
*กม.*

“รัฐบาลหมู่บ้าน
ฐานรากของแผ่นดนิ”





*กฎกติกา*

ไม่ใช่น่ังฟังการบรรยาย
แต่ต้องช่วยกนัท ามาหากนิ

คดิค้นแนวทางสร้างหมู่บ้านสันติสุข
และน ากลบัไปปฏิบัติจริง



https://youtu.be/Oo4hXkdLlV4

ตราบลมหายใจสดุท้าย (อสภุกรรมฐาน)

https://youtu.be/Oo4hXkdLlV4
https://youtu.be/Oo4hXkdLlV4
https://youtu.be/Oo4hXkdLlV4


สวรรค์สร้างมนุษย์
ให้มีความเท่าเทียมกัน

อย่างบริสุทธิ์

ท่านทั้งหลาย
จะสร้างสะสมอะไร

เกิดมาก็ให้ทรัพย์สมบัติ
เท่าเทียมกัน

คนละ "1คืบ1ศอก1วา"

เมื่อตายไปก็ได้ทรัพย์สมบัติ
เท่าเทียมกัน

คนละ "1คืบ1ศอก1วา"

เกิดมาก็มีชื่อเรียก
เหมือนกันคือ

"มนุษย"์หรือ"คน"

ตายไปก็มีชื่อเรียก
เหมือนกันคือ"ผี"

ความดี

ความชั่ว

บุญ

บาป

สวรรค์

นรก



*ข้อคดิเตือนสติ*
๑.ผู้ทีเ่รารักเขาสุดชีวติ
๒.ผู้ทีเ่ขารักเราสุดชีวติ
๓.ผู้ทีเ่รากลวัเขาทีสุ่ดในชีวติ
๔.ผู้ทีเ่ขากลวัเราทีสุ่ดในชีวติ

เม่ือเราตายไป จะมีใครกระโดดเข้ากองไฟไปกบัเราหรือไม่
มแีต่บุญ บาป ทีจ่ะตามตดิเราไปทุกภพชาติ



*การตั้งจิตอธิษฐาน*

“ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
จะประพฤตตินเป็นคนด ีและจะเป็นผู้น ามุ่งมัน่
พฒันาหมู่บ้านเป็นฐานรากสร้างชาตสัินตสุิข”

สาธุ   สาธุ   สาธุ



*เกยีรติศักดิ์แห่งต าแหน่ง*
สถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ก าเนิดจากพระราชประสงค์

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



*เกยีรติยศแห่งหน้าที่*

“บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข ประชาชน”
“ราชสีห์ผู้ภกัดต่ีอแผ่นดนิ”



*เกยีรตภูิมแิห่งชีวติ*

“ผู้น าสร้างหมู่บ้านสันติสุข
เป็นต านานแห่งความดีฝากไว้ในแผ่นดนิ”



ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

60%

90%

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗

-อ านวยความเป็นธรรมและดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้าน ตามมาตรา ๒๗(๑)

ประมวลกฎหมายอาญา

-เป็นเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 
๑(๑๖)

{ฎีกา ๒๓๐๒/๒๕๒๓ & 
๑๗๘๗/ ๒๕๒๔}

ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

-เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ ตามมาตรา ๒(๑๖)

{ฎีกาที่ ๑๔๐/๒๔๙๐ & 
๑๖๑๒ – ๑๖๑๓/๒๕๐๘}



*รูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน*
๑.พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

“คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)”
๒.พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพฒันา และป้องกนัตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒

“คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.”
๓.หมู่บ้านในพืน้ที ่จชต.ให้ความส าคญักบัผู้น าส่ีเสาหลกั

“ผู้ใหญ่บ้าน+ผู้น าศาสนา+ส.อปท.+ผู้น าเศรษฐกจิ”



*ความส าคญัของคณะกรรมการหมู่บ้าน*
๑.ตาม พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ม.๒๘ตรี

*เป็นองค์กรหลกับูรณาการแผนพฒันาหมู่บ้าน

๒.ตามมติคณะรัฐมนตรี(๒๑ กค.๕๒ และ ๗มีค.๖๐)

*หน่วยงานรัฐมอบภารกจิในหมู่บ้านให้ กม.ปฏิบัติ

*กม.เป็นองค์กรส่งเสริมวถีิประชาธิปไตยในหมู่บ้าน

*ส่วนราชการก าหนดแผนพฒันาศักยภาพ กม.

