การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
(ศูศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิ
แม
น ดีเดนจัจังหวัดมุกดาหาร ป% 2560)

บานโนนสวาง หมูที่ 10 ตําบลบางทรายใหญ
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

1

สวนที่ 2

การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน

7

สวนที่ 3

นวัตกรรม

27 - 28

-
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สวนที่ ๑
ขอมูลทั่วไปของหมูบาน
๑.ประวัติของหมูบาน
บานโนนสวาง เริ่มกอตั้งหมูบานเมื่อ ป( พ.ศ. ๒๔๙๒ ประมาณ ๖๐ ป( มาแลวคนกลุมแรกที่เขามาเริ่ม
กอตั้งหมูบานโดยการนําของนายอุน ใจสุข , นายทน ภาคี, นายออน ศรีประสงค: และนายคําตน ทองมหา ได
อพยพครอบครัวมาทั้งหมดประมาณ ๑๕ คน จากนั้นก็ไดมีญาติๆอพยพตามมาอยูเรื่อยๆจนเป@นชุมชนเล็กๆและ
เป@นหมูบานในเวลาตอมาโดยมีชื่อวา บานหนองแอก และเมื่อป( พ.ศ.๒๕๒๔ จึงขอแยกหมูบานโดยการนําของ
ผูใหญถนอม ศรีประสงค: และไดรับอนุญาตจากทางราชการใหแยกออกจากบานหนองแอก มาเป@น บานโนน
สวาง หมูที่ ๑๐ โดยมี นายสิน อุมงค: เป@นผูใหญบานคนปDจจุบันประชากร จํานวน 130 ครัวเรือน ชาย
258 คน หญิง 269 คน รวม 527 คน

2

แผนผังบานโนนสวาง
หมู 10 ตําบลบางทรายใหญ

3
ลักษณะการปกครอง
ผูใหญบาน นายสิน อุมงค:
ผูชวยผูใหญบาน 1. นางสาวพรนัชชา ทองกาล
2. นายธงชัย บางทราย
ขอมูลปราชญชาวบาน
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ภูมิป:ญญาทองถิ่น
1
นายนุรัตน: แสนวิเศษ
ดานหมอสูตร พิธีกรรมทางศาสนา
2
นายวิทูรย:วงค:กระโซ
ดานหมอเปMากระดูก
3
นางล่ํา อุทาวงค:
ดานหมอเปMางูสวัด
4
นายลือ อุทาวงค:
ดานหมอแคน
5
นายบุญมี ทองมหา
ดานจักสาน
ขอมูลทั่วไปจากขอมูล กชช. ๒ ค ป% ๒๕60
1.พื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 1,859 ไร
2.พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 1,515 ไร
3.พื้นที่อยูอาศัย
จํานวน 142 ไร
4.พื้นที่สาธารณะ
จํานวน 202 ไร
5.จํานวนหลังคาเรือน 185 ครัวเรือน
6.จํานวนประชากรทั้งหมด 527 คน
แยกเป@นชาย 258 คน หญิง 269 คน
๒. ที่ตั้งและอาณาเขต
บานโนนสวาง หมูที่ ๑๐ ตั้งอยูถนนชยางกูร สายมุกดาหาร-นครพนม อยูหางจากที่วาการอําเภอ
เมืองมุกดาหารเป@นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ ที่ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
จดกับ บานสามขา
ม.๑๕ ต.คําปMาหลาย
ทิศใต
จดกับบานหนองแอก
ม. ๕ ต.บางทรายใหญ
ทิศตะวันออก จดกับ บานดอน
ม.๓ ต.บางทรายนอย อ.หวานใหญ
ทิศตะวันตก
จดกับ บานคําฮี
ม.๗ ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

4
๓. การคมนาคม/ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ/ขนาดพื้นที่/ทักษะฝ%มือ แรงงาน/การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ
บานโนนสวาง มีพื้นที่เป@นที่ราบมีเสนทางคมนาคมสะดวกสบายอยูติดกับถนนสายหลัก ระหวาง
จังหวัด สภาพภูมิอากาศมี ๓ ฤดู ฝนตกตามฤดูกาล มีความอุดมสมบูรณ: และราษฎร สวนใหญประกอบอาชีพหลัก
คือ การทํานา การเกษตร อาชีพรอง คือ การจักสานไมไผ/หวาย และรับจางทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ (จากสรุปผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป( ๒๕60)
๑. ทํานา
130 ครัวเรือน
๒. ทําสวน-ทําไร 103 ครัวเรือน
๓.รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 ครัวเรือน
๔. พนักงานบริษัท 8 คน
๕. รับจางทั่วไป 237 คน
๖. คาขาย9ครัวเรือน
๗. ธุรกิจสวนตัว 2 ครัวเรือน
ธุรกิจในหมูบาน
๑.รานคา 2 แหง
๒.ปDXมน้ํามันชนิดหลอด 1 แหง
๓.โรงสีขาวขนาดเล็ก 1 แหง
เศรษฐกิจชุมชน(จากสรุปผลขอมูล จปฐ. ป% 2560
1. รายได
จากการเกษตรกรรม ทํานา 15,284,400 บาท/ป(
เลี้ยงสัตว:
2,000,000 บาท/ป(
คาขาย
1,000,000 บาท/ป(
รับจาง
1,080,000 บาท/ป(
งานประจํา
1,600,000 บาท/ป(
ลูกหลานสงให
1,000,000 บาท/ป(
กําไรจากกลุมองค:กร
120,000 บาท/ป(
ประมง
100,000 บาท/ป(
รวม 22,184,400 บาท/ป%
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2. รายจาย
หมวดการผลิต
2,980,000 บาท/ป(
หมวดอาหาร – ยารักษาโรค
2,000,000 บาท/ป(
หมวดของใชสิ้นเปลือง
2,050,220 บาท/ป(
หมวดการศึกษา
2,200,000 บาท/ป(
หมวดสังคม
532,000บาท/ป(
หมวดบันเทิง
748,300 บาท/ป(
หมวดสิ่งอํานวยความสะอาด/ของใชในครัวเรือน 814,000บาท/ป(
รวม 11,324,520 บาท/ป%
๓. หนี้สิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ:การเกษตร
7,950,000 บาท/ป(
ธนาคารพานิชย:
350,000 บาท/ป(
สหกรณ:
280,000 บาท/ป(
กลุมองค:กร
153,000 บาท/ป(
บริษัทธุรกิจดานการเงิน
240,000 บาท/ป(
รวม 8,973,000บาท/ป%
รายไดเฉลี่ย 70,627 บาทตอคนตอป%
บริการสาธารณะในหมูบาน (จากขอมูล กชช.๒ค ป% ๒๕60)

