หนาที่ 1 จาก 22
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System Approach

(ประเมินแบบง่ายได้ด้วยตนเอง)
บ้าน..................................................หมู่ที่...................ตําบล...............................................อําเภอ................................................จังหวัดบุรีรัมย์
คําอธิบายในการกรอกข้อมูลในแบบ

1. แบบประเมินนี้ ไม่ได้สํารวจเพื่อการประกวดหรือแข่งขัน แต่เป็นการตรวจประเมินมาตรฐานตนเองของแต่ละหมู่บ้านจากการขับเคลื่อนธรรมนูญสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดี
ให้ลูกหลาน โดยแยกเป็นหมวด และข้อกําหนดว่าด้วยปัจจัยทั้ง 9 ดี ได้แก่ 1) เป็นคนดี 2) มีปัญญา 3) รายได้สมดุล 4) สุขภาพแข็งแรง 5) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
6) สังคมอบอุ่น 7) หลุดพ้นอาชญากรรม 8) กองทุนพึ่งพาตนเอง และ 9) การสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. ให้ กม. แต่งตั้งคณะทํางานสํารวจข้อเท็จจริงของเกณฑ์คะแนนแต่ละข้อประกอบด้วย ปลัดหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กม.น้อย
3. คณะทํางาน กม.ด้านต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ละดีประเมินเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อเสนอคณะทํางาน กม.ด้านต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ละดีตามที่คณะทํางานสํารวจข้อเท็จจริงฯเสนอว่าผ่าน (  ) ไม่ผ่าน ( X )
4. เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ซึ่งในบางข้อมีน้ําหนักความสําคัญจะได้รับการกําหนดคะแนนเพิ่ม โดยในทุก 1 คะแนน จะมีกิจกรรม 5 ระดับ ๆ ละ 0.20 คะแนน
ถ้าทําได้ครบทั้ง 5 กิจกรรม จะได้ 1 (0.2x5) คะแนนเต็มนําคะแนนที่ได้กรอกลงในช่องคะแนนรวมด้านขวาสุดโดยให้ใช้ดินสอ และคะแนนเกณฑ์รวมสูงสุดคือ 100 คะแนน
หน้ากิจกรรมหรือระดับที่ทําได้หรือผ่าน โดยต้องมีข้อมูล หลักฐาน พยาน อ้างอิงผลการดําเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน
5. การกรอกคะแนน ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง
ให้ทําเครื่องหมาย X ในช่อง
หน้ากิจกรรมหรือระดับที่ทําไม่ได้หรือไม่ผ่าน
6. เมื่อดําเนินการประเมินเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ให้จัดระดับเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้านตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
6.1 ระดับเพชร / ดีเยี่ยม (สีเขียว)
ได้ 90 ถึง 100.00 คะแนน
6.2 ระดับทองคํา / ดีมาก (สีเหลือง) ได้ 80 ถึง 89.99 คะแนน
6.3 ระดับเงิน / ดี
(สีส้ม/แสด) ได้ 70 ถึง 79.99 คะแนน
6.4 ระดับนาค / ปานกลาง (สีชมพู)
ได้ 60 ถึง 69.99 คะแนน
6.5 ระดับทองแดง / พอใช้ (สีแดง)
ได้ 50 ถึง 59.99 คะแนน
6.6 ต้องปรับปรุง
(สีดํา/เทา) ได้ 0 ถึง 49.99 คะแนน
7. ให้ประเมินมาตรฐานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับเพชร
หลังที่ กม. มีมติเสนอประเมินแล้วให้ตั้งคําถาม 3 คําถาม
7.1 ทําไม่ผ่านไม่ได้คะแนนเพราะอะไร สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ผลที่ได้กรอกลงข้อ 14 ในแบบ ธนบ.1(ตาราง 15 ช่อง)
7.2 ข้อที่ไม่ได้คะแนน ทําไห้ได้คะแนน การแก้ไขหาสาเหตุกรอกลงข้อ 15 ในแบบ ธนบ.1(ตาราง 15 ช่อง)
7.3 ข้อที่ผ่านแล้ว รวมทั้งที่ทําให้ผ่านใหม่ ทําให้มีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เอาแนวทางที่ปรับปรุงใหม่ ข้อไปใส่ในช่องที่ 10 Action Plan เริ่มขับเคลื่อนในเดือนถัดไป
8. ให้คณะทํางานกม.ด้านต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ละดี เสนอผลการประเมินประจําเดือน
- ให้ กม.มีมติรับรองโดยเอกฉันท์เพื่อรายงานอําเภอ
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บ้าน..................................................หมู่ที่........ตําบล............................................อําเภอ................................... จังหวัดบุรีรัมย์
ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)

รวม

(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

ทุกครอบครัวศึกษาทําความ
เข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

ประชาชนเชื่อถือและ
ศรัทธาว่าทําตามธรรมนูญ
หมู่บ้านแล้วจะเกิดแต่ผลดี
และยั่งยืน
ประชาชนปฏิบัติตาม
ธรรมนูญหมู่บ้านฯ อย่าง
เคร่งครัด

หมวดที่ 1 บททั่วไป
1 ให้คณะทํางานด้านอํานวยการเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในหมวดนี้
ประชาชนในหมู่บ้านรู้จัก เข้าใจ และร่วมปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้าน

หมู่บ้านมีการนําธรรมนูญ
หมู่บ้านมาประชุมชี้แจงและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ

2 มีหอธรรมนูญฯ ศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้าน

หมู่บ้านมีการสร้างหอธรรมนูญ
เพื่อสักการะและทํากิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
โดยคณะทํางานด้านอํานวยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
และปฏิบัติตามธรรมนูญฯ
มีการสร้างหอธรรมนูญไว้ใน
ที่ตั้งที่เหมาะสม ดูศักดิ์สิทธิ์
พร้อมทําป้ายปฏิญาณ 12 ข้อ

ทุกครอบครัวมี
ธรรมนูญหมู่บ้าน
(ฉบับประจําบ้าน)
มีการปฏิญาณสาบานตนต่อ
หอธรรมนูญทุกครั้งที่มีการ
ประชุม หรือเดือนละ ๑ ครั้ง

ประชาชนให้ความเคารพ
และเชื่อถือศรัทธาต่อ
หอธรรมนูญฯ

หมวดที่ 2 ว่าด้วยดีที่ 1 เป็นคนดี
3 ข้อ 8 ให้คณะทํางานด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้

4 ข้อ 9 สร้างจิตสํานึกให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี ละเว้น
ความชั่ว และเกรงกลัวบาป ทุกครัวเรือนมีพระพุทธรูปบูชาประจํา
บ้าน(หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ)
และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่ออธิษฐานจิตในการถวาย
สัตย์ปฏิญาณสาบานตน 12 ข้อ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว
5 ข้อ 10 ทุกครอบครัวต้องธํารงและรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ชาติไทยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ด้วยชีวิต

กม. มีคณะทํางานด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อดําเนินภารกิจ

หมู่บ้านมีกิจกรรมสร้างจิตสํานึก

และร่วมประพฤติตนทําดี
ละชั่ว เกรงกลัวบาป

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

กม.จัดให้มีการปฏิญาณตน
สาบานตน 12 ข้อ ต่อหน้า
พระพุทธรูปบูชาประจําบ้าน
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกครอบครัวมีจิตสํานึกและ
ปฏิบัติตนเพื่อธํารงรักษาความ
เป็นชาติไทย เทิดทูนสถาบ้นชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กม.จัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เช่น
วันพ่อ วันแม่
วันสําคัญทางศาสนาฯลฯ

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

ทุกครอบครัวมีพระพุทธรูป
บูชาประจําบ้าน/สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนนับถือ และพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ทุกครอบครัวถือปฏิบัติ
ตามคําถวายสัตย์
ปฏิญาณ สาบานตน
12 ข้อ

ทุกครอบครัวมีความ
มุ่งมั่น พยายามประพฤติ
ตนเป็นคนดี ละเว้น
ความชั่ว และเกรงกลัวบาป

ทุกครอบครัวมีส่วนร่วมหรือ
จัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เช่น
วันพ่อ วันแม่
วันสําคัญทางศาสนาฯลฯ

ในหมู่บ้านมีการประดับ
ธงชาติ /ธงตรา
สัญลักษณ์ในวันสําคัญ
ของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

และดําเนินภารกิจอย่างเข้มแข็ง

และต่อเนื่อง

ทุกครอบครัวมีจิตสํานึกและ
ปฏิบัติตนเพื่อธํารงรักษาความ
เป็นชาติไทย เทิดทูนสถาบันชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

6 ข้อ 11 สมาชิกทุกครอบครัวต้องรักษาศีล 5 หรือ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ เว้นจากการประพฤติชั่ว
มีจิตสํานึกดี ทําแต่ความดีและปฏิบัติตามกฎข้อห้าม ดังนี้
.(1) ห้ามผู้ใดมีการประทุษร้าย ทะเลาะเบาะแว้ง ฯ
.(2) ห้ามผู้ใดมีพฤติกรรมการลักขโมย
.(3) ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดประเวณี หรือมีพฤติกรรมแสดงออกเชิงชู้สาวฯ
.(4) เฝ้าระวัง ห้ามมีการหลอกลวง ต้มตุ๋น ใส่ร้ายป้ายสี ต่อกันฯ
.(5) ส่งเสริมให้ลด ละ เลิก บุหรี่ สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ฯ
7 ข้อ 12 ให้ตัวแทนแต่ละครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนกิจ
อย่างสม่ําเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หากครอบครัวใดที่มีเด็ก และเยาวชน ต้องสนับสนุนให้เด็กและ
ตามศาสนพิธีที่หมู่บ้านจัดขึ้นทุกคน หากเป็นวันที่เด็กอยู่ในโรงเรียน
ให้ประสานโรงเรียนจัดให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ศาสนพิธีด้วย
8 ข้อ 13 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และทุกครอบครัว
ต้องปลูกฝังค่านิยมไทยที่ดีงาม การเสริมสร้าง คุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตาเอื้ออาทร รักชาติรักแผ่นดินเกิด
สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่ทําสิ่งผิดกฎหมาย ไม่รับสินบน ไม่ฉ้อราษฎร์
บังหลวง ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

(2) 0.2 คะแนน
Process

รวม

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Output

Outcome

Impact

หมู่บ้านมีกิจกรรมส่งเสริมและ
การดําเนินชีวิตตามหลักธรรม
คําสอนของศาสนา/หลักศีล 5
เพื่อทําดีละเว้นจากการทําชั่ว

หมู่บ้านประกาศ
เจตนารมณ์และร่วม
รักษาศีล 5 หรือ
หลักธรรม คําสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

สมาชิกทุกครอบครัวที่อายุ
ทุกครอบครัวปฏิบัติและ
ทุกคนในหมู่บ้านกลัวบาป
7 ปีขึ้นไปปวารณาตั้งใจรักษา รักษาศีล 5 เป็นปกติ
(การประกาศเป็นหมู่บ้าน
ศีล 5 หรือหลักธรรม คําสอน หรือปฏิบัติตามหลักธรรม
กลัวบาป)
คําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ของศาสนาที่ตนนับถือ
เช่น ไม่มีการประทุษร้ายกัน
ไม่มีการลักขโมย ไม่ผิดในกาม
ไม่มีอบายมุก เป็นต้น

หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมตาม
ศาสนกิจอยู่เสมอ

แต่ละคุ้มบ้านมีการ
ส่งเสริม/มอบหมายให้ตัว
แทนครอบครัวไปวัดเป็น
ประจํา เช่น ถวาย
ภัตตราหารเช้า/เพล

ทุกครอบครัวไปวัด/
ศาสนสถาน เพื่อประกอบ
พิธี/ศาสนกิจเป็นประจํา
ทุกสัปดาห์

ศาสนิกชนทุกคน
มีสํานึกรับผิดชอบใน
การปฏิบัติศาสนกิจ
เป็นประจํา

หมู่บ้านมีการจัดงาน
กิจกรรม/ประเพณีทาง
ศาสนาเป็นประจํา

กม.เป็นผู้เสริมสร้างค่านิยมดีงาม

ปราชญ์ชาวบ้าน และ
หัวหน้าครอบครัวปลูกฝัง
ค่านิยมไทยที่ดีงามการ
เสริมสร้าง คุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความกตัญญูกตเวที
แก่บุตรหลานเป็นประจํา
กม.ดําเนินการมอบ
หมายภารกิจให้แต่ละ
คุ้มบ้าน / ครอบครัว
ร่วมกันรับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีวิถีชีวิต ทักทายแบบ
ประเพณีไทย เช่น
การกราบไหว้บิดา
มารดา/ผู้อาวุโส

ทุกครอบครัวมีความเอื้อ
เฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน
(แบบสังคมเครือญาติ)

เด็ก เยาวชน เคารพ
กฎหมายและปฏิบัติ
ตามค่านิยมไทยที่ดีงาม

ทุกครอบครัวให้ความ
ร่วมมือกับกม. ในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
หรือการบริจาคทรัพย์สิน

ผู้ได้รับมอบหมาย/
ผู้บริจาคทรัพย์ มีความ
เต็มใจ/ภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมทํากิจกรรม
ในหมู่บ้าน

กม.มีการสรุปผลการ
ดําเนินการและจัดทํา
บัญชีการรับจ่ายใน
กิจกรรมนั้นให้ประชาชน
ทราบอย่างสม่ําเสมอ

