
 
 

กองทุนแมของแผนดิน จากหมูบานสูเครือขายแหงความดีงาม 
“การระดมความรวมมือ” 

เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงา 

๑. ท่ีมา/จุดเริ่มตน 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ตามแนวทางพระราชดําริของสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนการเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน  
ดวยอาศัยการรวมพลังความสามัคคีความเอ้ืออาทร และการฟนฟูความเขมแข็งของพลังชุมชน ในหมูบาน/ชุมชนตางๆ  
โดยใชกองทุนแมของแผนดินในหมูบาน/ชุมชนเปนเสมือนศูนยรวมจิตใจของคน และพัฒนากิจกรรมของหมูบาน/
ชุมชนจากการแกไขปญหายาเสพติดไปสูการแกไขปญหาพ้ืนฐานตามแนวพระราชดําริ กอปรกับรัฐบาลได
กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะ 
ยาเสพติดเปนยุทธศาสตรหลักสําคัญในการดําเนินงาน เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของยึดเปนหลักในการขับเคลื่อน
งานยาเสพติด และในป 2555 กรมพัฒนาชุมชนไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการเสริมสราง
ความเขมแข็งกองทุนแมของแผนดินโดยอาศัยหลักการสันติวิธี จึงไดจัดต้ังองคกรภาคประชาชนข้ึน ในนาม 
“เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงา” เพ่ือเปนกลไกการเชื่อมโยงการประสานงานและขับเคลื่อนงาน
กองทุนแมของแผนดินในจังหวัดพังงา 
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๒. การบริหารจัดการเครือขาย 
เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงามีการบริหารจัดการเครือขาย โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ

เครือขายระดับอําเภอ และมาคัดเลือกตอในระดับจังหวัด ซ่ึงการคัดเลือกจะมีการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการอําเภอและมีเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนเปนฝายเลขาฯ ซ่ึงการทํางาน ยึดหลักแบบบูรณาการโดยมีการ 

บูรณาการทํางานรวมกับ เครือขายกองทุนแมของแผนดินในทุกระดับ หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

หนวยงานราชการ เชน ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด เปนตน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

 การบริหารจัดการเครือขายกองทุนแมของแผนดิน มีความโดดเดนในการทํางานรวมกันกับสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาซ่ึงเปนฝายเลขาฯ และคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดิน ในทุกระดับไดเปน

อยางดี ไมวาจะเปนเรื่องของการสรางความรวมมือในการทํากิจกรรม การคิด พัฒนาศักยภาพเครือขาย 

กองทุนแมฯ ในทุกระดับ พัฒนาศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน การตอยอดกิจกรรมดานการปองกัน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนในหมูบานชุมชน รวมไปถึงการเชื่อมตอกิจกรรมสําคัญในกลุมเด็กและเยาวชน  

เชน กิจกรรม To Be Number One บูรณาการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน โดยการบริหารจัดการวางแผน

จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

๓. การดําเนินงานดานระดมความรวมมือ 
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนโดยอาศัยเครือขายเพ่ือเปนแกนกลางประสานการขับเคลื่อนงาน 

แบบมีสวนรวมโดยใชกิจกรรมเปนสื่อ สงผลใหเกิดกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินท่ีโดดเดน ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมออมทรัพย ออมความดีจากวันแมถึงวันพอ สมทบกองทุนแมของแผนดิน ซ่ึงเปนความ

รวมมือของทุกภาคสวนภายใตเจตนารมณท่ีวา รวมออมทรัพยเพ่ือสมทบทุนกองทุนแมของแผนดิน นําไปใช 

ในกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และรวมออมความดีเพ่ือรวมปณิธานตนในการทําดี  ซ่ึงกิจกรรม 

มีการดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2557 - ปจจุบัน โดยมีหลักการในการจัดโครงการ คือ จัดขบวนแหไปท่ัว

ทุกหมูบานใน 8 อําเภอ เพ่ือใหชาวบานเขียนบันทึกตามโครงการแหงความดีหยอนลงในกลองเพ่ือถวายแด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และใหสมาชิกกองทุนแมฯ  

ทุกแหงออมเงินหมูบานละ 1 บาทตอวัน เพ่ือสมทบทุนเขากองทุนหมูบานนั้น และเปนการประชาสัมพันธ 