วัด 1 แหง
แหลงน้ําธรรมชาติ
หนองแห (หนองวัด) หวยบางทราย หวยตาด หวยสามขา
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1.น้ําประปา 1 แหง
2.บอน้ําตื้น 5 แหง
3.บอบาดาล 2 แหง
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การศึกษา(จากขอมูล จปฐ. ป% ๒๕60)
๑.ระดับประถม
46 คน
๒.ระดับมัธยมตน
22 คน
๓. ระดับมัธยมปลาย 17 คน
๔. ระดับอนุปริญญา คน
๕. ระดับปริญญาตรี 54 คน
๖. สูงกวาปริญญาตรี - คน
ขอมูลกลุมองคกรในชุมชนประกอบดวย
๑. กลุมเลี้ยงโคตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 ประธาน ชื่อนายสิน อุมงค: จํานวนเงินทุนปDจจุบัน 10,000 บาท
สมาชิก 31 คน
๒. กลุมโครงการแกไขปDญหาความยากจนกข.คจ. จํานวนสมาชิก 68 คน จํานวนเงินทุน 280,000
บาท ประธานกลุ มชื่อนายสิน อุมงค: สถานที่ตั้ งกลุ ม 4 หมู 10 ตํา บลบางทรายใหญ หมายเลขโทรศั พท: ที่
สามารถตืดตอได088-0248063
3. ชื่ อกลุ ม กลุ มออมทรั พย: เพื่ อการผลิต จํา นวนสมาชิ ก116 คน จํา นวนเงิ นทุ น 470,000 บาท
ประธานกลุมชื่อนายสิน อุมงค: สถานที่ตั้งกลุม 4 หมู 10 ตําบลบางทรายใหญ หมายเลขโทรศัพท:ที่สามารถตืด
ตอได088-0248063
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนโนนสวางสามัคคี จํานวนสมาชิก 35 คน จํานวนทุน 100,000 บาท ประธาน
กลุมชื่อนางฟอร:ด อุมงค: สถานที่ตั้งกลุม 121 หมู 10 ตําบลบางทรายใหญ โทรศัพท:ที่สามารถตืดตอได 0807531508
5. กลุมผูใชน้ํา จํานวนสมาชิก 84 คน จํานวนทุน – บาท ประธานกลุมนายสิน อุมงค: สถานที่ตั้งกลุม
4 หมู 10 ตําบลบางทรายใหญ หมายเลขโทรศัพท:ที่สามารถตืดตอได088-0248063
6. กลุมปุ[ยอินทรีย:ชีวภาพเทคโนโลยีอะตอมมิกนาโน จํานวนสมาชิก 100 คน จํานวนเงินทุน ๕,๐๐๐
บาทประธานกลุมชื่อ นายไฉน จันสี
๗. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.)จํานวนสมาชิก ๑๑๖ คน จํานวนเงินทุน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานชื่อ นายสิน อุมงค: สถานที่ตั้งกลุม 4 หมู 10 ตําบลบางทรายใหญ หมายเลขโทรศัพท:ที่สามารถติดตอ
ได088 - 0248063