ทุกครอบครัวรู้จักแนว
พระราชดํารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)

ทุกครอบครัวดําเนินชีวิต
ด้วยความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้ม
กันที่ดี

ในหมู่บ้านมีครอบครัว
ตัวอย่าง ในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้

ทุกครอบครัวส่งเสริมให้
สมาชิกมีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันอดทน
ในสติปัญญาและแบ่งปัน

และเป็นผู้นําพาประชาชน
ในการเสริมสร้างคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ไม่ทําผิดกฎหมาย

ไม่ทุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

9 ข้อ 14 ทุกครอบครัวต้องให้ความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม หรือการบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้าง ดูแล พัฒนา
ทรัพย์สินส่วนรวม และตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านร้องขอ
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านรายงานผลการดําเนินกิจกรรม หรือ
รายการบริจาคทรัพย์สิ่งของให้ที่ประชุม และราษฎรทราบ

ในหมู่บ้านมีมาตรการ
กําหนดแนวทาง
ขอความร่วมมือในกิจรรมที่
กม.ร้องขอ

10 ข้อ 15 ทุกครอบครัวต้องมีกิจกรรมเพื่อดํารงชีวิตหรือ
เรียนรู้เป็นวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปฏิบัติตามแนวทางโครงการตามแนวพระราชดําริ
หรือหลักการทรงงานมาประยุกต์ให้ อย่างน้อยครอบครัวละ
1 กิจกรรม

ทุกครอบครัวได้น้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตามแนวพระราชดําริ
หรือหลักการทรงงานมาใช้
เป็นแนวทางดําเนินชีวิต

หนาที่ 4 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

11 ข้อ 16 ให้หมู่บ้านเปิดเพลงชาติไทยทางหอกระจายข่าวทุกวันเวลา
08.00 น.และ 18.00 น. และทุกครอบครัว ต้องมีและประดับธงชาติไทย
ไว้ในที่เหมาะสมเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยและประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ
รวมทั้งการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกโอกาส
12 ข้อ 17 ให้ทุกคนศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติตามพระราชดํารัส
และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตให้เป็นคนดีของบ้านเมือง
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทําป้ายปิดประกาศให้ราษฎรทราบ
และส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13 ข้อ 17/1 ทุกครอบครัวต้องเรียนรู้ ทําความเข้าใจและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ
ของรัฐบาล

14 ข้อ 18 ทุกครอบครัวต้องทํานุบํารุงและปฏิบัติตามหลัก
คําสอนของศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปฏิบัติตามฯ
ฮีต 12 คลอง 14

(2) 0.2 คะแนน
Process

(3) 0.2 คะแนน
Output

(4) 0.2 คะแนน
Outcome

รวม
(5) 0.2 คะแนน
Impact

มีการเปิดเพลงชาติ
ทางหอกระจายข่าวและ
เคารพธงชาติเวลา
08.00 น. และเวลา
18.00 น. เป็นประจํา

ที่ทําการ ผญบ./กม.
มีการประดับธงชาติและ
พระบรมฉายาลักษณ์

ทุกคุ้มบ้าน/ครอบครัว
ประดับธงชาติ /ธงตรา
สัญลักษณ์ในห้วงวันสําคัญ
ทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เมื่อประชาชนได้ยินเพลง
ชาติไทย มีการยืนตรง
แสดงการเคารพทุกครั้ง

ประชาชนมีความสํานึก
รักชาติและหวงแหน
แผ่นดินเกิด

กม.ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามพระราชดํารัสและ
พระบรมราโชวาท
กม./หมู่บ้าน มีการ
ติดป้ายประกาศ/
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ในหมู่บ้านให้ประชาชนอ่าน
กม./ชุมชนได้ส่งเสริมและ
ฟื้นฟู ฮีต 12 คลอง 14

กม. มีการจัดทําป้าย
หรือเอกสาร หรือข้อมูล
ปิดประกาศ

ทุกครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
นําพระราชดํารัสหรือ
พระบรมราโชวาทไป
ใช้ในการดําเนินชีวิต
นักเรียน นักศึกษา รู้จัก
และจดจํา ค่านิยมหลัก
12 ประการ ได้ทุกข้อ

กม.ได้นําพระราชดํารัสฯ
มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

ประชาชนทุกคนสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

ทุกครอบครัวยึดถือและ
ปฏิบัติตามค่านิยม
12 ประการ

ทุกคนในหมู่บ้านมีการ
ส่งเสริมและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

ทุกครอบครัวอบรม
สั่งสอนบุตรหลานให้ถือ
ปฏิบัติหลักคําสอนของ
ศาสนาและขนบธรรม
เนียมประเพณีไทย

ทุกครอบครัวให้ความ
สําคัญกับการเข้าร่วมและ
รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
ประเพณีรดน้ําขอพรใน
วันสงกรานต์ งานบุญข้าวสาก
หรือประเพณีโฎนตา ฯลฯ

ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน มีการ
ถ่ายทอดหรืออบรม
สั่งสอนให้เด็กและ
เยาวชนปฏิบัติตาม
ฮีต 12 คลอง 14

หมู่บ้านมีการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย
ให้ยั่งยืน

กม. มีคณะทํางานด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียน เด็ก/นักเรียนทุกคนเรียนจบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกคน
ตามหลักสูตร (ภาคบังคับ)

ประชาชนในหมู่บ้านรู้จัก
และเข้าใจในค่านิยม
ไทย 12 ประการ

หมวดที่ 3 ว่าด้วยดีที่ 2 มีปัญญา
15 ข้อ 19 ให้คณะทํางานด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้

16 ข้อ 20 ให้องค์กรหลักในชุมชน ประกอบด้วย บ้าน วัด
หน่วยงานทางการศึกษา และส่วนราชการ ส่งเสริม
สมาชิกของทุกครอบครัวให้ได้รับการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ให้มีความรู้ความสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้

กม./ชุมชน ช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลรายชื่อเด็กที่จะเข้า
เรียนในสถานศึกษา

กม./ฃุมชน ติดตามเด็กเข้า
เรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบ

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ
และดําเนินภารกิจอย่างเข้มแข็ง

และต่อเนื่อง
เด็ก/นักเรียนมีการเรียน
ต่อในระดับสูงขึ้น(เพิ่มขึ้น)
หรือสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

หนาที่ 5 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

17 ข้อ 21 บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องส่งบุตรหลานทุกคน
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และประกอบอาชีพได้ โดยดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
18 ข้อ 22 ให้ทุกครอบครัวปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
เช่น หลักการใช้เหตุผล หลักการยึดเสียงข้างมาก ยอม
รับฟังเสียงข้างน้อย หลักการแบ่งปันและการให้อภัย
หลักการเคารพกฎหมายใช้สติในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

กม./ชุมชน ช่วยสํารวจข้อมูล
เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับและ
เด็กที่จะศึกษาต่อ

กม./ชุมชน ร่วมกับผู้ปกครอง
สนับสนุนให้บุตร-หลานศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น

มีนักเรียน นักศึกษาในหมู่
บ้านเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความสามารถและใช้ชีวิตร่วม
กับผู้อื่นๆ ในหมู่บ้านอย่าง
มีความสุข

นักเรียน นักศึกษาที่เรียน
จบตามหลักสูตร/ตามเกณฑ์
สามารถสร้างอาชีพ
มีรายได้ เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้

ทุกครอบครัวเลื่อมใสการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

กม.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกครอบครัวดําเนินชีวิต
ด้วยหลักเหตุผล หลักกฎหมาย
การเคารพความคิดเห็น

ทุกครอบครัวถือปฏิบัติตาม
วิถีประชาธิปไตย

ทุกคนในหมู่บ้านยึดหลัก
ประชาธิปไตย เคารพกฏหมาย
ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
และหมู่บ้านประชาธิปไตย

มีการส่งเสริมและเปิดโอกาส

ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
วิถีทางระบอบประชาธิปไตย

การแบ่งปัน การให้อภัย เป็นต้น

19 ข้อ 23 จัดและส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่า

กม./ชุมชน มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นให้ประชาชน
ในหมู่บ้านทราบอยู่เสมอ

20 ข้อ 24 ส่งเสริมให้กําลังใจ ยกย่องชมเชยนักเรียน นิสิต
นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น รวมทั้งให้สนับสนุนศักยภาพของเยาวชน
เช่น สนับสนุนทุน วัสดุ หรือการให้คําแนะนําเพิ่มเติม

กม.และผู้ปกครอง
ส่งเสริม ให้นักเรียน
นิสิต นักศึกษาเรียนดี
และมีความประพฤติดี

21 ข้อ 25 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นําเสนอผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ทั้งนี้ ทุกองค์กร/กลุ่มภายในหมู่บ้าน ต้องมีเยาวชนเป็นเลขานุการ
หรือผู้ช่วยเลขานุการและให้เน้นการสร้างระบบทายาท
(เยาวชน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กม./ชุมชน/หน่วยราชการ
ประชุมชี้แจงส่งเสริม
ประชาชนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เล่าสู่
กันฟังอยู่เสมอ

หมู่บ้านมีการจัดทํารายการ
เสียงตามสายเป็นประจําทุกวัน
และ กม.มีการแจ้งข้อมูลข่าว
สารให้ประชาชนทราบอยู่เสมอ
เช่น ในการประชุมหมู่บ้าน/
คุ้มบ้าน
กม./ชุมชน/หน่วยราชการ
ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เช่น สนับสนุนทุน/ แนะนํา
สถานศึกษาที่จะเรียนต่อ
หมู่บ้านมีการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ทุกครอบครัวมีการติดตาม
ข่าวสารทางช่องทางต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
หรือประกาศแจ้งจาก กม.และ
ทางราชการ

ทุกครอบครัวหรือครอบครัว
เป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จําเป็นและเกิดประโยชน์
เช่น การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
การร่วมกิจกรรม หรือเรื่อง
สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน
ได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน
แล้วเรียนจบในระดับ
ที่ต้องการหรือเหมาะสม

ในหมู่บ้านมีปราชญ์
ชาวบ้านทําหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

หมู่บ้านมีการถ่ายทอด
หรือส่งเสริมให้เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

หมู่บ้านมีแหล่งความรู้ เช่น
ศูนย์ ICT หมู่บ้าน,อินเตอร์เน็ต

ศูนย์หนังสือ/ห้องสมุด
หรืออื่นๆ ที่ให้ประชาชนได้
เข้ามาศึกษาเรียนรู้
เด็ก เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ในหมู่บ้านมี
ความประพฤติดี เชื่อฟัง
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และกม.

หมู่บ้านมีการต่อยอด
และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

หนาที่ 6 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

22 ข้อ 26 คณะกรรมการหมู่บ้านต้องสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ
โดยต้องมีการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ด้วย
๔ คําถามสร้างสันติสุข ประกอบด้วย
(1) การอธิฐานจิตที่จะทําแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ฯ
(2) การมีเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการของสิ่งที่จะทําตามฯ
(3) การกําหนดปัจจัยความสําเร็จของเป้าหมายสูงสุดฯ
(4) วิธีดําเนินการ ฯ ต้นน้ํา(เตรียมการ/วิเคราะห์
กลางน้ํา(ดําเนินการ) ปลายน้ํา(ต่อยอดให้ยั่งยืน)

(2) 0.2 คะแนน
Process

หมู่บ้านได้มีการใช้กระบวน
การคิดเชิงระบบ ๔ คําถาม
สร้างสันติสุข สร้างนวัตกรรม
แก้ไขปัญหาทุกปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน

มีการกําหนดเป้าหมาย
สูงสุดของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ

กม. มีคณะทํางานด้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
เพื่อดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

(3) 0.2 คะแนน
Output
ทุกหมู่บ้านมีการจัดทําแผน
ในการพัฒนาตนเอง

(4) 0.2 คะแนน
Outcome
มีการวางแผนสู่
ความสําเร็จ (โครงการ/
กิจกรรม)
*กิจกรรมต้นน้ํา
*กิจกรรมกลางน้ํา
*กิจกรรมปลายน้ํา
และนําแผนสู่การปฏิบัติ

รวม
(5) 0.2 คะแนน
Impact
มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนิน
งานของแต่ละกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

หมวดที่ 4 ว่าด้วยดีที่ 3 รายได้สมดุล
23 ข้อ 27 ให้คณะทํางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้
24 ข้อ 28 ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวร่วมปฏิบัติตามแนวทาง
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม จัดทําบัญชี
ครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยผ่านกระบวน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนตามกิจกรรม อาชีพ
พร้อมจัดทําแผนพัฒนาอาชีพนั้นๆ
25 ข้อ 29 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว
เลี้ยงสัตว์ การประมง อาชีพเสริมอื่นตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และศักยภาพภายในหมู่บ้าน เพื่อการบริโภค
หรือการจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ดังกล่าวในหมู่บ้าน โดยรับซื้อสินค้าจากแต่ละครอบครัว
เพื่อนํามาจําหน่ายยังร้านค้าสหกรณ์ประจําหมู่บ้าน หรือ
จัดให้มีตลาดนัดในชุมชน หรือตลาดเซราะกราว เพื่อให้
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในหมู่บ้าน หรือการ
รวมกลุ่มสินค้าต่างๆ ไปจําหน่ายในตลาด เสมือนมี
“ตู้เย็นข้างบ้าน ATM ข้างกาย” และให้ประสานแหล่งความรู้
และแหล่งเงินทุนต่างๆ มาสนับสนุนให้ชุมชน

