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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ 

ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ 
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ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
 



๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

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

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๒๓.๐๐ น.  ออกเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ไปสถานที่อบรมฯ  
 โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และเข้าที่พัก 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ โดย คณะวิทยากรภาคประชาสังคม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ” 
 บรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
 โดย นายศิริพันธ์ ขุ่นด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ปลุกพลังสร้างสุรินทร์”  
 โดย นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรีและคณะ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “กระบวนการงบประมาณ” โดย นายผิน พรศิริกาญจน์ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “คอโค ต าบลต้นแบบจัดการตนเอง อ.เมือง จ.สุรินทร์” 
 โดย นางธิดา จันทินมาธร และคณะ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายหัวข้อ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการจัดการตนเองสู่ความยั่งยืน” 
 โดย นางลาวัณย์ งามชื่น และคณะ 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ทบทวนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน” 
 โดย นายประหยัด พุดจีบ และคณะ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กระบวนการกลุ่ม “แบ่งกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม ทบทวนแผนงานโครงการหมู่บ้าน” 
 โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าท่ีพัก 

วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
 (ต่อหน้าถัดไป) 
 

หมายเหตุ: - รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น. 
              - เวลาและเนื้อหาวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



๓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ก าหนดการ (ต่อ) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

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

วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ต่อ) 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่ต าบลจัดการตนเอง” 
 โดย ดร.ด าเกิง โถทอง และคณะ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. “การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน”  
 (กระบวนการกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม) โดย นายสมพร พูลเพ่ิม และทีมวิทยากร 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. “การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน” (ต่อ) 
 (กระบวนการกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม) โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. น าเสนอผลการจัดกระบวนการกลุ่มโดยตัวแทน ๑๗ กลุ่ม  
 วิพากษ์โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร 
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าท่ีพัก 

วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่” 
 โดย นายผิน พรศิริกาญจน์ และคณะ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน มอบภารกิจ 
 โดย นายสมพร พูลเพิ่ม 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ต าบลต้นแบบจัดการตนเอง ต าบลตาดข่า 
 โดย คณะวิทยากรภาคประชาสังคมพ้ืนที่ต าบลตาดข่า 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. บรรยายเชิงเปรียบเทียบ “สุรินทร์ : เลย ต าบลต้นแบบจัดการตนเอง” 
 โดย นางลาวัลย์ งามชื่น และคณะ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เดินทางกลับ จังหวัดสุรินทร์ 

------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ: - รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น. 
              - เวลาและเนื้อหาวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

โครงการชุมชนเข้มแข็งย่ังยืน 
1. หลักการและเหตุผล             

ทิศทางการพัฒนาประเทศ มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลและสภาพปัญหา ความ
ต้องการที่มาจากพ้ืนที่เป็นส าคัญเพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการแนนงาน นนการสงงเสริมพัฒนาสนัสสนนนนห้สอดคล้องกัส
สริสทของพ้ืนที่ ซึ่งราษฎรนนพื้นที่หมูงส้าน จึงเป็นเป้าหมายส าคัญนนการสงงเสริมและพัฒนากระสวนการการมีสงวนรงวม
ของหมูงส้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง ซึ่งหมูงส้าน ควรมีสงวนรงวมนนการขัสเคลื่อนการแก้ไขปัญหานน
ลักษณะรงวมคิด รงวมท า รงวมรัสนิดชอส สามารถสริหารจัดการตนเองได้ ลดการพึ่งพาภายนอก หันกลัสไปพึ่งพาตนเอง
นห้มากขึ้น เพ่ือน าไปสูงการพัฒนาหมูงส้าน อยงางยั่งยืนตงอไป   

