




         
ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด 
ด้วยตัวแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรรำยกรณี 

B - CM Model : Buriram Case Management Model 
วันที่  ๒๐ – ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชมุโกวิทเชื่อมกลำง อำคำรนวัตปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
-------------------- 

 
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. -   ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. -   กล่าวรายงาน 
       โดย หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (นายนพดล ไพฑูรย)์ 
เวลา  ๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐  น. -   กล่าวเปิดการอบรม และมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
       โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี  ศรีหะไตร) 
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. -   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๐.๑๕ –  ๑๒.๐๐  น. -   บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ด้วยตัวแบบระบบการ 

   บริหารจัดการรายกรณี B - CM Model : Buriram Case  
   Management Model” โดย ดร. พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง และคณะ 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๓๐  น. -   บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ด้วยตัวแบบระบบการ 

   บริหารจัดการรายกรณี B - CM Model : Buriram Case  
   Management Model” โดย ดร. พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง และคณะ (ต่อ) 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น. -   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา  ๑๔.๔๕ –  ๑๗.๓๐  น. -   บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ด้วยตัวแบบระบบการ 

   บริหารจัดการรายกรณี B - CM Model : Buriram Case  
   Management Model” โดย ดร. พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง และคณะ (ต่อ) 

เวลา  ๑๗.๓๐  น.  -   ปิดการอบรม 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 





Burirum case Management

!"#$%&'()*+&,-(!."/0%1+2%'() !34'()
55'!116$)7'()2(893+''():57 BCM

1. !"#$%&$'()*+,-.()/-( BCM !0$1,23*+,1456 7+,)$1, *8-.($1,
(($9::9%48;<017+,)$1,9%4$1,=;>$1,,1?$,@A

2. *83./B,4C3DE3F18$1,*"-.()7?)7+,)$1, $;:9G0?HDEI1CJ,6$1,8;<01
=;)52;>8;D%H) 2558-2561 CKL$1,BM3:;J3

3. GC10*+,-.()/-( Scenario planning 

,Benchmarking,RBM ,BSC,PDCAS

4. G02$$1,J3>J1/+21/$#1250#1 9%4$1,B,4*/30G%7+,)$1,!5#*BN 0
CL2050O. )!0$1,(($9::9%48;<017+,)$1,

2

:+;"25"'()*+&,-(!."/0%1+2%'() !34'()
55'!116$)7'()2(893+''():57 BCM

1. 9G0?HDEI1CJ,6$1,8;<01CP10;$)10=;)52;>:H,A,;/?CKL$1,BM3:;J3 

        9%4DP1+21/*'#1!=$;: BCM  Scenario planning 

,Benchmarking,RBM ,BSC,PDCAS

2. >P1*030$1,23*+,14567+,)$1,J1/';Q0J(0 BCM

3. =;>DP17+,),L1)7+,)$1, ( Project Blueprint)

4. =;>DP19G0BM3:;J3$1,7+,)$1,

5. $P150>,KB9::$1,J3>J1/+21/$#1250#1 9%4$1,B,4*/30G%7+,)$1, 

3

!"#$$%&'()*!+,-$./0!123/4-567,8'

!.)9**6:(4,;17,:6 

<1&6<=> <,07?85@"*'8:/01:/.?A6: BCM4:$7,?1B/?CD:"*'

!E/FG1-@.*!.23'

8:/0!$)*' .*!.23'
1.1 !$)*' .*!.23'()**0H/

1.1.1 1:/3)6I6,J:<">'"*'46!*'

1.1.2 $21:/<"&'"?656"K0=29":"*'46!*'<"#'</'

1.1.3 $2(%KL//$<,0BMDD:

1.2 !BN:7$:3O;'O%P()**0H/ 
“!$)*' 4>*'!BQ6!$)*'<7&'(8:$O?64- O'IO%"”

1.3 BM@@?3(8:$OJ:!/#@()**0H/ 
1.3.1 (6P2

1.3.2 $2BMDD:

1.3.3 /:3HP>O$P%,

1.3.4 O%"R:.<"#'</'

1.3.5 O-9'<8P,>*$O$I;/KS

1.3.5.1 =:'O?'($

1.3.5.2 =:'L//$C:4-

1.3.5.3 =29$6%F3SO/>:'"TU6
5

2.BCM – Model

Burirum Case Management Model

2.1 BCM - Model ()**0H/

“V$!P,I%/2/?$3S561:/I/-7:/@?P1://:31/K2”

2.2 7,?11:/OJ:(?D"*' BCM - Model 

 2.2.1 *L-FG:6@-4!.)9*C:4- <W&6P-6!1-P <,0,;17,:656*6:(4 (/0!I-PR:356)

2.2.2 1J:76P!BN:7$:3O;'O%P (Ultimate Goal) 

2.2.3 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ (Key Successes Factor - KSF)
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2.BCM – Model

Burirum Case Management Model

2.2.3 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ (Key Successes Factor - KSF)

2.2.3.1 Scenario Planning (1:/O/>:'R:.</'I?6P:,5@)

2.2.3.1.1 R:.<7&'(8:$=/'(%K(&:56*P24

2.2.3.1.2 R:.<7&'(8:$!BQ6@/-'56BM@@%I?6

2.2.3.1.3 R:.<7&'(8:$!BQ6@/-'56*6:(4 7:1H$&$21:/<1>H"

    BM@@%I?6 ( (8:$!O293')

2.2.3.1.4 R:.<7&'(8:$78?'56*6:(4
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$ : 1:/+:3R:.<7&'(8:$78?'  

(Scenario Planning)

X

R:.*P24

Y

R:.BM@@%I?6

(J:*L-I:3

1:/+:3R:.O0=>*6(8:$!BQ6@/-'"*'O-9'=29P2=29O%P=29!(3!1-P"TU656*P24 

VP3!BQ61:/8-!(/:07S!.)9*7:@%P<"#'7/)*BM@@?3OJ:(?D*?6=/'(%K(&:=29

=J:57>!1-PO-9'=29P2=29O%P56*P24 !C&6 1/K21:/<1>H"BMD7:3:!O.4-P  

R:.*P24=29!BQ6@%P<"#'7/)*BM@@?3OJ:(?D=29=J:57>H$&!1-PBMD7:3:!O.4-P  

()* 

(X) (6567$;&I>:63TP$?96567,?1(J:O*6=:'E:O6:<,0!1/'1,?84&*

I:B

(Y) !P#1<,0!3:8C6!C)9*ZM'(J:O?9'O*6"*'W;>57D&

(J:*L-I:3

1:/+:3R:.O0=>*6(8:$!BQ6@/-'"*'O-9'=29H$&P2=29!1-P"TU656BM@@%I?6

!$)9*!=23I1?I*P24 VP3!BQ61:/8-!(/:07S!.)9*7:@%P*&*67/)**%BO//(=29

=J:57>!1-P1:/!B,2936<B,'=29H$&P27/)*4-P,I@:1*P24 !C&6 1/K21:/

<1>H"BMD7:3:!O.4-P R:.BM@@%I?6=29!BQ6@%P*&*67/)*O:!74%"*'

BMD7:/*%BO//(=29=J:57>!1-PBMD7:3:!O.4-P  ()* 

(X) (6!">:H$&[T'7,?1L//$ ":P1:/B\-I?4-*3&:'/;>@/-' ":PO4-H$&3TP

7,?1L//$561:/5C>C28-4

(Y) !P#1<,0!3:8C64-P1:/5C>C28-44:$3%(O$?3 .]4-1//$H$&

!7$:0O$ H$&!C)9*ZM'(J:O?9'O*6"*'W;>57D&  

8

(J:*L-I:3!.-9$!4-$ : 1:/+:3R:.<7&'(8:$78?'  

(Scenario Planning)

^

R:.*6:(4

_

R:.<7&'(8:$78?'

(J:*L-I:3

1:/+:3R:.=29O0=>*6(8:$!BQ6@/-'"*'O-9'=29H$&4>*'1:/=29*:@!1-P"TU6

56*6:(4 VP3@J:,*'8&:[>:7:1B,&*357>R:."*'O-9'=29H$&P2=29!1-P"TU656

BM@@%I?6O:$:/[PJ:!6-64&*HBHP> VP3H$&HP>/?I1:/<1>H"<,0[>:7:1

B,&*3H8>*3&:'62U4&*HB*21  ` 7/)*  Xa  Bb">:'76>:@0!1-P*0H/"TU6  

O?'($@0!BQ6*3&:'H/ ,;17,:6@0*3;&1?6*3&:'H/ !C&6 1/K21:/<1>H"

BMD7:3:!O.4-P  R:.56*6:(4[>:7:1BMD7:3:!O.4-P3?'H$&HP>/?I

1:/<1>H"  R:.*6:(47/)*O-9'=29H$&4>*'1:/=29*:@!1-P"TU656*6:(4  

()*  

(X) 3:!O.4-P=J:57>!1-PBMD7:(/*I(/?8<,0*:CD:1//$  (Y) 3:

!O.4-P!BQ6R?3(%1(:$<,01?P1/&*6=J:,:3B/0!=E

(J:*L-I:3

1:/+:3R:.R:.O0=>*6(8:$!BQ6@/-'"*'O-9'=294>*'1:/=29@057>!1-P"TU656

*6:(4 VP36J:@%P<"#'7/)*BM@@?3OJ:(?D*?6=/'(%K(&:=29HP>@:11:/+:3

R:.56*P24 <,0/7/)*V*1:O=29=J:57>O:$:/[/?1F:@%P<"#'7/)*BM@@?3

OJ:(?D*?6=/'(%K(&:=29HP>@:11:/+:3R:.56BM@@%I?6$:8-!(/:07S!.)9*7:

BM@@?37,?17/)*O-9'OJ:(?D=29O%P=29O:$:/[BN*'1?67/)*<1>H"BMD7:=29*:@

!1-P"TU6@:11:/+:3R:.56*6:(4  =?U'62U  !.)9*57>!1-P(8:$4/076?1<,0

O/>:'</'I?6P:,5@57>6J:HBO;&1:/!B,2936<B,'56=:'=29P2/!=23I!=&:7/)*

P218&:56*P24  

9

!"#$!%&'()*+

1.  =J:57>"*'P256*P241,?I$:

2. =J:57>"*'H$&P256BM@@%I?6[;1<1>H" "*'P256BM@@%I?64&*3*P

3. =J:57>"*'H$&P256*6:(4[;1BN*'1?6
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 2.2.3. 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor - KSF)

2.2.3.2 Benchmarking (1:/!=23I!(23'(8:$OJ:!/#@) 

=29
(1)

B/0!P#68-!(/:07S

(2) 

R:.<7&'(8:$!BQ6@/-'

"*'76&83!=23I!(23'

(3) 

OR:.(8:$!BQ6@/-'

"*'76&83!/:

(4) 

<68=:'

.?A6:=29P2=29O%P

11

 2.2.3. 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor - KSF)

2.2.3.2 Benchmarking (1:/!=23I!(23'(8:$OJ:!/#@) 

=29
(1)

B/0!P#68-!(/:07S

(2) 

R:.<7&'(8:$!BQ6@/-'

"*'76&83!=23I!(23'

(3) 

OR:.(8:$!BQ6@/-'

"*'76&83!/:

(4) 

<68=:'

.?A6:=29P2=29O%P

1.1:/@?P1:/3:!O.4-P56

C%$C6

-$21:/WO$WO:6(8:$!C)9* 

(&:6-3$56C%$C6=29$24&*1:/

,0!,-1O-9'H$&P2 VP3$2W;>6J:=:'

E:O6: W;>=/'(%K8%A-!BQ6

<166J:

- 1:/'P!7,>:56':6I%D

-$2W;>6J:=:'E:O6:=29

!">$<"#'

-$2W;>=/'(%K8%A- 

-$2G:6(8:$!C)9*56C%$C6

=29$24&*I//.I%/%F !C)9*ZM'

-':6I%D$21:/P)9$O%/: 

1.1:/(?P!,)*17$;&I>:6=29

$2W;>6J:=:'E:O6: 

W;>=/'(%K8%A- W;>6J:

=>*'[-96 !">$<"#'

2.@?P=J:8:/0<,0

B\-DD:C%$C6'P!7,>:

':6I%D
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 2.2.3. 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor - KSF)

2.2.3.3 1://0P$Brain Storming

2.2.3.3.1 @?P4?U' Focus Group B/0!P#6=29/0P$O$*'
2.2.3.3.2 ET1F:/:3,0!*23P!4/23$">*$;,
2.2.3.3.3 *R-B/:3<,1!B,2936(8:$(-P!7#6P>83!74%W,!.)9**6:(4"*'

,;17,:6
2.2.3.3.4 ,'$4-P>83!74%W, I6.)U6G:6">*$;,=29O$I;/KS<,0[;14>*' H$&5C&!O23'

">:'$:1
2.2.3.3.5 /&8$/?IW-PC*IPJ:!6-61:/4:$B14-

(W;>!">:/&8$/0P$O$*'4>*'!BQ6W;>/;>@/-' !C2938C:D56!/)9*'6?U6c 7/)*$2">*$;,56!C-'"*'@/-' 
O[:6=29@/-' !74%1:/KS@/-' OJ:(?D4>*'$2(8:$B/:[6:P2P>83@-4I/-O%=L-d
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 [>:$2 KSF 4>*'$21:/8-!(/:07S B/0!$-6BM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor Analysis )

1.(8:$OJ:(?D4&*1:/.?A6:56I/-I="*'.)U6=29

2.(8:$!/&'P&8656BMD7:<,0(8:$/%6</'56BM@@%I?6<,0*6:(4

3.1:/!1-PW,1/0=I4&*B/0C:C6 .)U6=29

4.(8:$!BQ6HBHP>56=:'B\-I?4-

5.(8:$!C)9*$V3'1?I6V3I:31:/.?A6:B/0!=E 1:/.?A6:@?'78?P

1=6>*3$:1 2=6>*3  3=B:61,:' 4=$:1 5=$:1=29O%P

( @:16?U6.-@:/K:@:1W,(0<66/8$=29O;'=29O%P 4/076?18&:KSF 4>*'!BQ67?85@ 
$2H$&129B/0!P#6)

14

2.2.3.4 1J:76P!BN:B/0O'(S (Outcome)

2.2.3.5 1J:76P4?8C2U8?P (KPI)
2.2.3.5.1 !C-'B/-$:K (Quantity)

2.2.3.5.2 !C-'(%KR:. (Quality)

2.2.3.6 1J:76P!BN:7$:3

2.2.3.6.1 !BN:7$:3P>:6@J:686 (Figure)

 (1) !C-'B/-$:K

 (2) !C-'(%KR:.

2.2.3.6.2 !BN:7$:3P>:6!8,: (Time)

- 1J:76P!8,:OJ:!/#@

 2.2.3. 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor - KSF)
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 2.2.3. 1J:76PBM@@?3(8:$OJ:!/#@ 

(Key Successes Factor - KSF)

2.2.3.7 1J:76P1-@1//$O;&(8:$OJ:!/#@4:$!BN:7$:3 (Initiative)

2.2.3.7.1 1/0I861:/4>66UJ: (Up Stream) 

2.2.3.7.2 1/0I861:/1,:'6UJ: (Main Stream)

2.2.3.7.3 1/0I861:/B,:36UJ: (Down Stream)

16

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

1

1J:76P!BN:7$:3

2

8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0E?13R:."*'!BN:7$:3

(J:*L-I:3

7?85@"*' PCM-Model  ()* 1://0P$.,?'O$*'!.)9*/&8$1?6

1J:76P!BN:7$:3O;'O%P  VP34>*'(>67:57>.IO-9'=29!BQ6

@%P$%&'7$:3O;'O%P7/)*(J:4*IO%P=>:356*6:(41&*6@0PJ:!6-61:/

56"?U64*64&*HB

(J:*L-I:3

1:/8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0E?13R:."*'!BN:7$:3O;'O%P

!.)9*57>=/:IOR:.(8:$!BQ6@/-' VP31:/+:3R:.<7&'

(8:$78?' (Scenario Planning)

17

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

3

1J:76PBM@@?3OJ:(?D

O;&(8:$OJ:!/#@

(J:*L-I:3

1:/6J:">*$;,=29HP>@:11:/8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0E?13R:."*'!BN:7$:3O;'O%P$:.-@:/K:8&: “*0H/()*O-9'OJ:(?D=29O%P=294>*'

(J:6T'[T' 4>*'.?A6:  4>*'$%&'!6>6  !.)9*57>!BN:7$:3O;'O%P6?U6!BQ6@/-'”
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<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

_

1J:76P!BN:B/0O'(S

(Outcome)

`

8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0

E?13R:."*'!BN:B/0O'(S

e

*'(SB/01*I!BN:B/0O'(S

e.X

*'(SB/01*I7,?1

e.Y

*'(SB/01*I/*'

(J:*L-I:3

1:/1J:76P

O-9'=294>*'1:/I//,%56<4&,0

BM@@?3OJ:(?DO;&(8:$OJ:!/#@7/)*

/0I%W,O?$]=L-d=294>*'1:/57>!1-P

!BQ6/;BL//$!$)9*!O/#@O-U6

V(/'1:/

(J:*L-I:3

1:/8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0

E?13R:."*'!BN:B/0O'(S!.)9*

57>=/:IOR:.(8:$!BQ6@/-'"*'O-9'=29

4>*'1:/I//,%56<4&,0BM@@?3OJ:(?DO;&

(8:$OJ:!/#@

(J:*L-I:3

1:/6J:">*$;,

=29HP>@:11:/8-!(/:07S

OR:.<8P,>*$<,0E?13R:.

"*'!BN:

B/0O'(S$:.-@:/K:8&:“*0H/

()*BM@@?37,?1=29=J:57>O:$:/[

I//,%!BN:B/0O'(S”

(J:*L-I:3

1:/6J:">*$;,

=29HP>@:11:/8-!(/:07S

OR:.<8P,>*$<,0E?13R:.

"*'!BN:

B/0O'(S$:.-@:/K:8&:“*0H/()*

BM@@?3O6?IO6%6

=29=J:57>O:$:/[I//,%!BN:

B/0O'(S”
19

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

f

8-!(/:07SOR:.

<8P,>*$<,0E?13R:."*'*'(SB/01*I!BN:B/0O'(S

g

1J:76PBMD7:/O:!74%"*'*'(SB/01*I!BN:B/0O'(S

(J:*L-I:3

1:/8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0E?13R:."*'*'(SB/01*I

!BN:B/0O'(S!.)9*57>=/:IOR:.(8:$!BQ6@/-'"*'BM@@?3=29=J:

57>O:$:/[I//,%!BN:B/0O'(S

(J:*L-I:3

1:/6J:">*$;,=29HP>@:11:/8-!(/:07SOR:.<8P,>*$<,0

E?13R:."*'*'(SB/01*I!BN:B/0O'(S$:.-@:/K:8&: 

“*0H/()*O:!74%OJ:(?D=29=J:57>H$&O:$:/[I//,%*'(SB/01*I

"*'!BN:B/0O'(S”

20

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

h

1J:76P

4?8C2U8?P(8:$OJ:!/#@

B/-$:K (Quantity) (%KR:. (Quality)

(J:*L-I:3
/0I%8-L21:/8?P!C-'B/-$:K@0/;>HP>*3&:'H/8&:V(/'1:/I//,%W,OJ:!/#@

4:$!BN:B/0O'(S<,>8 !C&6V(/'1:/IJ:I?P3:!O.4-P 57>/0I%4?8C2U8?P

!C-'B/-$:K P?'62U "/>*3,0"*'W;>4-P3:!O.4-P!">:/?I1:/IJ:I?P"

(J:*L-I:3
/0I%8-L21:/8?P!C-'(%KR:.iT9'$%&'[T'W,O?$]=L-d=29!BQ6/;BL//$<,03?9'3)6H$&

!.23'<(&W&:61/0I861:/7/)*1//$8-L2=2j1J:76PH8>!=&:6?U6 !C&6 V(/'1:/

IJ:I?P3:!O.4-P 57>/0I%4?8C2U8?P!C-'(%KR:. P?'62U "/>*3,0"*'W;>!">:/?I

1:/IJ:I?P

3:!O.4-P7:3":P*3&:'3?9'3)6“ 7$:3!74% (X) 4?8C2U8?P!C-'(%KR:. *:@

!1-PW,OJ:!/#@!$)9*!O/#@O-U6V(/'1:/ <4&O&8657D&@0!BQ6!/)9*'=29@0!7#6W,

56*6:(4 iT9'@04>*'1J:76P8-L21:/4-P4:$B/0!$-6W, =298?PHP> 

!=293'4/'  !C)9*[)*HP> VP3@04>*'1J:76P4?8C2U8?P57>C?P!@6 4?U'<4&PJ:!6-6

V(/'1:/                  (Y) 4>*'@?P=J:<W6':6/V(/'1:/ 4-P4:$

B/0!$-6W,4?8C2U8?P!C-'(%KR:.*3&:'4&*!6)9*'57>I//,%W,OJ:!/#@R:356

Bb'IB/0$:K4&*HB 21

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xa

!BN:7$:34?8C2U8?P

(/0I%@J:686)

B/-$:K (Quantity) (%KR:. (Quality)

(J:*L-I:3

/0I%!BN:7$:3!C-'B/-$:K=?U'7$P"*'V(/'1:/57>O*P(,>*'1?I

4?8C2U8?P !C&6 V(/'1:/IJ:I?P3:!O.4-P 1J:76P4?8C2U8?P!C-'B/-$:K

8&: "/>*3,0"*'W;>4-P3:!O.4-P!">:/?I1:/IJ:I?P" iT9'!BN:B/0O'(S

V(/'1:/4>*'1:/57>W;>4-P3:!O.4-P !">:/?I1:/IJ:I?P=%1(6 57>/0I

!BN:7$:3/8$!C-'B/-$:K56C&*' (_.X)=Xaa% 

%

(J:*L-I:3

/0I%!BN:7$:3/8$!C-'(%KR:.57>O*P(,>*'1?I4?8C2U8?P!C-'(%KR:. 

!C&6 V(/'1:/IJ:I?P3:!O.4-P $2!">:/?I1:/IJ:I?P3:!O.4-P Xaa (6 

4>*'1:/57>7:3":P H$&1,?I$:4-P3:!O.4-P*21!$)9*!O/#@O-U6V(/'1:/ 

` (6 57>/0I%!BN:7$:3/8$ !C-'(%KR:.56C&*'(_.Y)= `% 

7$:3!74% !BN:7$:3/8$!C-'(%KR:.@04>*'!BQ6!BN:7$:3

=29$%&'$?9657>!1-PO?$]=L-dW, Xaa% 56*6:(4=29!/#8=29O%PR:356

Bb'IB/0$:K4&*HB4:$(J:*L-I:356 (^.Y)

22

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

XX

">*$;,G:64?8C2U8?P

(/0I%@J:686)

B/-$:K (Quantity) (%KR:. (Quality)

(J:*L-I:3

">*$;,=29HP>@:11:/8-!(/:07SOR:.(8:$!BQ6@/-'"*'4?8C2U8?P !C&6

$2W;>4-P3:!O.4-P=29!">:/?I1:/IJ:I?P129(6

 

(J:*L-I:3

IJ:I?P<,>8$21:/P%<,/?1F:<,0!jN:/08?'57>$2(%KR:.C28-4=29P2"TU6

129(6

23

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

XY  !BN:7$:3=294>*'PJ:!6-61:/

XY.X

/030!8,:/!BN:7$:3<4&,0C&8'!8,:
XY.Y

/8$

((*,?$6S Xa - XX)..E. Y``7 ..E. Y``8 ..E. Y``9-2590

(J:*L-I:3

(&:!BN:7$:37/)*O-9'=294>*'1:/

=29@057>!1-P"TU6@:14?8C2U8?P56<4&,0

C&8'!8,:

(J:*L-I:3

(&:!BN:7$:37/)*O-9'=294>*'1:/=29

@057>!1-P"TU6@:14?8C2U8?P56<4&

,0C&8'!8,:

(J:*L-I:3

(&:!BN:7$:37/)*O-9'=294>*'1:/=29@057>

!1-P"TU6@:14?8C2U8?P56<4&,0C&8'!8,:

24
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<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

X^

<68=:'1:/PJ:!6-61:/=29W&:6$:

(1:/[*PI=!/236W,1:/PJ:!6-61:/ ..E. …………………)

X^.X

4>66UJ:

(J:*L-I:3

[*PI=!/236(8:$OJ:!/#@<,0(8:$,>$!7,8"*'V(/'1://1-@1//$=29!(3PJ:!6-61:/

25

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.X : 1-@1//$4>66UJ:

X^.X.X

What

!(3=J:*0H/

X^.X.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X^.X.^

How

=J:*3&:'H/

X^.X._

When

=J:!$)9*5P

X^.X.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29!(3PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'

1://1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

26

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.X : 1-@1//$4>66UJ:

X^.X.e

Who (5(//?IW-PC*I)

R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/

W;>B\-I?4-
W;>*J:6831://B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*
W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-R:356

*'(S1/8&: !BQ6I%((,1,%&$(6 

7/)*76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*1/K2!BQ61:/

B\-I?4-/&8$1?657>/0I%W;>/&8$

B\-I?4-':657>(/I

W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$C&83!7,)*W;>

B\-I?4-R:356*'(S1/=?U'P>:6

'IB/0$:K<,08-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:36*1*'(S1/=29O6?IO6%6W;>W

B\-I?4-R:356*'(S1/

;>

W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

27

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.X : 1-@1//$4>66UJ:

X^.X.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I

X^.X.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

Output Outcome

/8$

'IR:356 'IR:36*1

W,W,-4=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://1-@1//$

W,,?.LS=29HP>@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'IB/0$:K

=?U'7$P=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>56

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:KR:3

6*1*'(S1/=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

28

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.X : 1-@1//$4>66UJ:

X^.X.h

Monitoring

1:/4-P4:$B/0!$-6W,

X^.X.Xa

Database

G:6">*$;,

8-L21://<68=:'1:/4-P4:$B/0!$-6W,1:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'1:/@?P!1#I">*$;,

W,1:/PJ:!6-6V(/'1://1-@1//$

29

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

X^

<68=:'1:/PJ:!6-61:/=29W&:6$:

(1:/[*PI=!/236W,1:/PJ:!6-61:/ ..E. …………………)

X^.Y

1,:'6UJ:

(J:*L-I:3

[*PI=!/236(8:$OJ:!/#@<,0(8:$,>$!7,8"*'V(/'1://1-@1//$=29!(3PJ:!6-61:/

30
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X^.Y.X

What

!(3=J:*0H/

X^.Y.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X^.Y.^

How

=J:*3&:'H/

X^.Y._

When

=J:!$)9*5P

X^.Y.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29!(3PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

31

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X^.Y.e

Who

5(//?IW-PC*I

X^.Y.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I

R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/ Output Outcome

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W,W,-4

=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

W,,?.LS

=29HP>@:11:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$
W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4

R:356*'(S1/8&: !BQ6

I%((,1,%&$(6 7/)*

76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*

1/K2!BQ61:/B\-I?4-

/&8$1?657>/0I%W;>/&8$

B\-I?4-':657>(/I

- W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

=?U'P>:6'IB/0$:K<,0

8-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4

R:36*1*'(S1/=29

O6?IO6%6

W;>W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

- W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

32

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X^.Y.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

X^.Y.h

Monitoring

1:/4-P4:$

B/0!$-6W,

X^.Y.Xa

Database

G:6">*$;,
/8$

'IR:356 'IR:36*1

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'IB/0$:K

=?U'7$P=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>56

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/=295C>

561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'1:/

4-P4:$B/0!$-6W,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L21://<68=:'

1:/@?P!1#I">*$;,

W,1:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

33

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/

!C-'3%=LE:O4/S/:31/K2(/I8'@/

X^

<68=:'1:/PJ:!6-61:/=29W&:6$:

(1:/[*PI=!/236W,1:/PJ:!6-61:/ ..E. …………………)

X^.^

B,:36UJ:

(J:*L-I:3

[*PI=!/236(8:$,>$!7,8<,0(8:$OJ:!/#@"*'V(/'1://1-@1//$=29!(3!6-61:/

34

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.^ : 1-@1//$B,:36UJ:

X^.^.X

What

!(3=J:*0H/

X^.^.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X^.^.^

How

=J:*3&:'H/

X^.^._

When

=J:!$)9*5P

X^.^.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29!(3PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

35

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.^ : 1-@1//$B,:36UJ:
X^.^.e

Who

5(//?IW-PC*I

X^.^.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I

R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

Output Outcome

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:356*'(S1/8&: !BQ6

I%((,1,%&$(6 7/)*

76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*

1/K2!BQ61:/B\-I?4-

/&8$1?657>/0I%W;>/&8$

B\-I?4-':657>(/I

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://B/0O:6

':6/57>(8:$C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

=?U'P>:6'IB/0$:K<,0

8-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:36*1*'(S1/

=29O6?IO6%6

W;>W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

W,W,-4=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

W,,?.LS=29HP>@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

36
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^.^ : 1-@1//$B,:36UJ:

X^.^.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

X^.^.h

Monitoring

1:/4-P4:$

B/0!$-6W,

X^.^.Xa

Database

G:6">*$;,
/8$

'IR:356 'IR:36*1

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'IB/0$:K

=?U'7$P=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>56

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/=295C>

561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://

<68=:'1:/4-P4:$

B/0!$-6W,1:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L21://

<68=:'

1:/@?P!1#I">*$;,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

37

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/

!C-'3%=LE:O4/S/:31/K2(/I8'@/

X^

<68=:'1:/PJ:!6-61:/=29W&:6$:

(1:/[*PI=!/236W,1:/PJ:!6-61:/ ..E. …………………)

X^._

W,1:/PJ:!6-6':6

X^._.X

(8:$OJ:!/#@

(J:*L-I:3

BM@@?3OJ:(?D7/)*O:!74%7,?1=29=J:57>!1-P(8:$OJ:!/#@

38

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^._ : W,1:/PJ:!6-6':6

X^._.X

(8:$OJ:!/#@

1-@1//$4>66UJ: 1-@1//$1,:'6UJ: 1-@1//$B,:36UJ:

B/0!P#6

(8:$OJ:!/#@

BM@@?3/O:!74%

(8:$OJ:!/#@

B/0!P#6

(8:$OJ:!/#@

BM@@?3/O:!74%

(8:$OJ:!/#@

B/0!P#6

(8:$OJ:!/#@

BM@@?3/O:!74%

(8:$OJ:!/#@

B/0!P#6=29

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

B/0!P#6=29

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

B/0!P#6=29

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/OJ:!/#@

39

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

X^

<68=:'1:/PJ:!6-61:/=29W&:6$:

(1:/[*PI=!/236W,1:/PJ:!6-61:/ ..E. …………………)

X^._

W,1:/PJ:!6-6':6

X^._.Y

(8:$,>$!7,8

(J:*L-I:3

BM@@?3OJ:(?D7/)*O:!74%7,?1=29=J:57>!1-P(8:$,>$!7,8

40

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X^._ : W,1:/PJ:!6-6':6

X^._.Y

(8:$,>$!7,8

1-@1//$4>66UJ: 1-@1//$1,:'6UJ: 1-@1//$B,:36UJ:

B/0!P#6

(8:$,>$!7,8

BM@@?3/O:!74%(8:$

,>$!7,8

B/0!P#6

(8:$,>$!7,8

BM@@?3/O:!74%(8:$

,>$!7,8

B/0!P#6

(8:$,>$!7,8

BM@@?3/O:!74%(8:$

,>$!7,8

B/0!P#6=29PJ:!6-61:/

,>$!7,8

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/,>$!7,8

B/0!P#6=29PJ:!6-61:/

,>$!7,8

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/,>$!7,8

B/0!P#6=29PJ:!6-61:/

,>$!7,8

BM@@?3OJ:(?D7/)*

O:!74%7,?1=29=J:57>

PJ:!6-61:/,>$!7,8

41

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/

!C-'3%=LE:O4/S/:31/K2(/I8'@/

X_

<68=:'"?I!(,)9*6O;&(8:$OJ:!/#@

X_.X

4>66UJ:

(J:*L-I:3

8-L21:/7/)*<68=:'=29@04>*'=J:!.)9*!4/23$(8:$./>*$7/)*O6?IO6%657>1-@1//$1,:'6UJ:$2

B/0O-=L-R:.<,0!1-PB/0V3C6SO;'O%P

42

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.tineprint.com
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.X : 1-@1//$4>66UJ:

X_.X.X

What

@0=J:*0H/

X_.X.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X_.X.^

How

=J:*3&:'H/

X_.X._

When

=J:!$)9*5P

X_.X.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29@0PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

43

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.X : 1-@1//$4>66UJ:

X_.X.e

Who

5(//?IW-PC*I

X_.X.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I
R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

Output Outcome

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:356*'(S1/8&: !BQ6

I%((,1,%&$(6 7/)*

76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*1/K2

!BQ61:/B\-I?4-/&8$1?657>

/0I%W;>/&8$B\-I?4-':657>

(/I

W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

=?U'P>:6'IB/0$:K<,0

8-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:36*1*'(S1/=29

O6?IO6%6

W;>W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

W,W,-4=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

W,,?.LS=29HP>@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

44

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.X.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I 

(1-@1//$4>66UJ:)

(X)

W;>HP>/?IW,B/0V3C6S (Y)

W,B/0V3C6S

=29!BQ6/;BL//$(X.X)

W;>HP>/?IVP34/'

(X.Y)

@J:686

(X.^)

W;>HP>/?IVP3*>*$

(X._)

@J:686

(X.`)

/8$

((*,?$6S X.Y + X._)

45

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.X.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I

(1-@1//$4>66UJ:)

(^)

$;,(&: (_)

/0P?I(%KR:.