กม.จัดให้มีการส่งเสริมให้มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
และจัดทําแผนอาชีพ
มีการดําเนินกิจกรรม
1. แหล่งน้ํา คือ น้ําเพื่อการ
เกษตร น้ําเพื่อการบริโภค
2.ตู้เย็นข้างบ้าน ATM ข้างกาย

ในแต่ละครอบครัวในหมู่บ้าน
-ตู้เย็นข้างบ้าน คือ การปลูก

พืชผัก เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง
เพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อ
อาหารที่สามารถหาได้เอง
-ATM ข้างกาย คือ
การนําพืชผักหรือสัตว์เลี้ยง
ไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริม
เป็นการเพิ่มรายได้

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
ครอบครัวที่มีรายได้(จปฐ.)
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ราษฎรสามารถนําแผน
เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อ พัฒนาอาชีพสู่การปฏิบัติ
จัดทําแผนพัฒนาอาชีพใน
ครัวเรือน
คนต่อปี มีแผนพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านการลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ทุกครอบครัว การเพิ่มรายได้ การออม
การทําบัญชีครัวเรือน เป็นต้น
มีการใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้าน ทุกครอบครัวมีแปลงปลูก
หมู่บ้านมีอาหารที่เพียงพอ
หรือที่สวน ที่นา/ไร่ ดําเนินการ หรือกระถางพืชผักสวนครัว
และมีการนําผลิตผลบางส่วน
หรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา
ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์
ไปจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
เลี้ยงปลา ฯลฯ ตามความ
เป็ด ไก่ ฯลฯ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เหมาะสม
นอกเหนือจากการบริโภค

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
ทุกครอบครัวมีเงินออม
เหลือจากการประกอบอาชีพ
ที่ยั่งยืน

มีการดําเนินการต่อยอด
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้
เช่น การรวมกลุ่มจําหน่าย

ผลผลิตในร้านค้าหมู่บ้าน
หรือตลาดนัด หรือการ
หาแหล่งความรู้/เงินทุน
มาสนันสุน เป็นต้น

หนาที่ 7 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

26 ข้อ 30 รณรงค์ให้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน หรือกลุ่ม
ออมทรัพย์อื่นๆ ส่งเสริมให้มีการตั้งสหกรณ์หรือร้านค้า
ชุมชนประจําหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจําหน่าย
สินค้าในราคาที่เป็นธรรม และสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
หรือครอบครัวในหมู่บ้านและให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
กําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ
27 ข้อ 31 ส่งเสริมให้มีอาชีพทางเลือก หรืออาชีพเสริม
เพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อาชีพ
เชิงเศรษฐกิจการตลาดสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
และชุมชน และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการ
เรียนรู้ร่วมกัน
28 ข้อ 32 ส่งเสริมให้มีการทําเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน
เพื่อลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกรภายในหมู่บ้าน
และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน เพื่อการใช้วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า

29 ข้อ 33 ส่งเสริมและจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เพื่อการเรียนรู้และให้
ราษฎรในหมู่บ้านนําไปใช้ โดยให้มีศูนย์การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ การจําหน่าย
สินค้าและการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)

รวม

(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

กม.ได้สร้างความรู้และ
ความเข้าใจภายในหมู่บ้าน
ให้เห็นความสําคัญและ
จัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อ
ส่วนรวม

มีการรวมกลุ่ม เช่น
ธนาคารหมู่บ้าน / สหกรณ์
กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มอาชีพ

ในหมู่บ้านมีกลุ่มธนาคาร/
สหกรณ์ ไว้บริการสมาชิก
อย่างน้อย 1 กลุ่ม หรือ
กลุ่มอื่นๆ

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการรวมกลุ่ม เช่น มี
เงินออม / ปันผลในการ
ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
มีการแบ่งปันผลประโยชน์

มีการบริหารงานกลุ่ม
ในรูปกรรมการ โปร่งใส
และมีการพัฒนาขึ้น
เป็นลําดับ

หมู่บ้าน/ชุมชนมีวัตถุดิบใน
การแปรรูป หรือสร้างอาชีพ
ทางเลือกเพื่อผลิตวัตถุดิบ
สู่การแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์

มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูป
สินค้า

ในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อ

ครอบครัวหรือสมาชิกของ
กลุ่มมีรายได้

ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรในหมู่บ้าน มีการ
ไถกลบ การทําปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ หรือ
การใช้พลังงานทางเลือก เช่น
แก็สชีวภาพ

เกษตรกรร้อยละ 60 มี
การทําเกษตรอินทรีย์
วิถีชาวบ้าน และใช้พลังงาน
ทางเลือกตามวิถีชาวบ้าน

มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้พื้นที่ของ
เกษตรกรภายในหมู่บ้าน/
ชุมชนนํามาเป็นตัวอย่าง

มีแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านละ
1 แห่ง

คณะทํางานมีการประชุมร่วม
กับ กม./ชุมชน

คณะทํางานมีการประชุม
คณะทํางานและประชาชน
ร่วมกับ กม./ชุมชน อย่างน้อย ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

และพลังงานทางเลือก
ในหมู่บ้าน เช่น การไถกลบ
ฟางข้าว ปุ๋ยพืชสด/ชีวภาพ
การใช้วัสดุอย่างประหยัด
และคุ้มค่า เป็นต้น
ในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้าน

แปรรูปสินค้าอย่างน้อย 1 กลุ่ม

และมีสินค้าหรือผลิต
ภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการ การแปรรูป
แบบผลิตภัณฑ์ เพื่อมีการ
พัฒนาให้มีมาตรฐาน
หรืออพื่อยกระดับเป็น
มาตรฐาน OTOP ใน
อนาคต
เกษตรกรสามารถผลิตพืชผล สามารถลดรายจ่าย
ทางเกษตรอินทรีย์ และลด ในการทําเกษตร และมี
ต้นทุนการผลิต โดยใช้
รายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพ
พลังงานทางเลือก
ดินดีขึ้นสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์
มีการเรียนรู้หรือถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้ผ่านการเรียนรู้สามารถ
นําไปปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือนต่อไป

หมวดที่ 5 ว่าด้วยดีที่ 4 สุขภาพแข็งแรง
30 ข้อ 34 ให้คณะทํางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้

กม./ชุมชนมีคณะทํางาน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานดีที่ 4 เป็น
ประจําทุกเดือน

หนาที่ 8 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

31 ข้อ 35 ให้หัวหน้าครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มีลาน
สุขภาพและให้ราษฎรรวมกลุ่มกันออกกําลังกายเป็นประจํา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที
และให้จัดตั้งกลุ่มออกกําลังกายอย่างน้อย 1 กลุ่ม เช่น
กลุ่มส่งเสริมมวยไทยมรดกโลกและ ลานมวยไทยหรือ
กายบริหาร 15 ท่าแม่ไม้มวยไทยเป็นต้น
32 ข้อ 36 ให้ผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอย ผู้ผลิตหรือ
ผู้จําหน่ายในหมู่บ้านปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข และมีจิตสํานึกที่ดีต่อเพื่อนบ้านโดยผลิต
จําหน่ายเฉพาะอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ปราศจาก
สารพิษหรือสารปนเปื้อน และให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
เฝ้าระวังภัยสุขภาพจากร้านค้าแผงลอยรถเร่และหาบเร่
33 ข้อ 37 คนในครอบครัวต้องไม่ทอดทิ้งเด็ก คนชรา
ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ป่วยจิตเวช

34 ข้อ 38 ให้ทุกครอบครัวร่วมกิจกรรมการควบคุมป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านร้องขอ
และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคภัยสุขภาพ โดยการประสานการดําเนินการร่วมกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
35 ข้อ 39 ส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้ารับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Process

Output

Outcome

มีกิจกรรมการออกกําลังกาย
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือ
ออกกําลังกายตามรูปแบบ
สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 30 นาที

ทุกครอบครัวมีการเข้าร่วม
กิจกรรมออกกําลังกาย
และมีกลุ่มออกกําลังกาย
อย่างน้อย 1 กลุ่ม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย

กม./ชุมชน มีการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่ร้านค้า แผงลอย
ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายในหมู่บ้าน

กม./ชุมชนร่วมตรวจแนะนํา
ให้ความรู้ ร้านค้า แผงลอย
ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายในหมู่บ้าน

ร้านค้า แผงลอย ในหมู่บ้าน
ได้รับการตรวจแนะนํา/รับรอง
มาตรฐานทุกแห่ง

ประชาชนมีพฤติกรรมเลือก
บริโภคอาหารถูกโรค ถูกวัย
(ลดหวาน มัน เค็ม ไม่กินดิบ)

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่เกิดโรค
จากอาหาร

กม./ชุมชนมีข้อมูลผู้สูงอายุ
ติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ที่เป็นปัจจุบัน
กม./ชุมชน มีการประชา
สัมพันธ์/รณรงค์เรื่องโรค
และภัยสุขภาพในชุมชน

กม./ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
เยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ชุมชนมีกิจกรรม 5ป 1ข
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ
ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยระยะ

ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ
ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่สามารถป้องกันได้
ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก
ในหมู่บ้าน

ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ
ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ครอบครัวและชุมชน
ไม่มีโรคระบาดในหมู่บ้าน

กม./ชุมชน มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจําทุกปี

คัดกรองสุขภาพอย่างเหมาะสม
เช่นชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูง วัด
ความดันโลหิต ตรวจน้ําตาล
ในเลือดวัดส่วนสูง วัดความดัน
โลหิต ตรวจน้ําตาลในเลือด

กลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
ได้รับการรักษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กลุ่มป่วย (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง)
เสียชีวิตลดลง
(อายุยืนยาวขึ้น)

กม./ชุมชนประชุมชี้แจง รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนการออกกําลัง
กายในหมู่บ้าน

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ขึ้น เช่น รอบเอวเกินเกณฑ์
ลดลง

Impact
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
มีการออกกําลังกายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ และ
การเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

ลดลง

สุดท้าย ได้รับการเยี่ยมและดูแล

ทุกคน
ทุกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
การควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
(สํารวจค่า HI ไม่เกิน 10
ค่า IC =0)
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับการตรวจสุขภาพในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา (กลุ่ม
เป้าหมาย คือ สุขภาพไม่ดี)

หนาที่ 9 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)

รวม

(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

หมวดที่ 6 ว่าด้วยดีที่ 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
36 ข้อ 40 ให้คณะทํางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในหมวดนี้

37 ข้อ 41 ให้ราษฎรทุกคนในหมู่บ้านมีหน้าที่ดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติอันเป็นสาธารณประโยชน์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีหน้าที่อนุรักษ์ป่าและ
ส่งเสริมการปลูกป่าในหมู่บ้าน โดยต้องปลูกต้นไม้
อย่างน้อย คนละ 1 ต้นต่อปีและให้ช่วยกันดูแลพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าประปา เป็นต้น

38 ข้อ 42 ห้ามผู้ใดบุกรุก ตัดไม้ ทําลายป่าสาธารณะ
และล่าสัตว์หวงห้าม
(หากหมู่บ้านไม่มีป่าให้ถือว่า มีผลการดําเนินงานหรือ
เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น แหล่งน้ํา ต้นไม้
ริมถนนในหมู่บ้าน แทน)เน้น ป่าตันน้ํา กับป่าชุมชน
39 ข้อ 43 ให้ทุกครอบครัวรักษาความสะอาดและจัดทํา
ภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเองให้น่าอยู่และ
ให้ทุกคุ้มบ้านจัดกิจกรรมทําความสะอาดและพัฒนา
หมู่บ้านเป็นประจํา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
40 ข้อ 44 ให้ทุกครอบครัวมีหน้าที่คัดแยกขยะในครัวเรือน
ก่อนนําไปทิ้ง และให้ทิ้งขยะในพื้นที่ที่กําหนดให้ทิ้งเท่านั้น

กม. มีคณะทํางานด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

หมู่บ้านมีการเฝ้าระวังรักษา
ทรัพย์สมบัติสาธารณประโยชน์

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ

มีการทําข้อมูลแหล่งน้ํา
ที่ลุ่ม ที่แล้งซ้ําซาก เส้นทาง
น้ํา ความต้องการพัฒนาขยาย
แหล่งน้ํา รวมทั้งข้อมูลผืนป่า

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น มีการปลูกป่า และ
อนุรักษ์ป่าในหมู่บ้าน ในพื้นที่

หรือต้นไม้ เพื่อสร้างความสมดุล

ป่าต้นน้ํา ป่าชุมชน ป่าสาธารณ

และใช้ประโยชน์

ประโยชน์ ริมถนนในหมู่บ้าน
การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
กม.มีการดูแลป้องปรามไม่
ให้มีการบุก ตัดไม้ ทําลาย
ป่าสาธาธารณและสัตว์
หวงห้าม

มีการทําป้ายหรือประกาศ
ห้ามหรือรณรงค์ หรือประชุม
แจ้งเตือนประชาชนให้ช่วย
กันดูแลรักษา