*แผนพฒันาหมู่บ้านเป็นข้อมูลจัดท าค าของบประมาณของ

ส่วนราชการ/อปท.

*กระทรวงการคลงัจัดท าระเบียบกองทุนกลางพฒันาหมู่บ้าน

*กพร.ก าหนดเป็นตัวช้ีวดัการปฏิบัติราชการเพ่ือพฒันาศักยภาพ กม.



ผูใ้หญ่บา้น
กม. โดยต าแหน่ง (1 คน)
กม. ผูท้รงคณุวฒุ ิ(1 คน)

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นสมาชกิสภาองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ผูน้ าหรอืผูแ้ทนกลุ่ม/คุม้บา้น 
(กลุ่มบา้น)กรรมการหมู่บา้น (ใหป้ระธาน
คดัเลอืก)กรรมการหมู่บา้น (ให ้กม.
คดัเลอืก)

เป็นประธาน
เป็นรองประธาน
เป็นรองประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ
เป็นเหรญัญกิ

โดยต าแหน่ง โดยการเลือก

ผูท้รงคณุวฒุ ิ2-10

ผูใ้หญ่บา้น

ผช.ผูใ้หญ่บา้น

สมาชิก อปท.

ผูน้ ากลุ่ม

กม.



คณะท างานด้านอ านวยการ

•อ ำนวยกำรประชุม ระเบียบวำระ จดักำรประชุม

•งำนธุรกำร กำรเงิน เลขำนุกำร ประชุม อ่ืนๆ

•ด าเนินการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
กิจกรรมที่ด าเนินการใน
หมู่บ้าน
•ปรับแผนพัฒนาร่วมกับ
องค์กรอื่นทุกภาคส่วน
•จัดท าข้อมูลของหมู่บ้าน

•ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
•ส่งเสริมให้ราษฎรปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
หมู่บ้าน
•การสร้างความธรรมและ
ประนีประนอมข้อพิพาท

•เศรษฐกิจพอเพียง
•ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ การผลิต
การตลาด

•การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ การจัด
สวัสดิการในหมู่บ้าน
•การสงเคราะห์
ผู้ยากจน
•การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คณะท างานด้านการ
ปกครอง และรักษาความ

สงบเรียบร้อย

คณะท างานด้านแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

คณะท างานด้าน
ส่งเสริมเศรษฐกจิ

คณะท างานด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข

คณะท างานด้าน
การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

•ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของหมู่บ้าน

โครงสรา้ง หนา้ท่ีของคณะท างาน กม.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คณะท างานด้านอ่ืนๆ

ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์



*รูปแบบหมู่บ้าน อพป.*

๑.ถือเอาหมู่บา้นตามกฎหมายวา่
ดว้ยการปกครองทอ้งท่ีเป็นหลกั 
๒.การจะก าหนดใหห้มู่บา้นใด
หมู่บา้นหน่ึงหรือตั้งแต่สอง
หมู่บา้น   ข้ึนไปให้
กระทรวงมหาดไทยประกาศตาม
ความเหมาะสม
๓.การรวมหมู่บา้นต่างอ าเภอมา
ก าหนดเป็นหมู่บา้นอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเองจะกระท ามิได้



*คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.*
๑.กรรมการโดยต าแหน่ง
•ผู้ใหญ่บ้าน                                                  ประธาน
•กรรมการกลาง ที่กรรมการเลือก๑คน          รองประธาน
•ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการสภาต าบล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหมู่บ้าน                                กรรมการ

๒.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
•ผู้ทรงคุณวุฒิจากราษฎรในหมู่บ้าน(๕-๗คน) กรรมการ
๓.กรรมการ ที่คณะกรรมการกลางเลือก๑คน    เลขานุการ
๔.หมู่บ้าน อพป.ที่มผู้ีใหญ่บ้านเป็นก านัน ให้ก านัน เป็นประธาน
ให้สารวตัก านัน แบะแพทย์ประจ าต าบลท่ก านันเป็นประธาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง



