจเจกขยายไปสู่ความร่วมมือ
สร้างพลัง แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างและพัฒนาระบบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณค่าในชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ การส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาแผน
ธุ ร กิ จ กลุ่ ม อาชี พ การสริ ม สร้ า ง สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน เช่ น การปลู ก ต้ น ไม้ ไ ว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นอนาคต
เป็นต้น
“มั่งมี ศรีสุข”
ผลที่ต้องการ คือ การสร้างเครือข่ายในการสร้างมูลค่าและความร่วมมือการทางานที่ยากและ
อาจมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม องค์อื่นๆ จากทั้งภายใน/ภายนอกหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู้ จากเครือข่ายที่มีประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการจัดสวัสดิการชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
การอาชี พ และเครื อ ข่ า ยด้ า นอาชี พ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารบริ ก ารจั ด การเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ เช่ น
กิจกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
5.2.3 การจัดการความรู้การดาเนินการและการเตรียมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
กลุ่มเปูาหมาย
1) สาหรับการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตัวแทนครอบครัวในหมู่บ้านทุกครอบครัว หรือตัวผู้แทนชุมชน กลุ่มต่างๆ เพื่อประเมิน ระดับการพัฒนา
ของหมู่ บ้ า นตามเกณฑ์ ป ระเมิ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบต้ น แบบ ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และ การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวม
ของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) แบบมีส่วนร่วม
2) สาหรับการจัดการความรู้ตัวแทนครอบครัวพัฒนาและผู้มีส่วนในการดาเนินกิจกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้าน
วิธีการ
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวม
ของหมู่บ้าน/ชุมชนและการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน
1) จัดการประชุมประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และ การประเมิน
ความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) แบบมีส่วนร่วม เป็นการประเมิน
หลังการพัฒนา โดยส่งผลการประเมินให้กรมฯ
2) จั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุ คคล พัฒนากลุ่ม พัฒนาเครือข่าย หรือกิจกรรมอื่นที่มีผล
ต่อการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จัดทาเป็นเอกสาร
ความรู้อย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็นชุดความรู้ในการขยายผล
และฝึกวิทยากรประจาจุดเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ พร้อมรับการศึกษาดูงานจากผู้สนใจใดใด
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