หมู่บ้านมีกิจกรรมทําความ
สะอาดหมู่บ้าน Big Cleaning
Day อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง
และมีการแบ่งพื้นที่หรือคุ้ม
บ้านรับผิดชอบ
กม.ประกาศ รณรงค์ให้ความรู้
และนําพาประชาชนจัดการ
กับปัญหาขยะเป็นประจํา

ทุกคุ้มบ้านจัดภูมิทัศน์พัฒนา
หน้าบ้านตนเอง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ
เช่น การทําปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ

ธนาคารขยะรีไซเคิล
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล สิ่งประดิษฐ์
จากขยะรีไซเคิล การรวบรวม
ขยะอันตราย ฯลฯ

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
มีการขับเคลื่อนและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
ทุกครอบครัวมีน้ําเพียงพอ
ในหมู่บ้านมีแหล่งน้ํา
ต่อการอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอต่อการอุปโภค

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

ดําเนินการอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
ประชาชนชนทุกครอบครัว

ช่วยกันดูแลพัฒนาแหล่ง
บริโภค และเพื่อการเกษตร น้ํา การปลูกและอนุรักษ์

อย่างเหมาะสม

ต้นไม้/ป่าไม้ รวมทั้งดูแล
สาธารณูปโภคอื่นๆ โดยมี
การตั้งอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)
เพื่อรับผิดชอบช่วยเหลือ
หมู่บ้านจัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่ม
ขึ้นเป็นประจําทุกโอกาส
เช่น วันสําคัญ หรือ
ในทุกฤดูฝน
ประชาชนในหมู่บ้านมี
สุขนิสัยรักความสะอาด
และร่วมกันทํากิจกรรม
อยู่เสมอเป็นกิจวัตร

ต้นไม้ ป่าไม้ ป่าสาธารณะ
ที่สาธารณะ หรือสัตว์ป่า
ป้องกันการบุกรุกทําลายป่า ของหมู่บ้านยังคงสภาพที่ดี
ป่าสาธารณะ สัตว์ป่า และ ไม่ถูกทําลาย โดยหมู่บ้าน
ไม่มีผู้กระทําผิดกฎหมาย
มีการดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น
ทุกครอบครัวรักษาความ
หมู่บ้านมีความน่าอยู่
สะอาดและดูแลบ้านเรือน
ภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่อาศัย
ของตนเองให้สะอาดสวยงาม ปลอดขยะและวัชพืชรกรุงรัง
ถูกสุขลักษณ์เป็นประจํา
ทุกวัน
ประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน สังคมมีความสะอาด
ทุกครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะและกิจกรรมจัดการ
มีวินัยในการจัดการขยะ
ปราศจากเชื้อโรค หมู่บ้าน
ขยะทุกวัน
ของตนเอง
น่าอยู่น่ามอง
ประชาชนทุกคน/ทุกครัวเรือน
ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง

หนาที่ 10 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

41 ข้อ 45 ห้ามผู้ใดก่อมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ทางน้ํา ทางกลิ่น
หรือทางอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
และห้ามราษฎรในหมู่บ้านทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพและภยันตรายอื่นๆ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)

รวม

(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

กม.มีการประกาศ แจ้งเตือน
ทําความเข้าใจกับประชาชน
ป้องกันการก่อมลพิษหรือ
ห้ามก่อสิ่งที่เป็นอันตราย
ในหมู่บ้าน

มีการจัดทําป้ายแจ้งเตือน
มีประกาศแจ้งเตือน ข้อห้าม
หรือวิธีการใดๆ ให้ประชาชน
ทราบและปฏิบัติร่วมกันทั้ง
ประชาชนในและนอกหมู่บ้าน

ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือ

ในหมู่บ้านไม่มีความเสี่ยง
จากมลพิษหรืออันตรายต่างๆ
จากเหตุทางกลิ่น เสียง
อากาศ น้ํา สิ่งปฏิกูลฯลฯ

หมู่บ้านมีความสะอาด
และสภาพแวดล้อมดี
เพราะประชาชนช่วยกัน
ดูแล และปฏิบัติตาม

กม. มีคณะทํางานด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
และด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อดําเนินภารกิจ
กม.ค้นหา สร้างหรือกําหนด
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ
ผู้อาวุโสที่ลูกหลานเคารพ
บูชา เป็นต้น

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านประชาชนมีความ
ทุกครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรมหรือให้ความเคารพ รักและเคารพกันด้วยสิ่งยึด
เชื่อถือศรัทธา เพื่อเป็นศิริ
เหนี่ยวจิตใจเดียวกัน
มงคลของตนและครอบครัว

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน

สมาชิกทุกคนในครอบครัว
มีการร่วมกันจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญต่างๆของชุมชน
หมู่บ้าน

ทุกคนในหมู่บ้านเกิดความ
รัก ความสามัคคีกันมากขึ้น
เช่น ร่วมกันทํากิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในประเพณีต่างๆ

มีการพัฒนาหรือเชื่อมต่อ
กิจกรรมกับหมู่บ้านอื่นๆ
อปท./ส่วนราชการ เพื่อ
สืบสานและถ่ายทอดสู่
ลูกหลาน

สมาชิกครอบครัวมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
มีการเคารพกฎกติกาของ
หมู่บ้านมากขึ้น

ไม่มีผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
และหลักศีลธรรมอันดีงาม
เช่น ลักปล้นชิงวิ่งราวทรัพย์
ฆ่า/ทําร้ายร่างกาย/ผิดในกาม
ยาเสพติด/การพนัน เป็นต้น

หมู่บ้านมีการเสริมสร้างคนดี
ให้ครบทุกครอบครัว และ
ยกย่องเป็นครอบครัวคนดี
ศรีหมู่บ้าน

หมวดที่ 7 ว่าด้วยดีที่ 6 สังคมอบอุ่น
42 ข้อ 46 ให้คณะทํางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข และคณะทํางานด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้
43 ข้อ 47 ให้มีศูนย์วิจัยเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างพลัง
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในหมู่บ้านให้เป็นหนึ่งเดียว

44

ข้อ 48 ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น สร้างสายใย
รักในครอบครัว โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้ราษฎร
แต่ละครอบครัวได้มีการจัดทํากิจกรรมร่วมกัน และมี
ส่วนร่วมในงานประเพณี วันสําคัญต่างๆ

45 ข้อ 49 ส่งเสริมให้สมาชิกทุกครอบครัวถือศีลปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดแต่ละศาสนา และต้องเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติได้ จะได้รับการ
ยกย่อง เป็นคนดี ศรีหมู่บ้าน

หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญต่างๆ เพื่อสร้าง
ความสามัคคี ความรัก
ความอบอุ่นในหมู่บ้าน
เป็นประจํา
มีการรณรงค์และปลูกจิตสํานึก
ให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติ
ตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย
อยู่เสมอ

มีสถานที่หรือกิจกรรมเพื่อ
เป็นศูนย์พลังยึดเหนี่ยวจิตใจ
เป็นประจํา เช่น การไหว้
พระ ศาลปู่ตา ประเพณีโฎนตา

หรือการสักการะใดๆ ที่เกิด
จิตศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในหมู่บ้าน
กม.มีการประชุมเพื่อเตรียม
และจัดงานประเพณีสําคัญ เช่น

สงกรานต์/วันพ่อ/วันแม่
และวันตามประเพณีท้องถิ่น
การผูกเสี่ยว ผูกมิตร สร้าง
ความร่วมมือร่วมใจ
กม. มีการประชาสัมพันธ์
หรือชี้แจงในทุกโอกาสหรือ
ทุกเวทีเพื่อส่งเสริมการรักษา

ศีล และปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือการทํากิจกรรมร่วมกัน

และคณะทํางาน รับผิดชอบ
และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
กม. ได้ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน เข้ามาร่วมกิจกรรม
และสานต่อการสร้างศูนย์
พลังยึดเหนี่ยวจิตใจให้
ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

หนาที่ 11 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

46 ข้อ 50 สนับสนุนให้ทุกครอบครัวได้ตระหนัก ควบคุม ดูแลและ
จํากัดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
รวมถึงผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านด้วย หากไม่ปฏิบัติตาม
ผู้ปกครองและผู้ประกอบการต้องได้รับการตักเตือน และถูกลงโทษตาม

ธรรมนูญของหมู่บ้าน โดยคณะทํางานรับผิดชอบในหมวดนี้กํากับ
ดูแล แนะนํา และให้คําปรึกษา
47 ข้อ 51 เสริมสร้างและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ที่ดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

Input

Process

หมู่บ้านให้ความสําคัญกับ
การดูแลบุตรหลานในการ
ใช้เครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

กม.มีการดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม/ประเพณีของ
หมู่บ้าน/ชุมชน

รวม

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Output

Outcome

Impact

กม.ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้
ทุกครอบครัว/ตัวแทนคุ้มบ้าน
ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา
กํากับดูแลบุตรหลานของตน
อยู่เสมอ

ในหมู่บ้านไม่มีผู้กระทําผิด

ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน
แต่ละครอบครัวมีการ
สื่อสารกันอย่างเหมาะสม
และนําสื่อออนไลน์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนและการดําเนินชีวิต

การจัดกิจกรรมหรืองานประเพณี

ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของตน อย่างน้อย 1 อย่าง
เช่น เสื้อผ้าแต่งกาย การจัด
งานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ที่คนทั่วไปรู้จัก

เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
ในหมู่บ้านทุกคนใช้โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
และสื่อสารออนไลน์ต่างๆ
อย่างถูกต้อง (โดยผู้ปกครอง
ให้การรับรอง)
ทุกครอบครัวรู้สึกเป็น
เจ้าของอัตลักษณ์ และร่วม
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
หรือด้อยโอกาส ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ทุกคน และมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต

กม. มีการติดต่อประสาน
กับ อปท. ส่วนราชการ
องค์กรการกุศล ฯลฯ
ในการจัดสวัสดิการ หรือ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ หรือ

มีการกําหนดอัตลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่หมู่บ้าน/

ชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติที่ดีงาม

เช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทย
พื้นบ้าน หรืองานประเพณี

เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์
และหากมีร้านเกม

ในหมู่บ้านมีการปฏิบัติถูก
ต้องตามกฎหมายกําหนด

การดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
กม.จัดให้ผู้อาวุโส ผู้นํา
เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วม
กันดําเนินการทุกครั้ง

ประจําหมู่บ้านหรือประจําถิ่น

48 ข้อ 52 ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวมีความรักความสามัคคี เอื้ออาทร
และมีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
และห้ามกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
หากผู้ใดกระทําความรุนแรงให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่
ห้ามปรามและว่ากล่าวตักเตือน หากกระทําผิดอีกให้ผู้เสียหาย
หรือผู้ใหญ่บ้านดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย
และให้ กม. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย
49 ข้อ 53 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบทุกคนเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม (ม. 40) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง
และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าถึงระบบ
สวัสดิการสังคมทุกด้าน

กม. เป็นผู้นําในการสร้าง
ความสามัคคี เอื้ออาทร
และสร้างจิตสาธารณะ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชน

50 ข้อ 54 ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวได้เรียนรู้และดําเนินชีวิตโดย
ยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” และมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือน (family Plan)

กม.และทุกครอบครัวรู้จัก
และเข้าใจพระราชดําริ
"เศรษฐกิจพอเพียง" คือ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิ
คุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมมี

มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้า
ถึงหลักประกันสังคม (ม.40)
และเข้าถึงสวัสดิการชุมชน
เสียงตามสาย / แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

ความรู้และคุณธรรม

กม. มีการสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนในการดูแลช่วย
เหลือกัน โดยมีการจัดตั้ง
กลุ่มหรืออาสาสมัคร ได้แก่
สมาชิกอาสากาชาด ชคบ.
อปพร. อส.สํารอง ฯลฯ
เพื่อช่วยเหลือดูแลกัน
มีการสํารวจข้อมูล
ผู้ประกันตน (ม.40) และ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในหมู่บ้านทุก
ครัวเรือน
กม.ได้ส่งเสริมให้ประชาชน
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
ทุกๆ เรื่อง

ทุกครอบครัวมีส่วนร่วม
และมีตัวแทนเป็นอาสาสมัคร

ต่างๆ และร่วมภารกิจ
นั้นๆ เป็นอย่างดี

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

มีการจัดทําข้อมูลผู้เข้าถึง
หลักประกันสังคม (ม.40)
และข้อมูลสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน

ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนใน

มีการทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือน (family Plan)

เมื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทํา family Plan
แล้ว ทุกครอบครัวโดยเฉพาะ

กับครอบครัวพิเศษ เช่น
ยากจนมาก มีปัญหามาก
โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ติดยา
ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น

ครัวเรือนเข้าถึงระบบประกัน

สังคม ตาม ม.40หรือเป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ครอบครัวพิเศษ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

แก่ผู้ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้
สมาชิกทุกคนใน
ได้รับการคุ้มครองและ
เข้าถึงระบบประกันสังคม
ตาม ม.40หรือเข้าถึง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
หมู่บ้านได้ส่งเสริมและ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการทํา family Plan
มาใช้ควบคู่กันในการแก้ไข
และพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง

หนาที่ 12 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

51 ข้อ 55 สนับสนุนให้คนในหมู่บ้านให้ความเคารพเชื่อฟัง
ผู้อาวุโส และคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด

52 ข้อ 56 ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี
เอื้ออาทรต่อกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