สวนที่ ๒
การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
1. ความเปOนมาของกองทุนแมของแผนดิน
กองทุนแมของแผนดินบานโนนสวางเตรียมความพรอมโดยหมูบานเป@นตนกลากองทุนแมของแผนดิน
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในป( 2556 และไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทาน ป( 2557 เป@นเงิน 8,000
บาท บานโนนสวางไดอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดินเขาสูหมูบาน ซึ่งกิจกรรมในพิธี
อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานคณะกรรมการไดนําเงินกองทุนแม (ทุนศักดิ์สิทธิ์) มาเป^ดโอกาสใหพี่นอง ราษฎร
ในหมูบานไดแลกเงินกองทุนแมของแผนดินเป@นเงินขวัญถุงประจําบาน โดยแบงเป@น 4 แบบ คือ
ธนบัตร 1,000 บาท แลกเปลี่ยนดวยความศรัทธา จํานวน 1,500 บาท
ธนบัตร 100 บาท แลกเปลี่ยนดวยความศรัทธา จํานวน 150 บาท
ธนบัตร 50 บาท แลกเปลี่ยนดวยความศรัทธา จํานวน 100 บาท
ธนบัตร 20 บาท แลกเปลี่ยนดวยความศรัทธา จํานวน 50 บาท
หมูบานไดรับพระราชทานเงินกองทุนแมของแผนดินเพิ่ม จํานวน 10,000 บาท หมูบานไดนําเงินที่
ไดรับพระราชทาน(ทุนศักดิ์สิทธิ์) เงินที่เกิดจากความศรัทธาของพี่นองในหมูบาน(ทุนศรัทธา)และ เงินทุนที่ไดจาก
การดําเนินงานของคณะกรรมการ (ทุนปDญญา) มาเป@นทุนในการแกไขปDญหายาเสพติด ปDญหาความเดือดรอน
ของพี่นองในหมูบาน โดยการนําของนายสิน อุมงค: และคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน พี่นองราษฎรบาน
โนนสวางทุกคน ทําใหกองทุนแมของแผนดินเป@นเงินขวัญถุงของหมูบานในการแกไขปDญหาของหมูบานและสู
พึ่งพาตนเองจนถึงปDจจุบัน
กองทุนแมของแผนดินมีองค:ประกอบ๓สวนไดแก
๑. เงินขวัญถุงพระราชทานเป@นพระราชทรัพย:ที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดพระราชทาน
ใหกับหมูบานและชุมชนหมูบานและชุมชนแหงละ๘,๐๐๐บาทเงินจานวนนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ระลึกถึงแหงพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเป@นเงินพระราชทานอันเป@นสัญลักษณ:แหงพระมหา
กรุณาธิคุณเป@นลนพนจึงถือเป@นเงินศักดิ์สิทธิ์อันหาที่เสมอเหมือนมิไดจึงเก็บไวเป@นเงินขวัญถุงในหมูบาน/ชุมชน
โดยไมมีการใชจายซึ่งบานโนนสวางไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทาน ป( 2557
๒.ทุนศรัทธาเป@นเงินที่ราษฎรในหมูบานและชุมชนที่ไดรับกองทุนแมของแผนดินจะรวมกันบริจาคอยาง
ตอเนื่องและรวบรวมขึ้นดวยพลังความศรัทธาสมทบเขากองทุนแมของแผนดินในแตละหมูบานเป@นการแสดงออก
ถึงทุนทางสังคมของหมูบาน/ชุมชนที่ตองการไมใหมีปDญหายาเสพติดในหมูบานอยางเป@นรูปธรรม
โดยบานโนนสวางไดมีการทอดผาปMาเพื่อสบทบกองทุนแมของแผนดิน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ไดเงินทอดผาปMาจํานวน ๕,๔๐๐ บาท
๒. เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน ๒๕๕๘ ไดเงิ น ทอดผาปM า จํ า นวน๒,๗๗๖ บาท(รวมกั บ จั ง หวั ด
ดําเนินการ)
๓. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดเงินทอดผาปMาจํานวน ๓,๕๐๐ บาท(ตักบาตรเงินที่วัด)
๓.ทุนป:ญญาเป@นเงินที่ราษฎรในหมูบานและชุมชนดังกลาวคิดคนขึ้นดวยภูมิปDญญาของตนเองในการ
ระดมทุนเพื่อขยายกองทุนใหกองทุนมีการงอกเงยขึ้นจนสามารถนาไปใชจายเพื่อการแกไขปDญหายาเสพติดของ
หมูบานไดอยางเพียงพอตอไป
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ขั้นตอนการดําเนินงาน กองทุนแมของแผนดิน
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดินทุกครัวเรือน นายสมปอง ทองมหา ประธาน
คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน และนายสิน อุมงค: ผูใหญบานรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
มุกดาหาร จัดประชุมสรางความรู ความเขาใจถึงการดําเนินงานตามโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
ใหกับราษฎรทุกครัวเรือน
ขั้นที่ 2 รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน นายสมปอง ทองมหา ประธานคณะกรรมการกองทุน
แมของแผนดินรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสรางความรู ความเขาใจถึงการ
ดําเนินงานตามโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดินใหกับราษฎรทุกครัวเรือน และรับสมัครคณะกรรมการ
กองทุนแมของแผนดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกนนําพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดประจําหมูบาน (25 ตา
สัปปะรด) เป@นคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน จํานวน 13 คน มีการแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. รักษาความศักดิ์สิทธ:ของกองทุนแมของแผนดิน
2. เป@นตัวอยางในการแสดงความจงรักภักดีอยางสูงสุดในหมูบาน/ชุมชน
3. รวมบริหารและดําเนินงานกองทุนแมของแผนดินไมใหหยุดนิ่ง ใหมีความตอเนื่องอยูเสมอ
4. ประชาสัมพันธ:ใหประชาชนในหมูบานและประชาชนทั่วไปมีความศรัทธากองทุนแมของแผนดินดวย
การปฏิบัติและดวยการเชิญชวน
5. ดูแลครัวเรือนสมาชิกของกองทุนแมของแผนดินตามที่ไดอาสาดูแลหรือไดรับมอบอยางใกลชิด
6. รวมพิจารณาการใชจายเงินกองทุนแมของแผนดินใหเป@นไปตามปรัชญาของโครงการ
7. ดําเนินการจัดเก็บเงินกองทุนแมแหงศรัทธาจากสมาชิกสัปดาห:ละ 1 ครั้ง หรือตามที่ที่ประชุมเห็นชอบ
รวมกัน
8. รวมพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อขยายกองทุนแมของแผนดินตามแนวทางแหงปDญญา
9. รวมขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดินใหนําไปสูการแกไขปDญหายาเสพติดของชุมชนอยางยั่งยืน
10. ดําเนินการใด ๆ ตามความคิดริเริ่มที่เป@นประโยชน:ตอกองทุนแมของแผนดิน
ขั้นที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเขารวมโครงการคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน ไดดําเนินการเป^ดรับ
สมัครสมาชิกเขารวมโครงการครั้งแรกเมื่อป( 2556มีราษฎรสมัครเป@นสมาชิกกอตั้ง 45 ครัวเรือน ในป( 2557ปDจจุบันมีสมาชิก จํานวน 65 ครัวเรือนหมูบานไดเขารับการอบรมสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน
ตามโครงการหมู บานกองทุ นแมของแผนดิน ประชุมสรางความรู ความเขาใจในการดํา เนิ นงานตามโครงการ
หมูบานกองทุนแมของแผนดินวาการรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการเป@นการรับสมัครรายครัวเรือน มิใชเป@น
รายคน จึงไดทําการเป^ดรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดินใหม
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การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
1. ชําระเงินคาสมัครเป@นสมาชิกกองทุนแมของแผนดิน ครัวเรือนละ 100 บาท
2. เขารวมทําบุญตั้งกองผาปMาเพื่อทอดสมทบกองทุนแมของแผนดินอยางนอยป(ละ 1 ครั้ง
3. เขารวมประชุมเป@นประจํา
4. เขารวมกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินอยางสม่ําเสมอ
5. ดูแลสมาชิกในครัวเรือนไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต(พึ่งพาตนเอง ชวยเหลือผูอื่น)
ขั้นที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเขมแข็งนายสมปอง ทองมหา ประธานคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินรวมกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสรางความรู ความเขาใจถึงการดําเนินงานตามโครงการ
หมูบานกองทุนแมของแผนดินใหกับราษฎรทุกครัวเรือน พรอมทั้งรวมกันจัดตั้งกฎชุมชนเขมแข็งของหมูบาน
กองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง ดังนี้
กฎระเบียบขอกําหนดของหมูบาน
กองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
กําหนดกฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ และกฎรอง