โครงสร้างคณะกรรมการฝ่าย หมู่บ้าน อพป.
๑.คณะกรรมการพฒันา 
๒.คณะกรรมการปกครอง 
๓.คณะกรรมการป้องกนัและรักษาความสงบฯ
๔.คณะกรรมการการคลงั 
๕.คณะกรรมการสาธารณสุข 
๖.คณะกรรมการศึกษาและวฒันธรรม 
๗.คณะกรรมการสวสัดกิารและสังคม 
๘.คณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆตามความจ าเป็น
(คณะกรรมการกลาง แบ่งกนัเป็นประธานฝ่ายต่างๆ)



 

ภาพที่ ๖ 



 

ภาพที่ ๘ 



 

ภาพที่ ๙ 



หมู่บ้าน-เสาตอม่อ ฐานรากค า้ยนัประเทศ







*กม.=รัฐบาลหมู่บ้าน*

ผู้ใหญ่บ้าน 
=นายกรัฐมนตรีหมู่บ้าน



*กม. คือ?*

๑.คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือ

๒. ก ูกบั มงึ



*ก ู กบั  มงึ*
ผู้ใหญ่บ้าน กบั สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน กบั ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน กบั หัวหน้าคุ้มบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน กบั หัวหน้ากลุ่ม/องค์กร



“ท่านพร้อมจะเป็น
นายกรัฐมนตรีหมู่บ้าน
หรือยงั?”







*ความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์*
๑.หวัใจ                        =จติวิญญาณ                =เป็นคนดี
๒.มันสมอง                   =คิดเป็น                      =มีปัญญา
๓.ท้อง                         =กินอาหาร                   =รายได้สมดุล
๔.โครงสร้างร่างกาย        =เข้มแข็ง                     =สุขภาพแข็งแรง
๕.สภาพภายนอกร่างกาย =ไม่มีมลพษิ                  =สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
๖.ความสัมพันธ์ทางสังคม =เอือ้อาทร                   =สังคมอบอุ่น
๗.แขน ขา                     =ป้องกันภยัตัวเอง         =หลุดพ้นอาชญากรรม
๘.ปอด                         =ระบบหายใจ               =กองทุนพึ่งตนเอง
๙.การจัดการชีวิต            =มีส่วนร่วมจัดการสังคม =กรรมการเข้มแข็ง



*ความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์*
๑. เป็นคนดี
๒.มีปัญญา
๓.รายได้สมดุล
๔.สุขภาพแขง็แรง
๕.ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์
๖.สังคมอบอุ่น
๗.หลุดพ้นอาชญากรรม
๘.จดัตั้งกองทุนพึง่ตนเอง
๙.กรรมการหมู่บ้านเข้มแขง็



ดทีี๑่. เป็นคนดี

* ท าดี
* ละช่ัว
* กลวับาป
* รักชาติ
* จงรักภักดี



ดทีี๒่.มีปัญญา

* มุ่งมัน่ศึกษาเรียนรู้ ให้รู้จริง
* สร้างนวตักรรมการพฒันา
* คดิค้นตัวแบบการพฒันา



ดทีี๓่. รายได้สมดุล

* ตู้เยน็ข้างบ้าน
* ATM ข้างกาย
* ความพอเพยีง



ดทีี๔่. สุขภาพแขง็แรง

* สร้างภูมคุ้ิมกนัทางกาย และจติใจ
* รักษาโรคเบ้ืองต้นด้วยตนเอง
* สร้างสุขภาวะทางสังคม



ดทีี๕่. ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์

* น า้ไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก
* ปราศจากมลพษิ
-ทางกาย 
-จิตใจ



ดทีี่๖. สังคมอบอุ่น

* เมตตา กรุณา
* เอือ้อาทร ไม่ทอดทิง้กนั
* จิตส านึกคนไทยครอบครัวเดยีวกนั
สายเลือดเดยีวกนั



ดทีี่๗.หลุดพ้นอาชญากรรม

* ไม่ประมาท
* ป้องกนัความปลอดภัยในชีวติ และ  
ทรัพย์สิน ด้วยตนเอง

* สร้างระบบควบคุมทางสังคม
* จัดตั้งชุดคุ้มครอง/รปภ.หมู่บ้าน



ดทีี่๘. กองทุนพึง่ตนเอง

* ประหยดั มัธยสัถ์ เกบ็ออม   
* ยงัตนอยู่ในความไม่ประมาท
* ตนเป็นที่พึง่แห่งตน        
* มกีองทุนเพยีงพอต่อการบริหารหมู่บ้าน
* เป็นมรดกเพ่ืออนาคตทีด่ขีองลูกหลาน