กม.ส่งเสริมและการถือปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมการไหว้และการ
เคารพเชื่อฟังกันของคนใน
หมู่บ้าน

มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับชาติ/ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ ประเพณี
เสียงตามสายและวิทยุชุมชน
ให้ประชาชนรับทราบอยู่
เป็นประจํา

รวม

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Process

Output

Outcome

Impact

ประชาชนทุกครอบครัวมี
ความเคารพในมติหรือ
ข้อกําหนดของ กม.ที่เป็น
ประโยชน์และชอบด้วย
กฎหมาย

กม.และผู้อาวุโส ได้รับความ
เชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชน

เด็ก เยาวชน หรือผู้อาวุโส
น้อย ให้ความเคารพต่อ

กม.จัดให้มีการแสดงความ
คิดเห็นและใช้เหตุผลในการทํา
งานโดยมีผู้อาวุโสให้คําปรึกษา
พร้อมใช้/มีมติส่วนรวมในการ
ดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
รักชาติและรักท้องถิ่นเป็นประจํา
ทุกเดือนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน

เปิดเพลงผ่านเสียงตามสาย
ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่ดีงาม

รณรงค์ให้เด็กและเยาวชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ประเพณีที่
ดีงามทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรม

ผู้อาวุโสและรับฟังคําแนะนํา

และปฏิบัติตามสิ่งที่ดี
โดยไม่ก้าวร้าวหรือดูหมิ่น
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
แสดงความสามารถที่แสดงออก
ทางวัฒนธรรมที่ดีงามและจัดให้มี
กิจกรรมที่ทุกคนในชุมชนมีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีการแบ่งปัน
เอื้ออาทร ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนมีการเข้าร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาหมู่บ้านการทํา
ประโยชน์สาธารณะและการ
มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ใน
ชุมชน/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 8 ว่าด้วยดีที่ 7 หลุดพ้นอาชญากรรม
53 ข้อ 57 ให้คณะทํางานด้านการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้

54 ข้อ 58 ให้สมาชิกทุกครอบครัว มีหน้าที่ส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและธรรมนูญนี้ และส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการเลือก/เลือกตั้ง ทุกระดับ
55 ข้อ 59 ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภัยตามธรรมชาติ ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีหน้าที่ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านระงับเหตุ ยับยั้ง แก้ไข
บรรเทาเหตุในเบื้องต้น ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า
อยู่ในขีดความสามารถที่ทําได้
เมื่อได้ดําเนินการแล้ว หากเห็นว่าผู้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน
จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านและประสานกํานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอ
เพื่อเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือการดําเนินการอย่างสุดขีด
ความสามารถ และรับผิดชอบการตรวจสอบและประชุมประชาคมร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกําหนด

กม. มีคณะทํางานด้าน
การปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อดําเนิน
ภารกิจ
ประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน
เลื่อมใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในหมู่บ้านมีการจัดทําระบบ
บริหารจัดการ ป้องกัน ระงับ
ยับยั้ง ช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัย
พิบัติหรือภัยธรรมชาติ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
กม.และสมาชิกทุกครอบครัว
และใช้หลักประชาธิปไตย
ในการทํางาน ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยอยู่เสมอ
ก่อนเกิด - กม.มีการประกาศ
แจ้งเตือนให้ทราบ
ระหว่างเกิด - กม.จัดชุดช่วย
เหลือขณะเกิดเหตุ (โดยใช้งบ
กองทุนพึ่งพาตนเอง) และแจ้ง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยระงับเหตุ
หลังเกิดเหตุ - กม.รายงาน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
เช่น แจ้งกํานัน /อปท./อําเภอ

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนเคารพและ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เว้นมีเหตุจําเป็นตามกฎหมาย โดยมีผู้สมัครเป็นเครือข่าย
กําหนด และไม่มีผู้ซื้อสิทธิ์
ข่าว กกต. ประจําหมู่บ้าน
ขายเสียงในหมู่บ้าน
ประชาชนทุกครอบครัว
ประชาชนทุกครอบครัว
สามารถเฝ้าระวังยับยั้ง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
ปัญหาภัยพิบัติและภัย
มีความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ
ปัญหาการเกิดภัยพิบัติ
เมื่อเกิดเหตุ ได้รับการช่วย
และภัยธรรมชาติ
เหลือระงับภัยได้ทันท่วงที
และหลังเกิดภัยได้รับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบ
ของทางราชการ

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
ไม่มีผู้ใดฝักใฝ่การปกครอง
ในระบอบอื่นนอกเหนือ
จากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในหมู่บ้านมีแผนการปฏิบัติ
ที่สามารถป้องกัน ระงับ
ยับยั้ง ช่วยเหลือ ด้วยการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

หนาที่ 13 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

56 ข้อ 60 ห้ามผู้ใดถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
อันเป็นการก่อผลกระทบหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวม
เช่น การถมดินสูงเกินกว่าที่ควรทําให้ขัดขวางทางระบายน้ํา ก่อให้เกิด
น้ําท่วมพื้นที่หรือบ้านเรือนผู้อื่น หรือการถมดินหรือก่อสร้างอาคาร
กีดขวางทางสาธารณะและการสัญจรปกติของราษฎร รวมทั้งการ
ดําเนินการอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพและ
ภยันตรายอื่นๆ
57 ข้อ 61 ให้มีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจํา
หมู่บ้าน(ชรบ.) หรือชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.) เพื่อทําหน้าที่
เวรยามประจําหมู่บ้านและช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตรวจตรา หรือระงับเหตุต่างๆ
58 ข้อ 62 ผู้ใดในฐานะเป็นเจ้าบ้าน หรือเป็นเจ้ามือ หรือ
ผู้เล่น จัดให้มีการเล่นการพนันหรือร่วมเล่นการพนัน
ไม่ว่ากรณีใดๆภายในหมู่บ้าน จะถือเป็นการกระทําที่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน
ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน
จํานวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
เห็นสมควร และให้แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย
59 ข้อ 63 ผู้ใด ยุยงส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นตัวการก่อให้มีการทะเลาะ
วิวาทในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้าน ที่เป็นการก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยอันตรายแก่ราษฎรในหมู่บ้าน
หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน ฯลฯ
60 ข้อ 64 ผู้ใดกระทําการหรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ในงานมหรสพ งานประเพณีที่สําคัญของหมู่บ้าน
หากการทะเลาะวิวาทนั้นทําให้การจัดงานไม่สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้จนเสร็จงาน ผู้ที่ทําการวิวาทและผู้ให้การสนับสนุนการ
กระทําจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าจัดงานให้แก่หมู่บ้านหรือเจ้าภาพ
ผู้จัดงานและต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

หมู่บ้านมีการกําหนดข้อ
ตกลงร่วมกันในการรักษา
สภาพภูมิประเทศในหมู่บ้าน
/ชุมชน

มอบหมายภารกิจให้ กม./
ชรบ./ชคบ./ฉก.ต. คอยสอด
ส่องดูแล ตรวจตราไม่ให้มี
การกระทําผิดต่อธรรมนูญ
หมู่บ้าน

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือในข้อตกลง
ที่ทําร่วมกันเรื่องการถมดิน/
สิ่งปลูกสร้างอื่นฯ ที่จะก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
และภยันตรายอื่นๆ

ในหมู่บ้านไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทําผิดตาม
ธรรมนูญหมู่บ้าน เรื่อง การ
ถมดิน/ สร้างสิ่งปลูกสร้าง

มีการแก้ไขปัญหาการ
ถมดิน/สร้างสิ่งปลูกสร้าง
โดยข้อตกลงที่ประชาชนใน
หมู่บ้านทําร่วมกัน อย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน

ในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมอบรม
มีคําสั่งจัดตั้ง ชุด ชรบ./ชคบ.
ครบตามจํานวนเกณฑ์ที่
กําหนด
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตาม

หมู่บ้านมีความปลอดภัย
จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ชุด ชคบ./ชรบ.

ประชาชนสามารถดูแล
ความปลอดภัยของหมู่บ้าน
ชุมชนของตนเองได้

หมู่บ้าน/ชุมชนมีการกําหนดข้อ
ห้ามในเรื่อง การห้ามให้มี
การเล่นการพนันในหมู่บ้าน

มีการจัดตั้ง ชุด ชคบ. ชรบ
ฉก.ต.เพื่อปฏิบัตหน้าที่
ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย
มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
ในการไม่ให้เล่นการพนัน
ในหมู่บ้าน

ในหมู่บ้านไม่มีปัญหาในเรื่อง
การพนันที่ขัดต่อกฎหมายและ
ธรรมนูญหมู่บ้าน

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแก้ปัญหา
เรื่อง การพนัน ได้ด้วย
ตนเอง

หมู่บ้าน/ชุมชนมีการกําหนดข้อ
ห้ามในเรื่อง การก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทสร้างความไม่
สงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน/ชุมชนมีการกําหนดข้อ

มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
ในการไม่ให้มีการ ก่อการ
ทะเลาะวิวาทสร้างความ
ไม่สงบเรียบร้อย
มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามในข้อ
ตกลงที่กําหนด
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามมติข้อตกลง
ในที่ประชุม

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปํญหา

ประชาชนในหมู่บ้าน/

ห้ามในเรื่อง การทะเลาะวิวาท

และโทษตามธรรมนูญที่กําหนด

ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ

ในเรื่อง การทะเลาะวิวาท

ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา

ในงานสหรสพ งานประเพณี

ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ

ชุมรับฟังและปฏิบัติตามในข้อ

ในงานมหรสพ งานประเพณี

เรื่อง ทะเลาะวิวาท งาน

ตกลงที่กําหนด

ทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยได้ด้วยตนเอง

มหรสพ งานประเพณี ด้วย
ตนเอง

หนาที่ 14 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

ในหมู่บ้านมีระบบการเฝ้าระวัง
61 ข้อ 65 ราษฎรทุกคนในหมู่บ้านมีหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้ง
เบาะแสในกรณีพบเห็นการกระทําความผิดหรือมีสิ่งผิดกฎหมาย
ป้องปรามผู้เกี่ยวข้องกับยา
ยาเสพติด ในหมู่บ้าน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยให้แจ้งคณะกรรมการ เสพติดอยู่เสมอ
หมู่บ้านหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที โดยจัดให้
มีระบบการคัดกรองทางสังคมเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประกอบด้วย (1) ผู้เสพยาเสพติด (2) ผู้ติดยาเสพติด
(3) ผู้ค้ายาเสพติด (4) แหล่งพักหรือทางผ่านของยาเสพติด ฯลฯ

(2) 0.2 คะแนน
Process

(3) 0.2 คะแนน
Output
ประชาชนทุกคน/ทุกครอบครัว

มีการตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
เฝ้าตรวจตราและป้องปราม

ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง

เช่น มีการอยู่เวรยามเป็นประจํา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการตรวจหาสารเสพติด
ในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะ
และหากพบผู้เสพมีการนําเข้าสู่
กระบวนการบําบัด

เช่น ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
การอยู่เวรยาม หรือ การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

หากมีผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ครอบครอง
ผู้เสพ ผู้ติด ในหมู่บ้าน กม.ได้
เข้าไปแนะนําตักเตือนและ
แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจทราบเพื่อ
ดําเนินการ
มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษตามธรรมนูญหมู่
บ้านที่กําหนดให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ
ทําบันทึกข้อตกลงไว้เป็น
หลักฐาน
มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษ ตามธรรมนูญหมู่
บ้านที่กําหนดให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ

(4) 0.2 คะแนน
Outcome

รวม
(5) 0.2 คะแนน
Impact

ในหมู่บ้านไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับ
กับยาเสพติด เช่น ไม่มีผู้ค้า
ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ครอบครอง
ไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
(ไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะ
/ฉี่สีม่วง)

เป็นหมู่บ้านสีขาว ปลอดยา
เสพติดอย่างยั่งยืน

หากผู้กระทําผิดหรือ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีการจัดการหรือดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย
และธรรมนูญหมู่บ้านทุกราย

ในหมู่บ้านไม่มีผู้กระทําผิด
ในฐานผู้ผลิต/ค้า/ครอบครอง
/เสพและติดยาเสพติด

หมู่บ้านสามารถแก้ไข
และป้องกันปัญหายา
เสพติดได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามใน
ข้อตกลงที่กําหนด

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาใน
เรื่อง การดื่มแอลกอฮอล์และ
ห้ามเล่นการพนันในงานศพ
งานบวช /วันสําคัญทาง
ศาสนา

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามใน
ข้อตกลงที่กําหนด
/ตระหนักถึงภัยอันตรายที่
จะเกิดขึ้นจากการกระทํา
ข้างตน

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาใน
เรื่อง การยิงปืนหรือจุดดอก
ไม้เพลิง ในชุมชน หรือ
สาธารณะสถาน

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุม
ชนสามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง การดื่มแอลกอออล์
และห้ามเล่นการพนันใน
งานศพ งานบวชได้ด้วย
ตนเอง
ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง การยิงปืนหรือจุดดอก
ไม้เพลิง ในชุมชน หรือ
สาธารณะสถาน ได้ด้วย
ตนเอง /มีความปลอดภัย