ของหมูบาน จํานวน ๑๒ ขอ เพื่อใหราษฎรในหมูบานถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว โดยติดตั้งที่ ที่ทําการกองทุน
แมของแผนดินบานโนนสวาง และประชาสัมพันธ:ทางหอกระจายขาวใหประชาชน ทราบอยางตอเนื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
สมาชิกรวมประชุมกันเป@นนิตย:
สมาชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิกประชุมพรอมกัน ทํากิจอันพึงกระทําโดยพรอมเพรียงกัน
สมาชิกยอมรับมติสวนใหญของที่ประชุมในการแกไขปDญหา
สมาชิกใหการยอมรับและเคารพผูอาวุโส
สมาชิกใหการสงเคราะห:และชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม (เชนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และคนที่ยากจนกวา)
สมาชิกสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สมาชิกชวยกันทํานุบํารุงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:
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กฎรองหมูบานกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
1. ยิงปcนในหมูบานโดยไมมีเหตุอันควร ปรับนัดละ 1,000 บาท
2. ลักขโมยไมผล ไมยืนตน ไมลมลุก ปรับครั้งละ 500 บาทและตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
3. ลักเล็กขโมยนอย ปรับครั้งละ 1,000 บาท และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
4. ทิ้งขยะในที่หามทิ้ง เชน คู คลองน้ํา แมน้ํา ริมถนน ที่สาธารณะ ปรับครั้งละ 100 บาท
5. ทะเลาะวิวาทในหมูบาน งานประเพณี งานรื่นเริงตางๆ ปรับครั้งละ 500 บาท และตองชดใช
คาเสียหายทั้งหมด
6. ชdอตปลาดวยไฟฟeา แบตเตอร:รี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟeา ประเภทตางๆ ปรับครั้งละ2,000 บาท
7. เผาปMาโดยไมไดควบคุมไฟจนทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ปรับครั้งละ 500 บาท และตองชดใช
คาเสียหายทั้งหมด
8. ทําความเสียหายแกสถานที่สาธารณะประโยชน:ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น และดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
9. ปลอยสารพิษลงในลําหวย หนอง คลอง บึง ปรับครั้งละ 1,000 บาท พรอมสงดําเนินคดี
10. ปลอยสัตว:เลี้ยง เป@ด ไก วัว ควาย เขาทําลายพืชผลทางการเกษตรของผูอื่น ปรับครั้งละ
500 บาท และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมดถาผูไดรับความเสียหาย ทํารายสัตว:จนไดรับบาดเจ็บ
ผูทําลายจะตองชดใชคาเสียหายใหกับเจาของสัตว:
11. ในการพัฒนาหมูบานและกิจรรมตางๆ ภายในหมูบาน จะตองมีตัวแทนครัวเรือนเขารวมกิจกรรม
หากครัวเรือนใดไมเขารวมกิจกรรม ปรับครั้งละ 50 บาท ครั้งแรกตักเตือน
12. ขับรถยนต: หรือรถจักรยานยนต:เสียงดัง และเร็วเกิน 40 กม./ชั่วโมง ภายในหมูบาน ปรับครั้งละ
500 บาท
13. รถทุกชนิดที่ทําใหทรัพย:สินสาธารณะประโยชน:ของหมูบานเสียหาย ปรับครั้งละ 100 บาท
และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
14. ผูใดเสพสารเสพติดหรือจําหนายสารเสพติด จะถูกตัดสิทธิ์การไดรับสวัสดิการของหมูบานทั้งหมด
และดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขั้นที่ 5 ใหความรูความเขาใจเรื่องยาเสพติดคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินรวมกับคณะกรรมการ
หมูบานจัดประชุมราษฎรเป@นประจําทุกเดือนหลังจากที่กํานันไดประชุมประจําเดือนผูนําทองที่ทองถิ่นระดับ
ตําบล โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูเรื่องยาเสพติดกับราษฎรในหมูบานเป@นประจําทุกเดือน เชน
สาธารณสุขตําบล เจาหนาที่ตํารวจ พัฒนากรประจําตําบล ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบตําบล ครู กศน. นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ถึงโทษภัยของยาเสพติด การ
ปeองกันและแกไขปDญหาในหมูบาน การเรียนรูในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ขั้นที่ 6 จัดตั้งกองทุนแกไขป:ญหายาเสพติดคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินรวมกับสมาชิกและราษฎรใน
หมูบานจัดตั้งกองทุนแกไขปDญหายาเสพติด คือทุนศรัทธา และทุนปDญญา ดังนี้
1. จัดทอดผาปMาสมทบกองทุนแมของแผนดินอยางนอยป(ละ 1 ครั้ง
2. เงินสมทบจากกองทุนการเงินในหมูบานเชนกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย:เพื่อการผลิตกองทุน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน(กพสม.) สมทบป(ละ 1 ครั้ง
3. เงินบริจาคจากผูมีจิตรศรัทธาในหมูบาน
4. การบริจาคเป@นแรงงาน เชน การทํารั้วศูนย:เรียนรูกองทุนแมของแผนดิน การปรับปรุงอาคาร
กิจกรรมเพื่อแกไขป:ญหาความเดือดรอนและสรางอาชีพใหราษฎรในหมูบาน ดังนี้
1. จัดเวรยามปeองกันและแกไขปDญหายาเสพติดและดูแลความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน เดือนละ 3
ครั้ง (ใชเงินกองทุนแมของแผนดินเป@นคาอาหารและเครื่องดื่ม)
2. จัดซื้ออุปกรณ:กีฬาประจําหมูบานโดยมอบใหประธานเยาวชนหมูบาน
3. สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพใหกับสมาชิก
4. ปรับปรุงที่ทําการกองทุนแมของแผนดินเชน ปรับปรุงหองเก็บของ รั้วอาคาร ซื้อแฟeมเอกสาร
ขั้นที่ 7 ประชาคมคัดแยกดวยสันติวิธีคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน จัดเวทีประชาคมผูแทนครัวเรือนที่
เป@นสมาชิกกองทุนแมของแผนดินเพื่อคนหาผูที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด เดือนละ 1 ครั้ง โดยมติที่
ประชุมใชวิธีการแกไขปDญหายาเสพติดในกลุมสมาชิกดวยสันติวิธี และมีคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน
รับผิดชอบดูแลครัวเรือนสมาชิก 1: 4 ครัวเรือน
ขั้ น ตอนที่ ๘ จั ด กิ จ กรรมรวมกิ น ของสมาชิ ก จากการคั ด เลื อ กคณะกรรมการแลวควรจะจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการเป@นประจําทุกเดือนและรวมกันจัดทําแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการจัดกิจกรรม
กองทุนแมของแผนดิน เพื่อนําเสนอเขาที่ประชุม ซึ่งจะมีแผนรายป( และแผนรายเดือน แผนรายป( กําหนดการ
ดําเนินงานของคณะการและกิจกรรมของกองทุนเป@นรายป( สวนแผนรายเดือนอาจจะทําเพื่อมีการจัดกิจกรรม
พิเศษของกองทุนแมของแผนดิน เชนการจัดตั้งผาปMากองทุนแมเพื่อกิจกรรมพิเศษ การปลูกตนไมถวายแมของ
แผนดิ น การปลูกขาวหรือปลู กพืชไรในพื้นที่ส าธารณะของหมูบานเพื่ อนํา เงินเขาสมทบกองทุนแม (ทุ นแหง
ปDญญา) การเยี่ยมครอบครัวที่ติดยาเสพติดเพื่อใหกําลังใจและหาแนวทางการพัฒนาครอบครัวติดยาใหเลิกยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด จัดกิจกรรมการออกกําลังการโดยจัดหาอุปกรณ:การเลนกีฬาสําหรับเด็ก,วัยรุนและผูสูงอายุได
ออกกําลังกาย และจัดกีฬาตานยาเสพติด (กีฬาพื้นบานและกีฬาสากล) อยางนอยป(ละ ๑ ครั้ง, จัดใหมีการอยูเวร
ยามของหมูบานอยางเป@นประจํา โดยใหคณะกรรมการและสมาชิกสับเปลี่ยนกันอยูเวรยามอยางนอยสัปดาห:ละ
๑ ครั้ง ฯลฯ
ขั้นตอนที่ ๙ รับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด ถาหมูบานไดมีการจัดประชาคมคัดแยกครัวเรือนแลว ควรจะ
กําหนดไวดวยวา ๑ ป( หลังจากที่มีการจัดประชาคมคัดแยกครัวเรือนครบ ๔ ครั้งแลว จะมอบธงใหกับครัวเรือนที่
ไดรับการรับรองจากเวทีที่ประชาคมเป@นประจําทุกป(
ขั้นตอนที่ ๑๐ รักษาสถานะของชุมชนเขมแข็ง ถาหมูบานไดดําเนินการตามกระบวนการครบทุกขั้นตอนและมี
กิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอก็จะรักษาสถานะของหมูบานใหเขมแข็งปลอดยาเสพติดได
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2.การบริหารจัดการกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง

2.1 กองทุนแมของแผนดิน มีเงินกองทุนทั้งหมด ๒๐,26๖บาท
2.2 สถานะกองทุนแมของแผนดิน จากการตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิ น บานโนนสวาง หมูที่ ๑๐
ตํา บลบางทรายใหญ อํา เภอเมื องมุ กดาหาร จั งหวัด มุ กดาหาร ไดระดั บ A กองทุ นแมของแผนดิ นเขมแข็ ง
หมูบานชุมชนมีระบบเฝeาระวังอยางยั่งยืน และสามารถพัฒนาเป@นศูนย:เรียนเรียนรูกองทุนแมของแผนดินได
2.3 การดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ป( 255๗-๒๕๕๙
2.3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ป( ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เดือนละ
๑ ครั้ง
2.3.๒. จัดทอดผาปMา และรับบริจาคเงินสมทบกองทุนแมของแผนดิน จํานวน ๔ ครั้ง เพื่อมาใชจายใน
กิจกรรมแกไขปDญหายาเสพติดและกิจกรรมสรางความเข็มแข็งชุมชน
2.3.๓. จัดประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจความเป@นมา และแนวทางการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
ขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน 10 ขั้นตอน กับสมาชิกกองทุนฯ และรับสมัครคณะกรรมการ
บริหารกองทุนแมของแผนดิน รับสมัครสมาชิกกองทุนแมในระดับหมูบาน
2.3.๔. ประชุมคณะกรรมการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน จัดประชาคมสมาชิกกองทุนแมของแผนดินเพื่อ
คัดแยกผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ปรากฏวาครัวเรือนของสมาชิกไมมีผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
2.4 โครงสรางคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน ดังนี้
2.4.1 โครงสรางคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน จํานวน ๑๓ คน
2.4.2 คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินดูแลครัวเรือน ทั้งหมด ๖๕ คน
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โครงสรางคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน
บานโนนสวาง หมูที่ 10 ตําบลบางทรายใหญอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พระครูวชิระสารธรรม
รองเจาคณะอําเภอเมืองมุกดาหาร
เจาอาวาสวัดสระพังทอง/ที่ปรึกษา
นายสิน อุมงค:
ประธานกรรมการ