ดทีี่๙. คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแขง็

* ธรรมนูญหมู่บ้าน
* ผู้ใหญ่บ้านมศัีกยภาพ ชาวบ้านศรัทธา
* กม.+กคบ.+กม.น้อย แข็งแกร่ง
* แผนชีวติหมู่บ้านมปีระสิทธิภาพ



 

ภาพที่ ๓ 





 

ภาพที่ ๔ 



ค าตอบ ชัยชนะอยู่ทีห่มู่บ้าน
๑.หมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครองฐานรากของประเทศ
๒.กิจกรรมตามภารกิจของทุกหน่วยงาน เกือบทัง้หมด
จะด าเนินการเนินการในพืน้ที่หมู่บ้าน

๓.ประชาชนส่วนใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจาก
การด าเนินกจิกรรมของหน่วยงานคือประชาชนในหมู่บ้าน

๔.ความส าเร็จการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
ขึน้อยู่ กับความร่วมมือและศักยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน







ผลกระทบทางสังคม ที่เกิดจากการกระท าความผิดอาญา

1 ความสญูเสียใน ชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน

2 วงเวียนกระท าผิดซ า้(คดีล้นศาล คนล้นคกุ)

3 ความสญูเสียในทางเศรษฐกิจของประเทศ

4 ความเกลียดชงั แตกแยกทางสงัคม

5 การเสียโอกาส ในการพฒันาประเทศ



*ค าขวญัสร้างชาตสัินตสุิข*

“คนไทยครอบครัวเดยีวกนั
สายเลือดเดยีวกนั
ผูกพนัเป็นหน่ึงเดยีว”



*จิตอาสา*
๑. อธิษฐานจิตท าความดด้ีวยหัวใจ
๒.มแีผนชีวติจติอาสาครอบคลุมทุกด้าน
๓.ปฏิบัติตามแผนฯเป็นวถิีชีวติ





 

ภาพที่ ๑๖ 



ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ด ี๙๙ข้อ

๑.มีคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) แต่ละฝ่าย รับผดิชอบแต่ละดี
๒.ข้อบังคบัทั้ง๙๙ข้อ มีสาระส าคญัในทางปฏิบัตชัิดเจน
๓.หากมีการฝ่าฝืน มีบทลงโทษทั้งทางสังคมและกฎหมาย
๔.กรณกีารลงโทษปรับเป็นเงนิ ต้องน าเข้ากองทุนพึง่ตนเอง
๕.การบังคบัใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน ให้เป็นตามมตขิอง กม.
๖.ก่อนจะมีการปฏิบัติกจิกรรมส าคญั ต้องมีการสาบาน ๑๒ข้อ



เป็นคนดี

ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ดี

เป้าหมายสูงสุด
“สันติสุขของชาติ”

สิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์

มีปัญญา

รายได้
สมดุล

สุขภาพ
แข็งแรง

กองทุน
พึ่งตนเอง

หลุดพ้น
อาชญากรรม

สังคม
อบอุ่น

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)/
ชุมชน เข้มแข็ง

1
2

3

4

56

7

8

9









๔ ค าถามสร้างสันติสุข

อธิฐานจิตที่จะท าแต่สิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อการสร้างสันติสุข

เป้าหมายสูงสุดของสิ่งที่จะท า
ตาม (๑) คืออะไร ก าหนดปัจจัยความส าเร็จของ

เป้าหมายสูงสุดตาม (๒) 
มีอะไรบ้าง

วิธีด าเนินการที่จะท าให้ปัจจัยความส าเร็จ
ตาม (๓) สัมฤทธ์ิผล 
แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นเตรียมการและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
(กระบวนการต้นน้ า)

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นด าเนินการ (กระบวนการกลางน้ า)
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

(กระบวนการปลายน้ า)

๑

๒
๓

๔



Scenario : การฉายภาพแห่งความปรารถนา

Goal
ปัจจัยความส าเร็จ

(KSF)