(`)

/0P?I(8:$3?9'3)6

(e)

W,1/0=I(^.X)

!BQ64?8!'-6

(/0I%@J:686)

(^.Y)

H$&!BQ64?8!'-6

(B/0$:K1:/!BQ64?8!'-6)

46

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.X : 1-@1//$4>66UJ:

X_.X.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

X_.X.h

Monitoring

1:/4-P4:$

B/0!$-6W,

X_.X.Xa

Database

G:6">*$;,
/8$

'IR:356 'IR:36*1

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'I

B/0$:K=?U'7$P

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>56

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/=295C>

561:/PJ:!6-6V(/'

1://1-@1//$

'IB/0$:KR:3

6*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'1:/

4-P4:$B/0!$-6W,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L21://<68=:'

1:/@?P!1#I">*$;,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

47

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

X_

<68=:'"?I!(,)9*6O;&(8:$OJ:!/#@

X_.Y

1,:'6UJ:

(J:*L-I:3

8-L21:/7/)*<68=:'=29@04>*'=J:!.)9*57>I//,%!BN:B/0O'(S<,04?8C2U8?P=291J:76P  (V(/'1://

1-@1//$7,?1=29!BQ67?85@OJ:(?D4&*(8:$OJ:!/#@)

48

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.tineprint.com
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X_.Y.X

What

@0=J:*0H/

X_.Y.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X_.Y.^

How

=J:*3&:'H/

X_.Y._

When

=J:!$)9*5P

X_.Y.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29@0PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

49

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X_.Y.e

Who

5(//?IW-PC*I

X_.Y.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I
R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*

Output Outcome

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:356*'(S1/

8&: !BQ6I%((,1,%&$(6 

7/)*76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*1/K2

!BQ61:/B\-I?4-/&8$1?657>

/0I%W;>/&8$B\-I?4-':657>

(/I

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:356*'(S1/=?U'

P>:6'IB/0$:K<,0

8-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:36*1*'(S1/=29

O6?IO6%6

W;>W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

W,W,-4=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

W,,?.LS=29HP>@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

50

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.Y.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I(1-@1//$

1,:'6UJ:)

(X)

W;>HP>/?IW,B/0V3C6S (Y)

W,B/0V3C6S

=29!BQ6/;BL//$(X.X)

W;>HP>/?IVP34/'

(X.Y)

@J:686

(X.^)

W;>HP>/?IVP3*>*$

(X._)

@J:686

(X.`)

/8$

((*,?$6S X.Y + X._)

51

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.Y.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I(1-@1//$

1,:'6UJ:)

(^)

$;,(&: (_)

/0P?I(%KR:.

(`)

/0P?I(8:$3?9'3)6

(e)

W,1/0=I(^.X)

!BQ64?8!'-6

(/0I%@J:686)

(^.Y)

H$&!BQ64?8!'-6

(B/0$:K1:/!BQ64?8!'-6)

52

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.Y : 1-@1//$1,:'6UJ:

X_.Y.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

X_.Y.h

Monitoring

1:/4-P4:$

B/0!$-6W,

X_.Y.Xa

Database

G:6">*$;,
/8$

'IR:356 'IR:36*1

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'IB/0$:K

=?U'7$P=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>

561:/PJ:!6-6

V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/=29

5C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

'IB/0$:KR:3

6*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'1:/

4-P4:$B/0!$-6W,

1:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'

1:/@?P!1#I">*$;,

1:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

53

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:V(/'1:/

!C-'3%=LE:O4/S/:31/K2(/I8'@/

X_

<68=:'"?I!(,)9*6O;&(8:$OJ:!/#@

X_.^

B,:36UJ:

(J:*L-I:3

8-L21:/7/)*<68=:'=29@04>*'=J:!.)9*4&*3*P7/)*!.-9$$;,(&:57>1?I1-@1//$1,:'6UJ: (V(/'1://

1-@1//$4&*3*P)

54

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.tineprint.com
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(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.^ : 1-@1//$B,:36UJ:

X_.^.X

What

@0=J:*0H/

X_.^.Y

Why

=J:H$4>*'=J:

X_.^.^

How

=J:*3&:'H/

X_.^._

When

=J:!$)9*5P

X_.^.`

Where

=J:=29H76

V(/'1://1-@1//$

=29@0PJ:!6-61:/

!74%W,=29!,)*1PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L2PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

/030!8,:=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

O[:6=29=29PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

55

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.^ : 1-@1//$B,:36UJ:
X_.^.e

Who

5(//?IW-PC*I

X_.^.f

Benefit

W,B/0V3C6S=29HP>/?I
R:356*'(S1/ R:36*1*'(S1/

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*

W;>B\-I?4-

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>

(8:$C&83!7,)*

Output Outcome

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:356*'(S1/

8&: !BQ6I%((,1,%&$(6 

7/)*76&83':6./>*$=?U'

7$:3!,"4-P4&*1/K2!BQ6

1:/B\-I?4-/&8$1?657>/0I%

W;>/&8$B\-I?4-':657>(/I

W;>=J:76>:=29W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:356*'(S1/=?U'

P>:6'IB/0$:K<,0

8-C:1:/k,k

W;>=29/?IW-PC*I1:/B\-I?4-

R:36*1*'(S1/=29

O6?IO6%6

W;>W;>B\-I?4-R:356*'(S1/

W;>=J:76>:=29

W;>*J:6831://

B/0O:6':6/57>(8:$

C&83!7,)*

W;>B\-I?4-R:36*1*'(S1/

W,W,-4=29HP>/?I@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://1-@1//$

W,,?.LS=29HP>@:11:/

PJ:!6-6V(/'1://1-@1//$

56

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.3.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I

(1-@1//$B,:36UJ:)

(X)

W;>HP>/?IW,B/0V3C6S (Y)

W,B/0V3C6S

=29!BQ6/;BL//$(X.X)

W;>HP>/?IVP34/'

(X.Y)

@J:686

(X.^)

W;>HP>/?IVP3*>*$

(X._)

@J:686

(X.`)

/8$

((*,?$6S X.Y + X._)

57

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.3.f : W,B/0V3C6S=29HP>/?I(1-@1//$

B,:36UJ:)

(^)

$;,(&: (_)

/0P?I(%KR:.

(`)

/0P?I(8:$3?9'3)6

(e)

W,1/0=I(^.X)

!BQ64?8!'-6

(/0I%@J:686)

(^.Y)

H$&!BQ64?8!'-6

(B/0$:K1:/!BQ64?8!'-6)

58

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S X_.^ : 1-@1//$B,:36UJ:
X_.^.g

Cost

'IB/0$:K (/0I%=29$: <,0@J:686)

X_.^.h

Monitoring

1:/4-P4:$

B/0!$-6W,

X_.^.Xa

Database

G:6">*$;,
/8$

'IR:356 'IR:36*1

1*'=%6.T9'46!*' *B=.
76&83

':6*)96c

/8$'IB/0$:K

=?U'7$P=295C>561:/

PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:356*'(S1/=295C>56

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/=295C>

561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

'IB/0$:K

R:36*1*'(S1/

=295C>561:/PJ:!6-6

V(/'1://1-@1//$

8-L21://<68=:'1:/

4-P4:$B/0!$-6W,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

8-L21://<68=:'

1:/@?P!1#I">*$;,

1:/PJ:!6-6V(/'1://

1-@1//$

59

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

X`

8-!(/:07S(8:$./>*$1&*61:/PJ:!6-61:/

X`.X

I%(,:1/

X`.Y

8?OP%*%B1/KS

X`.^

O[:6=29

X`._

'IB/0$:K

X`.`

1:/i?1i>*$

(J:*L-I:3

I%(,:1/7/)*

W;>$2O&86!12938">*'

561:/B\-I?4-':6

$2(8:$./>*$7/)*H$&

!.23'5P

(J:*L-I:3

8?OP%*%B1/KS7/)*

!=(V6V,32561:/

B\-I?4-':6$2(8:$

./>*$7/)*H$&!.23'5P  

(J:*L-I:3

O[:6=297/)*.)U6=2956

1:/B\-I?4-':6$2(8:$

./>*$7/)*H$&!.23'5P

(J:*L-I:3

'IB/0$:K561:/

B\-I?4-':6$2!.23'.*

7/)*H$&!.23'5P

(J:*L-I:3

I%(,:1/7/)*W;>$2O&86

!12938">*'$21:/

i?1i>*$(8:$./>*$

P>:64&:'c 1&*6!/-9$

B\-I?4-':67/)*H$&

!.23'5P 
60
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<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xe

W,':6(8:$1>:876>:

Xe.X

W,':6=29W&:6$:

(J:*L-I:3

W,1:/PJ:!6-6':6=29W&:6$:

61

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S Xe.X : W,':6=29W&:6$:

4.(. ..3. L.(. $.(. 1... $2.(. !$.3. ..(. $-.3. 1.(. O.( 1.3.

62

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xe

W,':6(8:$1>:876>:

Xe.Y

W,':6BM@@%I?6

(J:*L-I:3

W,':61:/PJ:!6-6':656BM@@%I?6 

63

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S Xe.2 : W,':6BM@@%I?6

4.(. ..3. L.(. $.(. 1... $2.(. !$.3. ..(. $-.3. 1.(. O.( 1.3.

64

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xe

W,':6(8:$1>:876>:

Xe.^

W,':6O0O$

(J:*L-I:3

W,1:/PJ:!6-6':6/8$4?U'<4&!/-9$4>6@6[T'BM@@%I?6

65

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S Xe.3 : W,':6O0O$

4.(. ..3. L.(. $.(. 1... $2.(. !$.3. ..(. $-.3. 1.(. O.( 1.3.

66
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<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xe

W,':6(8:$1>:876>:

Xe._

/>*3,0(8:$OJ:!/#@

(J:*L-I:3

/>*3,0(8:$OJ:!/#@"*'1:/PJ:!6-6':656BM@@%I?6!$)9*!=23I1?I!BN:7$:3=291J:76P 

67

(J:*L-I:3!.-9$!4-$(*,?$6S Xe.4 : />*3,0(8:$OJ:!/#@

4.(. ..3. L.(. $.(. 1... $2.(. !$.3. ..(. $-.3. 1.(. O.( 1.3.

68

<IIZ*/S$1/0I861:/@?P=J:<W6!C-'3%=LE:O4/S

/:31/K2(/I8'@/

Xf

O[:60(8:$OJ:!/#@

Xg

8-!(/:07S(8:$OJ:!/#@/

(8:$,>$!7,8

Xh

<68=:'B/?IB/%'<1>H"

<,0B/0C:O?$.?6LS

Ya

/0IIG:6">*$;,

(J:*L-I:3

/0P?I(8:$OJ:!/#@"*'1:/

PJ:!6-6':656BM@@%I?6!$)9*!=23I

1?I!BN:7$:3=291J:76PVP3<I&'

**1!BQ6 ^ /0P?I  P?'62U

! O2<P' (a - fh%)

! O2!7,)*' (ga - hh%)

! O2!"238  (Xaa%)

(J:*L-I:3
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- 1:/O/%B<,0[*PI=!/236 !BQ61:/7:(J:4*I8&:*0H/()*BM@@?3OJ:(?D7/)*O:!74%=29=J:57>!1-P(8:$OJ:!/#@7/)*(8:$,>$!7,8 

(8-!(/:07SBM@@?37/)*O:!74%=29=J:57>!1-P(8:$OJ:!/#@7/)*,>$!7,8/1J:76P<68=:'1:/.-@:/K:7/)*B/?IB/%' <1>H")

8-L2=J:

4>*'C&831?64-P4:$P;8&: V(/'1://1-@1//$=296J:HBB\-I?4-6?U6HP>W,!BQ6*3&:'H/  I//,%4?8C2U8?P=291J:76P7/)*H$&  O:$:/[

6J:HBB\-I?4-HP>@/-'7/)*H$&*3&:'H/  $2(8:$OJ:!/#@7/)*BMD7:*%BO//(4/'H76  4>*'1:/(8:$C&83!7,)*7/)*76%6!O/-$!/)9*'

*0H/I>:' k,k  @:16?U6@T'6J:">*$;,=29HP>$:O/%B!BQ6I=!/236OJ:7/?I6J:1,?I$:5C>B/?IB/%'7/)*[*P!BQ6*'(S(8:$/;>57>1?I

7$;&I>:6/C%$C6*)96c HP>ET1F:!/236/;>4&*HB

83

BCM 9 C&*'

8

4-P4:$ O/%B <,0[*PI=!/236

(J:<606J:

1) W,':6=29W&:6$: 7$:3[T' W,1:/PJ:!6-6':6=29W&:6$: (4:$8'/*I1:/B/0!$-6) !C&67:11J:76PB/0!$-6=%1/*I 3 

!P)*6 W,':6=29W&:6$:()* W,':6 3 !P)*6</1

2) W,':6BM@@%I?6 7$:3[T' W,':61:/PJ:!6-6':656BM@@%I?6 (4:$8'/*I1:/B/0!$-6)

3) W,':6O0O$ 7$:3[T' W,1:/PJ:!6-6':64?U'<4&!/-9$4>6@6[T'BM@@%I?6

4) />*3,0(8:$OJ:!/#@ 7$:3[T' />*3,0(8:$OJ:!/#@"*'1:/PJ:!6-6':656BM@@%I?6 !$)9*!=23I1?I!BN:7$:3=291J:76P VP3

<I&'!BQ6 3 /0P?I !C&6 O2<P' (0-79%) O2!7,)*' (80-99%) O2!"238 (100%)

7$:3!74%  1:/6J: PCM-Model $:5C>561:/8:'<W6 VP3B14-@0!O/#@O$I;/KS56C&*'=29 6 OJ:7/?IC&*'=29 

8 - 9 @0!1-P"TU67,?'@:1HP>$21:/B\-I?4-56C&*'=29 6 <,>8

84
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BCM 9 C&*'

9

@?P=J:G:6">*$;,

(J:*L-I:3

       6J:">*$;,=29HP>@:11:/8-!(/:07SBM@@?37/)*O:!74%=29=J:57>!1-P(8:$OJ:!/#@7/)*,>$!7,8 $:1J:76P!BQ6<68=:'1:/.?A6:

7/)*B/?IB/%'<1>H" @:16?U6@T'I?6=T1">*$;,W, ,'56/0II(*$.-8!4*/S56/;B<II<ZN$O0O$W,':6 (Portfolio) !.)9*!BQ6

7,?1G:6<OP'(8:$OJ:!/#@<,0B/0C:O?$.?6LS!W3<./&4&*HB

(J:<606J:

1) /0IIG:6">*$;, 7$:3[T' /0II1://8I/8$<ZN$">*$;,7,:3c <ZN$">*$;,!">:P>831?6 VP3"@?P">*$;,=29$2(8:$iUJ:i>*6**1 

<,>8!1#I">*$;,H8>=29E;63S1,:' !.)9*1:/5C>':6/&8$1?6

2) <ZN$O0O$W,':6 (Portfolio) 7$:3[T' <7,&'/8I/8$">*$;,=29@?P=J:"TU6!BQ6/0II VP3">*$;,P?'1,&:8 @06J:$:5C>561:/

8-!(/:07SOJ:7/?IB/0!$-6W,1:/PJ:!6-6':6 !.)9*.?A6:<,0B/?IB/%'1:/=J:':657>O$I;/KS3-9'"TU64&*HB !C&61:/@?P=J:<ZN$O0O$

W,':6 VP31J:76P/030!8,: 4 8'/*I HP><1& Port 1 I?6=T14?U'<4& 4.(. 55 – L.(.55 (/*I=291) Port 2 I?6=T14?U'<4& 

$.(. – $2.(.56 (/*I=29 2) Port 3 I?6=T14?U'<4& !$.3. – $-.3.56 (/*I=293) Port 4 I?6=T14?U'<4& 1.(. – 1.3.56 (/*I

=29 4)
85

3. Action Plan Check list

,-*
(1) 

$%..%/0)+1!2+3"4.

(2) 

56.5""1!7*
0)+1!2+3"4. 

(8&''2&+/59+:'2&+/

$9+/'2&+)

(3)

3$& +;1+/
(4) 

<7&" %=<6>?@=
(5) 

<9:+
'
A 

)%',-*
......

(6)

$%B;
+

@#$!"
"0 

(7)

C'),
+:

$"%=$
"#:

C5&DE

(3.1)

$"61+A
("F=#

.2+')')

(3.2)

)%'
52+;'>
C9&)
3!"4.

(4.1) 

3.&+G+
H;9%5

(4.2) 

3.&+G+
H

!'%=!'#
'

(4.3)

!G+
3>45I

86

4. Progressive Report

(1) 

$4- (/$./6V3I:3@?'78?P

(2)

!BN:B/0O'(S

(Outcome)

$4- (/$.4:$6V3I:3

7,?1

(1.1)

$4- (/$.4:$ 6V3I:3

!+.:0

(1.2)

O?DD:K!4)*6R?3

(1.3)

6V3I:3@?'78?P

(BM@@?3 5 B/01:/)

(1.4)

(2)

!BN:B/0O'(S

87

4. Progressive Report

(3) 

4?8C2U8?P (KPI)

(4) 

!BN:7$:3/8$ (total Target)

(3.1)

B/-$:K

(3.2)

(%KR:.

(4.1)

B/-$:K
!8,:

(4.2)

(%KR:.
!8,:

(Quantity) (Quality) (Quantity) (Time) (Quality) (Time)

88

4. Progressive Report

(5)  

!BN:7$:3/8$/:3O?BP:7S (Week Target) (6) 

1-@1//$!.)9*=J:57>I//,%

!BN:7$:3
(5.1)

B/-$:K

(5.2)

(%KR:.

(Quantity) (Quality)

89

4. Progressive Report

(7)

W,':6B/0@J:O?BP:7S

(Performance)

       (O?BP:7S=29 4 4(.56)

(8)

W,':6=29W&:6$:

(Base Line)

      (4 13.-24 4(.56)

(7.1)

B/-$:K

(7.2)

(%KR:.

(8.1)

B/-$:K

(8.2)

(%KR:.

(Quantity) (Quality) (Quantity) (Quality)
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4. Progressive Report

(9)

W,':6/8$

(Accumulate)

 (4 13.-29 4(.56)

(10)

W,':6(8:$OJ:!/#@

(Achievement)

  13.-28 4(.56)

(11)

BMD7:<,0<68=:'<1>H"56!P)*6

[?PHB

(Problem and Improve)
(9.1)

B/-$:K

(9.2)

(%KR:.

(10.1)

B/-$:K

(10.2)

(%KR:.

91

92

www.bsqmgroup.com

Mail : bsqmcustomer@yahoo.com
6,). 089-891-5770

3%:<%,=%>,(7/+??(*('
.@A#B()(C'()*+79#+&D+,3E7
"(FG<)H I)H94J2)

<("2B5$EK$B( 6&F
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บุรรีัมย ์ โมเดล 

BCM-Model 
คู่มือ 

“หัวใจ
   การวางแผน”
         (ฉบับขวญัใจชาวบา้น) 

Buriram Case Management Model : ตัวแบบระบบการบริหาร
จัดการรายกรณี 





 

~ ก ~ 

 

 

 

กิจกรรมทุกสิ่ งทุกอยางบนโลกนี้ จะประสบความสํา เร็จและไดรับ 

ผลตอบแทนเปนที่นาพอใจก็ตอเมื่อมีการวางแผนวิธีทําอันยอดเยี่ยมและดีพรอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนา  การวางแผนก็ยิ่งมี
ความสําคัญและมีความจําเปนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย 

BCM  Model เกิดจากการสะสมความรูและประสบการณในการทํางาน
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยผานการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาจนนําไปสูการ
คนพบ “หัวใจของการวางแผน” ซึ่งไดถูกนําไปใชจริงและประสบความสําเร็จแลวใน
หลายพื้นที่ของประเทศ  เนื่องจากมีวิธีการทําที่ชัดเจน  เขาใจงาย สามารถวิเคราะห
และวางแผนวิธีทําทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการทํางานไดอยางละเอียดรอบคอบ 
ทําใหงานที่ทําอยูเปนระบบมากขึ้น และไมเปนการเพิ่มภาระของการทํางานปกติ   

คูมือ BCMModel ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหประชาชน ผูนําหมูบาน/ชุมชน 
กลุม/องคกร ตลอดจนภาคประชาสังคมตางๆ ไดใชเปนเครื่องมือในการวางแผน
พัฒนาหรือแกไขปญหาเพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน  

ทั้งนี้ BCMModel ถือเปนสมบัติสาธารณะที่ผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูสนใจ
สามารถนําไปใชประโยชนไดโดยอิสระเพื่อชวยกันพัฒนาหรือเติมเต็มใหเปนตัวแบบที่
มีมาตรฐานและเกิดประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยผูใชสามารถ
ศึกษารายละเอียดการใช BCMModel อยางลึกซึ้งเพิ่มเติมไดจาก คูมือ BCM

Model “กลองดวงใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร” ที่ไดจัดทําขึ้นอีกฉบับหน่ึง 

 

คํานํา 



 

~ ข ~ 

 

ทายนี้  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือ BCMModel “หัวใจการ
วางแผน” (ฉบับขวัญใจชาวบาน) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน
ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปสําหรับนําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนางานให
เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติอยางแทจริง
และยั่งยืนตอไป 

 

ดวยจิตคารวะ 

คณะผูจัดทํา 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ค ~ 

 

                    หนา 
บทที่ ๑  บทนํา        
 ๑.๑ มารูจักกับ BCM  Model         ๑ 

 ๑.๒ ทําไมตองใช BCM  Model        ๒ 

 ๑.๓ เคล็ด (ไม) ลับกอนนําไปปฏิบัต ิ          ๒  ๔ 

บทที่ ๒  หัวใจของการวางแผน  

 ๒.๑ กรอบความคิด        ๕ 

 ๒.๒ บันไดสูความสําเร็จ 

 ขั้นที่ ๑ กําหนดเปาหมายสูงสุด      ๖ 

 ขั้นที่ ๒ กําหนดปจจัยสูความสําเร็จ                  ๗  ๑๒ 

 ขั้นที่ ๓ กําหนดเปาประสงค                  ๑๓  ๑๔ 

 ขั้นที่ ๔ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ                 ๑๕  ๑๖ 

 ขั้นที่ ๕ วางแผนปฏิบัติ                   ๑๖  ๑๘ 

 ขั้นที่ ๖ ปฏิบัตติามแผน                   ๑๙  ๒๒ 

 ขั้นที่ ๗ ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน           ๒๓ 

 ๒.๓ ตารางบันไดสูความสําเร็จ             ๒๔ 

 ๒.๔ ขอควรจํา                ๒๕ 

 ๒.๕ คําแนะนํา               ๒๖ 

 ๒.๖ แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ           ๒๗  ๓๑ 

ภาคผนวก                   32 

1. ตารางบันไดสูความสําเร็จ (BCM5) พรอมคําอธิบายและตัวอยาง        33  43 

2. แบบควบคุมการปฏิบัติงานและตัวอยาง         44  58 

3. ตัวอยางการจัดตั้งกองทุนกลางพฒันาหมูบาน         59  68 

4. ตัวอยางการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรมฯ              69  75 

5. กรอบความคิดวิธีการสรางสันติสขุที่แทจริงและยั่งยืน                   76  79 

6. กรณีตัวอยางการนํา BCMModel ไปใชสูการปฏิบัติ          80  106 

สารบัญ 
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การปฏิรูปความเปลี่ยนแปลงแหงอนาคตเมืองพัทลงุดวยรปูแบบ 

การบริหารจัดการรายกรณี 
*************** 

โชคดีของจังหวัดพัทลุง โชคดีของคนเมืองลุง ที่ไดผูนําที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา เปนนักบริหารที่กลาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารราชการแผนดินจาก
การสั่งการจากสวนกลางแลวนํามาปฏิบัติในพื้นที่ โดยไมไดคํานึงถึงความตองการ สภาพปญหา 
และความจําเปนในการพัฒนาของพื้นที่ หากแตเปนการกระทําที่แตกตาง โดยสรางมุมมองใหม
ทางการบริหารจัดการจังหวัดที่ยึดเอาประโยชนสุขของประชาชน และประโยชนสูงสุดของ
จังหวัดพัทลุงเปนฐานในการพัฒนา และที่สําคัญที่สุดคือการลงมือนําและทําโดยผูนํา พวกเรา
รอมานาน และแลวการรอคอยก็สิ้นสุดลง ตั้งแตนี้คือการรวมกันกาวเดินไปขางหนาดวยการ
เปนหุนสวนยุทธศาสตรรวมกันทั้งจังหวัด 

การจัดการรายกรณีของจังหวัดพัทลุง เปนรูปแบบการปฏิบัติงาน และการบริหารการ
พัฒนาที่เนนความรวมมือกันระหวางประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ ผูประกอบการภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และกลไกของชุมชน กระบวนการจัดการรายกรณีเปนกระบวนการที่
ครอบคลุมถึงการวิเคราะหจุดแข็งและขอจํากัดของระบบสภาวะแวดลอมของพื้นที่พัฒนา การ
ขยายรายละเอียดของผลลัพธที่พึงประสงค การเลือกกลยุทธที่จะนํามาใชปรับปรุงระบบบริหาร
การพัฒนา การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ และการทบทวนผลลัพธที่พึงประสงคและ  

กลยุทธที่ใชอยางตอเนื่อง และนอกจากนั้นยังเนนการวางแผนแบบครบวงจร การกําหนด
รูปแบบการติดตอสื่อสารและการอํานวยความสะดวกในการดูแลการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใช
พื้นที่เปนฐาน ทั้งนี้ใหความสําคัญกับการออกแบบการพัฒนาเปนการเฉพาะพื้นที่และเขากับ
บริบทสภาพแวดลอมนั้น ๆ ผานการประสานทรัพยากรที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนอยางมี
ประสิทธิผล จุดมุงหมายของการจัดการรายกรณีของพัทลุงยังรวมไปถึงการทําใหเกิดสมดุล
ระหวาง การบรรลุสภาวะการพัฒนาที่สมบูรณกับการเติบโตอยางมีศักยภาพทางการแขงขัน 
การเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ และการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม กับประโยชนสุขของ
ประชาชน และประโยชนสุขของจังหวัดพัทลุง บริหารพัทลุงดวยหลักการบริหารประเทศ 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ จ ~ 
 

การจัดการรายกรณีจะสงผลใหประชาชนไดรับการดูแล จังหวัดไดรับการพัฒนาใน
รูปแบบการบริหารและการปกครองของประเทศที่ยกมาไวที่พัทลุง และนอกจากนั้นยังจะได
การประสานงาน การอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความมั่นใจวา ประชาชนจะไดรับการดูแล
ใหมีสภาพที่กาวหนาขึ้น การสงตอและการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใหพื้นที่
และจังหวัดไดรับการสงตอไปดูแลในระดับที่เหมาะสมกับความตองการมากขึ้น การจัดการดาน
การเงินและการใชทรัพยากร เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดความคุม
คาสูงสุด การจัดการดานการดําเนินการและการจัดใหบรรลุผลลัพธที่ตองการเพื่อใหมีการกํากับ
ติดตามตลอดจนหากจําเปนตองมีความชวยเหลือก็จะมีการแทรกแซงอยางมีธรรมาภิบาล
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และผลลัพธที่พึงประสงคสําหรับทั้งพื้นที่และจังหวัดไดการจัดการดาน
จิตสังคมเพื่อประเมินและพิจารณาความตองการดานจิตสังคมของชุมชนที่ครอบคลุมทั้งความ
ตองการของบุคคล ครอบครัว และสิ่งแวดลอม และไดการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อ
กําหนดการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใชฐานขอมูลเชิงประจักษในการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่จะเอื้อประโยชนตอการตัดสินใจทางการบริหารทั้งในระดับจังหวัด 
และพื้นที่ (ทดแทนการใชประสบการณ ความกลา และลางสังหรณ) และไดรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เปนรูปแบบของเมืองลุงที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดจากการรวมสรางของทุกภาคสวน
อยางแทจริง 

ในฐานะที่เปนลูกหลานของคนเมืองลุง (นายบุญเสริม นางพัชรี นุนเกลี้ยง) ขอกราบ
คารวะในเจตนารมณอันแนวแนของผูวาเสรี ศรีหะไตร ตลอดจน รองผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ และทุกภาคสวน และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพัทลุงคุมครอง และหนุนนําการ
พัฒนานี้ใหสําเร็จลุลวงโดยดี เปนกําลังใจแกผูปฏิบัติงานทุกคนนะครับ ผมพรอมจะรับใชดวย
ปญญา และความรับผิดชอบดวยจิตสาธารณะครับ 

 ดวยจิตคารวะ 

ดร.พิสัณห นุนเกลี้ยง 
นักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฮารวาด สหรัฐอเมริกา 

ผูตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9000 (จาก Rw TUV ประเทศเยอรมัน) 
นักบริหารกลยุทธจากประเทศญี่ปุน 

29 ตุลาคม 2556 



    