ประธาน

นางรจนา พังภัคดี
รองประธาน

นางเพียน วงค:กระโซ
เหรัญญิก

นางสาวพรนัชชา ทองกาล
เลขานุการ

น.ส.ชรินรัตน: ดงสันเที๊ยะ
บัญชี

นายป^ยะณัฐ บางทราย
ประชาสัมพันธ:

นายสิน ศรีประสงค:
ประสานหนวยงาน

นายธนัญชัย มูลพรม
กรรมการ

นางฟอร:ด อุมงค:
กรรมการ

นางสาวบัวลอย ทวีโคตร
ปฏิคม

นายสมปอง ทองมหา
กรรมการ

นางบัวเรียน บางทราย
ปฏิคม

นายธงชัย บางทราย
กรรมการ
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คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินดูแลครัวเรือน
บานโนนสวาง หมูที่ 10 ตําบลบางทรายใหญอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายสมปอง ทองมหา
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่
นางรจนา ทองมหา
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่
นางเพียน วงค:กระโซ
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่
นางสาวพรนัชชา ทองกาล
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่
น.ส.บัวลอย ทวีโคตร
รับผิดชอบ.ครัวเรือน
บานเลขที่

2

51
45
19

197

91

61
43
20

64

139

126
17
129

110

123

นายธนัญชัย มูลพรม
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่

16

65

73

128

27

นางฟอร:ด อุมงค:
รับผิดชอบ.ครัวเรือน
บานเลขที่

152

88

21

55

85

นายสิน อุมงค:
รับผิดชอบ ครัวเรือน
บานเลขที่

1

5

7

26

147

นายธงชัย บางทราย
รับผิดชอบ.ครัวเรือน
บานเลขที่

72

100

54

53

165

นายป^ยะณัฐ บางทราย
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่

58

60

94

131

นายสิน ศรีประสงค:
รับผิดชอบ..ครัวเรือน
บานเลขที่

10

11

25

22

นางบัวเรียน บางทราย
รับผิดชอบ.ครัวเรือน
บานเลขที่

36

67

69

173

น.ส.ชรินรัตน: ดงสันเที๊ยะ
รับผิดชอบครัวเรือน
บานเลขที่

31

77

89

143
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๕.การดําเนินกิจกรรมตามกฎหลัก(อปริหานิยธรรม ๗ ประการ) และเพื่อรางระเบียบกองทุนแมของแผนดิน
(กฎชุมชนเข็มแข็งเป@นกฎรอง)
กฎระเบียบขอกําหนดของหมูบาน
กองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
กําหนดกฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ และกฎรองของ
หมูบาน จํานวน ๑๒ ขอ เพื่อใหราษฎรในหมูบานถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว โดยติดตั้งที่ ที่ทําการกองทุน
แมของแผนดินบานโนนสวาง และประชาสัมพันธ:ทางหอกระจายขาวใหประชาชน ทราบอยางตอเนื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
สมาชิกรวมประชุมกันเป@นนิตย:
สมาชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิกประชุมพรอมกัน ทํากิจอันพึงกระทําโดยพรอมเพรียงกัน
สมาชิกยอมรับมติสวนใหญของที่ประชุมในการแกไขปDญหา
สมาชิกใหการยอมรับและเคารพผูอาวุโส
สมาชิกใหการสงเคราะห:และชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม (เชนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และคนที่ยากจนกวา)
สมาชิกสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สมาชิกชวยกันทํานุบํารุงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:

กฎรองหมูบานกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
1. ยิงปcนในหมูบานโดยไมมีเหตุอันควร ปรับนัดละ 1,000 บาท
2. ลักขโมยไมผล ไมยืนตน ไมลมลุก ปรับครั้งละ 500 บาทและตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
3. ลักเล็กขโมยนอย ปรับครั้งละ 1,000 บาท และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
4. ทิ้งขยะในที่หามทิ้ง เชน คู คลองน้ํา แมน้ํา ริมถนน ที่สาธารณะ ปรับครั้งละ 100 บาท
5. ทะเลาะวิวาทในหมูบาน งานประเพณี งานรื่นเริงตางๆ ปรับครั้งละ 500 บาท และตองชดใช
คาเสียหายทั้งหมด
6. ชdอตปลาดวยไฟฟeา แบตเตอร:รี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟeา ประเภทตางๆ ปรับครั้งละ 2,000 บาท
7. เผาปMาโดยไมไดควบคุมไฟจนทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ปรับครั้งละ 500 บาท และตอง
ชดใชคาเสียหายทั้งหมด
8. ทําความเสียหายแกสถานที่สาธารณะประโยชน:ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น และดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
9. ปลอยสารพิษลงในลําหวย หนอง คลอง บึง ปรับครั้งละ 1,000 บาท พรอมสงดําเนินคดี
10. ปลอยสัตว:เลี้ยง เป@ด ไก วัว ควาย เขาทําลายพืชผลทางการเกษตรของผูอื่น ปรับครั้งละ
500 บาท และตองชดใชคาเสี ย หายทั้ ง หมดถาผู ไดรั บ ความเสี ย หาย ทํ า รายสั ต ว: จ นไดรั บ
บาดเจ็บ ผูทําลายจะตองชดใชคาเสียหายใหกับเจาของสัตว:
11. ในการพัฒนาหมูบานและกิจรรมตางๆ ภายในหมูบาน จะตองมีตัวแทนครัวเรือนเขารวมกิจกรรม
หากครัวเรือนใดไมเขารวมกิจกรรม ปรับครั้งละ 50 บาท ครั้งแรกตักเตือน
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12. ขับรถยนต: หรือรถจักรยานยนต:เสียงดัง และเร็วเกิน 40 กม./ชั่วโมง ภายในหมูบาน ปรับครั้งละ
500 บาท
13. รถทุกชนิดที่ทําใหทรัพย:สินสาธารณะประโยชน:ของหมูบานเสียหาย ปรับครั้งละ 100 บาท
และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
14. ผูใดเสพสารเสพติดหรือจําหนายสารเสพติด จะถูกตัดสิทธิ์การไดรับสวัสดิการของหมูบานทั้งหมด
และดําเนินคดีตามกฎหมาย
กิจกรรมการดําเนินงาน
1. ดําเนินการจัดประชุมกรรมการ ความรูเกี่ยวกับการจัดหาทุน/การบริหารจัดการทุน การตรวจ
สุขภาพกองทุนแมของแผนดินเพื่อพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง
2. รวมกับชุดวิทยากรกองทุนแมของแผนดินที่๐๔ กอ.รมน.ราชอาณาจักร และชุดสัมพันธ:มวลชน
ที่๒ ๑๒๒ฝi กอบรมพั ฒนาศั กยภาพผูนํ า หมู บานกองทุ นแมของแผนดิ น เพื่ อสรางความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
3. รวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก และกิจกรรมพัฒนาหมูบาน
กิจกรรมถวายความจงรักภักดีตอสถาบันเนื่องในวันสําคัญตางๆเชน วันพอ วันแม วันผูสูงอายุ ฯลฯ
4. รวมประชุมคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
เป@นศูนย:เรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิน สรางความรู ความ
เขาใจ ในแบบตรวจสุขภาพ
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แผนปฏิบัติการและเปOนป:จจุบัน
ลําดับ
ที่