และคนในหมู่บ้านทุกคนจะต้องไม่มีปัสสาวะสีม่วงจากการเสพยาเสพติด

ให้ทุกหมู่บ้านตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.)และทุกตําบลจัดตั้งชุด
เฉพาะกิจตําบลให้มีประสิทธิภาพโดยชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นหัวหน้าชุด ชุดเฉพาะกิจตําบลให้กํานัน เป็นหัวหน้าชุดตําบล
62 ข้อ 66 ผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในฐานะเป็นผู้เสพ
ผู้ค้า ผู้จําหน่าย หรือเคยเสพยาและเข้ารับการบําบัดแล้ว
ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีหน้าทีใ่ ห้คําแนะนําตักเตือนและแจ้งเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
หรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะพิจารณาเห็นสมควร
63 ข้อ 67 ให้งดการแจกจ่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ
ห้ามเล่นการพนันในงานศพ งานบวชและงานสําคัญทางศาสนา
ผู้ใดกระทําผิดให้มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือ
ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร

64 ข้อ 68 ห้ามผู้ใดยิงปืนหรือจุดปะทัดหรือดอกไม้เพลิง
โดยไม่มีเหตุอันควร ในหมู่บ้าน ชุมชนหรือสาธารณะสถาน
ซึ่งราษฎรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตาม
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร หรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

หมู่บ้านมีวิธีหรือมาตรการ
ดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการกํา
หนดข้อห้ามในเรื่อง การงด
แจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และห้ามเล่นการพนันในงาน
ศพ งานบวช/วันสําคัญทาง
ศาสนา
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการกํา
หนดข้อห้ามในเรื่อง การห้าม
ยิงปืนหรือจุดดอกไม้เพลิง ใน
ชุมชน หรือ สาธารณะสถาน

หนาที่ 15 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

65 ข้อ 69 ห้ามผู้ใดขับรถเร็ว ส่งเสียงดัง น่าหวาดเสียวหรือก่อ
ความเดือดร้อนรําคาญหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกับราษฎร
ในหมู่บ้าน
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร
66 ข้อ 70 ผู้ใดดูหมิ่นหรือทําร้าย เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใน
หมู่บ้านจะมีโทษ ว่ากล่าวตักเตือนทําทัณฑ์บนและต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือ
ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร
67 ข้อ 71 ห้ามผู้ประกอบการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรภายใน
เขตชุมชนของหมู่บ้าน หรือ ขุดดิน หรือทําการบรรทุก
ขนดิน วิ่งผ่านในเขตชุมชนของหมู่บ้าน อันก่อให้เกิด
เสียงดังก่อความรําคราญ หรือกีดขวางความสะดวก
ในระหว่างเวลา 18.00-06.00 น.
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน ต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน 1,000 บาท
หรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร
68 ข้อ 72 ห้ามผู้ใดเข้ามาเรี่ยไรในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่
กฎหมายกําหนด หากมีการเรี่ยไรจะต้องแจ้ง กม.หรือผู้ใหญ่บ้าน
ทุกครั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน
หากยังกระทําผิดอีกให้แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
69 ข้อ 73 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้า จําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียน และบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 20
ปีบริบูรณ์หากฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้านและต้องจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจํานวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือ
ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการกํา
หนดข้อห้ามในเรื่อง การห้าม
ขับรถเร็ว ส่งเสียงดัง
น่าหวาดเสียว ก่อความเดือด
ร้อนรําคาญหรืออาจให้เกิด
อันตราย

มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษ ตามธรรมนูญหมู่
บ้านที่กําหนดให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามใน
ข้อตกลงที่กําหนด

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาข้อ
ร้องเรียนในเรื่อง ขับรถเร็ว
ส่งเสียงดัง น่าหวาดเสียว
ก่อความเดือดร้อนรําคาญ

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแก้ปัญหา
เรื่อง การขับรถเร็ว
ส่งเสียงดัง น่าหวาดเสียว
ก่อความเดือดร้อนรําคาญ
ได้ด้วยตนเอง

ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการกํา
หนดข้อห้ามในเรื่อง การดู
หมิ่นหรือทําร้าย เจ้าพนักงาน
กม. ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการกํา
หนดข้อห้ามในเรื่อง การห้าม
ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน อันก่อให้เกิดเสียงดัง
ก่อความรําคาญ หรือกีดขวาง
ความสะดวก

มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษของผู้ฝ่าฝืน ตาม
ธรรมนูญหมู่บ้านที่กําหนด
ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามใน
ข้อตกลงที่กําหนด

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาข้อ

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแก้ปัญหา
เรื่อง การดูหมิ่น/ทําร้าย
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ด้วยตนเอง

มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษของผู้ฝ่าฝืน ตาม
ธรรมนูญหมู่บ้านที่กําหนด
ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประ
ชุมรับฟังและปฏิบัติตามใน
ข้อตกลงที่กําหนด

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาข้อ
ร้องเรียนในเรื่อง การใช้เครื่อง
จักรในเขตชุมชน/หมู่บ้านอัน
เป็นสิ่งกีดขวางความสะดวก
และความรําคาญ

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง การใช้เครื่องจักรใน
เขตชุมชนของหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้ด้วยตนเอง
โดยช่วยกันสอดส่องดูแล

ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
กําหนดข้อห้ามในเรื่อง การ
เรี่ยไรในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามที่กฏหมายกําหนด

มีการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติ
และหากมีการเรี่ยไรจะต้อง
แจ้ง กม.หรือ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกครั้ง

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาข้อ
ร้องเรียนในเรื่อง การเรี่ยไร
โดยผิดกฏหมาย

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง การเรี่ยไรโดยผิด
กฎหมาย ได้ด้วยตนเอง

หมู่บ้าน/ชุมชนมีการกําหนด
ข้อห้ามในเรื่อง การจําหน่าย
สุราให้กับผู้มีอายุต่ํากว่า
20 ปี

มีการประชุมชี้แจง ข้อห้าม
บทลงโทษของผู้ฝ่าฝืน ตาม
ธรรมนูญหมู่บ้านที่กําหนด

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้ามาให้ความร่วมมือทุก
ครอบครัวในการปฏิบัติร่วม
กันในเรื่อง การเรี่ยไรโดยผิด
กฎหมาย
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
และผู้ประกอบการให้ความ
ร่วมมือเข้าประชุมรับฟังและ
ปฏิบัติตามในข้อตกลงที่
กําหนด

หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาข้อ
ร้องเรียนในเรื่อง การจําหน่าย
แอลกอฮอล์โดยผิดกฏหมาย

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่อง การจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้นักเรียน
อายุต่ํากว่า 20 ปี ได้อย่าง
ยั่งยืน

/ทําบันทึกข้อตกลงเป็นหลักฐาน

ข้อมูลผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง

ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ

ทราบ เช่น ให้ความรู้
โทษ พิษ ภัยของสุรา

ร้องเรียนในเรื่อง การดูหมิ่น ทําร้าย

เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่

หนาที่ 16 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

70 ข้อ 74 คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้
มีการมั่วสุมของเด็กเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในร้านเกมส์
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของหมู่บ้าน ชุมชน หรือมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
และกฎหมายบ้านเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความรับ
ผิดชอบของผู้ประกอบการ ร้านเกมส์ ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน หากมีการฝ่าฝืนอีกจะถือ
เป็นการกระทําที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของหมู่บ้าน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน
จํานวนไม่เกิน 1,000 บาท ฯลฯ

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

หมู่บ้าน/ชุมชน มีการมอบ
หมายภารกิจ เรื่องการสอด
ส่องดูแลมิให้มีการมั่วสุมของ
เด็กเยาวชนในร้านเกมส์
ภายในหมู่บ้าน ให้ กม.รับ
ผิดชอบ

มีการจัดทําแผนการออก
ตรวจ ของ กม.เช่น ตรวจ
เดือนละ 4-5 ครั้ง กําหนดวัน
เวลาให้ชัดเจน

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ผู้ประกอบการร้านเกมส์ให้
ความร่วมมือกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กม./ชคบ.

ผู้ประกอบการร้านเกมส์
ปฏิบัติตามที่ กม.แนะนํา
และปัญหากลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุม
ในหมู่บ้านไม่มี

ในหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถ
แก้ปัญหาเรื่อง การมั่วสุม
ของกลุ่มวัยรุ่น ในร้านเกมส์
ได้ด้วยตนเอง

Impact

กม. มีคณะทํางานด้าน
อํานวนการ เพื่อดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
มึคณะกรรมการกองทุนฯ
มีสมุดบัญชีเงินฝากของ
กองทุน

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

คณะกรรมการกองทุนฯ
แสดงรายรับ รายจ่าย
ในทุกกิจกรรมที่ระดมทุน/
รายงานให้สมาชิกทราบ
ในคราวประชุมประจํา
เดือนของหมู่บ้าน

ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมระดม/
บริจาคทุกครั้ง งานบวช
งานศพ

หมวดที่ 9 ว่าด้วยดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง
71 ข้อ 75 ให้คณะทํางานด้านอํานวยการ เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบหลักในหมวดนี้

72 ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทําการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเองใน
ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นเงินกองทุนสําหรับใช้จ่ายในการ
พัฒนาหมู่บ้านและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้กําหนดขึ้นโดยมติหรือความ
เห็นชอบของหัวหน้าทุกครอบครัว
73 ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(1) เงินบริจาคหรือเงินรายได้ ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
การระดมทุนของประชาชนในหมู่บ้าน ทุกครอบครัวเช่น
ผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมการทําบุญตามประเพณีหมู่บ้าน
เช่น โฎนตา วันสําคัญของคนไทย เช่น วันพ่อ วันแม่
การจัดผ้าป่าข้าวเปลือกประจําปี ฯลฯ
(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจาก
ผู้มีจิตศรัทธา(เงินบริจาคหน้าเมรุเผาศพ ฯลฯ)

มีการจัดตั้งกองทุนพึ่งพา
ตนเอง (กองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้าน)

มีระเบียบกองทุนฯ

คณะกรรมการกองทุนฯ
มีการกําหนดที่มาของเงิน
รายได้กองทุนฯ

จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงิน
ทุนหรือหารายได้เพิ่มให้
กองทุนฯ เช่นผ้าป่า การรับ
บริจาค เงินจากทําบุญ เงิน
จากดอกผลอื่นๆ ฯลฯ

คณะกรรมการกองทุนฯ
มีการเก็บรักษาเงินและนํา
เงินฝากไว้ในบัญชีธนาคาร
ของกองทุนฯ

และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
มีบัญชีรายชื่อสมาชิก
กองทุนฯครบทุกครอบครัว

หนาที่ 17 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

74 (3) เงินจัดสรรจากผลกําไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
กองทุนฯ องค์กรทางการเงินภายในหมู่บ้าน ตามอัตรา
จํานวนที่กลุ่ม กองทุนฯ องค์กรทางการเงินได้กําหนดไว้
(4) เงินรายได้จากการจําหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
จากทรัพย์สินของหมู่บ้าน
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) เงินอื่น ๆ
75 (5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้ ค่าธรรมเนียม
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้กําหนดไว้

76 ข้อ 78 เงินกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมา
จากรายได้ประเภทใดๆ แต่ละครั้ง จะต้องจัดแบ่งไว้เป็น
เงินสะสม หรือเงินทุนสํารองของหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของรายได้ที่ได้มาในแต่ละครั้งส่วนการใช้จ่าย
จากเงินสะสม หรือเงินทุนสํารอง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้กําหนด

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

ในหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพ
กลุ่มการเงินหรือส่วนราช
การ/อปท.ที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือกองทุนฯ
ในหมู่บ้าน

กม.ร่วมกับคณะกรรมการ
กองทุนฯ ประสานกองทุนฯ
หรือแหล่งทุนเพื่อให้
มีการจัดสรรผลกําไร/
งบประมาณเข้ากองทุนฯ

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มกองทุน
ภายในหมู่บ้านมีการแบ่ง
ปันผลกําไร สนับสนุน
กองทุนฯ หมู่บ้าน ทั้งนี้
ตามระเบียบของกลุ่ม/
กองทุนฯ

หมู่บ้านมีการจัดทํา
แผนงานหรือโครงการ เพื่อ
ขอรับเงินสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ หรืออปท.
เป็นประจําทุกปี

หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน
เงินจากส่วนราชการหรือ
อปท.เพื่อส่งเสริมต่อยอด
ขยายผลกองทุนฯ

กม.ได้ประกาศชี้แจงเงินค่า
ปรับไหม/ค่าธรรมเนียม
ตามธรรมนูญหมู่บ้านฯ ให้
ประชาชนทราบ
กม.มีการชี้แจงเรื่องการจัด
แบ่งรายได้ให้ประชาชนและ
กลุ่มการเงินในหมู่บ้านทราบ

กม.มีการบังคับใช้หรือ
เรียกค่าปรับไหมหรือค่า
ธรรมเนียม อื่นๆ ของ
หมู่บ้านอยู่เสมอ
เมื่อมีเงินรายได้/ดอกผลจาก
กิจกรรมส่วนรวมในหมู่บ้าน
มีการกําหนดให้แบ่งเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
รายได้เก็บสะสมหรือสมทบ
เข้ากองทุนฯ

หากมีการปรับหรือมีเก็บ
ค่าธรรมเนียมมีการนําเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ

เมื่อกม.มีมติปรับไหมหรือ
เก็บค่าธรรมเนียม คู่กรณีมี
การยอมรับและปฏิบัติตาม

ประชาชนตระหนักถึงการ

สมาชิก/ผู้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เห็นด้วย
และยินยอมให้แบ่งเงิน
เข้ากองทุนฯ กลางพัฒนา
หมู่บ้าน

กม./คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมีการจัดทําบัญชี
รับ-จ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
และประกาศให้ทราบทั่วกัน
เมื่อมีการรับหรือใช้จ่ายเงิน

ปฏิบัติตามระเบียบและการเฝ้า

ระวังไม่ให้เกิดการกระทําผิด/

เสียเงินค่าปรับไหมมากขึ้น
กม. และหน่วยงานราชการ
มีการเข้ามาตรวจสอบความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนฯ

หมวดที่ 10 ว่าด้วยดีที่ 9 การสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)/ชุมชนเมือง
ด้านกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการคุ้มบ้าน
77 ข้อ 79 ให้คณะทํางานด้านอํานวยการเป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบหลักในด้านนี้

กม. มีคณะทํางานด้าน
อํานวนการ เพื่อดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

78 ข้อ 80 ให้หมู่บ้านทําการแบ่งคุ้มบ้าน ตามลักษณะภูมิ
ประเทศ ประเพณีวัฒนธรรม หรือเครือญาติ ตามขนาด
และจํานวนที่มีความเหมาะสมแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละ
คุ้มบ้านต้องคัดเลือกประธานคุ้มบ้าน 1 คน และ
คณะกรรมการคุ้มบ้านฝ่ายต่างๆตามความเหมาะสมและจําเป็น

หมู่บ้านมีการแบ่งคุ้มบ้าน
พร้อมมีหัวหน้าคุ้มและ
คณะกรรมการคุ้มบ้าน(กคบ.)