~ ฉ ~ 
 

 

คูมือการบริหารจัดการที่มีลักษณะเนนการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร
การทํางานอยางจริงจังเพื่อผลสําเร็จในการสรางประโยชนสุขแกประชาชนนั้น ชวย
ใหผูทํางานในชุมชนทองถิ่นจัดกระบวนการปฏิบัติงานอยางมีเปาหมายสอดคลอง
กับสภาพจริงและบริบทที่สําคัญของการพัฒนา 

เรามักจะมีคําถามเสมอวา  ทําไมชองวางระหวางราชการกับประชาชนจึง
กวางและหางไกล  ประเทศไทยใชงบประมาณและบุคลากรจํานวนมหาศาลจาก 

ทุกกระทรวงทบวงกรม แตการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนสวน
ใหญยังมีความทุกขยากและพึ่งตนเองไดนอย คําถามเหลานี้ยังมีคําตอบที่ไมชัดเจน 

คูมือตัวแบบระบบบริหารจัดการรายกรณี (กลองดวงใจการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร) ที่ผูจัดทําไดเรียบเรียงขึ้นนี้  มีลักษณะผสมผสานหลักทฤษฎีบริหาร
จัดการที่เปนสากลกับการปฏิบัติจริงในทองถิ่น ตัวอยาง ๕ กรณีที่นําเสนอในกรอบ
คิดและแนวทาง ๙ ขั้นตอนที่นําเสนอในคูมือนี้  เกิดขึ้นจากการทํางานจริง  
ประสบการณตรงและการบันทึกผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแลว  นับวาเปนนวัตกรรมการ
บริหารจัดการที่นาสนใจ 

ขาพเจาไมใชนักบริหารเปนเพียงครูธรรมดาคนหนึ่ง ไดอานคูมือ CM
Model เลมใหญ อยางใชความพยายามอยางมาก เพราะการนําหลักบริหารจัดการ
สมัยใหมเกือบทุกทฤษฎีและหลักการมากําหนดยุทธศาสตรดูเปนทางการและ
ราชการอยางจริงจัง  ตอเมื่อเอาตัวอยางรายกรณีทั้ง ๕ กรณีมาโยงเอาเองทุก
ขั้นตอนจึงเขาใจและเห็นวารูปแบบนี้ไดกําหนดเปาหมายและกระบวนการใหเขาถึง
และพัฒนาชาวบานไดจริง 

 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ช ~ 
 

กลองดวงใจของการบริหารจัดการเลมนี้  เริ่มตนดวยหัวใจของคนทํางาน
วาจะรวมพลังกัน  ทํางานรวมกันขับเคลื่อนงานไปพรอมกัน ทิศทางเดียวกัน สู
เปาหมายเดียวกันคือประโยชนสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ
ขาพเจาไดอานคูมืออีกเลมหนึ่ง  เรื่องเดียวกันแตเปนฉบับขวัญใจชาวบาน ขาพเจา
รูสึกผอนคลายกวาเลมแรกซึ่งดูเปนทางการและราชการ  ถาใหขาพเจาเลือกก็ขอ
เลือกอานหัวใจการวางแผนที่เปนแบบชาวบานนี้กอนแลวจึงคอยไปอานเลมใหญ  
ซึ่งในบางขั้นตอนออกจะเปนทฤษฎีและกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากเกินไปแตไม
เห็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากนัก 

อยางไรก็ตามคูมือการบริหารจัดการรายกรณีเลมนี้  นับวาชวยชี้แนะ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารทุกระดับ  รวมถึงผูนําชุมชนทองถิ่นใหปฏิบัติงาน
อยางมีหลักการ  เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ศ.สุมน  อมรวิวัฒน 
ศาสตราจารยกิตติคุณ 

 

 

 

 

 

 

 



    

~ ซ ~ 
 

 

CMModel ที่จัดทําขึ้นเปนเอกสารที่ผานประสบการณการทดลองใชกับ
คนในอําเภอตางๆ มาแลว  และพบวาเปนModel ที่ทําไดจริง ทําไดงายๆ ทํา
ภายใตความเปนคนไทยของเรา (มิไดลอกเลียนจากตางประเทศ) และทําดวยใจรัก
ประเทศและสวนรวมเปนหลัก 

ดิฉันขอชื่นชมผูจัดทําที่อุทิศตนทํางานเพื่อประเทศชาติและมุงมั่นใหเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชนโดยมิไดมุงหวังผลประโยชนสวนตัวและเมื่อนําความรู
มาปฏิบัติก็ไดใชการทดลอง การสังเกต ตรวจสอบปรับปรุง แกไข จนได CM
Model ออกมา 

ดิฉันหวังวาทุกทานที่ไดอาน CMModel และใช CMModel แลวจะรูสึก
ขอบคุณผูที่คิดเรื่องนี้วาเปนผูที่ไดทุมเททั้งแรงกาย  แรงใจ  แรงความคิด เพียง
เพื่อใหทองถิ่นของเราเจริญกาวหนา 

ขอขอบคุณผูจัดทําที่ใหโอกาสดิฉันไดเขียนคํานิยมนี้ และขอขอบคุณทุก
ทานที่นํา CMModel ไปใชใหเกิดประโยชนแกประเทศของเรา 

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน 

ศาสตราจารยกิตติคุณ 

 

 

 

 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ฌ ~ 
 

 

ขอตําหนิที่เรามักไดยินเสมอเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทยคือ 
หนึ่ง มุงเนนแตการทองจํา ขาดการวิเคราะหสังเคราะห และสอง มุงเนนแตภาค 

ทฤษฎี ขาดกรณีศึกษาการนําความรูทางทฤษฎีไปประยุกตใชในโลกแหงความเปน
จริง 

หนังสือ “กลองดวงใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร” เปนตัวอยางตําราที่
กาวขามปญหาทั้งสองประการที่กลาวมาขางตนไดอยางสวยงาม เพราะนอกจากผู
แตงจะแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจอันลึกซึ้งในการสังเคราะหทฤษฎีการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรหลายๆ ทฤษฎีใหเขากันไดอยางราบรื่นกลมกลืนแลว 
ผูเขียนยังไดนํากรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่สังเคราะหขึ้นใหมไปประยุกตใชกับ
โครงการจริงๆ หลายโครงการในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม
อีกดวย 

ผมขอแสดงความยินดีกับผูแตงที่ไดผลิตตําราคุณภาพเลมนี้ขึ้นมา และหวัง
วาจะไดเห็นสิ่งพิมพที่มีประโยชนเชนนี้อีกเรื่อยๆ ในอนาคต 

ผศ.ดร.วินัย วงศสุรวัฒน 
คณะวิทยาการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (A.I.T.) 

 

 

 

 

คํานิยม 



    

~ ญ ~ 
 

 

ดิฉันอานหนังสือ CMModel นี้ดวยความสนใจและเมื่ออานจบก็รูสึก 

ชื่นชมอยางมากในความคิดสรางสรรคของผูเขียน ตลอดจนศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ที่ไดนําเสนอแบบจําลองทางการบริหารที่สามารถ
ประยุกตทั้งแนวคิดจากตะวันตกกับแนวคิดของตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นําเอาความสําคัญของใจและความศรัทธาตามหลักของศาสนาโดยทั่วๆ ไปมาเปน
ที่ตั้งของการบริหารเชิงกลยุทธที่เนนความสําคัญของตรรกะและความเขาใจใน
สภาพแวดลอมและองคประกอบตางๆ ที่เฉพาะตัวของหมูบานและชุมชน มาใชใน
การวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือความอยูรอดและเปนสุขอยางยั่งยืนของสังคม 

จุดเดนของหนังสือเลมนี้อยูที่ความเรียบงายในแนวคิดและกระบวนการ 

ที่ไดอธิบายและยกเปนตัวอยางที่ไดดําเนินการแลวเสร็จและประสบผลสัมฤทธิ์ 
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทําใหเขาใจไดงายโดยที่แมกระทั่งชาวบานที่ไมได
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธก็สามารถเขาใจและนํา 

ไปใชในการดําเนินโครงการทั้งที่เปนโครงการสาธารณะและโครงการสวนบุคคล 

ก็ไดอยางไรก็ดี มีขอควรสังเกตและควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมในแงที่วา แนวคิดหรือ
รูปแบบจําลองการบริหารที่เสนอมานั้นคงจะมีความสมบูรณแบบมากขึ้นหาก
ผูเขียนนําเอาปจจัยอื่นๆบางประการที่เปนตัวแปรทางสถาบันที่สําคัญเชนกันในการ
สรางความมั่นคงและเปนสุขที่ยั่งยืนใหกับชุมชนหรือหมูบานซึ่งเปนหนวยการ
ปกครองที่เล็กที่สุดในการบริหารประเทศเขามาพิจารณาดวย ปจจัยนี้ไดแกสถาบัน
การปกครองทองถิ่น เชนองคการบริหารสวนตําบลและจังหวัด จริงๆ แลวในทาง
ปฏิบัติ การที่จะเอาปจจัยที่สําคัญเหลานี้ทั้งหมดมารวมไวในแบบจําลองนั้นคงจะทํา
ใหเพิ่มความซับซอนและยากตอการนําไปใช  มากกวาการที่เราจะพยายามจํากัด
ประเด็นปญหาและบริบทของการแกไขปญหาตางๆอยางไรก็ดีถาเราจะทําให

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ฎ ~ 
 

แบบจําลองนี้มีความหมายมากขึ้นตอผูที่เกี่ยวของ เราควรจะพยายามสรางความ
เขาใจและความมีสวนรวมตลอดจนความมุงมั่นที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์รวมกันของ
องคกรตางๆในสังคม 

แตแมกระนั้นดิฉันเชื่อวาผูเขียนที่ไดจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้นในนามของศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดกลั่นกรองและตกผลึก
แนวคิดโดยจิตที่เปนกลางและยึดมั่นในความเปนอนัตตา ทําใหแบบจําลองการ
บริหารรายกรณีที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ ไดผานการทดสอบในหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยและประสบผลสัมฤทธิ์ตามที่มุงหวังไว แนวคิดที่เนน “ใจ” ที่มีตอ
ประเทศชาติเปนที่ตั้งและมากอน “ สมองสวนที่ใชตรรกะ“ เปนขอสมมุติฐานที่
สําคัญยิ่งตอความมีประสิทธิผลของแบบจําลองนี้ ดิฉันเชื่อวาแนวคิดการสราง
ความสามารถในการพึ่งตนเองและความเปนสุขของชุมชนอยางยั่งยืนนี้ก็เปน
แนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ยึดความพอเพียงเปนหลักตามพระราช 

ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเชื่อวา
แตละชุมชนจะไดประโยชนจากการศึกษาและนําไปประยุกตใชกับสภาพแวดลอม
ของชุมชนมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดรวมสรางสังคมที่มีความรวมมือรวมใจกัน สรางสันติ
สุขและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

รศ.ดร.สุนันทาเสียงไทย 
คณะวิทยาการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (A.I.T.) 

 

 

 



    

~ ฏ ~ 
 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยและในระดับสากล  มุงไปสูการสราง
ศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความเปนธรรมโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของชุมชน  ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนในการผลักดัน  ดําเนินการใหบรรลุ
จุดหมายตามที่ชุมชนแตละชุมชนตองการ  ภายใตฐานทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของชุมชน 

หลายปที่ผานมามีการพัฒนารูปแบบการจัดการของชุมชนทองถิ่นอยาง
หลากหลาย เชน การทําแผนชีวิตชุมชน  การทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร  การจัด 

ทําแผนสุขภาพระดับตําบล  รวมถึงการทําแผนยุทธศาสตรในระดับตางๆ  แตละ
รูปแบบมีการจัดการที่คลายคลึงกัน  แตตางกันตรงการนําไปประยุทธใช  ซึ่งตอง
อาศัยผูที่เขาใจและมีทักษะในการจัดการระดับหนึ่งจึงจะสามารถประยุกตใชได
อยางเห็นผลเปนรูปธรรม โดยหลักการจัดการที่ดีควรจะตองตอบคําถาม ๔ ขอ 
ตอไปนี้คือ 

ขณะนี้เราอยูที่ไหน?  เปนการวิเคราะหสถานการณของชุมชน  เพื่อให 
เห็นสถานการณของปญหา  ปจจัยที่มีอิทธิพลและเปนสาเหตุของปญหา รวมถึงการ
วิเคราะหใหเห็นทุนตางๆ ของชุมชนที่สามารถนํามาใชเปนปจจัยนําเขาในการ
ดําเนินการเพื่อการแกปญหารูปธรรมจากคําถามขอนี้มักจะเปนการอธิบายสาเหตุ
ของปญหาและปจจัยสูความสําเร็จ 

เราตองการไปที่ใด?เปนการวางจุดหมายหรือรวมกันวางภาพที่พึงประสงค 
ของชุมชนในระยะเวลาที่กําหนด  ทําใหคนในชุมชนกําหนดจุดหมายรวมกันและมี
แรงจูงใจที่จะกาวไปใหถึงจุดหมายที่วางไวรูปธรรมจากคําถามขอนี้มักจะเปนการ
อธิบายถึงจุดหมาย เปาประสงค เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สําคัญ 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ฐ ~ 
 

เราจะไปอยางไร?  เปนการคิดหาวิธีการสําคัญที่จะดําเนินการเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จ วิธีการสําคัญสามารถอธิบายดวยคําวายุทธศาสตร  วิธีการสําคัญนี้
จะนําไปสูการจัดทําแผนเพื่อใหรูวา  ใครตองทําอะไร  อยางไรบาง 

เราไปถึงหรือยัง?  เปนการติดตามประเมินผลวา การดําเนินงานตาม
แผนตางๆนั้น บรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ทั้งนี้  เพื่อใหเราไดทบทวน ปรับปรุง 
การดําเนินงานในครั้งตอๆไป โดยมากวิธีที่ใชในการติดตามประเมินผลในระดับ
ชุมชน  เรามักจะใชการจัดเวทีสรุปผลและการถอดบทเรียนตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่กําหนดไว 

CMModel เปนรูปแบบการจัดการและเปนเครื่องมือที่ใชในการทําแผนที่
สามารถตอบคําถามทั้ง ๔ขอดังกลาวขางตนไดเปนอยางดี  มีจุดเดนคือการบริหาร
จัดการที่คํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทของแตละชุมชน  ขณะเดียวพบวาไดถูก
นําไปใชจริงและประสบความสําเร็จแลวในหลายพื้นที่ของประเทศ  เชน  ที่อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และใน ๑๖ อําเภอของ
จังหวัดสงขลา  จึงเปนรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือใหชุมชน
ทองถิ่นไดเรียนรูและใชในการจัดการตนเองไดโดยไมยาก  

นอกจากนี้ CMModel  ยังเหมาะสําหรับผูปฏิบัติงานในองคกรของรัฐ
และเอกชน สามารถนําไปใชผนวกเขากับวิธีการจัดทําแผนแบบเดิมไดเปนอยางดี  
เปนการเติมเต็มวิธีการจัดทําแผนใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ  สุธีรวฒุิ 
ผูอํานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
คณะทาํงานวชิาการสมัชชาปฏริูปประเทศ 



    

~ ฑ ~ 
 

 

กระผมไดอานคูมือ CMModel กลองดวงใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
แลวเห็นวาเปนคูมือที่ดีในการนําเสนอแนวทางการวางแผนยุทธศาสตรขององคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เพียงแตผูตองการ
นําไปใชตองตั้งใจ มุงมั่น และเขาใจกระบวนการขั้นตอนตางๆ 

กระผมหวังวาคูมือนี้คงไดรับการชี้นําและเผยแพรใหองคกรตางๆ ได
นําไปใชเปนแนวทางตามความมุงหวังของผูจัดทําตอไป 

ผศ.สมปอง  ทองผอง 
รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

วิทยาเขตปตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ฒ ~ 
 

 ผมเองไดรูจักกับ CMModel ครั้งแรก ก็รูสึกชื่นชมและยินดีที่ผูจัดทํามี
ความเพียรพยายามและวิสัยทัศนในการทํางานซึ่งไดกําหนดใหชุมชนและสังคมเปน
ตัวตั้งหรือเปนเปาหมายในการทํางาน  ซึ่งในครั้งนั้นแนวคิดการทํางานที่ผูจัดทํา
ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานดานการวิจัย
และพัฒนาซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความเปนอยูและสรางความ
เขมแข็งในชุมชน   

ตอมาเมื่อ CMModel  ที่ผมไดรับฟงในวันนั้นไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจนมาเปนคูมือ  CMModel“หัวใจการวางแผน” (ฉบับขวัญใจชาวบาน) 
ซึ่งเกิดจากการสะสมความรูและประสบการณในการทํางานตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน โดยผานการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาจนนําไปสูการคนพบ “หัวใจของ
การวางแผน ๗ ขั้นตอน” นั้น  ผมก็ยิ่งไดพบวาคูมือฉบับนี้หากไดมีการนําไปปฏิบัติ
ใชจริง โดยผูที่มีความรูความเขาใจอยางถองแทก็ยอมจะเกิดผลที่ดีตามมานานัปการ   

ผมจึงหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานกับ
ชุมชน ตลอดจนผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชนจะไดมีโอกาสอานและทําความ
เขาใจกับคูมือฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน 
ศอ.บต. ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานที่มีความสัมพันธกับชุมชน
นั้น ไดมีสวนสนับสนุนและขับเคลื่อนตามแนวทางดังกลาวแลว  ก็ยอมสงผลดีกับ
สังคมและประเทศชาติอยางยิ่ง และขอชื่นชมกับผูที่ไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้นมา ดวย
ความวิริยะ อุตสาหะ ดวยความจริงใจ 

ผศ.ดร.อัครวทิยกาญจนโอภาษ 

ผูอํานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

คํานิยม 



    

~ ณ ~ 
 

 

ผมไดรับทราบมานานพอสมควรวาไดมีการจัดทําคูมือ CMModel (Case 
ManagementModel) “กลองดวงใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร” เพื่อใชเปน
คูมือและแนวทางการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  เมื่อไดอานผลงาน
ดังกลาวก็รูสึกชื่นชมยินดีที่ไดมีการพัฒนาองคความรูที่จะเปนประโยชนตอผูอื่นอีก
เปนจํานวนมากที่กําลังกาวสูการเปนผูนําองคกร  

ผมถือวาคูมือ CMModel ที่ผลิตขึ้นนี้เปน “นวัตกรรมเพื่อการบริหาร
องคกร” โดยเฉพาะในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนเรื่องยากเรื่องหนึ่งของ
การบริหาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” ที่ตองแสดง
จุดยืนอยางมั่นคงในบางเรื่องและตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบทแวดลอมที่
เกี่ยวของในบางเรื่อง บางครั้งจึงไมมีคําตอบสําเร็จรูปในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

จุดเดนของเอกสารเลมนี้จึงอยูที่การแสดงกรณีศึกษาไวอยางครอบคลุมมิติ
ตางๆ ของการพัฒนา และที่สําคัญและเปนประโยชนอยางมากในการนําไปปฏิบัติ
คือการแสดงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรแบบครบวงจรเชิงลึกอยางเปน
ขั้นตอนในลักษณะของระบบกระบวนการที่ไดออกแบบไวอยางชัดเจน  ผมจึงเชื่อ
วาเอกสารวิชาการชิ้นนี้จะเปน “นวัตกรรมสําหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร” 

และหวังวาจะไดเห็นความกาวหนาที่เกิดจากการใชผลงานนี้ในเชิงประจักษที่มี
คุณคาตอองคกรและประชาชนอยางแทจริงตอไป 

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี

 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ด ~ 
 

ผมไดรับรู CMModel ที่นํามาปรับใชกับการแกปญหาสังคม โดย CM
Model นั้น เปนการเอาวิธีคิดกระบวนการทางการแพทยในการดูแลผูปวยมาใชกับ
การแกปญหาสังคม และที่ผมรูสึกทึ่งและประทับใจมากก็เพราะผูจัดทําเปนสายตรง
ของกระทรวงมหาดไทยแตวิธีคิดที่ทานใหความสําคัญและผลักดันอยางจริงจังคือ 
CMModel นี้ กลับเปนแนวทางทวนกระแสของวิธีคิดแบบแนวดิ่งอํานาจนิยมที่
เปนกระแสหลักของประเทศชาติในปจจุบัน  

Case Management หรือ CM นั้นเปนวิธีคิดที่ใหความสําคัญกับการเขา
ไปดูแลหรือการแกปญหาเปนเฉพาะรายไป  ปญหาแตละปญหาจะถูกมองเหมือน
ผูปวยแตละคนที่แมเปนโรคความดันโลหิตสูงเหมือนกัน  แตกลับไดยาไมเทากัน 
การรักษาไมเหมือนกัน คําแนะนําในการปฏิบัติตัวก็มีความแตกตางกันอยูไมนอย  
ทั้งนี้เพราะผูปวยแตละคนมีความเฉพาะที่แตกตางกัน ปญหาสังคมก็เฉกเชนเดียว 

กับการดูแลรักษาผูปวย  ปญหาเดียวกันในคนละชุมชนหรือคนละสถานการณกัน  
ยอมไมสามารถใชสูตรสําเร็จใดๆเขามาแกปญหาได 

CMModel ใหแนวคิดหลักสามประการคือ   

ไมมีการตัดเสื้อโหลแจกสําหรับการแกปญหาใดๆ  การแกปญหาจะตอง
ประดุจเปนการตัดสูทใหเหมาะกับขนาดของแตละคน หรือปญหาแตละปญหาที่มี
ความแตกตางกันนั่นเอง    

ไมมีการสั่งการเชิงอํานาจใหแกปญหาแบบแนวดิ่ง  การสั่งการมักไมไดมี
เหตุผลกํากับมาดวย  คนทําก็ทําตามหนาที่ไมไดทําดวยใจเพราะถูกสั่งใหทํา   

ไมมีคําตอบสูตรสําเร็จรูปใดๆ  การแกปญหาตองเกิดจากการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ  ดวยการมองเห็นปญหาและกําหนดแนวทางการ

คํานิยม 



    

~ ต ~ 
 

แกปญหาที่มาจากการมองการคิดอยางรอบดาน ดวยกลไกการมีสวนรวม  เมื่อ
กําหนดเองก็ตองทําเอง ประสานเอง และขับเคลื่อนการแกปญหานั้นๆดวยตนเอง 

ในอดีตที่ผานมา  การแกไขปญหาของสังคมไทยใชกระบวนคิดแบบเสื้อ
โหลที่สั่งตัดมาจากกรุงเทพเมืองฟามาตลอดหลายสิบป  แตในทามกลางการพัฒนา
เพื่อแกปญหาแบบเดิมๆที่ไมไดผลมากนัก  กระบวนการแกปญหาแบบมีสวนรวม
ดวยกําลังกายกําลังปญญาของคนพื้นที่เองก็คอยๆเติบโตและชัดเจนขึ้น   

CMModel เปนหนึ่งในความพยายามของการสรางกระบวนการแกปญหา
แบบมีสวนรวมของคนที่อยูในปญหานั้นๆดวยตนเอง ดวยกระบวนการที่คํานึงถึง
ความแตกตางและบริบทเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ  โดยมีการกําหนดวิธีการคิดการคุย 

ที่เปนระบบ 

ยิ่งเมื่อมีการขยายเอาแนวคิด CMModel มาปรับใชกับการคิดการมองกับ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีปญหาหนักหนาสาหัสหลายประการ  นับเปนกาว
สําคัญประการหนึง่ของแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และเปนความหวังของการ
สรางความสมานฉันทในพื้นที่   เพราะการแกปญหาจะเกิดจากการมองการคิด 

ที่เชื่อมโยงกับบริบทจริงในพ้ืนที่อยางแทจริง  

แนนอนวา  การนําเครื่องมือทางสังคมใหมๆมาใชนั้นตองใชความพยายาม
และใชเวลาในการสรางการยอมรับ ทําความเขาใจ รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีคิดของ
ผูคน โดยเฉพาะกลุมขาราชการใหหันกลับมาคิด ทบทวนงานที่ทํา และสราง
กระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบอยางแทจริง  ซึ่งทั้งหมดตองการพลังกาย
พลังใจและตองการเวลาพอสมควรในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะ
ยาว 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ถ ~ 
 

เหรียญมีสองดานเสมอ เครื่องมือทุกชิ้นก็มีทั้งประโยชนและขอจํากัดเปน
ธรรมดา CMModel ก็หนีไมพนสัจธรรมขอนี้ ขอจํากัดสําคัญของ CMModel คือ 
ความละเอียดและความมีขั้นตอนที่ตองการการใหเวลาอยางจดจอและมีสวนรวม  
จึงขอใหทุกทานที่สนใจไดลองศึกษาและทดลองนําไปทําจริง  ทําใหบอยสม่ําเสมอ  
จนในที่สุดก็จะเกิดเปนความชํานาญ สามารถพลิกแพลงและรูสึกถึงพลังของการคิด
และแกปญหาเปนรายกรณี  เชนเดียวกับทักษะในวิชาชีพแพทย  เรียนเย็บแผล
เรียนวิธีการผาตัดแตในตํารา  อานอยางไรก็ไมมีวันจะทําเปน ตองเริ่มดวยการลอง
ฝกปฏิบัติกันจริงๆ  แรกๆเย็บแผลเพียง ๕เข็มก็เปนธรรมดาที่ใชเวลาเกือบชั่วโมง  
แตเมื่อทําจนชํานาญ ความมั่นใจ ความเขาใจ และทักษะในการแกปญหาในการ
พลิกแพลงก็จะเกิดขึ้นอยางไมรูตัว   

สําหรับ CMModel ก็เชนเดียวกัน การลองทําจริงอยางสม่ําเสมอ  ดวย
หัวใจที่อยากเรียนรู สรุปบทเรียนที่ไดในแตละครั้ง นําไปปรับไปประยุกต  แลว
เครื่องมือชิ้นนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณคาของงานการรับใชประชาชนและ
แกปญหาสังคมที่มีความซับซอนเกินกวาการคิดแบบบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป 

 

นายแพทยสุภทัร  ฮาสุวรรณกิจ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 



    

~ ท ~ 
 

ขอชื่นชมกับความมุงมั่นที่คิดและกระทําในสิ่งที่ดีที่มีประโยชนกับแผนดิน  
แนวคิดเรื่อง CM ที่นํามาประยุกตใชกับงานของสังคมและชุมชนเปนเรื่องที่ดีมาก  
เพราะจะสามารถแกไขปญหาที่ซับซอนไดตรงกับความตองการและยั่งยืน  เพราะ
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย  หนวยงานและองคกรตางๆตลอดจนทีมสหวิชาชีพ 
(Multidisciplinary Team)  เขามารวมคิดรวมแกไขและรวมดําเนินการ หลักการ
ที่สําคัญนอกจาก ๗ขั้นตอนแลวตองมี  Manager (ผูจัดการ) หรือเจาภาพของ 
Case นั้นๆ เปนผูติดตอสื่อสาร ประสานงานและกํากับการดูแลเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามเปาหมายที่วางไวภายในเวลาที่กําหนด  การจัดการรายกรณีอาจจะยากตอนที่
เริ่มตน  ดังนั้น  ตองใชหลายวิธีการเพื่อใหคนหลากหลายมี "หัวใจเดียวกัน" 
เสียกอน มาทําความเขาใจกับ "บริบท" ของตนเอง  มาชวยกันดูหลายๆ มุม  
พิจารณาความเปนมา  เปนอยู  เปนไป ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน  มีกรอบเวลา (Timing) ในการทํางาน และมีระบบใน
การติดตามงาน (Tracking) ที่ดี เมื่อเริ่มตนกาวไดแลวกาวตอไปก็ไมยาก 

CMModel  ทําเปนเลมเล็กๆ พกพางายก็นาจะดแีลว  เนื้อหาในเลมเขาใจงาย
เพื่อใหเห็นภาพรวมของ Model  อาจจะมี ๑หนา  ที่เปนรูป CMModel ในภาพรวมที่
เชื่อมโยงกับสวนประกอบตางๆ  ที่จะสื่อใหเห็นภาพการนํา CM ไปใชและเขาใจงายยิ่งขึน้ 
(เห็นภาพรวมกอนแลวนําไปแตกรายละเอียดงายๆ ในแตละเรื่อง) ขั้นตอนสุดทาย  การ
ถอดบทเรียนจะเกิด CQI และพัฒนาเปนงานวิจัยไดมากมายจากงานประจําที่ทํา (งานวิจัย
แบบ  R to R เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้เยอะ)เกิดนวัตกรรรม, Best Practice ฯลฯ  หลัก
ของการพัฒนางายๆ คือ  หลายภาคสวนหลายวิชาชีพมีสวนรวม  เปาหมายชัด  
(Visionary Leadership) วัดผลไดคือวัดตรงประเด็นอยาใหเปนภาระ รวมกันมองใน
ภาพรวม และแกปญหาอยางเรียบงาย (Simplicity)  

ดร.เผอิญ  ณ พัทลุง 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลสงขลา 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



    

~ ธ ~ 
 

 

“CMModel”  นั้นเปน “สหวิชาการ” ฉะนั้น “ผูเขียน” และ “ผูเรียนรู” 

และผูที่จะนําเอายอดวิชานี้ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนจริงตอชาติบานเมืองจะตอง
เปนทั้ง “ผูรูจริง” และ “ทําจริง” เทานั้น 

ผมไดเคย “แลกเปลี่ยน” เรื่อง “CMModel” ดวยความประทับใจยิ่ง จึง
ดีใจและชื่นชมเปนอยางยิง่ที่ไดเห็นเรื่องนี้ออกมาเปนทั้งรูปแบบและเครื่องมือที่เห็น
เปนรูปธรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งทั้งตอประชาชนพลเมืองและชาติ
บานเมืองของเราสืบไป 

นายอรญั จิตตะเสโน 

ที่ปรึกษาสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยม 



    

~ น ~ 
 

 คูมือ CMModel ฉบับชาวบานนี้ เปนการอธิบายขั้นตอนการบริหารทั้ง ๗
ขั้นตอนดวยภาษางายๆ และฉายเปนภาพใหเห็นอยางชัดเจนโดยเฉพาะขั้นตอนที่ ๑ 
 ๕ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่งเพราะ
การวางแผนหรือการเตรียมความพรอมที่ดีนั้น ก็ยอมมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จมากกวาการวางแผนหรือการเตรียมความพรอมที่ไมดีอยางแนนอน 
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ (การวางแผนปฏิบัติ) ซึ่งจะมีการแนะนําใหกําหนดกิจกรรม
ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําซึ่งเปนกระบวนการทางความคิดที่ครอบคลุม
เชื่อมโยงตั้งแตเริ่มแรกจนนําไปสูความยั่งยืนในที่สุด อีกทั้งยังมีเคล็ดลับในการตั้ง
คําถามไดแก ทําอะไรทําอยางไร ทําเมื่อใดทําที่ไหน ทําโดยใครผลประโยชน 
ที่ไดงบประมาณเพ่ือตรวจสอบแผนปฏิบัติวามีองคประกอบครบถวนอีกดวย 

อยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่มีความ 

ไมแนนอนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การวางแผนที่ดีนี้ก็ควรจะให
ความสําคัญกับการเตรียมพรอมในการรับมือกับสถานการณความไมแนนอนดังกลาว โดย
การวางแผนบริหารความเสี่ยงอีกดวยสวนขั้นตอนที่ ๖  ๗เปนกระบวนการนําแผนการไป
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน เพราะหากมีการ
วางแผนที่ดีแตไมสามารถนําไปปฏิบัติตามที่วางแผนไวไดก็ยอมที่จะไมประสบ
ความสําเร็จนั่นเองจึงหวังวาคูมือ CMModel ฉบับชาวบานนี้ จะสงเสริมใหผูอาน
สามารถเขาใจขั้นตอนการบริหารทั้ง ๗ขั้นตอนโดยงายและสามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนสุขตอทั้งตนเองและสังคมสวนรวมอยางยั่งยืน" 

นายเอกวัฒน  ธนประสิทธิพ์ัฒนา 

ผูแทนขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนที่ ๕  

 

คํานิยม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑ ~ 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ มารูจักกับ BCM  Model   
 

ดังที่ไดมีผูกลาวเอาไววา  “การทํางานจะประสบความสําเร็จมากหรือนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับการวางแผน และถาวางแผนดกี็เทากับทํางานสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง”  

BCMModel  เกิดจากการสะสมความรูและประสบการณในการทํางาน
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยผานการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาจนนําไปสูการ
คนพบหัวใจของการวางแผนซึ่งประชาชน  ผูนําหมูบาน/ชุมชน  กลุม/องคกร  
ตลอดจนภาคประชาสังคมตางๆ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนา
หรือแกไขปญหาของหมูบาน/ชุมชนไดอยางตรงจุดและดีที่สุด 

 

 

 

BCMModel ยอมาจากคําวา 

BCMModel คือ เครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหคนในหมูบาน/ชุมชนได
มีสวนรวมในการคิด  วิเคราะหปญหา  และประเมินความพรอมของตนเอง 
กอนนําไปวางแผนหรือกําหนดวิธีการพัฒนาเพื่อใหหมูบาน/ชุมชนมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

Buriram Case Management Model  
หรือ  

“ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี” 

 



 

~ ๒ ~ 
 

 

๑.๒ ทําไมตองใช BCM  Model   

BCMModel ไดถูกนําไปใชจริงและประสบความสําเร็จแลวในหลายพื้นที่
ของประเทศ  เชน  ที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และใน ๑๖ อําเภอของจังหวัดสงขลา  เนื่องจาก 

(๑)  BCMModel เปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชไดกับทุกเรื่องหรือเปรียบ 

เสมือนยาวิเศษที่รักษาไดทุกโรค  เพราะสามารถปรับใหเขากับสถานการณหรือ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด รวมทั้งยังคํานึงถึงวิธีการปองกันและแกไข
ปญหา  ทําใหสามารถลดปญหาหรือกําจัดจุดออนที่อาจเกิดขึ้นและสรางภูมิคุมกัน
ตนเองไดอยางยั่งยืน 

(๒) BCMModel เปนเครื่องมือที่งายตอการนําไปใช  เพราะมีวิธีการทําที่
ชัดเจน  เขาใจงาย  สามารถวิเคราะหและวางแผนวิธีทําทั้งกอน ระหวาง และหลัง
การทํางานไดอยางละเอียดรอบคอบ  เปรียบเสมือนการมองชางทั้งตัวไมแยกสวน  
ทําใหงานที่ทําอยูแลวเปนระบบมากขึ้นและไมเปนการเพิ่มภาระของการทํางานปกติ  

(๓) BCMModel เปนเครื่องมือที่ชวยใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน มีความละเอียดรอบคอบและสามารถตอบสนองตอความตองการของคนใน
หมูบาน/ชุมชนไดอยางแทจริง 

 

๑.๓ เคล็ด (ไม) ลับกอนนําไปปฏิบัติ 

กอนนํา BCMModel ไปใชใหเกิดประโยชนจะตองปฏิบัติตามหลักการที่
สําคัญ  ดังนี ้

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๓ ~ 
 

 

(๑)  ตองตั้งจิตอธิษฐานมุงมั่นที่จะทําคุณประโยชนตอประเทศชาติ  โดย
ไมวาเรื่องที่จะทํานั้นจะเปนเรื่องอะไร  ตองตั้งจิตอธิษฐานใหเกิดเปนคุณประโยชนตอ
แผนดินเกิดเปนสําคัญ ไมมุงหวังที่จะกอใหเกิดเปนประโยชนตอตัวเองหรือคนกลุมใด
กลุมหนึ่ง และตองศรัทธาเชื่อมั่นในหลักสัจธรรมแหงชีวิตนั่นคือ  “ทุกคนเกิดมาก็มา
แตตัว  ตายไปก็ไปแตตัว  มีแตความดีความชั่วเทานั้นที่ติดตัวไปและฝากไวใน
แผนดิน”  ดังนั้น ทุกลมหายใจที่เหลืออยูจึงถือเปนโอกาสที่เราจะไดทําความดีเพื่อให 
“เกิดขึ้น  ตั้งอยู  และยั่งยืน” ตลอดไป 

(๒) ตองรวมพลังขับเคลื่อนความดีตอชาติบานเมือง โดยไมวาอะไร 

ก็ตามที่เปน “คุณงามความด”ี หรือเปน “คุณประโยชน” ตอชาติบานเมือง  ตองผนึก
พลังรวมกันทําใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน โดยเริ่มจากคนกลุมเล็กๆ ที่
มุงมั่นที่จะทําคุณประโยชนเพื่อแผนดินเกิดแลวขยายไปยังคนหมูมากเปรียบเสมือน
ผีเสื้อตัวนอยๆ ที่คอยๆ กระพือปกสงแรงลมแหงความดีไปกระทบปกผีเสื้อตัวอื่นๆ  
จนเกิดเปนแรงกระเพื่อมทําใหผีเสื้อทั้งหลายขยับปกและเกิดเปนพลังลมอันมหาศาล
แผกระจายไปทั่วทั้งแผนดิน  

(๓) ตองจุดประกายความคิดของคนในหมูบาน/ชุมชน  โดยกระตุนใหคน
หันมาใสใจหมูบาน/ชุมชนของตนเอง โดยอาจจัดเปนเวทีพูดคุยเพื่อกระตุนให
หมูบาน/ชุมชนตระหนักถึงปญหาหรือวิกฤติและตองการที่จะอยูรอดรวมกัน  เชน 
พูดคุยถึงเรื่องราวสิ่งที่ดีงามในอดีต  การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหรือสถานการณ
ปจจุบัน  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยูและความ 

หวังที่จะอยูรอดรวมกันดวยตัวของหมูบาน/ชุมชนเอง ฯลฯ 

 

 



 

~ ๔ ~ 
 

วางแผนนอ้ย = /0น12อยมาก 

วางแผนมาก = /0น12อยนอ้ย 

 

(๔) ตองรูจักตัวตนที่แทจริงของตนเอง  รูจักมรดกทางวัฒนธรรม รู
เรือ่งราวของหมูบาน/ชุมชนทั้งอดีต  ปจจุบัน  โดยศึกษาประวัติศาสตร  ที่มา  คุณคา 
และสิ่งดีงาม  เพื่อใหมองเห็นอนาคตรวมกันและเกิดเปนความรักความผูกพันใน
ทองถิ่น โดยใหมีคน 3 รุน คือ  เด็ก  ผูใหญ  และผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนพลังสําคัญ 

ในการนําพาหมูบาน/ชุมชนใหรอดพนวิกฤติหรือปญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๕ ~ 
 

 

บทที่ ๒ 

หัวใจของการวางแผน 

๒.๑ กรอบความคิด 
 

BCMModel เกิดจากการสะสมความรูและประสบการณในการทํางาน
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยผานการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาจนนําไปสูการ
คนพบหัวใจของการวางแผนซึ่งเปรียบเสมือน “บันไดสูความสําเร็จ  ๗  ขั้น” ดังนี ้
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลางนํ;า 

กิจกรรมตน้นํ;า 

กิจกรรมปลายนํ;า 

เกดิขึ'น ตั'งอยู่ ยั1งยนื 

ประชาชน/หมู่บ้าน 

อธิษฐานจิต  รวมพลงัเปนหนึ่งเดยีว  
ทาํความดีเพ่ือแผนดนิ 

 

- ริเริ2ม
โครงการใหม่ 
- ปรับปรุง
โครงการเดิม 

ขั'นที1 ๑  กาํหนดเป้าเหมายสูงสุด 

ขั'นที1 ๓  กาํหนดเป้าประสงค์ 

 

ขั'นที1 ๒  กาํหนดปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

 

ขั'นที1 ๔  กาํหนดตัวชี'วดัความสําเร็จ 

 

ขั'นที1 ๗  ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน 

 

ขั'นที1 ๖  ปฏิบตัิตามแผน 

 

ขั'นที1 ๕  วางแผนปฏิบตัิ 

 



 

~ ๖ ~ 
 

  %+'น=>1 ๑  กาํหนดเป้าหมายสูงสุด 

๒.๒ บันไดสูความสําเร็จ 

BCMModel เปรียบเสมือนบันไดสูความสําเร็จที่ประชาชน ผูนําหมูบาน/
ชุมชน กลุม/องคกร ตลอดจนภาคประชาสังคมตางๆ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนพัฒนาหรือแกไขปญหาเพื่อใหหมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็งและ
สามารถพึง่พาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี ้

 

 

บันไดขั้นแรกของการนํา BCMModel ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็คือ 
การระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายสูงสุดหรือสิ่งที่
ตองการที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยตองชวยกันหาคําตอบวา “หมูบาน/ชุมชน
ตองการจะพัฒนาหรือแกไขปญหาอะไรในอนาคต  และตองใชเวลาแคไหนกวาที่
จะถึงจุดที่ตองการ” 

คําแนะนํา  การกําหนดเปาหมายสูงสุดจะตองเริ่มจากการวิเคราะหสภาพความเปน
จริงของตนเองกอนวา  คนในหมูบาน/ชุมชนมีปญหาหรือมีความตองการอะไรโดยมี
ขอมูลหลักฐานที่เปนขอเท็จจริงอางอิง แลวจึงนําขอมูลนั้นมากําหนดเปนเปาหมาย
สูงสุด โดยควรระบุเปนขอความที่สั้น  กระชับ  เขาใจงาย  และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

 ตัวอยางการกาํหนดเปาหมายสุงสุด 

หลังจากจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ ทําใหรูวา คนใน
หมูบาน/ชุมชนมีปญหาความยากจน  เนื่องจาก ๑) ขาดแคลนแหลงเงินทุน ๒) ขาด
แคลนเครื่องมือประกอบอาชีพ ๓) ขาดแคลนที่ดินทํากิน  และตองการที่จะแกไข
ปญหานีร้วมกัน โดย “จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ภายในเวลา ๑ ป” 

 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗ ~ 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ขั้นที่ ๒  กําหนดปจจัยสูความสําเร็จ 

 

หลังจากรวมกันกําหนดเปาหมายสูงสุดวา หมูบาน/ชุมชนตองการจะพัฒนา
หรือแกไขปญหาอะไรในอนาคตแลว  ขั้นตอนตอไปคือ  การกําหนดปจจัยสูความ 

สําเร็จหรือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมายสูงสุด  โดยตองชวยกันหาคําตอบวา 
“อะไรคือสิ่งที่เราตองคํานึงถึง  ตองพัฒนา  ตองมุงเนน  เพื่อใหเปาหมายสูงสุดนั้น
เปนจริง” 

 

 

ขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

ขาดแคลนที2ดินทาํกิน 

 

ขาดแคลนเคร12องม1อ
ประกอบอาชีพ 

  เป้าหมายสุงสุด 
“จดัตั;งกองทุนกลางพฒันา

หมู่บา้น ภายใน 
เวลา ๑ ปี” 



 

~ ๘ ~ 
 

 

คําแนะนํา 
 ปจจัยสูความสําเร็จไมควรมีมากเกินไปเพราะจะทําใหปจจัยกระจัดกระจาย 

ไมมีจุดมุงเนนหรือบางปจจัยที่เลือกขึ้นมาอาจไมใชปจจัยหลัก  

 การกําหนดปจจัยสูความสําเร็จจะตองเริ่มจากการวิเคราะหเปาหมายสูงสุด
ออกเปนประเด็นหลักๆ โดยการฉายภาพแหงความหวัง  แลวจึงนําประเด็นนั้นๆ มา
กําหนดเปนปจจัยสูความสําเร็จ โดยควรอยูระหวาง ๓  ๕ ปจจัย  
 การฉายภาพแหงความหวัง คือ การฉายภาพที่ตองการโดยนําภาพในอดีต

และปจจุบันมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยหลักหรือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชวยปองกันหรือ
แกไขปญหาที่เกิดขึน้จากการฉายภาพในอนาคต 

o ภาพในอดีต  เปนการฉายภาพที่สะทอนความเปนจริงที่ดีในอดีต โดย
เปนการหาคําตอบวาอะไรคือ จุดแข็งหรือโอกาสที่ทําใหเกิดสิ่งที่ดีในอดีต  เชน การ
แกไขปญหายาเสพติด ภาพในอดีตที่เปนจุดแข็งหรือโอกาส คือ (๑) คนในอดีตยึดมั่น
ในหลักคําสอนของศาสนาและเกรงกลัวตอบาป (๒) เด็กและเยาวชนในอดีตเชื่อฟง
คําสั่งสอนของผูใหญ 

o ภาพในปจจุบัน  เปนการฉายภาพที่สะทอนความเปนจริงที่ไมดีใน
ปจจุบันเมื่อเทียบกับอดีต โดยเปนการหาคําตอบวาอะไรคือ จุดออนหรือขอจํากัดที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมดีหรือติดลบจากอดีต  เชน  กรณีการแกไขปญหายา
เสพติด  ภาพในปจจุบันที่เปนจุดออนหรือขอจํากัด คือ  (๑) ยาเสพติดเปนภัยคุกคาม 
กัดกรอน บอนทําลายประเทศ  (๒) ยาเสพติดสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งตอ
ปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวม   

o ภาพในอนาคต  เปนการฉายภาพที่สะทอนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่
ไมตองการ โดยจําลองวาถาหากปลอยใหภาพที่ไมดีในปจจุบันสามารถดําเนินตอไป
โดยไมไดรับการแกไขและถาหากปลอยไวอยางนี้ในอีก  ๕ ปขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น  
สังคมจะเปนอยางไร ลูกหลานจะอยูกันอยางไร ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความตระหนักและ
สรางแรงบันดาลใจใหนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเทียบเทาหรือดีกวาในอดีต 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙ ~ 
 

เชน การแกไขปญหายาเสพติด  ภาพในอนาคตถาหากปญหายาเสพติดยังไมไดรับการ
แกไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้น คือ ลูกหลานตองตกเปนทาสของยาเสพติดและเปนตนเหตุของ
ปญหาอาชญากรรม 

o ภาพแหงความหวัง  เปนการฉายภาพแหงความตองการ โดยนําจุดแข็ง
และโอกาสที่ไดจากการฉายภาพในอดีตหรือปจจุบันมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยหลักใน
การแกไขหรือปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจากการฉายภาพในอนาคต เชน การแกไข
ปญหายาเสพติด หากไมตองการใหภาพในอนาคตเกิดขึ้นจริง ภาพแหงความหวัง  คือ 
(๑)  คนในชุมชนยึดมั่นในคุณธรรม หลักศาสนาและเกรงกลัวตอบาป  (๒) เด็กและ
เยาวชนเช่ือฟงคําสั่งสอนของผูใหญ 

o จุดแข็ง  หมายถึง  ขอดีที่ เกิดจากคนหรือสภาพแวดลอมภายใน
หมูบาน/ชุมชน เชน มีทุนทางสังคมที่เข็มแข็งและหลากหลาย  เปนสังคมชนบทที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

o จุดออน  หมายถึง  ขอเสียหรือปญหาอุปสรรคที่เกิดจากคนหรือ
สภาพแวดลอมภายในหมูบาน/ชุมชน เชน ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไมมี
จิตสํานึกสาธารณะ  คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ขาดทักษะและประสบการณในการ
ทํางาน 

o โอกาส  หมายถึง  ขอดีที่เกิดจากคนหรือสภาพแวดลอมภายนอก
หมูบาน/ชุมชน เชน รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับรายได และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหอยูด ีกินดี ไมมีหนี้สิน  

o ขอจํากัด  หมายถึง  ขอเสียหรือปญหาอุปสรรคที่เกิดจากคนหรือ
สภาพแวดลอมภายนอกหมูบาน/ชุมชน  เชน  การเปลี่ยนรัฐบาล และนโยบายในการ
บริหารประเทศบอยครั้ง  
 ควรนําแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ ๖ ดาน มาใชใน

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และขอจํากัด  (ดูคําอธิบายหนา ๒๗  ๓๑) 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๐ ~ 
 

 
 

 ตัวอยางการกําหนดปจจัยสูความสําเร็จ 

1) ฉายภาพแหงความหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายสูงสุด 
"จดัตั;งกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น  ภายในเวลา ๑ ปี" 

 

จุดแข็ง 
(ภาพในอดีตและปัจจุบนั) 

  มีทุนทางสังคมที2เขม็แขง็ และ
หลากหลาย 

 มีองคก์รภาคประชาชนที2เขม้แขง็ 

 เป็นสังคมชนบทที2มีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 มีผลิตภณัฑชุ์มชนหรือสินคา้ 
OTOP ชั;นนาํ เป็นที2นิยมอยา่ง
แพร่หลาย 

 มีเครือข่ายกองทุนที2หลากหลาย 

 ทีมทาํงานมีความรับผดิชอบ 

 มีศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑ์
พื;นเมือง และสินคา้ทางการ
เกษตร 
 

 

 

จุดอ่อน  
(ภาพในปัจจุบนัและอนาคต) 

  ประชาชนขาดความเชื2อมั2น และ
ไม่มีจิตสาํนึกสาธารณะ  

 คณะกรรมการขาดความรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการทุน  

 ไม่มีเงินทุนในระยะเริ2มก่อตั;ง/
ขาดการรวบรวมขอ้มูล 

 ขาดการบูรณาการและการ
เชื2อมโยงระหวา่ง  กลุ่มองคก์ร
และกองทุนอื2นที2มีอยูใ่นหมู่บา้น 

 ประชาชนบางกลุ่มมีความ
ขดัแยง้ทางความคิด 

  

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๒) จากการฉายภาพแหงความหวัง  ทําใหรูวา  จุดแข็งและโอกาสที่ไดจาก
การฉายภาพในอดีตและปจจุบันที่หมูบาน/ชุมชนตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน 
เพื่อแกไขจุดออนหรือปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจากการฉายภาพในอนาคต คือ 

(๑) ผนึกกําลังภาคีพัฒนาทุกระดับ โดยใชหลัก ๕ รวม  คือ  รวมคิด  
รวมตัดสินใจ  รวมแกไขปญหา  รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ 

 รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณเพื2อยกระดบัรายได ้
และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ใหอ้ยูดี่ กินดี ไม่มี
หนี; สิน 

 นกัท่องเที2ยวนิยมมานมสัการ
สกัการะสิ2งศกัดิb สิทธิb ในพื;นที2
และแวะซื;อสินคา้พื;นเมือง 

 การจดังานประจาํปีซ̂2งสืบทอด
มาอยา่งยาวนานเอื;อประโยชน์
ต่อการท่องเที2ยวเชิงวฒันธรรม 

 

 การเปลี2ยนรัฐบาล และนโยบาย
ในการบริหารประเทศบ่อยครั; ง
ทาํใหน้โยบายและการจดัสรร
งบประมาณไม่ต่อเนื2อง 

 การสับเปลี2ยนโยกยา้ย)ูบ้ริหาร
ราชการบ่อยครั; งทาํใหก้ารพฒันา
ขาดความต่อเนื2อง  

 

โอกาส 
(ภาพในอดีตและปัจจุบนั) 

 

ข้อจํากดั 
(ภาพในปัจจุบนัและอนาคต) 

 

 



 

~ ๑๒ ~ 
 

 (๒) มีแนวทางในการระดมทุนและบริหารจัดการตามแนวทางแหง
ศรัทธาและแนวทางแหงปญญาของคนในหมูบาน  

 (๓) ประกาศยกยองคนดีศรีหมูบาน ครัวเรือนตนแบบ และหมูบาน
ตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
(๑) ผนึกกาํลงัภาคี
พฒันาทุกระดบั  
โดยใชห้ลกั ๕ ร่วม  
คือ ร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ  ร่วมแกไ้ข
ปัญหา  ร่วม
รับผดิชอบ  และ 
ร่วมตรวจสอบ 

 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
(๒) มีแนวทางในการ
ระดมทุนและบริหาร
จดัการตามแนวทางแห่ง
ศรัทธาและแนวทางแห่ง
ปัญญาของคนในหมู่บา้น 

 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
(๓) ประกาศยกยอ่ง
คนดีศรีหมู่บา้น 
ครัวเรือนตน้แบบ 
และหมู่บา้น
ตวัอยา่งใหป้รากฏ
แก่สาธารณะ 

 

เป้าหมายสุงสุด 
“จดัตั;งกองทุนกลาง
พฒันาหมู่บา้น  
ภายในเวลา ๑ ปี” 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๓ ~ 
 

 

 

 ขั้นที่ ๓  กําหนดเปาประสงค 
 

หลังจากกําหนดปจจัยสูความสําเร็จหรือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมาย
สูงสุดแลว  ขั้นตอนตอไปคือ  การกําหนดเปาประสงคหรือสิ่งที่ตองการบรรลุในแตละ
ปจจัยสูความสําเร็จ โดยตองชวยกันหาคําตอบวา  “ในปจจัยสูความ 

สําเร็จขอหนึ่งๆ นั้น  อะไรคือสิ่งที่เราตองการที่จะใหเกิดขึ้น” 

 ตัวอยางการกาํหนดเปาประสงค 
จากการวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนา

หมูบาน ทําใหรูวา  สิ่งที่หมูบาน/ชุมชนนี้ตองการที่จะใหเกิดขึ้นในปจจัยสูความ 

สําเร็จแตละขอ  คือ 
ปจจัยฯ ขอที่ ๑  เปาประสงค คือ  ตองการใหกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน

ไดรับการยอมรับและใชเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปน
ระบบและครบวงจร  

ปจจัยฯ ขอที่ ๒  เปาประสงค คือ  ตองการใหครัวเรือนยากจนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางในการประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่มรายไดในการดํารงชีพที่มั่นคง  

ปจจัยฯ ขอที่ ๓  เปาประสงค คือ  ตองการใหเกิดครัวเรือนตนแบบและ
หมูบานพัฒนาตัวอยาง สรางความเขมแข็ง และยั่งยืนไวใหศึกษาเรียนรู  

 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๑ 
ผนึกกาํลงัภาคีพฒันาทุกระดบั โดยใชห้ลกั ๕ ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมแกไ้ขปัญหา  ร่วมรับผดิชอบ และร่วมตรวจสอบ 

 
เป้าประสงค์ คือ   
ตอ้งการใหก้องทุนกลางพฒันาหมู่บา้นไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นกลไก
ขบัเคลื2อนการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๒ 
มีแนวทางในการระดมทุนและบริหารจดัการตามแนวทางแห่งศรัทธาและ
แนวทางแห่งปัญญาของคนในหมู่บา้น 

 
เป้าประสงค์ คือ   
ตอ้งการใหค้รัวเรือนยากจนไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาทกัษะ  
เพื2อเพิ2มโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม เพิ2มรายไดใ้นการ 
ดาํรงชีพที2มั2นคง 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๓ 
ประกาศยกยอ่งคนดีศรีหมู่บา้น ครัวเรือนตน้แบบ และหมู่บา้นตวัอยา่งใหป้รากฏ
แก่สาธารณะ 

 เป้าประสงค์ คือ   
ตอ้งการใหเ้กิดครัวเรือนตน้แบบและหมู่บา้นพฒันาตวัอยา่ง สร้างความเขม็แขง็ 
และยั2งยนืไวใ้หศึ้กษาเรียนรู้ 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๕ ~ 
 

 
  ขั้นที่ ๔  กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 

หลังจากกําหนดเปาประสงคหรือสิ่งที่ตองการบรรลุในแตละปจจัยสูความ 

สําเร็จแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การกําหนดตัวชี้วัดหรือสิ่งที่แสดงความสําเร็จจากการ
บรรลุเปาประสงคในแตละปจจัยสูความสําเร็จ โดยตองชวยกันหาคําตอบวา “ใน
เปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น  อะไรคือสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้น หรือ 
แสดงวาสาเหตุของปญหาอุปสรรคไดรับการแกไขแลว” 

คําแนะนํา 
 แตละเปาประสงคจะตองมีตัวชี้วัดอยางนอย  ๑  ตัว แตไมควรมีตัวชี้วัดเกิน

กวา  ๓  ตัว 

 ควรระบุสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดขึ้นจากตัวชี้วัดเปนตัวเลขหรือรอยละวา
ตองการทําอะไร  ใหไดเปนจํานวนเทาไร  และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด   จึงจะ
ถือวาบรรลุเปาประสงค 

 ตัวอยางการกาํหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จากการวิเคราะหเปาประสงคของปจจัยสูความสําเร็จที่ ๑ ทําใหรูวา สิ่งที่

แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทําใหกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับ
การยอมรับและใชเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ
และครบวงจร คือ ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาและเขารวมเปน
สมาชิกของกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน (เปาหมาย จํานวน ๔๐๐ คนภายในเวลา ๑ 
ป) 

 
 
 
 



 

~ ๑๖ ~ 
 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

  

 ขั้นที่ ๕  วางแผนปฏิบัติ 
 

เมื่อกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัด  และเปาหมายที่ตองการแลว  ขั้นตอน
ตอไปก็คือ  การวางแผนปฏิบัติหรือกําหนดวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคในแตละ
ปจจัยสูความสําเร็จ โดยตองชวยกันหาคําตอบวา “ในการที่จะบรรลุเปาประสงค 
ขอหนึ่งๆ นั้น  เราจําเปนตองทําอยางไรจึงจะไปถึงจุดนั้นได”  

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๑ 
ผนึกกาํลงัภาคีพฒันาทุกระดบั โดยใชห้ลกั ๕ ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมแกไ้ขปัญหา  ร่วมรับผดิชอบ และร่วมตรวจสอบ 

 

เป้าประสงค์ คือ   
ตอ้งการใหก้องทุนกลางพฒันาหมู่บา้นไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นกลไก
ขบัเคลื2อนการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

 

*ัว6>'ว$ั))คือ 
ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนมีความเชื2อมั2นศรัทธาและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
กองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น (เป้าหมาย จาํนวน ๔๐๐ คน ภายในเวลา ๑ ปี) 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๗ ~ 
 

คําแนะนํา  แผนปฏิบัติหรือวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคควรเปนกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันตั้งแตตนน้ํา  (กิจกรรมที่ทําตอนตน)  กลางน้ํา (กิจกรรมที่
ทําตอนกลาง)  เรื่อยไปจนถึงปลายน้ํา (กิจกรรมที่ทําตอนปลาย) 

o กิจกรรมตนน้ํา หมายถึง กิจกรรมเตรียมความพรอมหรือสนับสนุน
กิจกรรมหลัก (กิจกรรมกลางน้ํา)   

o กิจกรรมกลางน้ํา หมายถึง กิจกรรมหลักที่เปนหัวใจสําคัญตอความ 

สําเร็จ   
o กิจกรรมปลายน้ํา หมายถึง กิจกรรมตอยอดหรือเพิ่มมูลคาและสราง

ความยั่งยืน  

 ตัวอยางการวางแผนปฏิบัต ิ

จากการวิเคราะหเปาประสงคของปจจัยสูความสําเร็จที่ ๑ ทําใหรูวา แผน
หรือวิธีการที่จะทําใหกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับและใชเปนกลไก
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบและครบวงจร คือ  

(๑) กิจกรรมตนน้ํา คือ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้งคณะทํางานทุก
ระดับเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

(๒) กิจกรรมกลางน้ํา คือ จัดทําประชาคมรางระเบียบการบริหารกองทุน
กลางพัฒนาหมูบาน  

(๓) กิจกรรมปลายน้ํา คือ ประกาศใชระเบียบกองทุนกลางพัฒนาหมูบานสู
สาธารณะ  

 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๘ ~ 
 

 

 

 

 

      

   

 
 

แผนปฏิบัติ 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ๑ 
ผนึกกาํลงัภาคีพฒันาทุกระดบั โดยใชห้ลกั ๕ ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมแกไ้ขปัญหา  ร่วมรับผดิชอบ และร่วมตรวจสอบ 

 

เป้าประสงค์ คือ   
ตอ้งการใหก้องทุนกลางพฒันาหมู่บา้นไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นกลไก
ขบัเคลื2อนการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

 

"#จ"รรม*้((ํ'า))คือ 
จดัตั;งศูนยป์ฏิบติัการและแต่งตั;งคณะทาํงานทุกระดบัเพื2อขบัเคลื2อนการจดัตั;ง
กองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น 

 

"#จ"รรม"Mาง(ํ'า))คือ 
จดัทาํประชาคมร่างระเบียบการบริหารกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น 

 

"#จ"รรมปMาย(ํ'า))คือ 
ประกาศใชร้ะเบียบกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้นสู่สาธารณะ 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๙ ~ 
 

  ขั้นที่ ๖  ปฏิบัตติามแผน 

 

หลังจากวางแผนปฏิบัติหรือกําหนดวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคแลว  
ขั้นตอนตอไปก็คือ  การปฏิบัติตามแผนหรือนําวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคใน 

แตละปจจัยสูความสําเร็จไปปฏิบัติ  โดยตองชวยกันหาคําตอบวา “ในการที่จะบรรลุ
เปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น  เราจะทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร ทําเมื่อไหร  
ใครรับผิดชอบ  ทําแลวไดประโยชนอะไร  ใชเงินเทาไหร ฯลฯ  จากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมและนําไปปฏิบัติจริง” 

คําแนะนํา 
 การปฏิบัติตามแผนหรือนําวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคไปปฏิบัติ  เปนการ

ยืนยันวาเปาประสงคที่ตั้งไวมีความเปนไปได  เพราะมีโครงการ/กิจกรรมรองรับที่
ชัดเจน  และถาปฏิบัติไดก็จะสงผลตอความสําเร็จของเปาประสงค  
 เมื่อนําโครงการไปปฏิบัติอาจไมตรงกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้น  เนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเรื่องปกติ  จึงตองมีการทบทวนแผนอยูตลอดเวลา  เพื่อให
เปนแผนที่มีชีวิต  สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ และสราง
ภูมิคุมกันตนเองได 
 ควรปฏิบัติตามแผนหรือนําวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคไปปฏิบัติใหครบทั้ง

กิจกรรมตนน้ํา  กลางน้ํา  และปลายน้ํา 

 

 

 

 



 

~ ๒๐ ~ 
 

 ตัวอยางการปฏิบัตติามแผน 
(๑) โครงการ/กิจกรรมตนน้ํา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํอะไร 
จดัตั;งศูนยป์ฏิบติัการและแต่งตั;ง
คณะทาํงานทุกระดบัเพื2อขบัเคลื2อน
การจดัตั;งกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น 

 

ทาํไมต้องทาํ 
เพื2อกาํหนดตวัผูรั้บผดิชอบและ 
มอบภารกิจใหด้าํเนินการแต่ละระดบั 
(อาํเภอ/ตาํบล/หมู่บา้น) 

 

ทาํอย่างไร  
๑) ออกคาํสั2งแต่งตั;ง/พฒันาทีมงาน/
ประสานงานอาํนวยการ กาํกบัดูแล ประชุม
ชี;แจง ซกัซอ้มความเขา้ใจเพื2อทราบทิศ
ทางการพฒันา/นโยบายรัฐบาล 
๒) ประชุมสมัมนาเพิ2มทกัษะ/ขีด
ความสามารถ แลกเปลี2ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 
๓) กาํหนดแผนปฏิบติัการขบัเคลื2อนฯ 

 

ทาํ!ม21อไร 
ตั;งแต่เดือน.....ใชเ้วลา ๒ เดือน 

 

ทาํท>1ไ9( 
๑) ระดบัอาํเภอใชห้อ้งประชุมอาํเภอ 
๒) ระดบัตาํบลใชห้อประชุมประจาํ
ตาํบล 
๓) ระดบัหมู่บา้นใชเ้วทีสาธารณะ 
ในหมู่บา้น/ชุมชน/วดั/ โรงเรียน  

 

ใครรับผดิชอบ 
๑) ทีมนาํ = กบอ. /ทีมยทุธศาสตร์อาํเภอ 
๒) ทีมทาํ = ชุดตาํบล /บณัฑิตอาสา 
๓) ทีมสนบัสนุน = ๔ เสาหลกั /กม. 