ดังนั้น กระสวนการจัดท าแนนหมูงส้าน การจัดท าแนนจัดการตนเองระดัสต าสล การจัดท าแนนพัฒนา
อ าเภอ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือนนการก าหนดทิศทางนนการแก้ไขปัญหา การน าเสนอปัญหาความต้องการของคนนน
พ้ืนที่นห้สอดคล้องกัสสภาพความเป็นจริงของหมูงส้าน ต าสล อ าเภอ หากคนนนหมูงส้าน ต าสล อ าเภอ สามารถจัดท า
แนนพัฒนาหมูงส้าน การจัดการตนเองระดัสต าสล และแนนพัฒนาอ าเภอ ได้อยงางมีประสิทธิภาพสมสูรณ์แล้ว ยงอม
สงงนลนห้สามารถสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของคนนนพ้ืนที่ได้อยงางแท้จริง น าไปสูงการวางแนนการพัฒนา
หมูงส้าน ต าสล อ าเภอ อยงางเป็นรูปธรรมและตงอเนื่องยั่งยืน และท่ีส าคัญสภาพปัญหาความต้องการของหมูงส้าน ต าสล 
อ าเภอ ตลอดจนแนนงานโครงการกิจกรรมตงางๆ ของคนนนพื้นที่ภายนต้แนนพัฒนาหมูงส้าน แนนพัฒนาองค์กรปกครอง
สงวนท้องถิ่นและแนนพัฒนาอ าเภอ ได้รัสการแก้ไขปัญหา อันจะน าไปสูงการพัฒนาสังคมที่มีคนณภาพ สงงนลตงอการ
พัฒนาประเทศอยงางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตงอไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.๑ เพ่ือนห้หมูงส้าน ต าสล และอ าเภอสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการฯลฯ ศักยภาพของ

พ้ืนที่ของตนเองน าไปสูงการวางแนนการพัฒนาแก้ไขปัญหาอยงางมีประสิทธิภาพ 
๒.2 เพ่ือนห้หมูงส้านเป้าหมายและที่ท าการปกครองอ าเภอทนกแหงง มีแนนพัฒนาหมูงส้าน และแนนพัฒนา

อ าเภอ ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงและประสานงานการนช้แนนพัฒนาได้นนทนกระดัส 

3. กลุ่มเป้าหมายด าเนินการ 
3.1 การประชนมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสจังหวัด จ านวน 35  คน 
3.2 การอสรมเชิ งปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสอ า เภอ ณ โรงแรมนนพ้ืนที่ จั งหวัดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอสด้วย 
  1)  ปลัดอ าเภอ งานส านักงานอ าเภอ จ านวน 17 อ าเภอๆ  ละ 1 คน รวม 17 คน 
  2) ท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน ๑๗ อ าเภอๆ ละ ๑ คน รวม 17 คน 
  ๓) พัฒนาการอ าเภอหรือนู้แทน จ านวน ๑๗ อ าเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน 
  4) ประธานชมรมก านันนู้นหญงส้านระดัสอ าเภอ ๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน 
  ๕) ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชนมชนต าสล (ศอช.ต.) หรือนู้แทนนนต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสลๆ ละ ๑ คน รวม ๓๔ คน  
  6) นายกเทศมนตรีต าสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนต าสลหรือนู้แทน ส าหรัสต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 29 ต าสลๆ ละ ๑ คน รวม 29 คน  
  ๗) นายกเทศมนตรีต าสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนต าสลหรือนู้แทนนนต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสลๆ ละ ๑ คน รวม ๓๔ คน   
  8) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของที่ท าการปกครองจังหวัดสนรินทร์ จ านวน 4 คน    
   นู้เข้ารัสการอสรมฯ รวมทั้งสิ้น 169 คน 



๕ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

3.3 การประชนมเชิงปฏิสัติการเพ่ือถอดสทเรียนและการสูรณาการนนการจัดท าแนนพัฒนาระดัสตงางๆ ณ 
โรงแรมทองธารินทร์ ต าสลนนเมือง อ าเภอเมืองสนรินทร์ จังหวัดสนรินทร์ จ านวน 17 อ าเภอ จ านวนรวมทั้งสิ้น 263 
คน ด าเนินการนนเดือนมิถนนายน พ.ศ. 2562 โดยนห้อ าเภอคัดเลือกนู้เข้ารงวมอสรมฯ จากสนคลากรของสงวนราชการ
ตงางๆ ดังนี้ 

  1) ปลัดอ าเภอรัสนิดชอสงานแนนพัฒนาอ าเภอ จ านวน17 อ าเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน 
  2) ท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน ๑๗ อ าเภอๆ ละ ๑ คน รวม 17 คน 
  ๓) พัฒนาการอ าเภอหรือนู้แทน จ านวน ๑๗ อ าเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน 
  4) ประธานชมรมก านันนู้นหญงส้านระดัสอ าเภอ ๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน 
  ๕) ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชนมชนต าสล (ศอช.ต) หรือนู้แทน ของต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสลๆละ ๑ คน รวม ๓๔ คน  
  6) ก านันหรือนู้แทน ของต าสลเป้าหมายปีงสประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 37 ต าสล ๆ ละ ๑ คน 

