
กองทุนแมของแผนดิน จากหมูบานสูเครือขายแหงความดีงาม  
“การพัฒนาชีวิต” 

เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวดันครสวรรค 

 

โดย  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค 

1. ท่ีมา/จุดเริ่มตน 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2546 จังหวัดนครสวรรคมีการกอตั้งหมูบานกองทุนแมของแผนดินกระจายอยู 

ท่ัวทุกอําเภอ ปละ 15 - 20 แหง ซ่ึงกองทุนแมของแผนดินนั้นถือเปนท่ียึดเหนี่ยวและหลอหลอมจิตใจ 

ของประชาชนในหมูบานใหเปนหนึ่งเดียวในการรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการพัฒนา

หมูบานในดานตางๆ ถึงแมการกอตั้งหมูบานกองทุนแมของแผนดินจะเนนในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 

แตเม่ือหมูบานกองทุนแมของแผนดินมีปริมาณมากข้ึน ประกอบกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหปญหายาเสพติด ตลอดจนปญหาตางๆ ในหมูบานมีความสลับซับซอนและ

รุนแรงเพ่ิมข้ึน การขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดินของหมูบานเพียงลําพัง ไมสามารถท่ีจะปองกันและแกไข

ปญหาไดอยางทันทวงทีและยั่งยืนได  

 ในป 2556 คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค และ

หนวยงานภาคีการพัฒนา จึงเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการสรางกลไกการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดแบบบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนในรูปแบบเครือขาย จึงไดทบทวนแตงต้ังเครือขายกองทุนแม

ของแผนดินจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงเปนตัวแทนจากเครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับอําเภอ ท้ัง 15 อําเภอ

ประกอบดวย ประธาน เลขาฯ และวิทยากรกองทุนแมของแผนดิน โดยแบงบทบาทหนาท่ีตามความรู 

ความสามารถ และศักยภาพของคณะกรรมการ ไดปรับปรุงระเบียบใหเปนปจจุบันสอดคลองกับสถานการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัด

นครสวรรค โดยทบทวนความรู ความเขาใจเก่ียวกับกองทุนแมของแผนดิน เชน การบริหารจัดการกองทุนแม

ของแผนดินดวยวิธีแหงศรัทธา วิธีแหงปญญา และการจัดกิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน  รวมกันวิเคราะห

ศักยภาพ ปญหา อุปสรรค ความตองการพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการเครือขายกองทุนแมของแผนดิน

จังหวัดนครสวรรค 

2. การบริหารจัดการเครือขาย 

 เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ 

โดยการคัดเลือกประธาน และการคัดสรรคณะกรรมการตามความถนัด ความรู และศักยภาพเฉพาะบุคคล  

โดยยึดและปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการทุกทานไดมีสวนรวมในการกําหนดอยางเครงครัด ขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือขายซ่ึงกระจายภารกิจและเปาหมายสูการขับเคลื่อนกองทุนแม 

ของแผนดินระดับพ้ืนท่ี มีการบูรณาการประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ อาทิ สํานักงานปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด  ชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชน เครือขายกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมือง เครือขายผูผลิตผูประกอบการ OTOP และอ่ืนๆ โดยมีเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนเปนพ่ีเลี้ยง 

ในการดําเนินงานทุกระดับ  
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3. การดําเนินงานดานการพัฒนาชีวิต 

การดําเนินงานของเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค ใชกระบวนการมีสวนรวมของ

สมาชิกเครือขายในการดําเนินงานตั้งแตการวิเคราะหปญหา ศักยภาพ การตัดสินใจหาทางเลือก การวางแผน 

การปฏิบัติและรวมในการประเมินผล กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนเอกภาพ ซ่ึงข้ันตอน

เหลานี้จะเปนปจจัยท่ีจะทําใหสมาชิกเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรคมีความเปนหนึ่งเดียว  

 การดําเนินงานนอกจากการขับเคลื่อนตามกระบวนการและข้ันตอนกองทุนแมของแผนดินท่ียึดเปน

หลักปฏิบัติแลวเครงครัดแลว ยังมุงเนนและใหความสําคัญกับเยาวชน ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาหมูบาน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากเปนชวงวัยท่ีตองการพ้ืนท่ีการแสดงออก  

การเปนท่ียอมรับ จึงจําเปนตองใหการสนับสนุนสงเสริมในทางท่ีถูกตองเหมาะสม เครือขายกองทุนแม 

ของแผนดินจังหวัดนครสวรรค จึงกําหนดใหทุกกองทุนแมของแผนดินดําเนินการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรม

ของเยาวชนในหมูบานกองทุนแมของแผนดินตลอดมา และในป 2561 ไดรับสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา

จังหวัดจึงไดคัดเลือกหมูบานกองทุนแมของแผนดินท่ีมีความพรอมและศักยภาพเปนผูใหการสนับสนุนเยาวชน

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เสมือนแมซ่ึงคอยดูแลลูก เปดพ้ืนท่ีใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและการแสดงออกผานกิจกรรมท่ีไดเลือกสรรของชมรม โดยมีกองทุนแมของแผนดินเปนผูใหการ

สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ อาทิ การสนับสนุนอุปกรณกีฬา การจัดหาผูฝกสอนกิจกรรม การรํามวยไทย  

การรํากลองยาว เปนตน  จนเปนท่ีประจักษถึงความสําเร็จในการดูแลลูก ๆ ของหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 

 การสงเสริม สนับสนุน คืนคนดีสูสังคม ใหผูท่ีเคยหลงผิดยุงเก่ียวกับยาเสพติดไดมีโอกาสเริ่มตนชีวิตใหม  