 

งบประมาณ 
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจาก 
ศอ.บต. เป็นค่าวสัดุ ครุภณัฑ์
สาํนกังาน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 

ผMประSยช(Eท>1ได้รับ 
สามารถผนึกกาํลงัใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วน
ร่วมและการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
มีทิศทาง 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๒๑ ~ 
 

(๒) โครงการ/กิจกรรมกลางน้ํา  (กิจกรรมหลัก) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํอะไร 
จดัทาํประชาคมร่างระเบียบการบริหาร
กองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น 

 

ทาํไมต้องทาํ 
เพื2อความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ/ ความเป็นไปได/้
ปฏิบติัไดจ้ริง 

 

ทาํอย่างไร  
(๑) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ/ 
แลกเปลี2ยนประสบการณ์/รวบรวม 
ใบงาน/ ขอ้มูลพื;นฐาน/บูรณาการ
กลั2นกรอง/รวบรวมเป็นหมวด ๆ  
(๒) ระดบัรากหญา้ จดัประชุม
ประชาคม เปิดโอกาสใหแ้สดงความ
คิดเห็น/ลงมติตามหลกันิติธรรม/สังคม
ยอมรับ  

 

ทาํ!ม21อไร 
(๑) ในการประชุมหวัหนา้ส่วน
ราชการ/ประชุมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น
ฯลฯ  และประชุม กม.ทุกเดือน 
(๒) ในที2ประชุมยามเชา้สัญจร เดือน
ละ  ๒  ครั; ง ในวนัพธุสัปดาห์ที2 ๒ 
และ ๔ ของทุกเดือน    

 

 
ทาํท>1ไ9( 
สัญจรไปตามหน่วยงานทุกพื;นที2  

 

 

ใครรับผดิชอบ 
๑) ทีมนาํ = กบอ. /ทีมยทุธศาสตร์อาํเภอ 
๒) ทีมทาํ = ชุดตาํบล /บณัฑิตอาสา  
๓) ทีมสนบัสนุน ช ๔ เสาหลกั / กม. 
3) 

3 

 

๓) ทีมสนบัสนุน = ๔ เสาหลกั /กม. 

 

งบประมาณ 
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจาก ศอ.บต.  
เป็นค่าจดัทาํเอกสาร  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

ผMประSยช(Eท>1ได้รับ 
มีกรอบแนวทางที2ร่วมกนักาํหนดเพื2อ
ใชเ้ป็นเครื2องมือในการบริหารพฒันา
หมู่บา้นอยา่งมีทิศทางในอนาคตจนถึง
ปี  ๒๕๕๕ 

 



 

~ ๒๒ ~ 
 

 

(๓) โครงการ/กิจกรรมปลายน้ํา  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทาํอะไร 
ประกาศใชร้ะเบียบกองทุนกลาง
พฒันาหมู่บา้นสู่สาธารณะ 

 

ทาํอย่างไร  
๑) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ/แลกเปลี2ยนประสบการณ์/
รวบรวมใบงาน/ขอ้มูลพื;นฐาน/บูรณาการกลั2นกรอง/
รวบรวมเป็นหมวดๆ 
๒) ระดบัรากหญา้ จดัประชุมประชาคม เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น/ลงมติตามหลกันิติธรรม/สงัคม
ยอมรับ 
 

 

ทาํ!ม21อไร 
ตั;งแต่เดือน ......... เป็นตน้ไป 

 

 

ทาํท>1ไ9( 
ที2อาํเภอ/ทุกตาํบล/ทุกหมู่บา้น 

 

 

ใครรับผดิชอบ 
๑) นายอาํเภอ/ประธาน กบอ. 
๒) หวัหนา้ทีมยทุธศาสตร์อาํเภอ 
๓) ประธาน กม./ผูน้าํ ๔ เสาหลกั 
๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

 

 

งบประมาณ 
จากเงินขวญัถุงกองทุนกลางพฒันา
หมู่บา้นและจากการระดมทุนเพิ2ม
จาํนวนตามศกัยภาพ/ขีด
ความสามารถตามแนวแห่งความ
ศรัทธาและปัญญาของแต่ละ
หมู่บา้น 

 

ผMประSยช(Eท>1ได้รับ 
๑) มีระเบียบบริหารจดัการกองทุนที2ชอบดว้ยกkหมาย/
ราชการรองรับ 
๒) สามารถแสวงหาทุนและระดมทุนจากทุกภาคส่วน
โดยไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชนชน 
๓) สมาชิกไดรับสวสัดิการอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ตามหลกัเกณฑที์2กาํหนด 
๔) สร้างความย ั2งยนืในการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม  

 

ทาํไมต้องทาํ 
เพื2อความเหมาะสม ความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ/ความเป็นไปได/้ปฏิบติัไดจ้ริง 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๒๓ ~ 
 

   ขั้นที่ ๗  ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน 

 

หลังจากปฏิบัติตามแผนหรือนําวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคไปปฏิบัติแลว 
ขั้นตอนสุดทายของการนํา CMModel มาใชก็คือ  การติดตาม  สรุป  และถอด
บทเรียนความสําเร็จ  โดยตองชวยกันติดตามดูวา “โครงการ/กิจกรรมที่นําไปปฏิบัติ
นั้นไดผลเปนอยางไร  บรรลุตัวชี้วัดที่กําหนดหรือไม  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
หรือไมอยางไร  มีความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคตรงไหน  ตองการความ
ชวยเหลือหรือหนุนเสริมเรื่องอะไรบาง ฯลฯ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาสรุปเปน
บทเรียนสําหรับนํากลับมาใชปรับปรุงหรือถอดเปนองคความรูใหกับหมูบาน/
ชุมชนอื่นๆ  ไดศึกษาเรียนรูตอไป” 

คําแนะนํา 
 การติดตามประเมินผล  เปนการติดตามเพื่อใหรูความกาวหนาหรือขอ 

บกพรองของการปฏิบัติงาน 

 การสรุปและถอดบทเรียน เปนการหาคําตอบวาอะไรคือปจจัยสําคัญหรือ
สาเหตุที่ทําใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลว 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๔ ~ 
 

 
๒.๓ ตารางบันไดสูความสําเร็จ 

 เพื่อใหการจัดทําแผนมีความละเอียด  รอบคอบ  และแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธเชื่อมโยงของแตละขั้นตอน  จึงควรจดบันทึกขอมูลการวางแผนลงใน
ตารางที่กําหนด  ดังนี้    

หมูบาน ............................ 
ตําบล ................. อําเภอ ..................  จังหวัด.............................. 

วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ................. 

๑ 

เปาหมาย
สูงสุด 

๒ 

ปจจัย 

สุความ 

สําเร็จ 

๓ 

เปา 
ประสงค 

๔ 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

๕ 

วางแผน
ปฏิบัติ 

๖ 

ปฏิบัติ
ตามแผน 

๗ 

ติดตาม 
สรุป และ

ถอด
บทเรียน 

 

 

 

 

      

หมายเหต ุ
 การนํา BCMModel มาใชในการวางแผน โดยปกติจะเสร็จสมบูรณในชองที่ 

๕ สําหรับชองที่ ๖  ๗  จะเกิดขึ้นหลังจากไดมีการปฏิบัติในชองที่ ๕ แลว 

 สามารถเพิ่มชองตารางไดตามความเหมาะสมของแตละกรณ ี
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๒๕ ~ 
 

๒.๔ ขอควรจํา 

 ตองระดมพลังสมองของผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อรวมกําหนดเปาหมายสูงสุด
บนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง โดยเปาหมายสูงสุดจะตองกําหนดใหเปน “ความฝน
อันสูงสุด” ที่ทุกคนจะตองผนึกพลังรวมกันทําใหเกิดผลสําเร็จและมีกรอบเวลาที่
ชัดเจนแนนอน 
 ตองปฏิบัติตามขั้นตอนของ BCMModel ใหครบและไมกระโดดขาม

ขั้นตอน โดยตองปฏิบัติตามลําดับ ตั้งแตบันไดขั้นที่ ๑  จนถึงบันไดขั้นที่ ๗ 

 ตองเรียงลําดับความสําคัญและขับเคลื่อนปจจัยสูความสําเร็จใหเสร็จสมบูรณ
ทีละปจจัย เชน กรณีมี ๓ ปจจัย ก็จะตองขับเคลื่อนปจจัยสูความสําเร็จที่ ๑ กอน 
โดยเริ่มตั้งแตชองที่ ๒ จนเรื่อยไปจนถึงชองที่ ๗ จนเสร็จสมบูรณ  แลวจึงเริ่ม
ขับเคลื่อนปจจัยสูความสําเร็จที่ ๒, ๓  ตอไป 

 ตองระดมสมองผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผนปฏิบัติใหครบทั้งกิจกรรมตน
น้ํา  กลางน้ํา  และปลายน้ํา ไปพรอมๆ กัน โดยริเริ่มทําเปนกิจกรรมใหมหรืออาจนํา
กิจกรรมเดิมมาปรับปรุง 
 ตองจดบันทึกขอมูลการวางแผนลงในตารางบันไดสูความสําเร็จ เพื่อบอกใหรู

ถึงความสัมพันธเช่ือมโยงและเปนหลักฐานสําหรับนําไปใชประโยชน    
 ตองยึดมั่นและใหความสําคัญกับความคิดเห็นของทุกคนและมีการจดบันทึก

ไวเปนหลักฐานเพื่อนําไปใชประโยชน 
 ตองวิเคราะหขอมูลโดยมีหลักฐานที่เปนขอเท็จจริงอางอิงเสมอ (ไมหลอก

ตัวเอง) 

 

 

 



 

~ ๒๖ ~ 
 

๒.๕ คําแนะนํา 

 ควรศึกษาคูมือฯ ใหละเอียดกอนนําไปปฏิบัติ โดยหากมีความจําเปนและ
เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใช สามารถลดขั้นตอนจาก ๗ ขั้นตอนใหเหลือเฉพาะ
ขั้นตอนที่สําคัญ ๔ ขั้นตอน โดยเรียงลําดับขั้นตอนใหม  ดังนี ้

๑) กําหนดเปาหมายสูงสุด  (บันไดขั้นที่ ๑) 
๒) วางแผนปฏิบัต ิ  (บันไดขั้นที่ ๕)  
๓) ปฏิบัติตามแผน  (บันไดขั้นที่ ๖) 
๔) ติดตามและประเมินผล (บันไดขั้นที่ ๗) 

 ควรศึกษาการนํา BCMModel ไปใชประโยชนอยางลึกซึ้งเพิ่มเติมจาก  
คูมือ BCMModel กลองดวงใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  (BCMModel : The 
Heart of Strategic Planning)   

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๒๗ ~ 
 

๒.๖  แนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ   
 

ประเดน็การวิเคราะห 
 ๑. จุดแข็ง 
 ๒. จุดออน 
 ๓. โอกาส 

 ๔. ขอจํากัด  

คําอธบิาย 
 ๑. วิเคราะหที่ละประเด็นโดยนําไปวิเคราะหเทียบกับกรอบการวิเคราะหใหครบ
ทุกดาน เชน การวิเคราะห "จดุออน" ใหวิเคราะหทีละดานเพ่ือใหทราบวาดานใดบาง
ที่เปนจุดออน 
 ๒. การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ฯลฯ จะตองระบุเหตุผลใหชัดเจนวาที่เปน
จุดออน หรือจุดแข็ง เพราะอะไร 

กรอบการวิเคราะห 
๑.ดานการเมอืงการปกครอง 
 ๑.๑ การปกครองและพัฒนา (หมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ฯลฯ) 
  ๑.๑.๑ องคกรบริหารจัดการ 

  ๑.๑.๒ ระบบบริหารจัดการ 
 ๑.๑.๓ ความเขมแข็งขององคกร 
 ๑.๑.๔ ระบบสงตอการพัฒนา 
 ๑.๒ การเมือง 
 ๑.๒.๑ นโยบายทางการเมือง 
 ๑.๒.๒ ความขัดแยงทางการเมือง
 ๑.๒.๓ วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 

 ๑.๓ กฎหมาย 
 ๑.๓.๑กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ
หนาที่ 
 ๑.๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ 
 ๑.๔ ความมั่นคง 
 ๑.๔.๑ การกอเหตุราย 
 ๑.๔.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 ๑.๔.๓ การแพรระบาดยาเสพติด 
 ๑.๕ การมีสวนรวม (๕รวม) 
  ๑) รวมเปนเจาของ 
  ๒) รวมคิดเชิงสรางสรรคและ
นวัตกรรม 



 

~ ๒๘ ~ 
 

กรอบการวิเคราะห 
 ๓) รวมทํา 

 ๔) รวมรับผลประโยชน 
 ๕) รวมรับผิดชอบ 

 ๑.๖ สุขภาวะบุคคล/สิ่งแวดลอม 
 ๑.๗ ความรูรักสามัคคี 
 ๑.๘ การจัดต้ัง ชคบ. ชคช. และ ชคต. 
  ๑.๘.๑ ประเภทของกําลังประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน 

     ชรบ. 
     อรบ. 
     อปพร. 
    ทสปช. 
    ลสชบ. (ลูกเสือชาวบาน) 
   กนช. (ทหารกองหนุน)  ฯลฯ 

 ๑.๘.๒ เอกภาพในการจัดตั้ง ชคบ. 
ชคช. และ ชคต. 
  (๑) เอกภาพในการจัดกําลัง
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนเมือง 
   ๑.๑ การจัดโครงสราง ชคบ. 
   ๑.๒ การจัดโครงสราง ชคช. 
   ๑.๓ การจัดโครงสราง ชคต.  
  (๒) เอกภาพในการบังคับ
บัญชา 
  ๒.๑ ชคบ. 
  ๒.๒ ชคช.  
  ๒.๓ ชคต. 

    
  (๓) เอกภาพในการบริหาร
งบประมาณ 

   ๓.๑ ชคบ. 
   ๓.๒ ชคช. 
   ๓.๓ ชคต. 
 ๑.๘.๓ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๑.๘.๔ การหนุนเสริมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (๑) หนวยงานระดับอําเภอ 

  (๒) หนวยงานระดับจังหวัด 

  (๓) หนวยงานทหาร 
  (๔) หนวยงานตํารวจ 

  (๕) หนวยงานอื่นๆ 
 

๒.ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ๒.๑ การศึกษา 
  ๒.๑.๑ กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ๒.๑.๒ การกลอมเกลาทางสังคมและ
ทักษะชีวิต 

  ๒.๑.๓ จิตสํานึกความรักชาติแผนดิน
เกิด 

  ๒.๑.๔ การวิจัยและพัฒนา 
 ๒.๒ หลักศรัทธาทางศาสนา 

  ๒.๒.๑ การเกรงกลัวตอบาป 

  ๒.๒.๒ การทําความดีละเวนความชั่ว 

  ๒.๒.๓ ความซื่อสัตย สุจริต 

  ๒.๒.๔ คุณธรรม จริยธรรม 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๒๙ ~ 
 

กรอบการวิเคราะห 
 ๒.๓ ภูมิปญญา 

  ๒.๓.๑ สิ่งทรงคณุคาหรือความดีงาม 

  ๒.๓.๒ ปราชญผูเชี่ยวชาญ 

  ๒.๓.๓ นวัตกรรมภูมิปญญา 
  ๒.๓.๔ กระบวนการเรียนรู (ตาม
ระบบ BCMModel) 
 ๒.๔ ภูมิคุมกันความยั่งยืน 
  ๒.๔.๑ การระเบิดภายใน 
 ๒.๔.๒ ความตอเนื่องตอยอดเพิ่ม
มูลคากิจกรรม 
 ๒.๔.๓ ระบบการพึ่งตนเอง 
 ๒.๔.๔ ระเบียบบริหารจัดการ/กฎ
สังคม 
 ๒.๔.๕ ระบบสงตอการพัฒนา 
(ระบบทายาท) 
 ๒.๕ ความเขมแข็งขององคกร(หนวยงาน
, หมูบาน, ชุมชน ฯลฯ 

  ๒.๕.๑ ความรูรักสามัคคีของผูนําและ
สมาชิกในองคกร 

  ๒.๕.๒ ศักยภาพของผูนําและสมาชิก
ในองคกร 

  ๒.๕.๓ เปาหมายและความมุงมั่นการ
ทําประโยชนเพื่อชาติ 
  ๒.๕.๔ กระบวนการเรียนรูภายใน
องคกร  
  ๒.๕.๕ ระบบสงตอการพัฒนา (การสง
ไมวิ่งผลัด) 
 (๑) การสงไมวิ่งผลัดระหวางองคกร 

 

 (๒) การสงไมวิ่งผลัดระหวางคนรุน
ปจจุบันไปตอรุนตอไปภายในองคกร 
 ๒.๕.๖ การจัดทาํแผนผนึกพลังความ
รวมมือ 
 ๒.๖ การสื่อสารสรางพลังขับเคลื่อน 

  ๒.๖.๑ ชองทางสือ่สารแบบหลายทางที่
หลากหลายครอบคลุมและเขาถึงไดงาย๒.๖.๒ 
สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพ คุณภาพครอบคลุมทุก
ระดับพื้นที่ 
 ๒.๖.๓ เผยแพร สรางความเขาใจขอมูล
ขาวสารที่สําคัญอยางตอเนื่อง 
 ๒.๖.๔ กลั่นกรองขอมูลขาวสารนําไปใช
ประโยชนรวมทั้งตอบโตขอมูลขาวสาร 

ที่เปนเท็จ 
  ๒.๖.๕ กระบวนการเรียนรูขอมูลขาวสาร 

 ๒.๗ ศูนยรวมพลังจิตใจทําคุณประโยชน 
เพ่ือชาติ 
  ๒.๗.๑ สิ่งทรงคณุคาทาง ประเพณี
วัฒนธรรม และคานิยมที่เปนศูนยรวมจิตใจ 
  ๒.๗.๒ ระบบกลอมเกลาทางสังคม 
 ๒.๗.๓ กิจกรรม พิธีกรรมรวมพลังจิตใจ 
  ๒.๗.๔ ระบบสงตอการรวมพลังจิตใจ 
 ๒.๘ แผนพัฒนาระดับฐานราก 
 ๒.๘.๑ แผนชีวิตพอเพียงระดับครัวเรือน 
 ๒.๘.๒ แผนชีวิตพอเพียงระดับคุมบาน/
เขตบาน 



 

~ ๓๐ ~ 
 

 
กรอบการวิเคราะห 

  ๒.๘.๓ แผนชีวิตพอเพียงระดับ
หมูบาน 
 ๒.๘.๔ แผนชีวิตพอเพียงระดับตําบล 
 

๓.ดานเศรษฐกิจ 
 ๓.๑ เทคโนโลยีสมัยใหม 
 ๓.๒ นวัตกรรมพึ่งพาตนเอง 
 ๓.๓ เศรษฐกิจภายในประเทศ 
  ๓.๓.๑ อาชีพ รายไดคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๓.๒ รายจายที่ไมเกิดประโยชนตอ 
ครอบครัวและสวนรวม 
 ๓.๓.๓ การออมและสวัสดิการสังคม 
 ๓.๓.๔ โครงสรางพื้นฐาน (ถนน น้ํา
ไฟ) 
 ๓.๓.๕ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓.๖ การแข็งคาของเงินบาท 
 ๓.๓.๗ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) 
 ๓.๔ เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  ๓.๔.๑ ศักยภาพการผลิตสินคา 
  ๓.๔.๒ ศักยภาพการตลาด 
  ๓.๔.๓ ศักยภาพ Logistic 
 ๓.๔.๔ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓.๔.๕ ศักยภาพในการแขงขัน 
 ๓.๕ งบประมาณ 
 ๓.๕.๑ กองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 ๓.๕.๒ การสนับสนุนงบประมาณ
จากภายนอก 

 ๓.๕.๓ การบริหารจัดการงบประมาณ
ระดับหมูบาน/ชุมชน 
 ๓.๖ แรงงาน 
  ๓.๖.๑ แรงงานไรฝมือ 
  ๓.๖.๒ แรงงานมีฝมือ 
  ๓.๖.๓ แรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
  ๓.๖.๔ แรงงานตางดาว 
 ๓.๗ การแขงขัน 
  ๓.๗.๑ การสรางมูลคาความแตกตาง 
  ๓.๗.๒ คุณภาพ 
  ๓.๗.๓ การตลาด 
 
๔.ดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.๒ มลภาวะ 
 
๕.ดานเทคโนโลย ี

 ๕.๑ กระบวนการเรียนรูระบบฐานขอมูล 
 ๕.๒ การจัดเก็บขอมูล 

 ๕.๓ การวิเคราะหขอมูล 

 ๕.๔ การนําขอมูลไปใชประโยชน 
 ๕.๕ ระบบฐานขอมูล 
 
๖. ดานการบริหารจัดการ 

 ๖.๑ ประสิทธิภาพและคุณภาพบุคลากร 

  ๖.๑.๑ ขีดสมรรถนะหลัก 

  ๖.๑.๒ ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๓๑ ~ 
 

 
กรอบการวิเคราะห 

  ๖.๑.๓ ความมุงมั่นพัฒนาตนเอง 
  ๖.๑.๔ จิตสํานึกมุงมั่นทํางานเพื่อชาติ 
 ๖.๒ ดานความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ๖.๒.๑ เหตุการณ/สถานการณทีไ่ม
ปกติในปจจุบัน 

  ๖.๒.๓ บทเรียนจากเหตุการณ/
สถานการณที่ไมปกติในอดีต 
  ๖.๒.๓ การสํารวจตรวจสอบควา
เปลี่ยนแปลงเชิงรุก 
  ๖.๒.๔ การสรางภาพจําลองที่เปน
ความฝนอันสูงสดุในอนาคต (Scenario 
Planning) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

~ ๓๒ ~ 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

1. ตารางบันไดสูความสําเร็จ พรอมคําอธิบายและตัวอยาง 
2. แบบควบคุมการปฏิบัติงานและตัวอยาง 
3. ตัวอยางการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

4. ตัวอยางการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคม   
คุณธรรม  เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 

5. กรอบวิธีการสรางสันติสุขที่แทจริงและยั่งยืน 

6. กรณีตัวอยางการนํา CMModel ไปใชสูการปฏิบัติ 
 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



  

~ ๓๓ ~ 
   

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

 

ตารางบันไดสูความสําเร็จพรอมคําอธิบาย  

และตัวอยาง 

 
 



 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 

 

~ ๓๔ ~ 

 

 

 

หมูบาน  ..................... 
ตําบล  ......... อําเภอ  ............... จังหวัด ..................... 

วันที ่ .......  เดือน  .................  พ.ศ. .............. 

๑ 

เปาหมายสูงสุด 

๒ 

ปจจัยสูความสําเร็จ 

คําอธิบาย 

สิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  
วิธีทํา 
ตองชวยกันหาคําตอบวา  หมูบาน/
ชุมชนตองการจะพัฒนาหรือแกไข
ปญหาอะไรในอนาคต และตองใชเวลา
แคไหนกวาที่จะถึงจุดที่ตองการ 

ตัวอยาง 
หลังจากจัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทําใหรูวา 
คนในหมูบาน/ชุมชนมีปญหาความ
ยากจน เนื่องจาก  
๑) ขาดแคลนแหลงเงินทุน  
๒) ขาดแคลนเครื่องมือประกอบอาชีพ  
๓) ขาดแคลนที่ดินทํากิน และตองการที่
จะรวมกันแกไขปญหานี้ โดย “จัดตั้ง
กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ภายในเวลา 
๑ ป” 
 

คําอธิบาย 

สิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมายสูงสุด 

วิธีทํา 

ตองชวยกันหาคําตอบวา  อะไรคือสิ่งที่เราตอง
คํานึงถึง  ตองพัฒนา  ตองมุงเนนเพื่อใหเปาหมาย
สูงสุดนั้นเปนจริง 
ตัวอยาง 
จากการฉายภาพแหงความหวัง  ทําใหรูวา  จุดแข็ง 
และโอกาสที่ไดจากการฉายภาพในอดีตและปจจุบัน 

ที่หมูบาน/ชุมชนตองคํานึงถึง ตองพัฒนา  ตองมุงเนน 
เพื่อแกไขจุดออนหรือปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ฉายภาพในอนาคต  คือ 

๑) ผนึกกําลังภาคีพัฒนาทุกระดับ โดยใชหลัก ๕ รวม  
คือ  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมแกไขปญหา  รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ   
๒) มีแนวทางในการระดมทุนและบริหารจัดการตาม
แนวทางแหงศรัทธาและแนวทางแหงปญญาของคน 

ในหมูบาน 

๓) ประกาศยกยองคนดีศรีหมูบาน ครัวเรือนตนแบบ 
และหมูบานตัวอยางใหปรากฏแกสาธารณะ 

ตารางบันไดสูความสําเร็จ 



 

~ ๓๕ ~ 

 

 

๓ 

เปาประสงค 
๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

คําอธิบาย 

สิ่งที่ตองการบรรลุในแตละปจจัยสูความ 

สําเร็จ  

วิธีทํา 
ตองชวยกันหาคําตอบวา  ในปจจัยสูความ 

สําเร็จขอหนึ่งๆ นั้น อะไรคือสิ่งที่เราตองการที่
จะใหเกิดขึ้น 

ตัวอยาง 
จากการวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จของการ
จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ทําใหรูวา   
สิ่งที่หมูบาน/ชุมชนนี้ตองการที่จะใหเกิดขึ้นใน
ปจจัยสูความสําเร็จแตละขอ  คือ 

ปจจัยฯ ขอที่ ๑  เปาประสงค คือ  ตองการให
กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับ
และใชเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
งบประมาณอยางเปนระบบและครบวงจร  
ปจจัยฯ ขอที่ ๒  เปาประสงค คือ  ตองการให
ครัวเรือนยากจนไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทาง
ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายไดในการ
ดํารงชีพที่มั่นคง  
ปจจัยฯ ขอที่ ๓  เปาประสงค คือ  ตองการให
เกิดครัวเรือนตนแบบและหมูบานพัฒนา
ตัวอยาง สรางความเข็มแข็ง และยั่งยืนไวให
ศึกษาเรียนรู  

คําอธิบาย 

สิ่งที่แสดงความสําเร็จจากการบรรลุ
เปาประสงคในแตละปจจัยสูความสําเร็จ 

วิธีทํา 

ตองชวยกันหาคําตอบวา  ในเปาประสงค 
ขอหนึ่งๆ นั้น อะไรคือสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น หรือ แสดงวาสาเหตุ 
ของปญหาอุปสรรคไดรับการแกไขแลว 

ตัวอยาง 
จากการวิเคราะหเปาประสงคของปจจัย 

สูความสําเร็จที่ ๑ ทําใหรูวา สิ่งที่แสดงให 
เห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทําให
กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับ
และใชเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
งบประมาณอยางเปนระบบและครบวงจร  
คือ ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาและเขารวมเปนสมาชิกของกองทุน
กลางพัฒนาหมูบาน (เปาหมาย จํานวน ๔๐๐ 
คน ภายในเวลา ๑ ป) 
 

 

 

 

 



 

~ ๓๖ ~ 

 

 

๕ 

วางแผนปฏิบัติ 
๖ 

ปฏิบัติตามแผน 

คําอธิบาย 

กําหนดวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคในแตละ
ปจจัยสูความสําเร็จ  
วิธีทํา 
ตองชวยกันหาคําตอบวา ในการที่จะบรรลุ
เปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น  เราจําเปนตองทํา
อยางไร  จึงจะไปถึงจุดนั้นได 
ตัวอยาง 
จากการวิเคราะหเปาประสงคของปจจัยสู
ความสําเร็จที่ ๑ ทําใหรูวา แผนหรือวิธีการที่จะ 

ทําใหกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการ
ยอมรับและใชเปนกลไกขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการงบประมาณอยางเปนระบบและครบวงจร 
คือ  

๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้งคณะ 

ทํางานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้ง
กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

๒) จัดทําประชาคมรางระเบียบการบริหาร
กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

๓) ประกาศใชระเบียบกองทุนกลางพัฒนา
หมูบานสูสาธารณะ  

คําอธิบาย 

นําวิธีการที่จะนําไปสูเปาประสงคในแตละ
ปจจัยสูความสําเร็จไปปฏิบัติ  
วิธีทํา 
ตองชวยกันหาคําตอบวา  ในการที่จะบรรลุ
เปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น เราจะทําอะไร  
ทําไมตองทํา ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใคร
รับผิดชอบ ทําแลวไดประโยชนอะไร ใชเงิน 

เทาไหร ฯลฯ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาจัดทํา
เปนโครงการ/กิจกรรมและนําไปปฏิบัติ 
ตัวอยาง 
(ดูจากตารางแทรก ๑  ๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๓๗ ~ 

 

 

๗ 

ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน 

คําอธิบาย 

 การติดตามประเมินผล  เปนการติดตามเพื่อใหรูความกาวหนาหรือขอบกพรองของการ
ปฏิบัติงาน 

 การสรุปและถอดบทเรียน เปนการหาคําตอบวาอะไรคือปจจัยสําคัญหรือสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความสําเร็จหรือความลมเหลว 

วิธีทํา 

ตองชวยกันติดตามดูวา โครงการ/กิจกรรมที่นําไปปฏิบัตินั้นไดผลเปนอยางไร  บรรลุตัวชี้วัด 

ที่กําหนดหรือไม  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไมอยางไร  มีความสําเร็จหรือปญหาอุปสรรค
ตรงไหน  ตองการความชวยเหลือหรือหนุนเสริมเรื่องอะไรบาง ฯลฯ  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมา
สรุปเปนบทเรียนสําหรับนํากลับมาใชปรับปรุงหรือถอดเปนองคความรูใหกับหมูบาน/ชุมชนอื่นๆ 
ไดศึกษาเรียนรูตอไป 

หมายเหตุ  การนํา BCMModel มาใชในการวางแผน โดยปกติจะเสร็จสมบูรณในชองที่ ๕ 
สําหรับชองที่ ๖  ๗ จะเกิดขึ้นหลังจากไดมีการปฏิบัติในชองที่ ๕ แลว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๓๘ ~ 

 

ตารางแทรก ๑   

โครงการ/กจิกรรมตนน้าํ (ทําตอนตน) 

จะทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร 
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้ง
คณะทํางานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อน
การจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนา
หมูบาน 

เพื่อกําหนดตัวผูรับผิดชอบและ
มอบภารกิจใหดําเนินการแตละ
ระดับ (อําเภอ/ตําบล/หมูบาน)   

๑) ออกคําสั่งแตงตั้ง/พัฒนา
ทีมงาน/ประสานงานอํานวยการ 
กํากับดูแล ประชุมชี้แจง ซักซอม
ความเขาใจเพื่อทราบทิศทาง 
การพัฒนา/นโยบายรัฐบาล 

๒) ประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะ/ 
ขีดความสามารถ แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ 
๓) กําหนดแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน 

 

ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ใครรับผิดชอบ 
ตั้งแตเดือน.....ใชเวลา ๒ เดือน ๑) ระดับอําเภอใชหองประชุม

อําเภอ 

๒) ระดับตําบลใชหอประชุมประจํา
ตําบล 

๓) ระดับหมูบาน ใชเวทีสาธารณะ
ในหมูบาน/ชุมชน/วัด/ โรงเรียน 

๑) ทีมนํา = กบอ. /ทีม 

ยุทธศาสตรอําเภอ 

๒) ทีมทํา = ชุดตําบล /บัณฑิต
อาสา 
๓) ทีมสนับสนุน = ๔ เสาหลัก /
กม. 