กองทุนแมของแผนดินท่ัวท้ังจังหวัด 
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3.2 กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนกองทุนแมของแผนดิน โดยไดรับการการสนับสนุนงบประมาณองคการ

บริหารสวนจังหวัดพังงาและสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพหมูบานสานตอปณิธานแมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

โดยไดรับงบประมาณงบยุทธศาสตรจังหวัดพังงา ประจําป 2561 เปนเงิน 2,000,000 บาท มีกิจกรรมสําคัญ 

ไดแก พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน สรางเยาวชนทายาทกองทุนแมของแผนดิน   

เพ่ิมทักษะวิทยากรกระบวนการ  สงเสริมและขยายผลศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ติดตามผลการดําเนินงาน

กองทุนแมของแผนดิน และมหกรรมรวมพลกองทุนแมของแผนดินประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพหมูบานสานตอปณิธานแมดวยหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

แกไขปญหายาเสพติด โดยไดรับงบประมาณงบยุทธศาสตรจังหวัดพังงา ประจําป 2562 เปนเงิน 1,557,600 บาท  

มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/เครือขาย พัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 

พัฒนาผูนําชุมชนและเยาวชนเพ่ือขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สงเสริมและขยายผลศูนยเรียนรู

กองทุนแมของแผนดิน ติดตามผลการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน และนําเสนอผลความสําเร็จการดําเนินงาน

กองทุนแมของแผนดิน 
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3.5 กิจกรรมการประกวดหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2560 จนถึง

ปจจุบันโดยการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดพังงา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนแม 

ของแผนดินจังหวัด รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาเสนอจัดตั้งคําสั่งคณะกรรมการประกวดกองทุนแม

ของแผนดิน โดยใหอําเภอรวมกับเครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับอําเภอสงหมูบานฯ เขาประกวดอําเภอละ 

1 แหง ซ่ึงวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในประเด็นท่ีควรจะตองมีการ

ปรับปรุงพัฒนาหมูบานชุมชนกองทุนแมของแผนดินนั้นๆ รวมไปถึงการคัดเลือกหมูบานกองทุนแมของแผนดินท่ีมี

ศักยภาพหรือจุดเดนของกิจกรรม และท่ีสําคัญจะเห็นถึงการใหความรวมมือของหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ 

ภาคประสังคมและภาคเอกชนในระดับอําเภอ 
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๔. ผลความสําเร็จ  

4.1 ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม 
 จากการผสานความรวมมือในการขับเคลื่อนงานกองทุนแมของแผนดินของจังหวัดพังงา ควบคูไปกับการ

พัฒนาเครือขายกองทุนแมของแผนดินอําเภอ โดยมีนายวิวัฒน วสันต ประธานเครือขายกองทุนของแผนดินอําเภอ  

ทายเหมือง มีการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการประชุม คณะกรรมการเครือขายระดับอําเภอ เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานกองทุนแมของแผนดินเปนประจํา โดยการจัดประชุมเครือขายจะไดทําใหศูนยเรียนรูมีการพัฒนา

และเตรียมความพรอมอยูเสมอ และเกิดเปนศูนยการเรียนรูในระดับภาค จํานวน 2 แหง คือ บานตีนเปด หมู ๒ 

ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา และบานนากลาง หมู ๙ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง พรอมมี 

ศูนยเรียนรูท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมในระดับจังหวัดและอําเภอซ่ึงครอบคลุมใน 8 อําเภอของท้ังจังหวัดรวม 16 แหง 