1. สภาพความเป็นจริง
2. Benchmarking
3. Brainstorming

ภาพในปัจจุบัน

ภาพแห่งความหวัง

ภาพในอนาคต

ภาพในอดีต

วิเคราะห์ความสี่ยง
- ปัญหาที่มีถ้าไม่แก้
จะเกิดอะไรขึ้น

- ความเสี่ยงอื่นมีหรือไม่
จะป้องกันอย่างไร

SWOT



*รูปแบบแผนชีวติหมู่บ้าน*
“หลกัการ:ต้องมีการปฏิบัติเป็นวถิีชีวติ”
๑.มีการปฏิบัติเป็นวถิีชิต 
และจัดท าเป็นเอกสาร

๒.ไม่ได้จัดท าเป็นเอกสาร 
แต่มีการปฏิบัติเป็นวถิีชีวติ



*ประเภทแผนชีวติหมู่บ้าน*
๑.แผนแก้ปัญหาส าคญัของหมู่บ้าน
๑.๑ วเิคราะห์ค้นหาปัญหาของหมู่บ้าน
๑.๒ เรียงล าดับความส าคญัของปัญหา
๑.๓ ต้องแก้ปัญหาส าคญัทีสุ่ดให้ได้
๒.แผนพฒันาเพ่ือสันตสุิขของหมู่บ้าน
๒.๑ วเิคราะห์ประเดน็ที่จะต้องพฒันา
๒.๒ พฒันาตามล าดับความส าคญั



กระบวนการวางแผนชีวติหมู่บ้าน
๑.อธิษฐานจิตรวมพลงัพฒันาหมู่บ้านให้เกดิสันตสุิข
๒.วเิคราะห์ประเด็นที่จะต้องแก้ไขและจะต้องพฒันา
๓.ก าหนดเป้าหมายสูงสุดของประเดน็ปัญหา/พฒันา
๔.ค้นหาปัจจัยส าคญัความส าเร็จของเป้าหมายสูงสุด
๕.วางแผนชีวติหมู่บ้าน เป็นต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้
๖.บริหารจัดการให้มีการปฏิบตัิตามแผนเป็นวถิีชีวติ
๗.วเิคราะห์ความเส่ียงก่อนวางแผน+ปฏบิัติตามแผน



*กจิกรรมต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้*
๑.จัดท ากจิกรรมกลางน า้เป็นล าดบัแรก
“กจิกรรมกลางน า้”  คือกจิกรรมส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าให้
การแก้ปัญหา หรือการพฒันาประสบผลส าเร็จ
๒.เม่ือจดัท ากจิกรรมกลางน า้สมบูรณ์แล้ว 
จึงย้อนกลบัไปท ากจิกรรมต้นน า้ 

“กจิกรรมต้นน า้”  คือกจิกรรมเร่ิมต้นทีจ่ะท าให้
กจิกรรมกลางน า้ บรรลุผลส าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ

๓. “กจิกรรมปลายน า้”  คือกจิกรรมต่อยอดกจิกรรมกลางน า้ 
ให้การแก้ปัญหา หรือการพฒันาเกดิความยัง่ยืน



*องค์ประกอบกจิกรรมต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้*

๑.กจิกรรมที่จะท าคืออะไร ท าไมต้องท า มีกจิกรรมอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่
๒.มีรายละเอียดการด าเนินกจิกรรมอย่างไร มีความเส่ียงในการด าเนินการหรือไม่
๓.ใครเป็นผู้ด าเนินการแต่ละกจิกรรมย่อย(ถ้าแยกเป็นกจิกรรมย่อย)
๔.สถานที่ด าเนินการแต่ละกจิกรรมย่อยคือที่ไหน
๕.ก าหนดวันเร่ิมต้นด าเนินกจิกรรม จนถงึวันแล้วเสร็จ
๖.ใช้งบประมาณจ านวนเท่าไหร่ เอามาจากไหน(เร่ิมต้นจากกองทุนพึ่งตนเอง)
๗.รู้ได้อย่างไรว่ากจิกรรมประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีหลักฐานอะไรยืนยัน
๘.ผู้ที่ไม่ปฏบิัตติาม หรือไม่ให้ความร่วมมือด าเนินกจิกรรม จะลงโทษอย่างไร
(หมายเหตุ:กจิกรรมปลายน า้จะต้องระบุให้ชัดจะน าไปสู่ความย่ังยืนได้อย่างไร)