โครงสราง/ กิจกรรม

วัน เดือน ป(
ที่ดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ

1

การทอดผาปMากองทุนแมของแผนดิน

โอกาสตางๆ เชน วันเขาพรรษา –
ออกพรรษา วันแมแหงชาติ

ชุมชน
ดําเนินการเอง

2

การเฝeาระวัง (เวร-ยาม)

- ตลอดป( (เฝeาระวังชวงกลางคืน
- เวร-ยาม ชวงเทศกาล

ชุมชน
ดําเนินการเอง

ตามหวงเวลา แตละสถานที่กําหนด

ครั้งละ

3

4

การสนับสนุนกีฬา
- กีฬาระหวางหมูบาน (ทุกเพศ ทุกวัย)
- กีฬาตําบล
- กีฬาสีภายในโรงเรียน
การสนับสนุนดานอาชีพ
- ปลูกเห็ด เชน เห็ดฟาง เห็ดขอนขาว
เห็ดนางฟeา
- ปุ[ยหมักชีวภาพ
- เลี้ยงวัว
- เลี้ยงกบ

5

การอนุรักษ:วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น
- ฮีต 12 ครอง 14

6

กิจกรรมวันพัฒนา วันสําคัญ วันพอ วันแม แหงชาติ
- ทําบุญตักบาตร
- ปลูกตนไม
- พัฒนาหมูบาน

1,000 บาท

ชุมชน
ดําเนินการเอง หรือ สนับสนุนครั้งละ
1,000 บาท
5 ธ.ค.ของทุนป(
12 ส.ค.ของทุกป(

ครั้งละ
1,000 บาท
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6. กิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน

กิจกรรมการปXองกันและแกไขป:ญหายาเสพติดเปOนรูปธรรม
สนับสนุนการกีฬาเยาวชน

19
กิจกรรมการปXองกันและแกไขป:ญหายาเสพติดเปOนรูปธรรม
สนับสนุนการเฝXาระวังเวร-ยาม

กิจกรรมการรณรงคหาเงินสมทบกองทุนแมของแผนดิน
จัดทอดผาปZากองทุนแมของแผนดินเมื่อวันที่19 มีนาคม 2558

20
กิจกรรมการรณรงคหาเงินสมทบกองทุนแมของแผนดิน
จัดทอดผาปZากองทุนแมของแผนดินเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558

กิจกรรมการรณรงคหาเงินสมทบกองทุนแมของแผนดิน
จัดทอดผาปZากองทุนแมของแผนดินเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2559

21
คณะกรรมการเบิกจายเงิน กองทุนแมของแผนดิน
จํานวน 3 คน โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจาย 2 ใน 3

นายสมปอง ทองมหา
ประธาน

นายสิน อุมงค
กรรมการ

นางบัวเรียน บางทราย
ปฏิคม

22
แผนการใชจายเงินกองทุนแมของแผนดินเปOนป:จจุบัน ชัดแจน
ลําดับ
ที่

โครงสราง/ กิจกรรม

วัน เดือน ป(
ที่ดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ

1

การเฝeาระวัง (เวร-ยาม)

- ตลอดป( (เฝeาระวังชวงกลางคืน
- เวร-ยาม ชวงเทศกาล

คืนละ 200 บาท

ตามหวงเวลา แตละสถานที่กําหนด

ครั้งละ

2

3

4

การสนับสนุนกีฬา
- กีฬาระหวางหมูบาน (ทุกเพศ ทุกวัย)
- กีฬาตําบล
- กีฬาสีภายในโรงเรียน
การอนุรักษ:วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น
- ฮีต 12 ครอง 14
กิจกรรมวันพัฒนา วันสําคัญ วันพอ วันแม แหงชาติ
- ทําบุญตักบาตร
- ปลูกตนไม
- พัฒนาหมูบาน

1,000 บาท

ครั้งละ 1,000 บาท
5 ธ.ค.ของทุนป(
12 ส.ค.ของทุกป(

ครั้งละ
1,000 บาท

23
กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
1. การเฝeาระวังเวร-ยาม

2. การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชน

24
3. สนับสนุนกิจกรรมการฝiกอบอาชีพใหแกราษฎร ไดแก

อาชีพการปลูกเห็ดฟาง

25

อาชีพสานตะกราหวาย

26
4. กิจกรรมการพัฒนาหมูบาน เนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ
วันเขาพรรษา – ออกพรรษา