 

ผลประโยชนที่ไดรบั งบประมาณ 
สามารถผนึกกําลังใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
การบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีทิศทาง 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด เปนคาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน  
๓๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๓๙ ~ 

 

ตารางแทรก ๒   

โครงการ/กจิกรรมกลางน้ํา  (ทําตอนกลาง) 

จะทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร 
จัดทําประชาคมรางระเบียบการ
บริหารกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

เพื่อความเหมาะสม ความสอด 

คลองกับความตองการ/ ความ
เปนไปได/ปฏิบัติไดจริง 
 

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ/รวบรวม
ใบงาน/ ขอมูลพ้ืนฐาน/บูรณาการ
กลั่นกรอง/รวบรวมเปนหมวด ๆ  
๒) ระดับรากหญา จัดประชุม
ประชาคม เปดโอกาส 

ใหแสดงความคิดเห็น/ลงมติตาม
หลักนิติธรรม/สังคมยอมรับ 

 
 

ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ใครรับผิดชอบ 
๑) ในการประชุมหัวหนาสวน
ราชการ/ประชุมกํานัน ผูใหญบาน
ฯลฯ  และประชุม กม.ทุกเดือน 

๒) ในที่ประชุมยามเชาสัญจร เดือน
ละ  ๒  ครั้งในวันพุธสัปดาหที่ ๒ 
และ ๔ ของทุกเดือน    

สัญจรไปตามหนวยงานทุกพ้ืนที่ ๑) ทีมนํา  = กบอ. /ทีม 

ยุทธศาสตรอําเภอ 

๒) ทีมทํา  = ชุดตําบล / 
บัณฑิตอาสา 
๓) ทีมสนับสนุน = ๔ เสาหลัก /
กม. 

 

ผลประโยชนที่ไดรบั งบประมาณ 
มีกรอบแนวทางที่รวมกันกําหนดเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารพัฒนาหมูบานอยางมีทิศทาง 
ในอนาคตจนถึงป  ๒๕๕๕   

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด เปนคาจัดทําเอกสาร  ๒๐,๐๐๐  บาท   

 

 

 

 



 

~ ๔๐ ~ 

 

 

ตารางแทรก ๓   

โครงการ/กจิกรรมปลายน้ํา  (ทําตอนปลาย) 

จะทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร 
ประกาศใชระเบียบกองทุนกลาง
พัฒนาหมูบานสูสาธารณะ 

 

๑) เพื่อเผยแพร/ประชาสัมพันธให
ทุกภาคสวนไดรับรูและถือปฏิบัติ 
๒) เพื่อประสานความรวมมือใหทุก
ภาคสวนไดใหการสงเสริม/ 
สนับสนุนและผลักดันใหการดําเนิน 

งานสูความสําเร็จ 

๑) แจงในที่ประชุมประจําเดือนทุก
ระดับไดรับทราบและขยายผล 

๒) ประชาสัมพันธทุกรูปแบบ 

๓) รณรงคสรางความเขาใจใหเกิด
ความรวมมือ และรวมระดมทุน 

๔) แจงหลักเกณฑ /เงื่อนไข/ 
แนวทาง/คุณสมบัติการขอรับ
สวัสดิการโดยปดประกาศ   
ณ ที่ทําการกองทุนฯ 

 

 
 

ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ใครรับผิดชอบ 
ตั้งแตเดือน ......... เปนตนไป ที่อําเภอ/ทุกตําบล/ทุกหมูบาน ๑) นายอําเภอ/ประธาน กบอ. 

๒) หัวหนาทีมยุทธศาสตรอําเภอ 

๓) ประธาน กม./ผูนํา ๔ เสาหลัก 

๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 

ผลประโยชนที่ไดรบั งบประมาณ 
๑) มีระเบียบบริหารจัดการกองทุนที่ชอบดวย
กฎหมาย/ราชการรองรับ 

๒) สามารถแสวงหาทุนและระดมทุนจากทุกภาคสวน
โดยไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชนชน 

๓) สมาชิกไดรับสวัสดิการอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

๔) สรางความยั่งยืนในการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 

จากเงินขวัญถุงกองทุนพัฒนาหมูบานและจากการ
ระดมทุนเพิ่มจํานวนตามศักยภาพ/ขีดความ 

สามารถตามแนวแหงความศรัทธาและปญญาของ 
แตละหมูบาน 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๔๔ ~ 

 

 
 

 

ภาคผนวก 2 

 
แบบควบคุมการปฏิบัติงานและตัวอยาง 

 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 
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~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 
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๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 





 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๕๙ ~ 

 

 
 

 

ภาคผนวก 3 
 

ตัวอยางการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

 
 



 

~ ๖๐ ~ 

 

 

ตารางแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงของแตละขั้นตอน 

๑. เปาหมาย 
สูงสุด จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ภายในเวลา ๑ ป 

๒. ปจจัย 
สูความสําเร็จ 

๑. ผนึกกําลังภาคีพัฒนาทุกระดับ โดยใชหลัก ๕ รวม  คือ  รวมคิด  รวม
ตัดสินใจ  รวมแกไขปญหา  รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ   
๒. มีแนวทางในการระดมทุนและบริหารจัดการตามแนวทางแหงศรัทธาและ
แนวทางแหงปญญาของคนในหมูบาน 

๓. ประกาศยกยองคนดีศรีหมูบาน ครัวเรือนตนแบบ และหมูบานตัวอยางให
ปรากฏแกสาธารณะ 

๓. เปาประสงค 

๑. กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับและใชเปนกลไกขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบและครบวงจร 

๒. ครัวเรือนยากจนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและชองทางในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายไดในการดํารงชีพที่
มั่นคง 
๓. เกิดครัวเรือนตนแบบและหมูบานพัฒนาตัวอยาง สรางความเข็มแข็ง และ
ยั่งยืนไวใหศึกษาเรียนรู 

๔. ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาและเขารวมเปนสมาชิกของ
กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน (เปาหมาย จํานวน ๔๐๐ คน ภายในเวลา ๑ ป) 

๕. วางแผน
ปฏิบัติ 

๑. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้งคณะทํางานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

๒. จัดทําประชาคมรางระเบียบการบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

๓. ประกาศใชระเบียบกองทุนกลางพัฒนาหมูบานสูสาธารณะ 

๖. ปฏิบัติตาม
แผน 

ทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใครรับผิดชอบ ทําแลว 

ไดประโยชนอะไร ใชเงินเทาไหร 
๗. ติดตาม สรุป  
และถอด
บทเรียน 

หมายเหตุ  การนํา BCMModel มาใชในการวางแผน โดยปกติจะเสร็จ
สมบูรณในชองที่ ๕ สําหรับชองที่ ๖  ๗ จะเกิดขึ้นหลังจากไดมีการปฏิบัติใน
ชองที่ ๕ แลว   

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



   

~ ๖๑ ~ 

 

 ตัวอยาง  
การจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

 

๑. เปาหมายสูงสุด 

    “ จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  ภายในเวลา ๑ ป” 
 

๒. ปจจัยสูความสําเร็จ 

๑. ผนึกกําลังภาคีพัฒนาทุกระดับ โดยใชหลัก ๕ รวม  คือ  รวมคิด  รวม
ตัดสินใจ  รวมแกไขปญหา  รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ   

๒. มีแนวทางในการระดมทุนและบริหารจัดการตามแนวทางแหงศรัทธาและ
แนวทางแหงปญญาของคนในหมูบาน 

๓. ประกาศยกยองคนดีศรีหมูบาน ครัวเรือนตนแบบ และหมูบานตัวอยางให
ปรากฏแกสาธารณะ 
 

๓. เปาประสงค 
๑. กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับและใชเปนกลไกขับเคลื่อน

การบริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบและกิจกรรมครบวงจร 
๒. ครัวเรือนยากจนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่ม

โอกาสและชองทางในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายไดในการดํารงชีพ 

ที่มั่นคง 
๓. เกิดครัวเรือนตนแบบและหมูบานพัฒนาตัวอยาง สรางความเขมแข็ง และ

ยั่งยืนไวใหศึกษาเรียนรู 
 

 
 



   

~ ๖๒ ~ 

 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๔.๑ ตัวชี้วัด 

๑.  รอยละประชาชนในหมูบานมีความศรัทธา/เชื่อมั่นในกองทุน
กลางฯ สมัครเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

๒. รอยละของครัวเรือนในหมูบานเกิดจิตสํานึกดี รวมสมทบบริจาค
เงินกองทุนฯ ใหเปนเงินขวัญถุงในระยะที่เริ่มกอตั้งเพื่อใหเกิดการตอยอด 

๓. ระดับความสําเรจ็ของการสรางทีมงาน  (ทีมนํา ทีมทํา ทีม
สนับสนุน) เกบ็คนเกง มารวมคิด ชวยทํานําหมูบานไปสูการเปลี่ยนแปลงเปนระบบ 
ครบวงจร และสรางความยั่งยืน 

๔.  รอยละของกองทุนอื่น ๆ ในหมูบานเขารวมเปนเครือขาย    
๕.  จํานวนครัง้ของการจัดกิจกรรมแสวงหาเงินเขากองทุนและการ

จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในทุกรอบ ๓ เดือน  
๖.  จํานวนกองทุนตนแบบที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

ในทุกรอบป 
๗.  จํานวนคนดีศรีหมูบาน/ครัวเรือนตนแบบ /เขตบานตนแบบและ

หมูบานตนแบบไดรับการยกยองแตละรอบป 
๘.  ระดับความพึงพอใจของภาคีพัฒนาและประชาชนที่มีตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบานเพื่อรับรองคุณภาพ 

 

๔.๒ เปาหมายตัวชี้วัด 

   ๑.  ประชาชนในหมูบานศรัทธาและเชื่อมั่น เขารวม  จํานวน   
๔๐๐  คน  

   ๒.  ครัวเรือนในหมูบานรวมสมทบ บรจิาคเงิน รอยละ  ๗๐   

   ๓.  ระดับความสําเร็จของการสรางทีมงานรอยละ  ๘๐   

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



   

~ ๖๓ ~ 

 

   ๔.  มีกองทุนอ่ืน ๆ ในหมูบานเขารวมเปนเครือขาย รอยละ ๘๐   
   ๕.  จํานวนครัง้ในการจัดกิจกรรมหาทุน และจัดสวัสดิการชวยเหลือ
สมาชิกในรอบ  ๓  เดือน ไมนอยกวา  ๓ ครั้ง 

๖.  จํานวนกองทุนตนแบบที่ประสบผลสําเร็จในรอบป รอยละ 

๕๐  ของหมูบานทั้งหมด 

๗.  คนดีศรีหมูบาน/ครัวเรือนตนแบบ/หมูบานตนแบบไดรับการยก
ยองหมูบานละ  ๓  คน /ตําบลละ  ๑ หมูบาน 

๘.  ระดับความพึงพอใจ (ปานกลาง) 
 

๕. วางแผนปฏบิัต ิ  

 ๑. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้งคณะทํางานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

 ๒. จัดทําประชาคมรางระเบียบการบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

 ๓. ประกาศใชระเบียบกองทุนกลางพัฒนาหมูบานสูสาธารณะ 
 

๖. ปฏิบัติตามแผน 

๖.๑  โครงการ/กิจกรรมตนน้ํา 
 ๑.  ทําอะไร    จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและแตงตั้งคณะทํางานทุก

ระดับเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

 ๒. ทําไมตองทํา    เพื่อกําหนดตัวผูรับผิดชอบและมอบภารกิจให
ดําเนินการแตละระดับ (อําเภอ/ตําบล/หมูบาน)   

 ๓.  ทําอยางไร 
          ออกคําสั่งแตงตั้ง/พัฒนาทีมงาน/ประสานงานอํานวยการ กํากับ
ดูแล ประชุมชีแ้จง ซักซอมความเขาใจเพื่อทราบทิศทางการพัฒนา/นโยบายรัฐบาล 



   

~ ๖๔ ~ 

 

     ประชุมสัมมนาเพ่ิมทักษะ/ขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ 
          กําหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ 

 ๔. ทําเมื่อไร   ตั้งแตเดือน.....ใชเวลา ๒ เดือน 

 ๕. ทําที่ไหน 

         ระดับอําเภอใชหองประชุมอําเภอ 

         ระดับตําบลใชหอประชุมประจําตําบล 

         ระดับหมูบานใชเวทีสาธารณะในหมูบาน/ชุมชน/วัด/ โรงเรียน 

 ๖.  ใครรบัผิดชอบ  
 ทีมนํา = กบอ. /ทีมยุทธศาสตรอําเภอ 

     ทีมทํา = ชุดตําบล /บัณฑิตอาสา 
 ทีมสนับสนุน = ๔ เสาหลกั /กม. 

 ๗.  ผลประโยชนที่ไดรับ    สามารถผนึกกาํลังใหทุกภาคสวน 

ไดมีสวนรวมและการบูรณาการการทํางานรวมกันอยางมีทิศทาง 
 ๘.  งบประมาณ    ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก ............ เปน
คาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

๖.๒ โครงการ/กิจกรรมกลางน้ํา  (กิจกรรมหลัก) 
 ๑.  ทําอะไร    จัดทําประชาคมรางระเบียบการบริหารกองทุนกลาง

พัฒนาหมูบาน 

 ๒.  ทําไมตองทํา    เพื่อความเหมาะสม ความสอดคลองกับความ
ตองการ/ ความเปนไปได/ปฏิบัติไดจริง 

 ๓.  ทําอยางไร 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนประสบการณ/รวบรวม 

ใบงาน/ ขอมูลพ้ืนฐาน/บูรณาการกลั่นกรอง/รวบรวมเปนหมวด ๆ  

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



   

~ ๖๕ ~ 

 

          ระดับรากหญา จัดประชุมประชาคม เปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น/ลงมติตามหลักนิติธรรม/สังคมยอมรับ 

 

 ๔.  ทําเมื่อไร 
          ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ/ประชุมกํานัน ผูใหญบานฯลฯ  
และประชุม กม.ทุกเดือน 

          ในที่ประชุมยามเชาสัญจร เดือนละ  ๒  ครั้งในวันพุธสัปดาหที่ ๒ 
และ ๔ ของทกุเดือน   

 ๕.  ทําที่ไหน    สัญจรไปตามหนวยงานทุกพื้นที ่
 ๖.  ใครรบัผิดชอบ  

 ทีมนํา = กบอ. /ทีมยุทธศาสตรอําเภอ 

     ทีมทํา =ชุดตําบล /บัณฑิตอาสา 
 ทีมสนับสนุน = ๔ เสาหลกั /กม. 

 ๗.  ผลประโยชนที่ไดรับ   มีกรอบแนวทางที่รวมกันกําหนดเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาหมูบานอยางมีทิศทางในอนาคตจนถึงป  ๒๕๕๕   

 ๘.  งบประมาณ    ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก ............... เปน
คาจัดทําเอกสาร  ๒๐,๐๐๐  บาท   

๖.๓  โครงการ/กิจกรรมปลายน้ํา 
 ๑.  ทําอะไร   ประกาศใชระเบียบกองทุนกลางพัฒนาหมูบานสู

สาธารณะ 

 ๒.  ทําไมตองทํา 
           เพื่อเผยแพร/ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดรับรูและถือปฏิบัต ิ



   

~ ๖๖ ~ 

 

          เพื่อประสานความรวมมือใหทุกภาคสวนไดใหการสงเสริม/
สนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานสูความสําเร็จ 

 

 ๓.  ทําอยางไร 
           นําแจงในทีป่ระชุมประจําเดือนทุกระดับไดรับทราบและขยายผล 

           นําประชาสัมพันธทุกรูปแบบ 

           รณรงคสรางความเขาใจใหเกิดความรวมมือ และรวมระดมทุน 

          แจงหลักเกณฑ /เงื่อนไข/ แนวทาง/คุณสมบัตกิารขอรับ
สวัสดิการโดยปดประกาศ ณ ที่ทําการกองทุนฯ 

 ๔.  ทําเมื่อไร    ตั้งแตเดือน ......... เปนตนไป 

 ๕.  ทําที่ไหน    ที่อําเภอ/ทกุตําบล/ทุกหมูบาน 

 ๖.  ใครรบัผิดชอบ 

          นายอําเภอ/ประธาน กบอ. 
          หัวหนาทมียทุธศาสตรอําเภอ 

         ประธาน กม./ผูนํา ๔ เสาหลัก 

         คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 ๗.  ผลประโยชนที่ไดรับ 

       มีระเบียบบริหารจัดการกองทุนที่ชอบดวยกฎหมาย/ราชการ
รองรับ 

      สามารถแสวงหาทุนและระดมทุนจากทุกภาคสวนโดยไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชนชน 

      สมาชิกไดรับสวัสดิการอยางเทาเทียมและเปนธรรม ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

  สรางความยั่งยืนในการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



   

~ ๖๗ ~ 

 

 ๘.  งบประมาณ    จากเงินขวัญถุงกองทุนพัฒนาหมูบานและจาก
การระดมทุนเพิ่มจํานวนตามศักยภาพ/ขีดความสามารถตามแนวแหงความศรัทธา
และปญญาของแตละหมูบาน 

 
 

๗. ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน   

๗.๑  ติดตามประเมนิผล 

๑. ประชาชนในหมูบานศรทัธา/เชื่อมั่น เขารวม  จํานวน  ๔๐๐  คน  

๒. ครัวเรือนในหมูบานรวมสมทบ บรจิาคเงิน รอยละ  ๗๐   

๓. ระดับความสําเร็จของการสรางทีมงานรอยละ  ๘๐   

๔. มีกองทุนอ่ืน ๆ ในหมูบานเขารวมเปนเครือขาย รอยละ ๘๐   
๕. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมหาทุน และจัดสวัสดิการชวยเหลือ

สมาชิกในรอบ  ๓  เดือน ไมนอยกวา  ๓ ครั้ง 
๖. จํานวนกองทุนตนแบบที่ประสบ ผลสําเรจ็ในรอบป รอยละ  ๕๐  

ของหมูบานทั้งหมด 

๗. คนดีศรีหมูบาน/ครัวเรือนตนแบบ/หมูบานตนแบบไดรับการ 
ยกยองหมูบานละ  ๓  คน /ตําบลละ  ๑ หมูบาน 

๘. ระดับความพึงพอใจ (ปานกลาง) 
 

๗.๒ สรุปและถอดบทเรียน   

ความสําเร็จ 

          กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดรับการยอมรับและใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ งบประมาณและกิจกรรมอยางเปนระบบครบวงจร 
          กิจกรรมระดมทุนยังมีความตอเนื่อง และเปนหัวใจของการ 
ประกอบกรรมดีและสรางคุณคาแกสังคม 



   

~ ๖๘ ~ 

 

 

ความลมเหลว 
 การสับเปลี่ยนโยกยายผูบริหารราชการบอยครั้งทําใหการ

ดําเนินงานขาดการติดตาม และไมตอเนื่อง 
 ผูปฏิบัติงานเกิดความทอแท และไมมีขวญักําลังใจ 

 

แนวทางปรับปรุงแกไข 

       ๑.  การออกเยี่ยมเยยีนใหกําลังใจและเอาใจใส คอยแกปญหา
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 

       ๒.  การใหคําปรึกษา แนะนาํ ทั้งกอนเริ่ม ระหวางดําเนินการและ
หลังดําเนินการแตละกิจกรรม 

       ๓.  การประกาศยกยอง สรรเสริญคุณงามความดีของผูปฏิบัติงานดี 
(คนดีศรีหมูบาน) ครัวเรือนตนแบบ หรือหมูบานตัวอยาง เพื่อเชิดชูเกียรต ิ

 

 

**************************** 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๖๙ ~ 

 

 
 

 

ภาคผนวก 4 

 
ตัวอยางจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรค 

สังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 

 
 



 

~ ๗๐ ~ 

 

 

ตารางแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงของแตละขั้นตอน 

๑. เปาหมาย 
สูงสุด จัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสงัคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 

๒. ปจจัย 
สูความสําเร็จ 

นําขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทางศาสนามาเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติใหเปนนิสัย 

๓. เปาประสงค 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
๒. มีการเรียนรู สรางความเขาใจในหลักคําสอนหรือขอบัญญัติทางศาสนา 
๓. การนําหลักคําสอนหรือขอบัญญัติทางศาสนามาปรับใชเปนแนวทางของ
การดําเนินชีวิตจริงบนพื้นฐานแหงความศรัทธา สรางสรรคสังคมคุณธรรมและ
เสริมสรางวัฒนธรรมที่สันติอยางแทจริง 

๔. ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคณุธรรม เสริมสรางวัฒนธรรม
สันติขึ้นในภาคประชาชน 

๒. จํานวนผูที่สนใจเรียนรูวิชาการทางศาสนาควบคูกับวิชาการสามญัมากขึ้น 

๓. จํานวนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนไปตามขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทาง
ศาสนามีมากขึ้น 

๕. วางแผน
ปฏิบัติ 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคณุธรรม เสริมสรางวัฒนธรรม
สันติในภาคประชาชนซึ่งประกอบดวยทุกศาสนา 
๒. ระดมความคิดเห็นในประเด็น “เทคนิคและวิธีการนําขอบัญญัติหรือหลัก
คําสอนทางศาสนาสูการประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม 

และรวมจัดทําแผนงาน โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไป 

๓. ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนงาน โครงการที่ไดกําหนดไว 
๖. ปฏิบัติตาม
แผน 

ทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร ทําเมื่อไหร ใครรับผิดชอบ ทําแลวได
ประโยชนอะไร ใชเงินเทาไหร 

๗. ติดตามสรุป  
และถอด
บทเรียน 

หมายเหตุ  การนํา BCMModel มาใชในการวางแผน โดยปกติจะเสร็จ
สมบูรณในชองที่ ๕ สําหรับชองที่ ๖  ๗ จะเกิดขึ้นหลังจากไดมีการปฏิบัติใน
ชองที่ ๕ แลว   

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗๑ ~ 

 

 ตัวอยาง  
การจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม  

เสริมสรางวฒันธรรมสันติ 

 

๑. เปาหมายสูงสุด 

    “จัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ” 

๒. ปจจัยสูความสําเร็จ 

    นําขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทางศาสนามาเปนแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติใหเปนนิสัย 

๓. เปาประสงค 
๑. จัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
๒. มีการเรียนรู สรางความเขาใจในหลักคําสอนหรือขอบัญญัติทางศาสนา 
๓. การนําหลักคําสอนหรือขอบัญญัติทางศาสนามาปรับใชเปนแนวทางของการดําเนิน

ชีวิตจริงบนพื้นฐานแหงความศรัทธา สรางสรรคสังคมคุณธรรมและเสริมสรางวัฒนธรรมที่สันติ
อยางแทจริง 
 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคณุธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติขึ้นใน
ภาคประชาชน 

๒. จํานวนผูที่สนใจเรียนรูวิชาการทางศาสนาควบคูกับวิชาการสามญั 

มากขึ้น 

๓. จํานวนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนไปตามขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทางศาสนามี
มากขึ้น 

 

 
 



 

~ ๗๒ ~ 

 

๕. วางแผนปฏิบัต ิ

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคณุธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติใน
ภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวยทุกศาสนา 

๒. ระดมความคิดเห็นในประเด็น “เทคนิคและวิธีการนําขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทาง
ศาสนาสูการประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม และรวมจัดทําแผนงาน โครงการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไป 

๓. ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนงาน โครงการที่ไดกําหนดไว 
 

๖. ปฏิบัติตามแผน   

๖.๑ โครงการ/กิจกรรมตนน้ํา 

 กิจกรรม  การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรค
สังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 

 ทําไมตองทํา  เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู ทําความเขาใจในปญหา ความจําเปน และ
กระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ สูการ
แกปญหาครอบครัว ชุมชน สังคม ภายใตขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทางศาสนาเปนสําคัญ  

 ทําอยางไร  เชิญผูรูทางศาสนา และผูที่เกี่ยวของมารวมประชุมเพื่อปรึกษา 
หารือ ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา แนวทางแกไข  เปรียบเทียบกับองคกรที่ไดดําเนินการอยู 
ความเปนไปได หลักการ แนวคิด กระบวนการและอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งคณะกรรมการ
สรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ ภายใตขอบัญญัติทางศาสนา แลวสรุปเปน
ภาพรวม  

 ทําเมื่อไร  ระหวางเดือนมกราคม  มีนาคมของทุกป  
 ทําที่ไหน  ณ ศาสนสถาน หรือสถานที่เหมาะสม 
 ใครรับผิดชอบ  องคกรหรือสถาบันที่ทําหนาที่เกี่ยวของทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 ผลประโยชนที่ไดรับ ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ หลักการ  แนวคิด  กระบวนการ  
วิธีการการบริหารงานสภาฯ ความสําคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการสรางสรรคสงัคมคุณธรรม 
เสริมสรางวัฒนธรรมสันติเพื่อการพัฒนาและแกปญหาชุมชน สังคม ประเทศชาติภายใตขอบัญญัติ
ทางศาสนา  ไดนาํกระบวนการสรางสันติสุขในเชิงศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งมาพัฒนาและแกปญหา
ชุมชน สังคม ประเทศ 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗๓ ~ 

 

ชาติภายใตขอบัญญัติทางศาสนา ตลอดจนเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตย  หลักการมีสวน
รวมหรือหลักประชาสังคมของผูคนในพื้นที่รวมกันหาทางออก พัฒนาแกปญหาชุมชน โดยชุมชน 
และเพื่อชุมชน ไดคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ จํานวน ๑ 
คณะ เพื่อเปนแกนหลักในการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 

 งบประมาณ  รวมกันบริจาคเพื่อกิจการสวนรวม / รัฐสนับสนุนสวนหนึ่ง   
 

๖.๒ โครงการ/กิจกรรมกลางน้ํา 

 กิจกรรม  การระดมความคิดเห็นในการสรางสรรคสังคมคุณธรรม  เสริมสราง
วัฒนธรรมสันติ / การจัดทําแผนงานยุทธศาสตร 

 ทําไมตองทํา เพื่อระดมความคิดเห็นในการสรางสรรคสังคมคณุธรรม เสริมสราง
วัฒนธรรมสันติอยางแทจริง  และรวมจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร 

 ทําอยางไร  เชิญคณะกรรมการรวมกับผูเกี่ยวของรวมระดมความคิดเห็นในประเด็น 
“การสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ” และวิธีการนําขอบัญญัติหรือหลักคํา
สอนทางศาสนาสูการประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม  พรอมรวมจัดทํา
แผนงานยุทธศาสตร  โครงการเพื่อการขับเคลื่อนตอไป 

 ทําเมื่อไร  ระหวางเดือนเมษายน  มิถุนายน ของทุกป 
 ทําที่ไหน  ศาสนสถาน หรือสถานที่เหมาะสม 

 ใครรับผิดชอบ  คณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
 ผลประโยชนที่ไดรับ   

๑. ไดขอมูลในประเด็นการสรางสรรคสังคมคุณธรรม    และเสริมสราง
วัฒนธรรมสันติ” และวิธีการนําขอบัญญัติหรือหลักคําสอนทางศาสนาสูการประพฤติปฏิบัติของ
ผูคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม 

๒. ไดจัดทําแผนงานยุทธศาสตร  โครงการเพื่อการสรางสรรคสังคมคุณธรรม 
และเสริมสรางวัฒนธรรมสันติตอไป 

๓. ไดสงเสริมหลักการมีสวนรวมในรูปแบบวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

๔. ไดเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสันติสุขสูชุมชนในรูปแบบศาสนานําสันติ
สุขอยางยั่งยืน  

 งบประมาณ  รวมกันบริจาคเพื่อกิจการสวนรวม / รัฐสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่ง  
๖.๓ โครงการ/กิจกรรมปลายน้ํา  



 

~ ๗๔ ~ 

 

 กิจกรรม  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสรรคสังคมคุณธรรม และเสริมสราง
วัฒนธรรมสันติ 

 ทําไมตองทํา  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสรรคสังคมคณุธรรม และเสริมสราง
วัฒนธรรมสันติ 

 ทําอยางไร   
๑. เชิญคณะทํางานรวมประชุมกับผูเกี่ยวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

สรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
๒. แบงหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

สรางสรรคสังคมคุณธรรม และเสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
๓. สรุปผลการดําเนินงาน 

๔. นําขอสรุปผลของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเพื่อการปรับปรุง แกไข
และพัฒนาในโอกาสตอไป 

 ทําเมื่อไร  ระหวางเดือนกรกฎาคม  กันยายน ของทุกป 
 ทําที่ไหน  ศาสนสถาน หรือสถานที่เหมาะสม 

 ใครรับผิดชอบ  คณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ 
 ผลประโยชนที่ไดรับ 

๑. คณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ ไดรวม
ประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อการพัฒนาและแกปญหาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย 

๒. ไดรับทราบปญหาตางๆทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม พรอม
ขอสรุปถึงแนวทางพัฒนา และแกปญหาครอบครัว ชุมชน สังคม ในพื้นที่ภายใตกรอบของศาสนา
ตอไป 

๓. ไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม ภายใตขอบัญญัติ
หรือหลักคําสอนทางศาสนาสูภาคประชาชนเพื่อการสรางสรรคสังคมคุณธรรม และเสริมสราง
วัฒนธรรมสันติอยางแทจริง 

๔. ไดนําหลักคําสอนหรือขอบัญญัติทางศาสนามาปรับใชเปนแนวทางของการ
ดําเนินชีวิตจริงบนพื้นฐานแหงความศรัทธา  

 งบประมาณ  รวมกันบริจาคเพื่อกิจการสวนรวม / รัฐสนับสนุนสวนหนึ่ง  
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗๕ ~ 

 

๗. ติดตาม สรุป และถอดบทเรียน   

๑. ติดตามการดําเนินงานทุกระยะ 
๒. เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
๓. ประชุมคณะกรรมการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เสริมสรางวัฒนธรรมสันติ เพื่อถอด

บทเรียน ประเมินผล สรุปผลการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จที่ได
ตั้งไว เพื่อการปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาการดําเนิน 

งานในคราวตอไป 
๔. ลงทะเบียนจัดเก็บขอมูลตางๆ ในระบอบคอมพิวเตอร 
 

*************************** 



 

~ ๗๖ ~ 

 

 
 

 

ภาคผนวก 5 

 
กรอบความคิดวิธีการสรางสันติสุข 

ที่แทจริงและยั่งยืน 

 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗๗ ~ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “สันติสุขที่แทจริง 
และย่ังยืน” 

๑๐.การสนบัสนุน

จากภาครัฐ 

๙.การพฒันาการศึกษา 

๘.ความยั;งยนืของการ

พฒันาหมู่บา้น 

๖.ความเป็นพลเมืองไทย 

๗.คุณภาพชีวิตที;ดี 

๑.การปฏิบติัตนตาม

หลกัคาํสอนของศาสนา 
 

๒.การรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

๓.ชุดคุม้ครองหมู่บา้น 

(ชคบ.) มีความเขม้แขง็ 

๔.คณะกรรมการ

หมู่บา้น (กม.) มี

ความเขม้แขง็ 
 

๕.การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

เป้าหมายสงูสดุ 



 

~ ๗๘ ~ 
 

๒ 

ปจจัยสู
ความสําเร็จ 

๓ 

เปาประสงค 
๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 

๕๕ ๕๖ ๕๗ 

๑.การปฏิบัติ
ตนตามหลัก
คําสอนของ
ศาสนา 
 

ผูนําศาสนาและ
ประชาชนมีสวน
รวมในการสราง
สังคมคุณธรรม 

 

๑.รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของผูที่มา
ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา 
๒.รอยละของผูนําศาสนาที่นํา
หลักคําสอนไปเผยแพรใหกับ
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ 

๓.รอยละของประชาชนที่รับรู/
เขาใจหลักคําสอนและนําไป
ปฏิบัติไดถูกตอง 

๕ 

 

๗๐ 

 

 

๗๐ 

 

๑๐ 

 

๘๐ 

 

 

๘๐ 

๑๕ 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

๒.การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

๑.รอยละท่ีลดลงของคดี
อุกฉกรรจ 
๒.รอยละท่ีลดลงของพื้นที่
ภายในจังหวัดท่ีมีการประกาศ 

ใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน/กฎอัยการศึก 

๕ 

 

๕ 

 

๕ 

 

๕ 

๕ 

 

๕ 

๓.ชุดคุมครอง
หมูบาน 
(ชคบ.) มี
ความเขมแข็ง 

ชุดคุมครอง
หมูบาน (ชคบ.) มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ 

รอยละท่ีลดลงของเหตุรายที่
เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน 

 

๕ ๑๐ ๑๕ 

๔.คณะ 

กรรมการ
หมูบาน (กม.) 
มีความ
เขมแข็ง 
 

คณะกรรมการ
หมูบานมี
ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติ
หนาที่ 
 

 

 

 

 

๑.รอยละของคณะกรรมการ
หมูบานที่มีความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาที่ 
๒.รอยละของคณะกรรมการ
หมูบานที่ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ 
 

 

๘๐ 

 

 

๖๐ 

๙๐ 

 

 

๗๐ 

๑๐๐ 

 

 

๘๐ 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๗๙ ~ 
 

๒ 

ปจจัยสู
ความสําเร็จ 

๓ 

เปาประสงค 
๔ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เปาหมาย 

๕๕ ๕๖ ๕๗ 

๕.การมีสวน
รวมของ
ประชาชน 

 

ประชาชนมีสวน
รวมแกไขปญหา
และพัฒนา
ทองถิ่น 

๑.รอยละของประชาชนที่มี 
สวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ
ของหมูบาน/ชุมชน 

๒.จํานวนกิจกรรมสาธารณะที่
ดําเนินการโดยหมูบาน/ชุมชน 

๖๐ 

 

 

๕ 

๗๐ 

 

 

๗ 

๘๐ 

 

 

๙ 

๖.ความเปน
พลเมืองไทย 

ประชาชนมี
จิตสํานึกรักชาต ิ

 

รอยละของประชาชนที่ปฏิบัติ
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๗.คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนอยูดี 
กินดี มีความสุข 
ตามวิถีพอเพียง 

๑.รอยละของครัวเรือนที่ผาน
เกณฑ จปฐ. 