*บัญญัติ ๕ประการแผนชีวติหมู่บ้าน*

๑.ต้องเป็นแผนฯที่ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกด้าน(๙ดี)
๒.ต้องเป็นแผนฯเพื่อการพึ่งพาตนเองเป็นเบือ้งต้น
๓.ต้องมีการปฏิบัตติามแผนฯเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน
๔.ต้องมีบทลงโทษ(ตามธรรมนูญหมู่บ้าน)หากไม่ปฏิบัตติาม
๕.ต้องมีระบบส่งต่อการพัฒนาให้แผนฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้



ดทีี๑่. เป็นคนดี

* ท าดี
* ละช่ัว
* กลวับาป
* รักชาติ
* จงรักภักดี





*ก ู กบั  มงึ*
ผู้ใหญ่บ้าน กบั สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน กบั ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน กบั หัวหน้าคุ้มบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน กบั หัวหน้ากลุ่ม/องค์กร



*การจัดตั้งกองทุนพึง่ตนเอง*
๑. การจดัสรรผลก าไรสุทธิจากทุกกองทุนในหมู่บ้าน
๒.เงนิบริจาคส่วนตัว
๓.การทอดผ้าป่า
๕.การจัดท าสินค้า และกจิกรรมหารายได้(เช่นเลีย้งน า้ชา)
๕.การหารายได้จากขมัทรัพย์ในหมู่บ้าน
๖.การสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร



*ค าขวญัสร้างชาตสัินตสุิข*

“คนไทยครอบครัวเดยีวกนั
สายเลือดเดยีวกนั
ผูกพนัเป็นหน่ึงเดยีว”



*จิตอาสา*
๑. อธิษฐานจิตท าความดด้ีวยหัวใจ
๒.มแีผนชีวติจติอาสาครอบคลุมทุกด้าน
๓.ปฏิบัติตามแผนฯเป็นวถิีชีวติ





 

ภาพที่ ๑๖ 



ค าตอบ ชัยชนะอยู่ทีห่มู่บ้าน
๑.หมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครองฐานรากของประเทศ
๒.กิจกรรมตามภารกิจของทุกหน่วยงาน เกือบทัง้หมด
จะด าเนินการเนินการในพืน้ที่หมู่บ้าน

๓.ประชาชนส่วนใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจาก
การด าเนินกจิกรรมของหน่วยงานคือประชาชนในหมู่บ้าน

๔.ความส าเร็จการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
ขึน้อยู่ กับความร่วมมือและศักยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน

(ขาด กม.แล้วจะรู้สึก)



Game Changer

๑.Game Changer คือบุคคล หรือ คณะบุคคล
ทีม่พีลงัในการพลกิสถานการณ์น ามาซ่ึงสันตสุิขของชาติ
อย่างแท้จริง และยัง่ยืน

๒.Game Changer ระดบัฐานรากของประเทศ
คือคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)  



*บทบาทต าแหน่งพเิศษ*

๑.สารวัตรก านัน
๒.แพทย์ประจ าต าบล





๗.หลุดพ้นอาชญากรรม

* ไม่ประมาท
* ป้องกนัความปลอดภัยในชีวติ และ  
ทรัพย์สิน ด้วยตนเอง

* สร้างระบบควบคุมทางสังคม
* จัดตั้งชุดคุ้มครอง/รปภ.หมู่บ้าน



*โรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน*
(เพ่ือพฒันาศักยภาพ กม.ให้เป็นรัฐบาลหมู่บ้าน ทีท่รงประสิทธิภาพ)

๑.ระดับจังหวัด=>จัดตัง้และบริหารโดยที่ท าการปกครองจังหวัด ร่วมกับสมาคม/ 
ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับจังหวัด

๒.ระดับอ าเภอ=>จัดตัง้และบริหารโดยที่ท าการปกครองอ าเภอ ร่วมกับ
ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอ าเภอ

๓.ระดับต าบล=>จัดตัง้และบริหารโดย กบต.ร่วมกับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับต าบล

๔.ระดับหมู่บ้าน=>จัดตัง้และบริหารโดย กม.
(หมายเหตุ:ใช้เงนิกองทุนพึ่งตนเองเป็นฐานการบริหารจัดการ)









“ท้ายทีสุ่ดนี ้  ขออ านวยพร และเป็นก าลงัใจ 
ให้ท่านทั้งหลายท าหน้าที่ เป็นนายกรัฐมนตรีหมู่บ้าน 
ที่ทรงประสิทธิภาพ น าพาประเทศไทยให้มีสันติสุข

ที่แท้จริงและยัง่ยืน”