มีการจัดทําแผนที่แบ่งเขต
หรือป้ายคุ้มบ้าน และป้าย
ประกาศหรือผังโครงสร้าง
คณะกรรมการคุมบ้าน(กคบ.)

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
คณะกรรมการคุ้มบ้าน
การดําเนินกิจกรรมของคุ้ม
มีคณะทํางานฝ่ายต่างๆ
บ้านได้รับการหนุนนําและ
ครบถ้วนหรือตามความ
ขับเคลื่อนโดย กคบ.
จําเป็นและเหมาะสม
อย่างเข้มแข็ง

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน

และคณะทํางาน รับผิดชอบ
และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
ประชาชนทุกหลังคาเรือน
ในคุ้มบ้านให้ความสําคัญ
และร่วมมือดําเนินการกับ
กคบ. เป็นประจํา

หนาที่ 18 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

79 ข้อ 81 ให้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน
คณะกรรมการคุ้มบ้าน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
โดยจัดให้มีที่ทําการคณะกรรมการหมู่บ้าน และที่ทํา
การคณะกรรมการคุ้มบ้าน ตามความเหมาะสม

หมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้าน(กม.) อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็นปัจจุบัน

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านโดยนายอําเภอ
พร้อมมีการจัดทําป้ายประกาศ
หรือผังโครงสร้าง กม.

มีบัตรประจําตัว กม. / กคบ.
ที่มีคําสั่งแต่งตั้งทุกคน

มีที่ทําการคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (ที่ทําการ กม.)
เช่น ตั้งอยู่ศาลากลางบ้าน
หรือในที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน

มีที่ทําการคณะกรรมการ
คุ้มบ้าน(ที่ทําการ กคบ.)
เช่น ตั้งอยู่ศาลา/อาคาร
ในคุ้ม หรือบ้านหัวหน้าคุ้ม

80 ข้อ 81/1 ให้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายเด็กและ
เยาชน (กม.น้อย) เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม เป็น กม.
คู่ขนาน ในการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อให้สามารถรับช่วงการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบทายาท)
ในการจัดตั้ง กม. น้อย ให้ผู้ใหญ่บ้านออกคําสั่งแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการหมู่บ้านและให้มี
พิธีปฏิญาณตน รับหน้าที่ตามบัญญัติธรรมนูญหมู่บ้าน
81 ข้อ 82 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน แต่งตั้งปลัดหมู่บ้านขึ้นมาหนึ่งคน
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือ
งานด้านธุรการของคณะกรรมการหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
82 ข้อ 83 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน คณะกรรมการ
คุ้มบ้าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กําหนดหรือตามที่นายอําเภอ
มอบหมาย หรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และมีหน้าที่ดําเนินการจัดประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน
อย่างสม่ําเสมอ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร
ในหมู่บ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้า อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551 ฯลฯ
83 ข้อ 84 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทํารายงานการประชุม
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายและ
การบังคับใช้หรือการยืนยันในการดําเนินการในด้านต่างๆ
และนําสรุปรายงานการประชุม ผลการดําเนินงานและภาพ
ถ่าย(ถ้ามี)เสนอที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านในคราวต่อไป

หมู่บ้านได้ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ กม.

มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเด็ก
และเยาวชนเพื่อเป็นคณะ
กรรมการฝ่ายเยาวชน หรือ
กม.น้อย เรียบร้อยแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายเด็กและ
เยาวชน (กม.น้อย) คู่ขนาน
กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
เรียบร้อยแล้ว

กม.และ กม.น้อย ร่วมกัน
ปฏิบัติภารกิจ โดยมีการมอบ
หมายให้ กม.น้อยรับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมอยู่เสมอ

เด็กและเยาวชนให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
และมีความต้องการพัฒนา
หมู่บ้านตนเองให้ดีขึ้น

หมู่บ้านมีปลัดหมู่บ้าน
เพื่อช่วยเหลืองานธุรการ หรือ
งานอื่นๆ ตามที่ กม.มอบหมาย
กม. หัวหน้าคุ้มบ้านและ กคบ.
รู้จักบทบาทหน้าที่และปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

มีการประชุมคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น
ปลัดหมู่บ้าน (ปบ.) แล้ว
มีการประชุม กม. และ กคบ.
อยู่เสมอ และปกิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ที่กําหนด

นายอําเภอได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
และมีบัตรประจําตัวปลัด
หมู่บ้านให้แล้ว
การประชุม กม.และ กคบ.
มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ
องค์ประชุมทุกครั้งและ
กรรมการแต่ละคนให้ความ
สําคัญและร่วมประชุมอย่าง
สม่ําเสมอ

ปลัดหมู่บ้าน สามารถทํา
หน้าที่งานธุรการต่างๆ ตามที่
กม.มอบหมายได้เป็นอย่างดี
กม.และ กคบ.นําข้อราชการ

ปลัดหมู่บ้านได้รับการพัฒนา
อบรม และได้รับการส่งเสริม

ในการประชุม กม.จัดให้มี
บันทึกรายงานการประชุม

มีการมอบหมายให้คณะทํางาน
ด้านอํานวยการและปลัด
หมู่บ้านจดบันทึกรายงาน
การประชุม

มีสําเนาบันทึกรายงาน
การประชุมทุกครั้ง เช่น
การประชุมประจําเดือน
การประชุมประชาคม เป็นต้น

กม.และประชาชน ถือปฏิบัติ
บันทึกรายงานการประชุม
และใช้เป็นหลักฐานเพื่อ
ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ

หรือกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

มาร่วมปรึกษาหารือ และ
มอบหมาย/แบ่งมอบภารกิจ
เพื่อดําเนินการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นประจํา

ให้ทําหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนทุกหลังคาเรือน
ทุกคุ้มบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะ แก้ไข
พัฒนา และทํากิจกรรม
ร่วมกันกับ กม. และ กคบ.
อย่างต่อเนื่อง

มีการรายงานผลตามการ
ดําเนินการตามมติหรือ
ข้อสั่งการในที่ประชุมครั้ง
ต่อมาเพื่อทบทวนและติด
ตาม

หนาที่ 19 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน
Input

84 ข้อ 85 คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน และคณะกรรมการ
คุ้มบ้าน มีหน้าที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมีหน้าที่จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และจัดทําระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนต่างๆ
ที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนําเงินเข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง
85 ข้อ 86 คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องบูรณาการหรือประสานงานกับ
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด องค์กร ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการ
พัฒนาหมู่บ้านและส่งต่อปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหรือดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน
แม้จะได้มอบหมายให้คณะทํางานด้านต่างๆ หรือคณะกรรมการ
คุ้มบ้านหรือบุคคลใดดําเนินการในเรื่องใดให้ถือว่าคณะกรรมการ
หมู่บ้านยังคงต้องร่วมรับผิดชอบดําเนินการร่วมกันทุกฝ่ายหรือทุกด้าน
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
86 ข้อ 87 ให้จัดทําข้อมูลทางการปกครองและจัดทําป้ายประกาศ
เช่น แผนที่เขตการปกครอง แผนผังครัวเรือนและสถานที่
ประวัติหมู่บ้าน บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บุคคลที่เป็นผู้นํา หมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานหรือบุคคลที่จําเป็นหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

กม.และ กคบ. มีการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ
รายได้และด้านการเงินของ
หมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
ทําหน้าที่เป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการและประสาน
งานกับทุกฝ่ายในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน

(2) 0.2 คะแนน
Process
กม.และ กคบ. สนับสนุนความรู้

แก่ประชาชนในการส่งเสริม
อาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล
และวางระเบียบค่าธรรมเนียม
เข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง
กม. มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือ
ปัญหาความต้องการภายใน
หมู่บ้านและประสานกับส่วน
ราชการ อปท. โรงเรียน วัด
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อ
เสนอแนะ ขอความช่วยเหลือ

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Output

Outcome

Impact

ทุกครอบครัวมีการพัฒนา
อาชีพและรายได้ มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล
และปฏิบัติตามระเบียบการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
มีการจดบันทึกหลักฐาน
การประสานขอความช่วย
เหลือ เช่น หนังสือโต้ตอบกัน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ

ในภาพรวมของหมู่บ้าน
มีการพัฒนาด้านอาชีพและ
รายได้ของแต่ละครอบครัว
ในทิศทางที่ดีขึ้น

มีการรวมกลุ่มอาชีพรายได้
และทํากิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่ กม. ได้ทําการ
ประสานงานหรือบูรณาการ
ให้ความร่วมมือและรับเรื่อง
เพื่อให้การสนับสนุนตาม
อํานาจหน้าที่ หรือได้ร่วม
ดําเนินการกับหมู่บ้าน
อย่างดียิ่ง

ประชาชนในหมู่บ้านให้
ความร่วมมือกับ กม.
ในการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกับส่วนราชการ อปท.
โรงเรียน วัด องค์กรฯลฯ
ทุกครั้งและต่อเนื่อง

มีการดูแลรักษาให้สภาพดี
หรือมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ

หรือดําเนินการให้เกิดประโยชน์

แก่หมู่บ้านและประชาชน

หมู่บ้านมีฐานข้อมูลทาง
การปกครองหมู่บ้าน

มีการจัดทําผังหมู่บ้านหรือ
แผนที่เขตการปกครอง แผน
ผังครัวเรือน ประวัติหมู่บ้าน
ข้อมูลผู้นํา หน่วยงานและ
หมายเลขโทรศัพท์

ผังข้อมูลต่างๆ มีติดไว้ ณ

ส่วนราชการ กม.และประชาชน

ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หรือ ศาลา
กลางบ้าน หรือ ที่ทําการ กม.

ได้รับประโยชน์จากข้อมูล
เช่น นําไปวางแผน หรือการ
ประกอบการพิจารณาในการ

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
มีการจัดทําและจัด
มีการนําข้อมูลไปใช้ใน
หมวดหมู่ข้อมูลที่จําเป็น
การจัดทําแผนหรือเสนอ
ในแต่ละด้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หรือที่เหมาะสม

ประชุมต่างๆ และการติดต่อสื่อสาร

ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
87 ข้อ 88 ให้คณะทํางานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้

กม. มีคณะทํางานด้าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อ
ดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

88 ข้อ 89 ให้หมู่บ้านจัดทําระบบฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ (Data Base – MIS) ให้ครบถ้วน ทั้งในอดีต
ปัจจุบันและอนาคต

ทุกๆ ปี หมู่บ้านมีการ
ประชุมและสํารวจข้อมูล
เช่น ประชากร หลังคาเรือน
ฯลฯ หรือทําตาม จปฐ.

ผู้ใหญ่บ้าน และกม.มีการ
จัดทําข้อมูลพื้นฐานของ
หมู่บ้านที่จําเป็นไว้อยู่เสมอ

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน

และคณะทํางาน รับผิดชอบ
และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
มีการทบทวน ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ

หนาที่ 20 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

89 ข้อ 90 ให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งแผนระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ให้ดําเนินการจัดทําแผนตามความต้องการและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่างแท้จริง
โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านมีหน้าที่สนับสนุนการจัดแผน
พัฒนาพัฒนาหมู่บ้านและให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
หัวหน้าคุ้มบ้าน คณะกรรมการคุ้มบ้าน มีหน้าที่ประสาน
งานในการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินการตามแผน
90 ข้อ 91 ให้คณะทํางานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประสาน
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการขับเคลื่อนและมีการดําเนินการ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
รวมทั้งมีการทบทวนแก้ไขและเสนอแผนในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้านต้องนํา
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านไปบรรจุในแผนฯ
3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) 0.2 คะแนน

Input

Process

หมู่บ้านมีการจัดทําแผน
พัฒนาชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน
สันติสุข ๙ ดี

ในทุกๆ ปี หรือแต่ละห้วง
มีการประชุมรับข้อเสนอ
ความต้องการของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน

หมู่บ้านมีการติดตามหรือ
ประสานหน่วยงานราชการ
อปท. ในการขอความร่วมมือ
ในการดําเนินการตามแผน

กม. ได้มอบหมายคณะทํางาน
หรือบุคคลตัวแทน ไปประสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
มอบ ส.อปท. ประสาน อปท.