๒.รอยละของครัวเรือนที่ดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ 

 

๘๐ 

๙๐ 

 

๙๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๘.ความยั่งยืน
ของการ
พัฒนาหมูบาน 

หมูบาน/ชุมชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

 

๑.รอยละของหมูบาน/ชุมชน 

ที่มีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนา
หมูบาน 

๒.รอยละของหมูบาน/ชุมชน 

ที่มีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 

๑๐ 

 

 

๑๐ 

๒๐ 

 

 

๒๐ 

 

๓๐ 

 

 

๓๐ 

๙.การพัฒนา
การศึกษา 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับพื้นฐาน 

๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๑๐.การ 
สนับสนุน 

จากภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐ
มีการบริหาร
จัดการโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละของหนวยงานภาครัฐ 

ที่ดําเนินงานตามนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 



 

~ ๘๐ ~ 

 

 
 

 

ภาคผนวก 6 

 
กรณีตัวอยางการนํา CMModel ไปใชสูการปฏิบัติ 

 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๘๑ ~ 

 

คูมือการสรางกัมปงตักวา โดยกระบวนการชูรอ และการหนนุเสริม 
เปาหมายสูงสุด ( Ultimate Goal ) 

กัมปงตักวา 

ปจจัยสูความสําเร็จ ( Key Success Factor ) 
 

ภาพในอดีต 
จังหวัดชายแดนภาคใตในอดีตไดถูกขนานนามวาเปน “ระเบียงเมกกะ” คน

มุสลิมที่อาศัยอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบทุกคนมีความใฝฝนที่จะสง
ลูกหลานมาศึกษาเลาเรียนวิชาการดานศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ลูกศิษย
ลูกหาที่เปนผลผลิตสวนใหญจะมีพฤติกรรมศรัทธา(ตักวา)อันบริสุทธิ์ยิ่ง สิ่งที่ฮะราม
ทั้งหลายจะถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เรื่องการอุปโภค บริโภคทั้งหลายตองฮาลาลเทานั้น 
ผูคนในอดีตมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  มีความเสียสละสามัคคีปรองดอง เมื่อมีงานบุญ 
(ฮารเวาะห) ทุกคนจะใหความรวมมือชวยเหลือกันโดยไมมีการถามถึงคาจาง หรือ
คาตอบแทนใดๆ ทุกคนจะมาชวยดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ยิ่งทุกเชื้อชาติ เผาพันธุสามารถ
อยูรวมกันอยางสันติทามกลางความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม    หาก
เกิดปญหาความขัดแยงใดๆ ทางออกสุดทาย คือ ยึดขอบัญญัติทางศาสนา โดยผาน
กระบวนการชูรอ  เปนที่ตั้ง แนวทางหลักในการสรางกัมปงตักวาในอดีต  หลักสูตร
การเรียนการสอนของปอเนาะจะยึดหลักศาสนา  ๓  ประการ  คือ  

๑. หลักศรัทธา (รูกนอิมาน   ๖ ขอ)   
๑.๑ ศรัทธาตอพระองคอัลเลาะห (ซ.บ.) ( เพื่อสรางศรัทธาที่แทจริง) 
๑.๒ ศรัทธาตอกีตาบแหงอัลเลาะห ( สานสของพระเจา) 
๑.๓ ศรัทธาตอบรรดารอซูลลูลเลาะห (เพื่อเปนแบบอยางของมนุษยชาต)ิ 
๑.๔ ศรัทธาตอบรรดามลัยกัต (ศาสนทูตของอัลเลาะห 10 องค) 
๑.๕ ศรัทธาตอวันสิ้นโลก (วันเกียมัต วันแหงการพิพากษา) 
๑.๖ ศรัทธาตอการกําหนดกฎแหงสภาวการณแหงพระองค(กอดา กอดัร) 



 

~ ๘๒ ~ 

 

๒. หลักปฏิบัติ (รูกนอิสลาม 5 ขอ) 
๒.๑ ปฏิญาณตน “เพื่อยืนยันในความศรัทธาตออัลเลาะหเพียงองค

เดียว” 
๒.๒ ปฏิบัติการละหมาดครบ 5 เวลา (หากไดมีการละหมาดซุนะดวย ดี

ยิ่ง) 
๒.๓ ปฏิบัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอล (หากไดมีการถือศีลอดซุนะ

ดวย ดียิ่ง) 
๒.๔ ปฏิบัติการจายซากาต  (การเสียสละเพื่ออัลเลาะห) 
๒.๕ ปฏิบัติการทําฮัจย ณ นครเมกกะ (ตามความพรอมที่อัลเลาะหทรง

กําหนด) 
๓. หลักคุณธรรม (รูกนอิอฺซาน) 

๓.๑ มีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ (อิคลาส) เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองค
เดียว  

๓.๒ สรางจิตใจที่บริสุทธิ์  เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว 
๓.๓ สรางจิตสํานึก ความตระหนัก เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว 
๓.๔ การปฏิบัติอิบาดัดทุกประการ เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว 

 

ภาพในปจจุบัน 
ปจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนสังคมแหงวัตถุนิยม ผูคนเริ่มเห็นแก

ตัวการลงทุนเกือบทุกครั้งจะมุงหวังผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม 
ผูคนสวนใหญจะเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอด ปจจุบันเกือบทุกพื้นที่กําลังจะ
กลายเปนกัมปงชัยตอน ที่นาเปนหวง 

ปจจุบันผูคนในสังคมเกิดพฤติกรรมศรัทธาจอมปลอม ปากพูดวาศรัทธาตักวา 
แตพฤติธรรมไปคนละทาง (มูนาฟก) สิ่งที่ฮะรามทั้งหลายกลับถูกยอมรับโดยผูคนใน
สังคม เชน การพนันทุกรูปแบบ มีการแตงกายเยายวน มีการนําลูกสาวมาโชวทรวดทรง
ใหแกสาธารณชน เพื่อชิงรางวัลในการประกวดความงดงาม เรื่องการอุปโภค บริโภค

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๘๓ ~ 

 

ทั้งหลายปจจุบันไมคอยคํานึงวาสิ่งนั้นฮะรามหรือฮาลาล ขอใหตนไดรับผลประโยชน   
ในสิ่งเหลานั้นก็เพียงพอ ผูคนในสังคมขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเสียสละสามัคคี 
ปรองดองไดเจือจางหายไป  การอยูรวมกันอยางสันติขึ้นอยูกับฐานแหงผลประโยชน
เปนสําคัญ ผูคนใสหนากากเขาหากัน หากเกิดปญหาความขัดแยงใดๆ  จะยึด
ผลประโยชนตนเองเปนที่ต้ัง ทุกโครงการมุงการแบงปนเปอรเซ็นต ทั้งใตดิน และบนดิน 
ทั้งหมดนี้คือผลผลิตหนึ่งของ ดารุลชัยตอน 
 
ภาพในอนาคต 

หากปลอยใหปรากฏการณดังกลาว (ภาพปจจุบัน) เกิดขึ้นโดยไมไดคิดหาทาง
ปองกันหรือแกไขแลว  ตอไปอิทธิพลของอํานาจเงินจะมีความยิ่งใหญตอการสราง
อนาคตของศาสนาได เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ฮะราม ฮาลาล การเจริญรอยตามซุน
นะห คงไมมีการปฏิบัติ  ผูคนในสังคมจะมีความออนแอทางดานคุณธรรม สติปญญา 
จิตวิญญาณตักวาของผูคนในสังคมจะลดลงมาก ทุกสังคมจะกลายเปนสังคมที่ไร
คุณธรรม ผูคน      ในสังคมจะมุงเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอด สังคมองครวมจะ
กลายเปนสังคมญาเฮลียะห เกิดดารุลฮะราม ที่เปยมไปดวยสิ่งแวดลอมอบายมุขเต็ม
บานเต็มเมือง ผูคนในสังคมจะเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นเงินเปนใหญ  ความใฝฝนที่
จะสราง “กัมปง ตักวา”จะจางหายไป และกัมปงชัยตอนจะเกิดขึ้นมาแทนที่อยางไม
ตองสงสัย 
 
ภาพแหงความหวัง 

ความคาดหวังที่ตองการใหเกิด“กัมปงตักวา”นั้น  ก็ไมพนการนําภาพในอดีต
ที่ไดเสนอมาขางตนนั้นมารวมพลังสรางใหมใหเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน คือ รวมสรางผูคน
ใหเจริญรอยตามศาสดา(ซุนนะห) ยึดอัลกุรอาน อัลฮะดีษ กีตาบของบรรดาอูลามาอฺ
เปนแนวทางหลักในการดําเนินชีวิต หากเกิดปญหาความขัดแยงใดๆ ใหกลับไปสู



 

~ ๘๔ ~ 

 

พระองคอัลเลาะห (ซ.บ.) และศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) เทานั้น เสนทางดังกลาวนี้ถือเปน
ทางเดียว    ที่จะสรางกัมปงตักวาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง 

 
จุดแข็ง ( Strengths ) 

๑. จังหวัดชายแดนภาคใตมีศาสนาอิสลามเปนทุนศรัทธาเดิมที่มีความมั่นคง
ตอการดําเนินชีวิตของผูคนสวนใหญในพื้นที่ ทุนศรัทธาที่มีอยูนั้นไดมีผูคนจํานวนหนึ่ง
ยึดถือเปนวิถีชีวิตมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสะทอนออกมาใหเห็นไดในบางกลุมชนบาง
พื้นที่ หากมีการขับเคลื่อนทุนศรทัธาเหลานี้ใหทั่วถึงไปยังผูคนทุกพื้นที่แลว นับวาเปนสิ่ง
ที่บารอกัต ( ศิริมงคล ) อยางยิ่งตอการสรางกัมปงตักวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒. จังหวัดชายแดนภาคใตมีคัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ  ขอบัญญัติศาสนา  กี
ตาบ คําสอนตางๆ    ทางศาสนามากมาย  สามารถนํามาเปนเครื่องมือ และทิศทางใน
การสรางดารุลตักวาใหเกิดขึ้นได ถือเปนโอกาส  อันยิ่งใหญตอการนํามาเสริมสราง
สังคมชายแดนภาคใตใหเปนกัมปงตักวาที่ยั่งยืนได 

๓. จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเชื่อ และความศรัทธาวาการเรียนศาสนา 
การปฏิบัติตามขอบัญญัติของศาสนา และการเจริญรอยตามวิถีศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) 
เปนแนวทางเดียวเทานั้น ที่สามารถสรางกัมปงตักวาที่แทจริงได  เพราะเปนแนวทางที่
พระเจาสรางมิใชมนุษยสราง 

๔. จังหวัดชายแดนภาคใตมีองคกรทางศาสนามากมายทั้งองคกรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อาทิเชน  คณะกรรมการประจํามัสยิด ตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  สภาอูลามาอ ฺ 
มูลนิธิ สมาคม ชมรมที่เกี่ยวของทางศาสนา และองคกรสนับสนุนจากภาครัฐมากมาย 
หากไดมีการประสานรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ เริ่มตนโดยการเชิญมาประชุม
ชูรอรวม เพื่อคนหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมแดนใตสูกัมปงตักวานับวาเปนสิ่งบา
รอกัตย่ิง 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๘๕ ~ 

 

๕. จังหวัดชายแดนภาคใตมีผูนําศาสนา บาบอ ผูรู นักปราชญ ภูมิปญญา 
นักวิชาการฯที่หลากหลาย หลายทานไดผานการศึกษา เรียนรูทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ บุคคลดังกลาวนี้มากดวยความรู และประสบการณทางศาสนา ซึ่งพวกเขา
พรอมที่จะอุทิศตนมารวมทําหนาที่เผยแพรองคความรู สรางความเขาใจในวิถีการดําเนิน
ชีวิตตามหลักคําสอนของศาสนา บุคคลเหลานี้ถือเปน “ทุนมนุษย” ที่สําคัญยิ่งตอการสราง   
กัมปงตักวาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง 

๖. ผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญมีความเชื่อในพระเจาองคเดียว 
เชื่อวามนุษยทุกคนจะตองลิ้มรสแหงความตาย เชื่อในนรก สวรรค  เชื่อวาทุกการ
กระทําไมวาจะเปนที่เปดเผย หรือลับซอนเรนพระเจาทรงรูเห็น และเชื่อวาการกระทํา
ทุกอยางไมพนสายตาบรรดามาลัยอีกัต(รอกิบ/อาติบ)กําลังเฝาบันทึกการกระทํานั้นอยู
ตลอดเวลา โดยไมขาดสาย  แนนอนทุกคนจะมีโอกาสไดเห็นมันในชีวิตหลังความตาย 
โดยไมมีใครปฏิเสธดวยความเชื่อ และความศรัทธาดังกลาวนี้สามารถนํามาเปนแนวทาง
ในการออกแบบใหผูคนในสังคมไดงดเวนยุติการกระทําชั่วดังกลาวเสีย และกลับใจหัน
มาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามหลักคําสอนของศาสนา เพื่อแยงชิงความดีหรือสะสมผลบุญ
เตรียมรับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกนี ้และโลกหนา 

๗. ความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ถือเปนทุนที่สําคัญยิ่งตอการแลกเปลี่ยนองคความรู ทัศนะคติ ภูมิปญญา ความคิดเชิง
สรางสรรคระหวางกัน เรามีแหลงเรียนรูซึ่งเอื้อประโยชนตอการเรียนรู เสริมสรางใหผูคนใน
สังคมไดมีคุณธรรมที่เขมแข็ง เรามีมรดกทางวัฒนธรรม ความหลากหลายดังกลาวนี้ถือเปน 
“ทุน” ที่มีคุณคายิ่งตอการสรางกัมปงตักวา และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ฮาลาลในพื้นที่
ชายแดนภาคใตได 

๘. ในหมูบานมีการจัดองคกรในการขับเคลื่อนการแกปญหา และการพัฒนาที่
สําคัญไดแก คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ที่มีกฎหมายรองรับ 

 
 



 

~ ๘๖ ~ 

 

จุดออน ( Weaknesses ) 
ทําไม “ผูคนในสังคมจึงมีความออนแอในดานคุณธรรมโดยการสังเกตจาก

พฤติกรรมของผูคนในสังคม ซึ่งไดสะทอนออกมาทางพฤติกรรมนิสัยลวนขัดแยงกับศาสนา
กันทั้งสิ้น จากการสัมภาษณ สอบถามผูรู และศึกษาแนวทาง CM MODEL ปรากฏวา 

๑. ผูคนสวนใหญไมเขาใจในเนื้อหาสาระหรือความหมายของบทบัญญัติใน
พระมหาคัมภีรของศาสนาที่ตนเองศรัทธา เนื่องจากภาษาที่นํามาบันทึกหรือจารึกใน
พระมหาคัมภีรของแตละศาสนานั้นสวนใหญไมใชภาษาที่ตนใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
หากเราไมใหความสําคัญหรือเนนหนักที่จะเรียนรู ทําความเขาใจในความหมายของ
เนื้อหาสาระที่บันทึกไวนั้นแลว แตกลับมุงเนนศึกษาในหลักไวยากรณเปนสําคัญ 
หมายถึง ศึกษาหลักการใชภาษา การผสมคํา การออกเสียงยาวสั้น และสูงต่ํา การขับ
สํานวนความไพเราะ ขับรองเสียงเสนาะในตัวบทของคัมภีรมากกวาที่จะศึกษาเรียนรูใน
เนื้อหาสาระหรือความหมายของคัมภีร หากเปนเชนนี้  ผูคนในสังคมจึงไมสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได จึงทําใหระดับความเชื่อ และความศรัทธา 

ในบาปบุญ คุณโทษ หรือผลบุญแหงการตอบแทนทั้งโลกนี้ และโลกหนาลดนอยลง
ตามลําดับความไมเกรงกลัวตอการทําบาปจะเพิ่มทวีมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมที่สันติ
ของผูคนในสังคมจึงมิอาจเกิดขึ้นได เมื่อผูคนในสังคม  ไมสามารถสะทอนพฤติกรรม
คุณธรรมออกมาไดแลว กัมปงตักวา ก็มิอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใตได 

 ๒. สาเหตุที่ศาสนาออนแอ เพราะถูกผูที่ไมเขาใจหรือเขาใจผิดในขอบัญญัติ
ศาสนาที่แทจริง จึงเกิดการนําศาสนามาแสวงหาประโยชนในเชิงวัตถุมากกวานํามา
ปรับใชใหเกิดคุณคาในเชิงจิตวิญญาณและคุณประโยชนตอการดําเนินชีวิต ปจจุบันจะ
เห็นวาพิธีกรรมหรือกิจการทางศาสนา เริ่มใชเงินตรามาเปนตัวต้ัง และบางพิธีกรรมของ
ศาสนาตองใชเงินอยางมหาศาล ทําใหผูศรัทธาที่บริสุทธิ์ทั้งหลายตองมาติดหนี้เปนสิน
ทั้งในระบบ และนอกระบบ นับวาไดสรางความเดือดรอนใหแกครอบครัวผูศรัทธายิ่ง 
ปจจุบันนี้มีหลายศาสนกิจซึ่งไมไดเกี่ยวของกับหลักคําสอนศาสนาหรือตามเจตนารมณ
ของศาสดาเลย แตมีผูที่เขาใจผิดไดพยายามอุตริ (บิดอะฮ) หลักคําสอน อุตริรูปแบบ

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๘๗ ~ 

 

พิธีกรรมตางๆขึ้นมาเอง เพื่อมุงหวังประโยชนในกิจการศาสนา หากปญหาดังกลาวนี้
ไมไดรับการแกไขแลว กัมปงตักวา ยากที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได 

๓. การแขงขันในการเมืองทองถิ่นมีสูง ทําใหเกิดความแตกแยกไมสามัคคี
ระหวางผูนําลงไปถึงลูกบานหรือญาติของแตละฝาย รวมถึงการใชเงินในการซื้อเสียง จะมี
การถอนทุนคืนในการบริหารงบประมาณของหมูบาน 

๔. การลงพื้นที่ของหนวยงานบางสวนไมเต็มที่ และการไมเขารวมกิจกรรม
ของหมูบานอยางใกลชิดตอเนื่อง สรางความหวาดระแวงระหวางหนวยงานกับหมูบาน 
โดยหมูบานไมกลาขับเคลื่อนกัมปงตักวาอยางเต็มที ่

๕. แนวทาง ทัศนะ และความเชื่อในการศึกษาเลาเรียนศาสนาในพื้นที่บาน
เรานั้น ยังมีผูคนหลายคนจะเชื่อในคําสอนของโตะครู บาบอ เปนสําคัญ  หากมีคําสอน
ใดที่ตางจากโตะครู หรือบาบอที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมานั้น มักจะไดรับการปฏิเสธหรือ
ตั้งปอมไวกอน แมนวาคําสอนนั้นจะถอดมาจากอัลกุรอาน หรืออัลฮะดีษ (ซุนนะห) ก็
ตามดวยเหตุดังกลาวนี้จึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเกิดความขัดแยง แตกแยกใน
วงการศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต  
 

โอกาส ( Opportunities ) 
๑. ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปนหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ 

และความเสมอภาคทางความเชื่อและความศรัทธา  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปดใจกวาง
และยอมรับความแตกตางในความหลากหลายของผูคนในสังคม ไมวาเขาเหลานั้นจะ
นับถือศาสนาใด มีภาษาใด มีตนตระกูลชาติพันธใด ดังเชน การกําหนดเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติทางศาสนา การคุมครองสิทธิ และเกียรติศักดิ์ศรีในความเปน
มนุษย ความเปนคนไทย และสิทธิที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐอยางเสมอกัน 
นับเปนกฎหมายที่ เป ยมไปดวยความเปนประชาธิปไตยที่ เอื้ อตอการสร าง 

กัมปงตักวา 



 

~ ๘๘ ~ 

 

๒. การกระจายอํานาจรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนโอกาสที่เอื้อ
ตอการกําหนดยุทธศาสตรการสรางกัมปงตักวา “สรางมนุษยใหสมบูรณ” และ “สราง
สังคมใหมีแสงสวาง” 

๓. มีองคกรพิเศษเชน ศูนยอํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
ศูนยปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) และองคกรอื่นๆ ทั้งภาครฐั และเอกชนที่เอื้อตอการ
สรางกัมปงตักวาในพื้นที่ได 

๔. นโยบายรัฐเปดโอกาสใหสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดการ
เรียนการสอนสองระบบได คือ มีทั้งการเรียนวิชาสามัญ และศาสนา ซึ่งเอื้อตอการ
ขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ใหเกิด กัมปงตักวาได 

 
อุปสรรค ( Threats ) 

๑. ความเจริญกาวหนาของสังคมยุคปจจุบัน ไดปลูกฝงแนวคิด และคานิยม
เชิงวัตถ ุคานิยม ความเห็นแกตัวมากกวาจิตวิญญาณสาธารณะ สรางคานิยมจอมปลอม 
สังคมเริ่มเห็นชอบกับวัฒนธรรมขัดแยงโดยศาสนา  วัฒนธรรมดังกลาวนี้ไดเหิม
กระหน่ําเขาสูสังคมเราอยางรวดเร็ว และไมมีทีทาจะหยุดยั้ง ทําใหผูอุปโภคบริโภคไม
สามารถปรับตัวไดทันกับเหตุการณความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ได  จึงเปนเหตุใหเกิด 
“พฤติกรรมบริโภคนิยม” ขึ้นมา เกิดการใชจายที่ฟุมเฟอยไรขอบเขต ไรความจําเปน 
สรางความสิ้นเปลืองโดยไมใชเหตุผล มีการแขงขัน แกงแยง เอารัดเอาเปรียบ เกิด
พฤติกรรมเห็นแกตัวมากกวาเห็นแกสังคมองครวม ทําลายวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม 
ประกอบกับภูมิคุมกันหรือวัคซีนดานคุณธรรมที่ออนแออยูแลว จึงทําใหงายตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูคนหรือกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม เมื่อผูคนไดเหินหาง
คุณธรรม ศีลธรรม และศาสนา จึงเปนเหตุทําใหพฤติกรรมนิสัยของผูคนในสังคม เริ่มมี
ปญหา การมีรสนิยมฟุมเฟอยก็ทวีมากขึ้น ความเห็นแกตัว การเอาตัวรอดมากกวาเอา
สังคมรอดไดขยายมากขึ้น ความจริงใจซื่อสัตยของผูคนไดลดลง  และจางหายไป ผูคน

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๘๙ ~ 

 

เริ่มใสหนากากเขาหากัน สุดทายสังคมชายแดนใตจะกลายเปนดารุลชัยตอน นับวาเปน
อุปสรรคสําคัญในการสรางกัมปงตักวา 

๒. การถูกจํากัดอํานาจของภาครัฐในการดําเนินการทางกฎหมายกับบรรดา
สื่อที่แสวงหาผลประโยชน และนําเสนอสื่อที่ไมสรางสรรค จะเห็นไดวาปจจุบันนี้สื่อ
ตางๆไมวาจะเปนสิ่งพิมพ เกมส ทีวี ภาพยนตร อินเตอรเน็ต มักนิยมนําเสนอภาพภาพ
ที่ไมสรางสรรค ซึ่งสรางความเสียหายตอภาพลักษณที่ดีงามของพื้นที่บานเราเปนอยาง
ยิ่ง   มีการนําเสนอพฤติกรรมที่เหินหางคุณธรรม ศาสนา สรางพฤติกรรมเลียนแบบ 
นําเสนอการแตงกายที่รัดรูป ลอลวงใหเกิดตัณหาราคะ ปลูกฝงพฤติกรรมการใชความ
รุนแรงในการตัดสินปญหา และนําไปสูปญหาความขัดแยงในระบบครอบครัว ชุมชน 
สังคม สุดทายสังคมชายแดนภาคใตจะกลายเปนดารุลชัยตอนโดยไมตองสงสัย 

๓. ความเปนขาราชการที่ไมเขาใจ และสอดรับกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ โดย
ปกติแลวการตัดสินใจแตงตั้งผูบริหารระดับสูงไปดํารงตําแหนงในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
ตองคํานึงถึงคุณธรรม และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการแตงตั้ง ไมวาดานความรู 
ศีลธรรม ประสบการณในพื้นที่ หรือคํานึงถึงความตองการของผูคนสวนใหญในแตละ
จังหวัดนั้นๆเปนสําคัญ  แตกลับคํานึงถึงปจจัยอื่นๆที่อาจมีน้ําหนักมากกวา  เชน 
ผลประโยชนสวนตน พวกพอง สายการเมืองเดียวกัน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
ผูบริหารระดับสูงบางรายก็ไรความรูความสามารถ ออนแอดานคุณธรรมตลอดจนขาด
ประสบการณที่ดีในการบริหารงาน จึงกอใหเกิด “ความไมสมดุลระหวางตําแหนงกับ
องคความรู” ขาราชการประเภทนี้นับวาเปนความสูญเปลาที่ไมคุมคา คุมทุนกับ
งบประมาณที่ประชาชนไดลงทุนจางขาราชการมาปฏิบัติหนาที่เพื่อแกปญหาวิกฤติศรัทธา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

๔. การคัดเลือกนักการเมืองทุกระดับในพื้นที่ไมเอื้อตอผูที่มีอุดมการณแหง
คุณธรรม บุคคลที่ซื่อสัตย จริงใจตอสาธารณะยากที่จะเขาสูในระบบการเมือง เนื่องจาก 
“เงินทุน” ยังคงเปนปจจัยที่ชี้ขาดอนาคตทางการเมือง ผูที่สามารถเขาสูระบบการเมือง
เชนนี้ สวนใหญเปนบุคคลที่มีเงินทุนเหนือกวาผูใด ผูที่มีความรู คุณธรรม และมี



 

~ ๙๐ ~ 

 

อุดมการณสาธารณะกลับตองสิ้นหวังบนเสนทางทางการเมืองที่สกปรกเชนนี้ เพราะชัย
ชนะของการเลือกตั้งขึ้นอยูกับเงินเปนสําคัญ ดังที่เขาพูดกันวา “คาของคนอยูที่
เงินตรา” นับเปนความโชครายของสังคมชายแดนภาคใต 