มีอาชีพ มีรายได ไดรับการยอมรับจากครอบครัว และสมาชิกชุมชน สามารถดํารงชีวิต โดยไมหันไปกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติดซํ้า โดยเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค ไดแสวงหางบประมาณเพ่ือเปน

ทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด ตั้งแต ป 2559 จนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 เปนผู ใหการสนับสนุนงบประมาณ  

โดยเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค รวมกับภาคีการพัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณในการ

ประกอบอาชีพตามความประสงค ตลอดจนสนับสนุน ติดตาม เยี่ยมเยียน อยางตอเนื่อง เพ่ือใหคําแนะนํา 

ในการประกอบอาชีพ และเปนการสรางขวัญและกําลังใจ  

 ในทุกๆ ไตรมาสจะมีการประชุมเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค เพ่ือสรุปผล 

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดินระดับพ้ืนท่ี ถือเปน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยความสําเสร็จ และแนวทางการแกไขของแตละพ้ืนท่ี อันเกิดประโยชนตอการ

ประยุกตอยางเหมาะสมของพ้ืนท่ีตอไป สรางความเก้ือกูลของสมาชิกเครือขาย และในทุกปของเดือน สิงหาคม 

เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค จะจัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแมของแผนดิน ถือเปนงาน

รวมพลคนกองทุนแมของแผดินจังหวัดนครสวรรค เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง การจัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน

ระดับจังหวัดนครสวรรค อันนํามาซ่ึงความรัก ปรองดอง สมานฉันท ความสามัคคีในชุมชน และปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ การทอดผาปาสมทบกองทุนแมของแผนดินในการนําไปใชในกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดดวยกระบวนการกองทุนแมของแผนดินอยางสันติวิธี  
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การเสวนาจากแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมสูความสําเร็จและยั่งยืน การจัดนิทรรศการแสดงผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน  

เปนประโยชนในการประยุกตปรับใชใหเหมาะสมของพ้ืนท่ีตอไป  

4. ผลความสําเร็จ 

 1) มีกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค จํานวน 291 แหง เปนกลไกในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดอยางสันติวิธี 

 2) สมาชิกชุมชนเกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมพลังในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด และการพัฒนาหมูบานในดานตางๆ อันนําไปสูชุมชนแหงความเก้ือกูล  

 3) เยาวชนไดรับการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงบวก เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน มีภูมิคุมกันหางไกลปญหายาเสพติด เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตอไป 

 4) ผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด ไดรับการสงเสริมสนับสนุน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 

อยางปกติสุข  

 5) เกิดการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในรูปแบบประชารัฐ 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

• การประชุมเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะของการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดินระดับพ้ืนท่ี ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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• การสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมของเยาวชนในหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 
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• สนับสนุน ติดตาม เยี่ยมเยียนผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด 
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ผังเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมาย 

พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

 

คณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 30 คน ตามคําสั่งท่ี  3719/2561  

ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 
 

ท่ีปรึกษาระดับจังหวัด 

1. สํานักงาน ปปส. ภาค 6 

2. เครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับภาค 

3. ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติดจังหวัดนครสวรรค 

4. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค 
 

แนวรวมระดับจังหวัด 
1. สวนราชการ หนวยงานภาคีการพัฒนาท่ี
เก่ียวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2. ศูนยขวัญของแผนดินจังหวัดนครสวรรค 
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
4. เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
5. เครือขายผูผลิตผูประกอบการ OTOP 

 

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวดันครสวรรค์  

 

ท่ีปรึกษาระดับอําเภอ 
1. ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอําเภอ 
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 

 

แนวรวมระดับอําเภอ 
1. สวนราชการ หนวยงานภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดระดับอําเภอ 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. กํานัน ผูใหญบาน ผูนํากลุม/องคกรในพ้ืนท่ี 
4. คณะกรรมการบทบาทสตรีประจําอําเภอ 
5. เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับอําเภอ 
6. เครือขายผูผลิตผูประกอบการ OTOP ระดับอําเภอ 

 
 

เครือขายกองทุนแมฯ 
อําเภอเมืองฯ 

 

เครือขายกองทุนแมฯ 
อําเภอโกรกพระ 

เครือขายกองทุนแมฯ 
อําเภอเกาเลี้ยว 

เครือขายกองทุนแมฯ 
อําเภอพยุหะคีร ี

เครือขายกองทุนแมฯ 
อําเภอชุมแสง 

เครือขายกองทุนแมฯ  
อําเภอหนองบัว 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอไพศาลี 

 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอตากฟา 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอตาคลี 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอทาตะโก 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอบรรพตพิสัย 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอลาดยาว 

 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอแมวงก 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอแมเปน 

เครือขายกองทุนแมฯ
อําเภอชุมตาบง 

ป 2548 – 2562 มีกองทุนแมของแผนดิน 291 กองทุน สมาชิก  28,365 ครัวเรือน  เงินกองทุน 5,505,743 บาท หมูบานตนกลา ป 62 จํานวน 16 แหง 
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ผังเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ติดตามดูแลชวยเหลือ สนบัสนุน 

             ผูเสพ/ผูติด และผูผานการบําบัด  

เครือขาย

กองทุนแมฯ

ภาค 6 

เครือขาย 

กองทุนแมฯ 

จังหวัดนครสวรรค 

เครือขาย 

กองทุนแมฯ  

ระดับอําเภอ  

15 แหง 

หมูบาน

กองทุนแมฯ 

 291 แหง 

ศูนยขวัญ 

ของแผนดิน 

หนวยราชการ 

เครือขายผูผลิต

ผูประกอบการ OTOP 

เครือขายกองทุนหมูบาน

และชมุชนเมือง 

คณะกรรมการขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

อปท. 

ชมรมอาสาพัฒนาชมุชน 

 