(ขอมูลจาก สนง.พช.จ.พง. ณ ป 2561) 
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ศูนยเรียนรูบานตีนเปด หมูท่ี 2 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง ไดรับกองทุนแมของแผนดินเม่ือป 2548 
โดยมีนายวิวัฒน วสันต ดํารงตําแหนงประธานกองทุนแมของแผนดิน มีความมุงม่ันในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม
ของแผนดินดวยวิสัยทัศน “หมูบานแหงความสามัคคี สิ่งแวดลอมดี คนมีคุณภาพ” มีวิธีการสมทบเงินกองทุนแม
ของแผนดินบานตีนเปด ไดดําเนินการ ไดแก การจัดงานทอดผาปาสามัคคี การดําเนินการจัดทําเงินขวัญถุง การจัด
เลี้ยงน้ําชา โครงการสมาชิกกองทุนแมสมทบเงินทุน การจัดการแขงขันรถจักรยานยนต 14 จังหวัดภาคใต และ
การแลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงสําหรับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานมีการสงเสริมอาชีพ  เชน เลี้ยงหมู 
เพาะเห็ด ทําขนม เปนตน ซ่ึงผลกําไรจากกลุมอาชีพดังกลาว  
จะนําเขารวมสมทบทุนกองทุนแมของแผนดินบานตีนเปด  
และนําไปใชประโยชนโดย สนับสนุนกิจกรรมเฝาระวัง เวรยาม 
(ชรบ.) กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในหมูบานตําบล มอบ
ทุนการศึกษา หรือชวยเหลือดานสวัสดิการชุมชน ดานการ
รักษาพยาบาล การคลอดบุตร และศูนย เรียนรูกองทุนแม 
ของแผนดินแหงนี้ ไดมีคณะศึกษาดูงานจากหลายพ้ืนท่ี เชน คณะ 
อสม.จ.นครศรีธรรมราช, กองทุนแมของแผนดินสุพรรณบุรี ผูเขา
ฝกอบรมวิถีชีวิต ลูกคา ธกส. จ.กระบี่, ผูเขารวมโครงการสีขาว 
(กลุมเสี่ยง) จาก อบจ.พังงา, คณะเครือขายสื่อมวลชน 7 จังหวัด
ภาคใต สํานักงานประชาสัมพันธเขต 5 รวมกับ ปปส.ภ.8 เปนตน
  

ศูนยเรียนรูบานนากลาง หมูท่ี 9 ตําบลโคกกลอย อําเภอ
ตะกั่วทุง แรกเริ่มกอตั้งจากกองทุนปองกันยาเสพติด เม่ือวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยผานเวทีท่ีประชุมประชาคมหมูบานโดยให 
ทุกคนมีสวนรวม ไดระดมเงินทุนกอนแรกจากผูนํา และชาวบาน  
เปนเงินจํานวน ๑,๕๐๐ บาท โดยเปดบัญชีไวกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สาขา 
โคกกลอย บัญชีเลขท่ี ๔๖๐ - ๒ - ๔๕๕๐๓ - ๙ ชื่อบัญชี แกไขปญหายาเสพติดหมูบานนากลาง และหักเงินเดือน
ของผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมทบเปนประจําทุกเดือน นํามาแกไขยาเสพติดโดยการรวมกับ กศน.ตําบล 
โคกกลอย ในการนําเยาวชนอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวัดราษฎรโยธี และจัดทีมนักกีฬาฟุตบอล ตะกรอ  
ไปแขงขันในโอกาสตางๆ รวมมือรวมใจการสรางหมูบานปลอดตนกระทอม ๑๐๐%  ตอมาเม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ หมูบานนากลาง ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน  มาเปนศูนยรวมจิตใจ 
ของหมูบานและชุมชน ชาวบานนากลางไดจัดขบวนแหไปรับเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดินอยางสมพระเกียรติ 
ศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บานนากลาง หมูท่ี ๙ ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง 
จังหวัดพังงา ไดรับกองทุนแมของแผนดินเม่ือ ป ๒๕๕๔ ปจจุบันมีทุนสะสมหมุนเวียน ณ ป ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
มีสมาชิกหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน จํานวน ๒๑๐ ครัวเรือน รวมท้ังสิ้น ๖๘๒ คน โดยมีนายสมบัติ   
ยกเชื้อ เปนประธานคณะกรรมการหมูบานกองทุนแมของแผนดินบานนากลาง 
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กองทุนแมของแผนดินบานนากลาง จัดใหมีทุนสวัสดิการ ทุนสงเสริมอาชีพเยาวชนตนแบบไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
สวัสดิการการกองทุนแม กรณีเจ็บปวย (นอนโรงพยาบาล) ครั้งละ ๕๐๐ บาทตอป ไมเกิน ๒ ครั้ง กรณีคลอดบุตร 
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาทตอคน กรณีเสียชีวิต ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาทตอศพ กรณีสงเสริมอาชีพเยาวชนตนแบบครั้งละ 
๒,๐๐๐ บาท และจัดตั้งกฎชุมชนเขมแข็ง รวมถึงการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้ 
ดานการปองกัน ใชวิธีการจัดกิจกรรมรวมกันของสมาชิก (อยางตอเนื่อง) สรางกิจกรรมตอเนื่องเปนกําแพงปองกัน
ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกคนในชุมชนอยางไมจํากัดเพศ  วัย  มีความเขาใจยอมรับใหโอกาสเสริมทางเลือกในการ
ดําเนินชีวิตท้ังดานเศรษฐกิจ  และสังคม ดานการประสานความรวมมือ ใชวิธีการขยายแนวคิดในการสรางการ 
มีสวนรวมของคนในชุมชนเพ่ือเปนปราการตานยาเสพติด  และพัฒนาชุมชนโดยชุมชน  การประสานความรวมมือ
เปนการสรางโอกาสชุมชนในการเรียนรูประสบการณท่ีหลากหลาย  สรางความรวมมือ  ขยายปราการปองกัน 
ยาเสพติดในวงกวางรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชนจากกลุม องคกร หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ดานการบําบัด ใชวิธีการเม่ือผูเสพยาเสพติดบําบัดจนเลิกเสพยาเสพติดแลว บางคนจิตใจไมแข็งพออาจหวนกลับไป
เสพยาเสพติดไดอีก การบําบัดผูเสพยาเสพติดจึงใชวิธีการดึงมาท้ังตัว และหัวใจ ใหผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดยอมรับ 
เขาใจ และมีใจท่ีตองการแกปญหายาเสพติดดวยตัวเอง ดวยการแกปญหาตัวตอตัว การคืนคนดีสูสังคม ใชวิธีการ
ใหเกียรติไมตัดสิน และตัดขาดจากสังคม คนในครอบครัว คนในชุมชนใหการยอมรับเปดโอกาสใหผูเก่ียวของกับ 
ยาเสพติดมีโอกาสแสดงศักยภาพตนเองในทางท่ีสรางสรรค ใหความไววางใจ ดวยการมอบภารกิจใหดําเนินการ 
ใหบทบาทในการทํางานชุมชน สงเสริมอาชีพ ท้ังงานภายในชุมชน งานนอกชุมชน เพ่ือสรางรายไดลดภาวะ

ความเครียดจากการวางงานและเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 
2561 ทางเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงา 
โดยมีศูนยเรียนรูบานนากลางเปนพ้ืนท่ีในการจัดนิทรรศการ  
ศูนย เรียนรู กองทุนแมของแผนดินจาก 3 หมูบ านคือ 
บานสวนพริก บานนากลางและบานโคกเคียน ซ่ึงการจัด
นิทรรศการครั้ งนี้ เ พ่ือเปนการตอนรับคณะศึกษาดู งาน 

 
 

                                                                 

กลไกการดําเนินงาน 
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จากประเทศฝรั่งเศส โดยไดรับคําชื่นชมจากคณะศึกษาดูงานท่ีไดเห็นถึงวิถีชีวิตของคนพังงา วัฒนธรรมอาหารการกิน 

และการใชกองทุนแมของแผนดินในการสรางความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในหมูบานชุมชน 

 

   
 

4.2 การใชประโยชนจากเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงา 
  ดานกิจกรรม: เนนการสงเสริมกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ดานสวัสดิการ: ใหแกสมาชิก เชน  เกิด แก เจ็บ ตาย ทุนการศึกษาเด็ก 

 4.3 ปจจัยความสําเร็จของเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดพังงา 

  - การมีสวนรวมของคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดินในทุกระดับ รวมไปถึงจาก
หนวยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน 
  - ผูบริหารระดับจังหวัด/อําเภอใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานท้ังในสวนของ บุคลากรและงบประมาณ 
  - การสนับสนุนและมีสวนรวมจากเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ และหนวยงาน  
ภาคีท่ีเก่ียวของ 
  - การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง หมูบานเกิดการตื่นตัวและมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  - การประชุมจัดทําแผนงาน/กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานกองทุนแมของแผนดินท่ีตอเนื่อง 
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ผังเครือขาย 

 

 