(3) 0.2 คะแนน
Output

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Outcome

Impact

มีแผนฯ หมู่บ้าน ประจํา
ปี พ.ศ.....นั้นๆ
และส่งให้อําเภอ อปท. ฯลฯ
เพื่อพิจารณานําไปดําเนินการ
และบรรจุไว้ในแผนของแต่ละ
หน่วยงานนั้นๆ

กิจกรรม แผนงาน โครงการ
หรือข้อเสนอในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ได้รับการดําเนินการ
และสนับสนุนจากอําเภอ
ส่วนราชการ อปท.ฯลฯ
ในการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและพัฒนาหมู่บ้าน

หมู่บ้านมีแผน 3 ระยะ
ระยะสั้น (แผนประจําปี)
ระยะกลาง (แผน 3-5 ปี)
ระยะยาว (แผน 10 ปี)

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ได้รับการบรรจุไว้ในแผน
พัฒนาอําเภอ/อปท. หรือ
มอบคณะทํางานด้านอํานวยการ หน่วยงานราชการ ฯลฯ
ประสานอําเภอ เป็นต้น

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
โดยเฉพาะแผนงานฯ ที่จําเป็น
เร่งด่วน ได้รับการดําเนินการ
แก้ไขและสนองความต้องการ
ของประชาชน

ตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับมอบ
หมายในการประสานแผน
มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีสัมพัธภาพที่ดีกับหน่วยงาน

ต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อ
แผนพัฒนาหมู่บ้านได้ใน
อนาคต

ด้านการอํานวยความเป็นธรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน)
91 ข้อ 92 ให้คณะทํางานด้านการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้

กม. มีคณะทํางานด้าน
ปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย เพื่อดําเนินภารกิจ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

92 ข้อ 93 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน ณ ที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่ที่เห็นสมควร
93 ข้อ 94 ศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน มีหน้าที่
(1) เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททั้งความแพ่ง
ทุกประเภทหรือความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้
พร้อมจัดทําบันทึก เอกสารรวมทั้งการรายงานตามระเบียบ
กําหนดโดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า

หมู่บ้านมีศูนย์ดํารง
ธรรมหมู่บ้าน
หมู่บ้านมีการเตรียมการและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งของประชาชน

มีป้ายและสถานที่ตั้งศูนย์
ดํารงธรรมหมู่บ้าน
มีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม
หมู่บ้าน (ศดม.) โดยมีคณะ
กรรมการหมู่บ้าน(กม.) เป็นผู้
รับผิดชอบในการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพพิพาท ตาม

ด้วยการปฏิบัติงานประนอมข้อพิพาทของ กม. ปี 2530

อํานาจหน้าที่

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
มีคู่มือ/เอกสารปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน
มีสถานที่ตั้งหรือห้องปฏิบัติการ หากเกิดข้อพิพาททางแพ่ง
ศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน และ หรือความผิดอาญาอันยอม
ความได้ ศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน
มีป้ายศูนย์
โดย กม. ได้ดํานินการไกล่เกลี่ย

ประนอมข้อพิพาทได้ตาม
ระเบียบกําหนดเป็นอย่างดี

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน

และคณะทํางาน รับผิดชอบ
และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
หมู่บ้านมีความสงบเรียบ
ร้อย ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กม.ให้ความรู้และสร้างความ

เข้าใจแก่ประชาชน ทําให้
ไม่มีเหตุที่ต้องไกล่เกลี่ย
หรือ หากมี กม.สามารถ
ประนอมข้อพิพาทได้ทุกครั้ง

หนาที่ 21 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

94 (2) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรในหมู่บ้าน
ทําการแนะนําแก้ไข รวมทั้งประสานหรือรายงานหน่วย
งานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

กม. ให้ความสําคัญกับการรับ

กม. จัดให้มีระบบการรับเรื่อง
ราวร้องทุกข์ของประชาชน
ผ่านศูนย์ดํารงธรรมหมู่บ้าน

ทุกครอบครัวมีความเข้าใจ
และรู้จักช่องทางการร้องทุกข์
ผ่าน ศดม. เพื่อให้ กม. เป็น
ผู้ช่วยเหลือดําเนินการ

มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะทํางานที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

มีคําสั่งจากนายอําเภอ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ทํางานด้านนี้รับผิดชอบ
และคณะทํางานด้านนี้
มีการขับเคลือ่ นและมีผล
สําเร็จเกิดประโยขน์ในหมู่บ้าน
มีบัญชีการลงลายมือชื่อผู้เข้า หมู่บ้านได้กําหนดทิศทางหรือ
ร่วมประชุม และมีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ หรือห้ามดําเนิน
รายงานการประชุมทุกครั้ง
การต่างๆ เป็นไปในทิศทาง

ประธาน/หัวหน้าคณะทํางาน
และคณะทํางาน รับผิดชอบ

เดียวกัน ประชาชนยอมรับและ

ใช้เหตุและผลในการประชุม
และการดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

อันมีเหตุสมควรไปดําเนินการ
แก้ไขหรือประสานงาน

Output

(4) 0.2 คะแนน

รวม

Outcome

Impact

หากมีข้อร้องเรียนร้องทุกข์
กม. ได้แนะนํา หรือประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับการแก้ไข (หากไม่มีข้อ
ร้องเรียน ให้ถือว่าผ่าน)

กม. มีการให้คําแนะนํา
และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน เพื่อช่วยเหลือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อยู่เสมอ

ด้านการประชาคมหมู่บ้าน
95 ข้อ 95 ให้คณะทํางานด้านอํานวยการ เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบหลักในด้านนี้

96 ข้อ 96 การใดที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือเป็น
กรณีที่มีผลกระทบต่อราษฎรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน หรือเป็น
กรณีที่ต้องใช้บังคับเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามหรือการใดที่มีผู้เห็นสมควรยกขึ้นหารือกับคน
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน หรือการใดที่ทางราชการสั่งให้นําเข้า
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการหมู่บ้านนํา
เรื่องนั้นๆเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
มติหรือความเห็นของที่ประชุมต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบคําสั่งของทางราชการ และให้มีสภาพบังคับให้
ทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมในเรื่องนั้น
97 ข้อ 97 การประชุมประชาคมทุกครั้งต้องมีหัวหน้า
ครอบครัวหรือผู้แทนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปครัวเรือนละ
1 คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนครัว
เรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน หากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบตาม
กําหนดไว้ในข้อนี้ให้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมและห้าม
ดําเนินการประชุมหรือในขณะที่กําลังประชุมกัน
หากมีผู้ออกจากที่ประชุมไปจนเหลือไม่ครบองค์ประชุม
ก็ให้การประชุมในขณะนั้นจําเป็นต้องยุติลง มติที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ให้ถือตามเสียงข้างมากของที่ประชุม
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้มีการทบทวนและหารือใหม่ร่วม
กันเพื่อหาข้อสรุปเหมาะสมและจัดให้มีการลงมติอีกครั้ง

กม. มีคณะทํางานด้าน
อํานวนการ เพื่อดําเนินภารกิจ

หมู่บ้านมีการประชุมประชาคม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ขอมติจากประชาชนในเรื่องที่
สําคัญและกฎหมายกําหนด
อยู่เสมอ

ผู้ใหญ่บ้าน มีการเชิญประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุม
กําหนด โดยเปิดโอกาสให้มี
การแสดงความคิดเห็นและ
ลงมติทุกครั้ง

ก่อนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ทุกครอบครัว

เพื่อเป็นหลักฐานการนับองค์
ประชุม โดยตัวแทนแต่ละ
ครัวเรือนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป

ทราบเพื่อเข้าร่วมประชุม

ปฏิบัติตาม

มีการจัดทําบันทึกรายงานการ
ประชุม

และดําเนินภารกิจอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
กม. กคบ.และประชาชน
ยึดถือหลักประชาธิปไตย
ยอมรับเสียงข้างมาก และ
รับฟังหรือเคารพเสียงข้างน้อย

การประชุมสําเร็จลุล่วงไปตาม ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม
วาระการประชุม และการ
ในการแสดงความคิดเห็น
ลงมติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสนอแนะ ให้ข้อมูล และ
ตามระบอบประชาธิปไตย
ได้รับเกียรติในการแสดง
ความคิดเห็น

หนาที่ 22 จาก 22

ที่

ธรรมนูญหมู่บ้านฯ

คะแนนวัดผลการดําเนินการ 5 ระดับ (ให้ทําเครื่องหมาย / และ X หน้าช่องกิจกรรม)
(1) 0.2 คะแนน

98 ข้อ 98 ในการประชุมประชาคมทุกครั้งเพื่อให้การปรึกษา
หารือเป็นไปด้วยความรอบคอบและป้องกันปัญหาหรือ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงให้ที่ประชุมเลือกบุคคลที่เห็น
สมควรจํานวน 5-7 คน เพื่อทําหน้าที่ฝ่ายค้านในที่ประชุม
โดยให้มีหน้าที่คัดค้านทุกเรื่องที่ปรึกษาหารือพร้อมให้เสนอ
แนวทางแก้ไขและให้ร่วมรับผิดชอบร่วมปฏิบัติด้วย
99 ข้อ 99 ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน กรณีไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือก
บุคคลที่เห็นสมควรทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และ
ให้ปลัดหมู่บ้านเป็นเลขานุการของที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน โดยมีหน้าที่แจ้งเชิญผู้เข้าประชุม จัดทําระเบียบ
วาระหรือหัวข้อในการประชุมจัดทําเอกสารให้ผู้เข้าประชุม
ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุมและงานธุรการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
100 ใช้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการรายกรณี B CM Model
(Buriram Case Management Model)
มาสู่การปฏิบัติในหมู่บ้าน

รวม

(2) 0.2 คะแนน

(3) 0.2 คะแนน

(4) 0.2 คะแนน

รวม
(5) 0.2 คะแนน

Input

Process

Output

Outcome

Impact

ในการประชุมในหมู่บ้าน
ได้มีการแต่งตั้งฝ่ายค้าน
เพื่อทําหน้าที่เสนอแนะและ
ตรวจสอบ

ก่อนประชุมให้มีการเสนอชื่อ
และคัดเลือกผู้จะเป็นฝ่ายค้าน
5-7 คน

การดําเนินการกิจกรรมต่างๆ
มีความละเอียดรอบครอบ
ยิ่งขึ้น จากข้อเสนอของฝ่าย
ที่เป็นประโยชน์

การค้านของฝ่ายค้านเป็น
ประโยขน์ เพื่อพัฒนา
ไม่ได้ค้านเอามัน
แต่ต้องช่วยกันทําให้ดีขึ้น

ผู้ใหญ่บ้านให้ความ
สําคัญและเป็นประธาน
ที่ประชุมทุกครั้ง
(เว้นมีเหตุจําเป็น)

กรณีผู้ใหญ่บ้านไม่
สามารถเป็นประธาน
การประชุม ได้มีการมอบ
หมายหรือเลือกประธาน
ที่ประชุมทุกครั้ง

ฝ่ายค้านทําหน้าที่ตาม
ระเบียบวาระ การประชุม
เพื่อเสนอแนะ คัดค้าน หรือ
ให้เหตุผลเมื่อได้รับโอกาส
หรือตามที่ประธานที่ประชุม
พิจารณา
ปลัดหมู่บ้านทําหน้า
ที่ช่วยเหลืองาน ด้าน
เลขานุการจัดการ
ประชุม

มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนระเบียบวาระ
การประชุม และมีการ
จดรายงานการประชุม

มีการดําเนินการตามมติ
ที่ประชุม และติดตาม
รายงานผลการดําเนินการ
ในการประชุมครั้งต่อไป

กม.และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความร่วม
มือกันในการบริหาร
และพัฒนาหมู่บ้าน
ด้วย B-CM Model

ในการดําเนินกิจกรรม
กม. ได้ใช้หลักการตาม
ธรรมนูญข้อ 26 มาเป็น
แนวทาง(4 คําถามสร้าง
สันติสุข)

มีการจัดทําแผนชีวิตครัว
เรือน (Family Plan)
เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ครอบ
ครัวพิเศษ เช่น มีผู้ติดยาฯ
มีผู้พิการ/คนชรา เป็นต้น
หรือใช้แบบการขับเคลื่อน
ธรรมนูญหมู่บ้านฯ (ธนบ.1)
หรือตาราง 15 ช่อง

กม. ใช้วิธีการทํางาน
แบบมีส่วนร่วม พร้อม
ทํางานแบบมีหลักการ
(วีธีการ/ระเบียบ/วิชาการ)
เพื่อความถูกต้องและเกิด
ผลสัมฤทธิ์

ในแต่ละกิจกรรมที่ทํามีการ
กําหนดเป้าหมายสูงสุด
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
และวิธีดําเนินการ(กิจกรรม
ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)