สวนที่ 3
นวัตกรรมเดน
1.วิธีการบริหารจัดการกองทุนแมของแผนดิน มีขั้นตอน
บานโนนสวาง หมู ที่ 10 ตํ า บลบางทรายใหญ ไดมี ก ารขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น การกองทุ น แมของ
แผนดิน ซึ่งใหความสําคัญโดยการนําของพระครูวชิรสารธรรม รองเจาคณะอําเภอเมืองฯ ไดมีการขับเคลื่อน
การดําเนินกิจกรรมซึ่งถือวาเป@นนวัตกรรมเดนของบานโนนสวาง คือกิจกรรมตักบาตรเงินสบทบกองทุนแมของ
แผนดินทุกวันพระ ถือวาประสบความสําเร็จและคนในหมูบานใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตรเงินสบทบกองทุนแมของแผนดินทุกวันพระ

28
2. ป:จจัย/เงื่อนไขที่สงผลสูความสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนแมของแผนดิน
1. ผูนําชุมชน คนในชุมชน/หมูบาน รวมมือรวมใจ สามัคคี ในการดําเนินกิจกรรม
2. คนในหมูบานใหความสําคัญกับกองทุนแมของแผนดิน (บาน วัด โรงเรียน)
3. เศรษฐกิจในหมูบานดีมีความพรอม
4. ไดรับการสนับสุนนจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินกิจกรรม
3. ป:ญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนแมของแผนดิน
1. การเขารวมประชุมของสมาชิกกองทุนแมของแผนดิน เนื่องจากสมาชิกสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน และบางครัวเรือนรับจางในสถานประกอบการ จึงทําใหไมคอยไดเขารวม
กิจกรรมที่หมูบานดําเนินการ
2. ความรวมมือจากองค:การปกครองสวนทองถิ่นมีนอย อปท.จึงขาดความเขาใจและใหความสําคัญใน
กองทุนแมของแผนดินมีสวนรวมนอยมาก
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานราชการ องค:กรเอกชน ควรใหความสําคัญกับกองทุนแมของแผนดิน
2. ควรสนับสนุน สงเสริมกองทุนแมของแผนดินใหเกิดความยั่งยืน
3. ขยายกองทุนแมของแผนดินใหครอบคลุมทุกหมูบาน

กฎระเบียบขอกําหนดของหมูบานกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
กําหนดกฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ และกฎ
รองของหมูบาน จํานวน ๑๒ ขอ เพื่อใหราษฎรในหมูบานถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว โดยติดตั้งที่ ที่ทําการ
กองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง และประชาสัมพันธ:ทางหอกระจายขาวใหประชาชน ทราบอยางตอเนื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กฎหลักของหมูบาน กองทุนแมของแผนดิน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
สมาชิกรวมประชุมกันเป@นนิตย:
สมาชิกหมั่นเริ่มประชุมและเลิกประชุมพรอมกัน ทํากิจอันพึงกระทําโดยพรอมเพรียงกัน
สมาชิกยอมรับมติสวนใหญของที่ประชุมในการแกไขปDญหา
สมาชิกใหการยอมรับและเคารพผูอาวุโส
สมาชิกใหการสงเคราะห:และชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม (เชนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และคนที่ยากจนกวา)
สมาชิกสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สมาชิกชวยกันทํานุบํารุงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย:

กฎรองหมูบานกองทุนแมของแผนดินบานโนนสวาง
1. ยิงปcนในหมูบานโดยไมมีเหตุอันควร ปรับนัดละ 1,000 บาท
2. ลักขโมยไมผล ไมยืนตน ไมลมลุก ปรับครั้งละ 500 บาทและตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
3. ลักเล็กขโมยนอย ปรับครั้งละ 1,000 บาท และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
4. ทิ้งขยะในที่หามทิ้ง เชน คู คลองน้ํา แมน้ํา ริมถนน ที่สาธารณะ ปรับครั้งละ 100 บาท
5. ทะเลาะวิ ว าทในหมู บาน งานประเพณี งานรื่ น เริ งตางๆ ปรั บ ครั้ งละ 500 บาท และตองชดใช
คาเสียหายทั้งหมด
6. ชdอตปลาดวยไฟฟeา แบตเตอร:รี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟeา ประเภทตางๆ ปรับครั้งละ2,000 บาท
7. เผาปMาโดยไมไดควบคุมไฟจนทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ปรับครั้งละ 500 บาท และตองชดใช
คาเสียหายทั้งหมด
8. ทําความเสียหายแกสถานที่สาธารณะประโยชน:ต องชดใชคาเสียหายที่เกิ ดขึ้น และดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
9. ปลอยสารพิษลงในลําหวย หนอง คลอง บึง ปรับครั้งละ 1,000 บาท พรอมสงดําเนินคดี
10. ปลอยสัตว:เลี้ยง เป@ด ไก วัว ควาย เขาทําลายพืชผลทางการเกษตรของผูอื่น ปรับครั้งละ
500 บาท และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมดถาผูไดรับความเสียหาย ทํารายสัตว:จนไดรับบาดเจ็บ
ผูทําลายจะตองชดใชคาเสียหายใหกับเจาของสัตว:
11. ในการพัฒนาหมูบานและกิจรรมตางๆ ภายในหมูบาน จะตองมีตัวแทนครัวเรือนเขารวมกิจกรรม
หากครัวเรือนใดไมเขารวมกิจกรรม ปรับครั้งละ 50 บาท ครั้งแรกตักเตือน
12. ขับรถยนต: หรือรถจักรยานยนต:เสียงดัง และเร็วเกิน 40 กม./ชั่วโมง ภายในหมูบาน ปรับครั้งละ
500 บาท
13. รถทุกชนิดที่ทําใหทรัพย:สินสาธารณะประโยชน:ของหมูบานเสียหาย ปรับครั้งละ 100 บาท
และตองชดใชคาเสียหายทั้งหมด
14. ผูใดเสพสารเสพติดหรือจําหนายสารเสพติด จะถูกตัดสิทธิ์การไดรับสวัสดิการของหมูบานทั้งหมด
และดําเนินคดีตามกฎหมาย