๕. เดิมนั้นศาสนามีอํานาจในการควบคุมบุคคลที่เขามามีบทบาทสําคัญๆตอ
บานเมือง ผูคนเหลานี้จําเปนตองผานการตรวจสอบ กลั่นกรองในมาตรฐานคุณธรรม
เสียกอน ตอมามีการปฏิวัติโครงสรางอํานาจเสียใหม โดยไดออกแบบแยกสวนระหวาง 
ศาสนจักรกับอาณาจักรแยกออกจากกัน หมายถึง เรื่องของการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผูคนในสังคม เปนอํานาจหนาที่ของนักการเมือง สวน
เรื่องศาสนา จิตวิญญาณ เปนเรื่องของนักการศาสนา (พระ นักพรต นักบวช ฯลฯ) ดวย
เหตุนี้กิจการทางศาสนาจึงตกอยูภายใตอํานาจของนักการเมืองเปนผูกําหนดชะตา
กรรมทั้งสิ้น เมื่อฝายการเมืองมีอํานาจเหนือฝายศาสนา ความออนแอของศาสนาจึง
บังเกิดขึ้น เมื่อศาสนาออนแอ คุณธรรมของผูคนในสังคมก็ย่ําแย ดารุลตักวาที่แทจริง
ตามความใฝฝนที่อยากเห็นคอนขางยากที่จะเกิดขึ้นในทุกพื้นที ่

๖. การออกกฎหมายโดยรัฐ หรือการใหอนุญาตในบางเรื่อง ไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบ หรือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับหลักคําสอนของ
ศาสนา ดังเชน ศาสนาสอนหามมิใหมีการดื่มสุราเมรัย หามผิดประเวณีชูสาว การเลน
การพนัน หามเสี่ยงทายหามธุรกิจอาบายมุขทุกรูปแบบ ฯลฯ แตกฎหมายรัฐ  กลับเปด
ชองทาง และเปดโอกาสใหมีการกระทําดังกลาวนี้ได เชน “ขอหามโดยศาสนา กลับถูก
อนุมัติดวยกฎหมาย” เพราะเห็นแกเงินหรือรายไดเปนตัวตั้ง ยอมที่จะเอาเงินบาปมา
ค้ําชูเพื่อการบริหารประเทศ  หากรัฐยังคงนิ่งเฉย ไมหามาตรการแกไขในเรื่องดังกลาวนี้
แลว ความออนแอ และโอกาสสูญสลายของศาสนาจะมีมากขึ้น หากศาสนาเกิดการสูญ
พันธจริงดารุลชัยตอนก็จะเขามาแทนที่โดยไมตองสงสัย 

 
 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙๑ ~ 

 

ความเสี่ยง ( Risks ) 
เมื่อผูคนในสังคมไรคุณธรรม อนาคตจะนําไปสูความออนแอทางสติปญญา 

ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมของผูคนในสังคมจะเหินหางคุณธรรม 
ศีลธรรมความไมยําเกรงตอการทําบาปจะทวีมากขึ้น วินัยในระบบจะขาดหายไป การ
ละเมิดสิทธิในความเปนมนุษยจะเกิดขึ้นทั่วหนา เกิดพฤติกรรมที่ไมไววางเชื่อใจกันมี
มากขึ้น พฤติกรรมความเห็นแกตัว การเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอด เกิด
ความสัมพันธที่ไมซื่อสัตย และจริงใจ มีความสัมพันธโดยยึดผลประโยชนเปนที่ตั้ง เกิด
สิ่งแวดลอมที่เปยมไปดวยความโกหกมดเท็จในสังคม ผูคนในสังคมจะใสหนากากเขาหา
กัน ถือเปนความลมเหลวดานคุณธรรมที่ยิ่งใหญของสังคม ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองรวมกันสรรหาบุคคลที่มีความจริงใจ และเสียสละตอบานเมืองดวยความบริสุทธิ์
ใจจริง การสรางกัมปงตักวา ถือเปนทางออกเดียวที่สามารถแกไขปญหานี้ได เพียงนํา
“ทุนศรัทธา”ที่มีอยูมารวมสรางใหเกิดคุณคาตอสังคมชายแดนภาคใตใหได 

 
ผลกระทบ ( Impacts ) 

๑. การสรางกัมปงตักวา ภายใตขอบัญญัติศาสนาเปนแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาพื้นที่จังหวัดปตตานี นั้น ถือเปนยุทธศาสตรเดียวที่แกปญหาในพื้นที่ได 
การนําทุนศรัทธาที่มีอยูมาปรับใชใหเกิดคุณคา และคุณประโยชนตอชาติบานเมืองสู
พัฒนาและแกไขปญหาสังคมองครวมนั้น จะไดรับการตอบรับพรอมความรวมมือจากผู
ศรัทธาในพื้นที่คอนขางสูง สืบเนื่องจากเปนการนําเรื่องจิตวิญญาณแหงความศรัทธาที่มี
อยูมาใชประโยชนนั้นเปนอิบาดะหที่ยิ่งใหญ 

๒. การสรางกัมปงตักวา สูสันติสุขที่ยั่งยืนโดยใชหลักการมีสวนรวมของผูนํา
ศาสนาที่หลากหลายและผูที่มีอุดมการณ จิตสาธารณะ ภายใตการนํา “ทุนศรัทธา” มา
เปนแนวทางการพัฒนาและแกปญหาในพื้นที่ที่มีพี่นองมุสลิมเปนสวนใหญนั้น 
ภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของประชาชาติมุสลิมโลก จะมองวาประเทศไทย
เปนเมืองแหงคุณธรรมศาสนา มีความเปนประชาธิปไตยสูงสง ใหเกียรติในความ



 

~ ๙๒ ~ 

 

หลากหลายของคนในชาต ิใหความสําคัญในสิทธิของทุกศาสนาอยางเทาเทียมกัน โดยไม
มีการเลือกปฏิบัติในความแตกตางระหวางกัน และมิไดถือจํานวนของผูคนที่นับถือศาสนา
มาเปนตัวตั้งในการใหคณุคาและความสําคัญในเรื่องศาสนา 

๓. หากทางราชการสนับสนุนการสรางกัมปงตักวา โดยใชหลักการมีสวน
รวมของผูนําศาสนา โตะครู บาบอปอเนาะ ผูที่มีอุดมการณ หรือจิตสาธารณะมารวม
บริหารงานภายใตขอบัญญัติทางศาสนานั้น ระดับการยอมรับตอหนวยงานภาครัฐจะมี
อัตราสูงขึ้น การใหความรวมมือกับหนวยงานรัฐจะมีมากขึ้น ที่สําคัญจะเกิดทัศนคติที่ดี
ตอหนวยงานภาครัฐ นับวาเปนความสําเร็จของการทํางานในเชิงสังคมจิตวิทยา ดาน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนอีกระดับหนึ่ง ที่สําคัญเปน
การรับสนองพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง และพัฒนาของในหลวงอีกทางหนึ่ง” 

ตลอดจนเปนการแกปญหาบางประการที่ไดมีการโฆษณาชวนเชื่อ หรือบิดเบือน
ขอเท็จจริงที่วารัฐไทยไมเขาใจและไมจริงใจในการแกปญหาในพื้นที่หรือรัฐแกปญหา 

ผิดทาง (เกาไมตรงจุดคัน) ปญหาเหลานี้ก็จะหมดไป สันติสุขที่แทจริงก็จะกลับคืนสูพี่
นองประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใตอีกครั้งหน่ึง 

 
ภูมิคุมกันความยั่งยืน ( Sustainable Immunities ) 

๑. การศึกษา เรียนรู ยึดมั่น และยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติ หรือ
ตามหลักคําสอนทางศาสนาอยางเครงครัด หมายถึง การขับเคลื่อนโครงสราง ๓ วิถีมา
เปนทิศทางของการสราง กัมปงตักวาที่แทจริง หมายถึง การนําวิถีศรัทธาที่เที่ยงแท
มั่นคง วิถีปฏิบัติที่สันต ิและวิถีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ใจ ยึดเปนทิศทางหลักในการดําเนิน
ชีวิต  มิใชนําหลักคําสอนมาเปนเพียงวาทะกรรมเสริมเครดิตหรือบารมีตนเองเทานั้น 

๒. การจัดตั้งสภาชูรอสรางกัมปงตักวาสูสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่นั้น เพื่อเปน
จุดศูนยรวมของการพัฒนา และแกปญหาในพื้นที ่ ภายใตการนํา “ทุนศรัทธา” มาเปน
ฐานการขับเคลื่อน และนํามาแปลงสูภาคปฏิบัตเิพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกตองอยางเปน
รูปธรรม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙๓ ~ 

 

๓. การเจริญรอยตามศาสดา หมายถึงการนําแบบอยางของศาสดามาใชเปน
แนวทางของการดําเนินชีวิตในระบบครอบครัว สังคม และประเทศชาติใหเปนรูปธรรม
ที่แทจริง 

๔. ยึดหลักการมีสวนรวมของผูนําศาสนาและผูที่มีอุดมการณ หรือจิตอาสา
เปนแนวทางหลักในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ทั้งมวล 

๕. สําหรับพื้นที่ทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนานั้น การใช
นโยบายยุทธศาสตร “แสวงหาความเหมือน และสงวนความตาง” ถือเปนแนวทางที่
สําคัญอีกแนวทางหนึ่งตอการกําหนดกิจกรรมรวมกันในพื้นที่ หมายถึง มีการคนหาวิถี
ความเหมือนของแตละศาสนา เพื่อสรางกิจกรรมรวมกัน สวนความแตกตางตองเคารพ
ใหเกียรติในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และใหถือเปนสิทธิปจเจกบุคคลที่เขาจะเชื่อ และ
ศรัทธาตามความประสงคของเขา ดังคําสอนศาสนาที่ไดกลาววา “ไมมีการบังคับในการ
นับถือศาสนา” 

 
ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ ( Key Success Factor ) 

๑. จัดตั้งสภาชูรอสรางกัมปงตักวา ภายใตขอบัญญัติทางศาสนา ( อัลกุ
รอาน อัลฮะดีษ และกีตาบบรรดาอูลามาอฺ ) มาเปนแนวทางหลักในการพัฒนาและ
แกไขปญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต 

๒. นําหลักศาสนา ๓ ประการ คือ นําวิถีศรัทธาที่เที่ยงแทและมั่นคง  
(รูกนอิมาน) นําวิถีปฏิบัติที่สันติ (รูกนอิสลาม) และนําวิถีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ (รู
กนอิอฺซาน) เปนทิศทางหลักของการดําเนินชีวิตและสรางกัมปงตักวาใหเกิดขึ้นในพื้นที่
ปตตาน ี

๓. สรางกองทุนบัยตุลมัล กัมปงตักวา เพื่อสรางจุดยืนในการพึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ โดยไมคิดหวังพึงงบประมาณฝายรัฐเพียงฝายเดียว (เพื่อรักษาความบารอกัต) 

๔. หากเกิดปญหาหรือความขัดแยงใดๆใหกลับคืนสู  อัลกุรอาน และ 

อัลฮะดีษ เทานั้น 



 

~ ๙๔ ~ 

 

 
ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ ( Key Success Factor ) จากการประชุม(ชู

รอ) ตัวแทนแกนนําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีขอสรุปดังนี ้
 

๑. การสรางองคความรูทางดานศาสนา ในอัลกุรอาน และอัลหะดีษ เกิดขึ้นได
อยางไร 
 

ตนน้ํา  
๑.๑ เชิญผูเกี่ยวของมาประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนกัมปงตักวา โดยใช

มิติศาสนา 
๑.๒ ประชุมวางแผนในการกําหนดแนวทางสรางองคความรูทางดานศาสนา

ภายใตอัลกุรอาน อัลหะดีษ และกีตาบของบรรดาอูลามะอฺที่ไดรับการยอมรับใน
แนวทางซุนนะห (เชน แนวทางการเผยแพร, เทคนิคการสอน ,วิถีปฏิบัติ, การกําหนด
กิจกรรมตางๆ ฯลฯ) สูเปาหมายในผูคนในชุมชน (เชน เด็ก, เยาวชน, ทั้งชายและหญิง, 
กลุมผูนํา,เจาหนาที่รัฐ) 

๑.๓ จัดทําโครงการสรางองคความรูดานศาสนาภายใตอัลกุรอาน , อัลหะดีษ และกี
ตาบ ของบรรดาอูลามะอทฺี่ไดรับการยอมรับในแนวทางซุนนะห  

๑.๓.๑ สภาพปญหา และความเปนมา 
๑.๓.๒ กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายโครงการฯ 
๑.๓.๓ กําหนดกลุมเปาหมาย  (เชน เด็ก, เยาวชน, ทั้งชายและหญิง, กลุม

ผูนํา,เจาหนาที่รัฐ) 
๑.๓.๔ กําหนดวิธีการดําเนินงาน 

๑.๓.๕ กําหนดวิทยากร ,หลักสูตร ,เทคนิคการสอน , ตารางเรียน, การเปน
แบบอยาง 

๑.๓.๖ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓.๗ กําหนดแนวทางการติดตาม และการประเมินผล 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙๕ ~ 

 

๑.๓.๘ แนวทางจัดหางบประมาณสนับสนุน 

๑.๓.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ 
๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานในโครงการ 
๑.๕ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ และมีสวนรวม 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม  
๑.๑  การพัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่รัฐ เพื่อรวมสรางกระแส

สังคมคุณธรรม 
๑.๒ เขารวมประชุมเตรียมการ รวมพิจารณาโครงการ และสนับสนุนตามความ

เหมาะสม 
๑.๓ ใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, 

ขอมูลอื่นๆ) 
๑.๔ บริการ อํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย 
 

กลางน้ํา 
๑.๑ ประชุมซักซอมการปฏิบัติงานตามโครงการฯ  
๑.๒ ดําเนินการปฏิบัติตามโครงการฯ 

๑.๓ ประเมินผลระหวางการดําเนินการ 
๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๑.๕ เผยแพรประสัมพันธใหชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อการ

สนับสนุน และมีสวนรวม 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๑.๑ สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ 
๑.๒ บริการ และอํานวยความสะดวกตลอดการดําเนินงาน 
๑.๓ ดูแลและรักษาความปลอดภัย 



 

~ ๙๖ ~ 

 

ปลายน้ํา 
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในดานตางๆ เชน 

๑.๑.๑  ดานความรูความเขาใจในหลักคําสอนศาสนาที่ถูกตอง 
๑.๑.๒ ดานพฤติกรรมนิสัย, บุคลิกภาพ ,มารยาทที่ดีงาม 

๑.๑.๓ ดานการปฏิสัมพันธสามารถอยูรวมกันในสังคมที่หลากหลายอยาง
สันต ิ

๑.๒ การดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเปนไปตามแบบอยางของทานศาสดา 
(ซุนนะห) 

๑.๓ สามารถนําความรูที่ไดรับมานําไปสูการเผยแพรแกผูอื่นตอไป 

๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม 

๑.๕ ปรับปรุงแกไขเพื่อการดําเนินงานในโอกาสตอไป 
๑.๖ เผยแพรประสัมพันธใหชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อการ

สนับสนุน และมีสวนรวม 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 

๑.๑ สนับสนุนการใชความรูหลักศาสนาในชีวิตประจําวันกับเยาวชน, ผูใหญ, ผูนํา 
และเจาหนาที่รัฐ 

๑.๒ สนับสนุนการใชหลักศาสนาในกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ เชน การประกอบอาชีพ, 
การเลือกตั้ง, ยาเสพติด, อื่นๆ 

๑.๓ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงทราบ 
    

๒. การฟตวา โดยสภาชูรอ 
 

ตนน้ํา  
๒.๑ เชิญผูรู นักวิชาการศาสนา มารวมประชุม (ชูรอ) เพื่อปรึกษาหารือใน

กระบวนการฟตวา 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙๗ ~ 

 

๒.๒ เตรียมความพรอมในกระบวนการประชุม (ชูรอ) 
๒.๒.๑ บุคลากรที่เกี่ยวของ (โตะครู, บาบอ, อุสตาด, อิหมาม, นักวิชาการ

ศาสนาฯลฯ) 
๒.๒.๒ สถานที่ 
๒.๒.๓ งบประมาณ 
๒.๒.๔ เครื่องมือการประชุม 
๒.๒.๕ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

๒.๓ ศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
๒.๔ จัดลําดับความสําคัญของปญหาในชุมชน 

๒.๕ สรุปผลการประชุมโดยจัดทําเปนเอกสารรูปเลมเพื่อการเผยแพร 
๒.๖ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ เพื่อการสนับสนุน 

และมีสวนรวม 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๒.๑ การพัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อรวมสราง

กระแสสังคมคุณธรรม 
๒.๒ เขารวมประชุมเตรียมการจัดตั้งสภาชูรอ การฟตวา และสนับสนุนตาม

ความเหมาะสม 
๒.๓ ใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, 

ขอมูลอื่นๆ) 
๒.๔ บริการ อํานวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

กลางน้ํา 
๒.๑ เชิญประชุมลงมติชี้ขาด (ฟตวา) เพื่อการปองกัน และแกปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบศาสนา (อัลกุรอาน และอัลหะดีษ) 
๒.๒ สรุปผลตามมติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ 



 

~ ๙๘ ~ 

 

๒.๓ เผยแพรมติช้ีขาด (ฟตวา) ตอสาธารณชน เพื่อนําสูการปฏิบัติในวถิีชีวิตตอไป 
๒.๔ สรุปผลการปฏิบัต ิ
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๒.๑ สนับสนุน มติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ  
๒.๒ บริการ และอํานวยความสะดวก  
๒.๓ ดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

ปลายน้ํา 
๒.๑ ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการตอบรับ และการปฏิบัติตามตามมติชี้

ขาด (ฟตวา) 
๒.๒ จัดเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติตามมติช้ีขาด (ฟตวา) 
๒.๓ สรุปผลการปฏิบัติตามมติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ 
๒.๔ นําขอมูลผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาแกไขตอไป 

๒.๔ เผยแพรขอมูลผลการดําเนินการตามมติช้ีขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๒.๑ สนับสนุนการนํามติชี้ขาด (ฟตวา) ไปใชในการชี้แจงกับเยาวชน, ผูใหญ, ผูนํา 

และเจาหนาที่รัฐ 
๒.๒ สนับสนุนการใชมติช้ีขาด (ฟตวา) ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
๒.๓ พัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงรับทราบ 
 

๓ กฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) สรางใหตักวาเกิดขึ้น 
 

ตนน้ํา  
๓.๑ เชิญผูรู นักวิชาการทางดานศาสนามารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวม

กําหนดฮูกมปากัต 

๓.๒ เตรียมความพรอมในกระบวนการประชุม 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๙๙ ~ 

 

๓.๒.๑ บุคลากรที่เกี่ยวของ (โตะครู, บาบอ ,อุสตาด, อิหมาม, นักวิชาการ
ศาสนาฯลฯ) 

๓.๒.๒ สถานที่ 
๓.๒.๓ งบประมาณ 
๓.๒.๔ เครื่องมือในการประชุม 
๓.๒.๕ อื่นๆที่เกี่ยวของ 

๓.๓ ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
๓.๔ จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
๓.๕ เตรียมกําหนดผูที่ควบคุม ดูแลใหชุมชน/หมูบานปฏิบัติตามฮูกมปากัต 

๓.๖ สรุปผลการประชุม 
๓.๗ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ เพื่อการสนับสนุน 

และมีสวนรวม 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๓.๑ พัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่รัฐ เพื่อรวมสรางกระแสสังคม

คุณธรรม  
๓.๒ รวมคนหาสาเหตุของปญหาที่จะเกิดจากการใชกฎหมูบาน และแนวทางปองกนั 
๓.๓ คอยใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, 

ขอมูลอื่นๆ) 
๓.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

กลางน้ํา 
๓.๑ ประชุมลงมติออกฮูกมปากัตภายใตกรอบศาสนา (อัลกุรอาน และอัลหะดิษ) 
๓.๒ กําหนดบทลงโทษเชิงสังคมสําหรับการฝาฝนฮูกมปากัต ทั้งนี้ตองอยูภายใต

กรอบศาสนา 



 

~ ๑๐๐ ~ 

 

๓.๓ ประกาศฮูกมปากัตภายใตกรอบศาสนา เพื่อรับทราบ และนําไปสูการ
ปฏิบัติกันทั่วหนา 

๓.๔ ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามตามฮูกมปากัต 

๓.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๓.๑ สนับสนุนกฎของหมูบาน (ฮูกมปากัต) การควบคุม และรวมแกปญหาที่

เกิดขึ้นในหมูบาน 

๓.๒ บริการ และอํานวยความสะดวก  
๓.๓ ดูแลรักษาความปลอดภัย 
  

ปลายน้ํา 
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามตามฮูกมปากัต 
๓.๒ การตักเตือน ลงโทษผูฝาฝนฮูกมปากัต ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบศาสนา 

(อัลกุรอาน และอัลหะดีษ) 
๓.๓ จัดเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากการดําเนินตามฮูกมปากัต 
๓.๔ นําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหเกิดสันติสุขในชุมชน หมูบานภายใตขอบัญญัติ

ศาสนาตอไป 

๓.๕ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลผลการดําเนินการตามฮูกมปากัตแก
สาธารณชนตอไป 

 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๓.๑ ชี้แจงกําลังพลไมใหสรางเง่ือนไข ปฏิบัติตามกฎของหมูบาน (ฮูกมปากัต) 
๓.๒ สนับสนุนการนํากฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) ไปใชในชีวิตประจําวัน  
๓.๓ สนับสนุนการนํากฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
๓.๔ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงรับทราบ 
 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๐๑ ~ 

 

๔. การสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) 
 

ตนน้ํา  
๔.๑ สรางความรูความเขาใจในหลักคําสอนทางศาสนา เพื่อสรางวิถีชีวิตตักวา  

(ซุนนะห) ตอชุมชน/หมูบาน 

๔.๑.๑  หลักศรัทธา (รูกนอิมาน) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห 
๔.๑.๒ หลักปฏิบัต ิ(รูกนอิสลาม) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห 
๔.๑.๓ หลักคุณธรรม (รูกนอิอฺซาน) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห 
๔.๑.๔ เชิญชวนประชาชนในหมูบานใหเขามารับฟงการสอนเกี่ยวกับหลัก

ศรัทธาที่เที่ยงแท หลักอิสลามที่สันติ และหลักคุณธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อพระเจาองคเดียว                                                                                             
๔.๒ กําหนดวิธีการสรางองคความรูทางดานศาสนาในรูปแบบตางๆ ผานองคกรใน

หมูบาน เชน การสอน,การบรรยาย, อภิปราย, เสวนา, คุตบะฮ, ตะเล็ม, มัสตูรอ, เอี๊ยะ
ติกัฟ ฯลฯ เพื่อสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ที่แทจริงแกผูคนในชุมชน หมูบาน 

๔.๓ ตรวจสอบแตละครัวเรือน องคกรในหมูบาน และผูนําวามีความรู ความเขาใจ 
และปฏิบัติตนอยูในแนวทางศาสนาเพียงใด ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สันติ
อยูในระดับใด 

๔.๔ กระตุนใหชุมชน/หมูบานไดมีวิถีชีวิตตักวาตามแบบอยางของศาสดาที่
แทจริง 

๔.๕ วางแผนสําหรับผูที่ละเมิดการดําเนินชีวิตประจําวันตามวิถีชีวิตศาสดา (ซุน
นะห) เชน ผูติดยาเสพติด ผูที่ลุมหลงอยูกับอบายมุข เปนตน 

๔.๖ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบเพื่อการสนับสนุน 
และมีสวนรวม 

 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๔.๑ พบปะพัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อรวมสราง

กระแสสังคมคุณธรรม 



 

~ ๑๐๒ ~ 

 

๔.๒ รวมคนหากิจกรรมที่สรางใหเกิดวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ที่แทจริง 
๔.๓ คอยใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, 

ขอมูลอื่นๆ) 
๔.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

กลางน้ํา  
๔.๑ ปฏิบัติตามหลักคําสอนศาสนาที่ไดกําหนดไวครบถวน  
๔.๒ ดําเนินการสรางองคความรูในรูปแบบตางๆ 
๔.๓ การสรางครอบครัวใหดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) โดยผานองคกรภายใน

หมูบาน เชน มัสยิด, ตาดีกา, คณะกรรมการหมูบาน, โรงเรียน, สถาบันศึกษาปอเนาะ 
เปนตน 

๔.๔ องคกรภายในหมูบานดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) และถายทอดสูชุมชน/
หมูบาน 

๔.๕ ผูนําในทุกระดับปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) 
๔.๖ การกระตุนเตือนใหชุมชน/หมูบานดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ใน

ชีวิตประจําวัน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
๔.๗ การตักเตือน ลงโทษผูที่ละเมิดการดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) 
๔.๘ การดําเนินการสําหรับผูที่ละเมิดวิถีชีวิตตักวา ใหไปสูการดําเนินวิถีชีวิต 

ตักวา (ซุนนะห) มากขึ้น 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๔.๑ สนับสนุนการสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
๔.๒ สงเสริมใหผูนํา องคกร ครอบครัวในหมูบาน ปฏิบัติวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) 
๔.๓ บริการ และอํานวยความสะดวก  
๔.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย  

 

 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๐๓ ~ 

 

ปลายน้ํา  
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในดานตางๆ เชน 

๔.๑.๑  ผูคนในชุมชนสนใจศึกษาเรียนรูศาสนามากขึ้น 
๔.๑.๒ ผูคนในชุมชนมีพฤติกรรม, นิสัย, บุคลิกภาพ ,มารยาทที่ดีงามตาม

แนวทางซุนนะหมากขึ้น 

๔.๑.๓ มีการปฏิสัมพันธที่ดีสามารถอยูรวมกันภายใตสังคมที่หลากหลาย
อยางสันต ิ

๔.๒ การดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเปนไปตามแบบอยางศาสดา (ซุนนะห) 
เกิดกัมปงตักวา ในที่สุด 

๔.๓ สามารถนําความรูที่ไดรับมานําไปสูการเผยแพรตอไป 

๔.๔ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม 

๔.๕ ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา แกไขการดําเนินงานในโอกาสตอไป 
 

ศปก.อ.หนุนเสริม 
๔.๑ หนวยงานของรัฐขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการการแกปญหา พัฒนา ตามวิถี

ชีวิตตักวา(ซุนนะห) 
๔.๒ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงทราบ 
๔.๓ การขยายเครือขายจากหมูบานตนแบบสูหมูบานอื่น และหมูบานสูตําบล

ตอไป 
 

๕. การประเมินตัวชี้วัด กัมปงตักวา 
๕.๑ รูไดอยางไรวา ตักวาเกิดขึ้นแลว (การปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะห) 

๕.๑.๑ ดานครอบครัว 
๑) ผูชายเปนสามีที่ดี (มุอฺมิน) เลี้ยงดู (นัฟเกาะห) ครอบครัวอยาง

สันติ (๑๐๐%) 
๒) สตรีเปนภรรยาที่ดี (มุสลิมมะห) ของครอบครัว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 



 

~ ๑๐๕ ~ 

 

๖) ชาวบานสามารถอยูรวมกันภายใตสังคมที่หลากหลายทางศาสนา
อยางสันติ (๑๐๐%) 

๕.๑.๕ ดานสาธารณสุข (ความสะอาดเปนสวนหน่ึงของความศรัทธา) 
๑) ครอบครัว ศาสนสถานมีความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก (๑๐๐%) 
๒) ชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย (๑๐๐%) 
๓) ไมปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในชุมชน (๑๐๐%) 
๔)  มีการชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสหรือเจ็บปวย (๑๐๐%) 
๕) ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ (๑๐๐%) 
๖) ผูคนในชุมชนปราศจากการติดยาเสพติด (๑๐๐%) 

๕.๑.๖ ดานเศรษฐกิจ 
๑) มีกองทุนบัยตุลมัล จํานวน ๑ แหงตอชุมชน (๑๐๐%) 
๒) การดําเนินธุรกิจใดๆปราศจากดอกเบี้ย (๑๐๐%) 
๓) มีการจายซากาตครบตามเกณฑที่ศาสนากําหนด (๑๐๐%) 
๔) ผูดอยโอกาสไดรับความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ (๑๐๐%) 

๕.๑.๗ ดานความมั่นคง 
๑) ชุมชนปลอดยาเสพติด (๑๐๐%) 
๒) ชุมชนปลอดอาชญากรรม (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพยสิน (๑๐๐%)  
๔) ความขัดแยงในชุมชนยุติดวยกระบวนการชูรอ (๑๐๐%) 
๕) ยอมรับระบอบประชาธิปไตย ภายใตกรอบของศาสนา (๑๐๐%) 
๖) ธํารงไวซึ่งความชาติ ศาสน กษัตริย (๑๐๐%) 

๕.๒ แนวทางการเก็บขอมูล และการประเมินผลการตักวา (การปฏิบัติตาม
แบบอยางศาสดา)  

๕.๒.๑  กําหนดวิธีการจัดเก็บขอมูล  



 

~ ๑๐๖ ~ 

 

๕.๒.๒ ดําเนินการจัดเก็บขอมูล  
๕.๒.๓ ประเมินผล  การวิเคราะห สรุปและเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล 

๕.๓ ตรวจสอบวาการตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา) อยูในระดับใด 
๕.๓.๑  คนหาสาเหตุ อะไรเปนปจจัยที่ทําใหการสรางตักวาไดเทานั้น 

๕.๓.๒ กลับไปศึกษาขั้นตอนการสรางกัมปงตักวา (การปฏิบัติตาม
แบบอยางศาสดา) วาขัน้ตอนใดยังไมมีความสมบูรณหรือทําหนาที่ไมสมบูรณครบถวน 

๕.๔ อุปสรรคคืออะไร จะแกไขใหเกิดการตักวาเพิ่มขึ้นไดอยางไร  
๕.๔.๑ เมื่อพบอุปสรรคในการสรางตักวา (ซุนนะห) ใหรวมประชุม

ปรึกษาหารือกับผูที่เกี่ยวของ 
๕.๔.๒ ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการสรางกัมปงตักวาหรือเปลี่ยนวิธีการ

ใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดการตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา) เพิ่มขึ้น 
๕.๕ ทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน  

๕.๕.๑ การสรางทายาทรองรับในตําแหนงผูนําหรือตําแหนงที่สําคัญ 

๕.๕.๒ การสรางระบบหรือกฎหมูบานควบคุม และรองรับปญหา 
๕.๕.๓ การเคารพ และเชื่อฟงมติสภาชูรอหรือผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/

หมูบาน 
๕.๕.๔ ผูนําทุกระดับไมความนําการเมืองภายนอกเขามาสรางความ

แตกแยกในหมูบาน 
๕.๕.๕ การตอยอดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งสรางจิตสํานึก ใหทุกคนใน

หมูบานมีความตระหนักวา    ทุกกิจกรรมนั้น คือ ภาระที่ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ (อิ
คลาส) และเปนหนาที่ที่ตองทําเพื่อพระเจา 

๕.๖.๖ การประชุมติดตามการปองกัน แกปญหา และพัฒนาชุมชน/
หมูบานอยางตอเนื่อง 
 

******************************* 

 

~ ๑๐๔ ~ 

 

๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%) 
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ 

๑)  จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%) 
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกรุอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%) 

๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ 
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน 

๕ เวลา (๑๐๐%) 
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดี

อยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%) 
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับ

คาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%) 
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใด (ๆ๑๐๐%) 
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอม

อยางเครงครัด (๑๐๐%) 
๕.๑.๔ ดานสังคม 

๑)  มีการจัดต้ังสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%) 
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆใน

ชุมชน (๑๐๐%) 
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%) 
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการขอ

งบประมาณจากภาครัฐ แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%) 
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้ง

แรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝาย
เดียว (๑๐๐%) 