รวม ๓7 คน  
  7) ก านันหรือนู้แทน ของต าสลเป้าหมายปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสล ๆ ละ ๑ คน 

รวม ๓๔ คน 
  8) นายกเทศมนตรีต าสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนต าสลหรือนู้แทน ส าหรัสต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 51 ต าสล ๆละ ๑ คน รวม 51 คน  
  9) นายกเทศมนตรีต าสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนต าสลหรือนู้ แทน ของต าสลเป้าหมาย

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสล ๆละ ๑ คน รวม ๓๔ คน   
  10) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของที่ท าการปกครองจังหวัดสนรินทร์ จ านวน 5 คน    
    นู้เข้ารัสการอสรมฯ รวมทั้งสิ้น 263 คน 
3.4 การประชนมเชิงปฏิสัติการนนการลงพ้ืนที่ระดัสต าสลเพ่ือจัดเวทีจัดท าแนนชนมชนระดัสต าสลและหรือ

แนนพัฒนาหมูงส้าน จ านวน 34 ต าสล ด าเนินการนนระหวงางเดือนมิถนนายน–เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ด าเนินการ
ตงอเนื่องมาจากปีงสประมาณ พ.ศ.2561) และเพ่ือนห้ได้แนนพัฒนาหมูงส้าน เป้าหมายไมงน้อยกวงา จ านวน 170 
หมูงส้าน นน 34 ต าสล   

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
4.1 ตัวชี้วัด: หมูงส้านมีแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีมาตรฐานและนงานกระสวนการสงงเสริมการจัดท าแนนพัฒนา

หมูงส้าน จ านวนไมงน้อยกวงา 170 หมูงส้าน 
4.2 ตัวชี้วัด: อ าเภอมีแนนพัฒนาอ าเภอที่มีมาตรฐาน จ านวน 17 แหงง 

5. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
ประชาชนนนพ้ืนที่เป้าหมาย 170 หมูงส้าน คนไมงน้อยกวงา 76,500 คน กัสต าสลเป้าหมายนน

ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34 ต าสล (ด าเนินการตงอเนื่องมาจากปีงสประมาณ พ.ศ. 2561)   

6. ผลผลิตของโครงการ 
6.1 หมูงส้านน ารงองมีแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพและได้มาตรฐาน จ านวน 170 หมูงส้าน  
6.2 อ าเภอทั้ง 17 แหงง มีแนนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉสัสทสทวนปี 256๒ ที่ได้มาตรฐาน

ตามแสสท่ีกรมการปกครองก าหนด และได้แนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพและได้มาตรฐาน จ านวน 170 หมูงส้าน 
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7. ผลลัพธ์ของโครงการ 
7.1 ประชาชนนนพ้ืนที่หมูงส้านเป้าหมาย จ านวน 170 หมูงส้าน มีความเข้มแข็งและมีสงวนรงวม นนการ

จัดการตนเองโดยนงานกระสวนการการจัดท าแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพ  
7.2 ประชาชนนนพื้นท่ี จ านวน 34 ต าสล ไมงน้อยกวงา 76,500 คน มีคนณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์            
สอดคล้องประเด็นยนทธศาสตร์จังหวัดสนรินทร์ ยนทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดัสคนณภาพชีวิตของประชาชน  

กลยนทธ์ที่ 4.2 สงงเสริมนห้ภาคประชาชนและกลนงมองค์กรมีความเข้มแข็ง 
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงาน 

ที่ท าการปกครองจังหวัดสนรินทร์  
11. แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

11.1  แนนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ส าคัญ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ธันวาคม 
2561 

มกราคม 
2562 

กนมภาพันธ์ – 
มิถนนายน 2562 

๑. ประชนมเชิงปฏิสัติการเจ้าหน้าที่โครงการฯและทีมวิทยากร
ระดัสจังหวัด  

       - 
 

2. อสรมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสอ าเภอ           
3. ประชนมเชิงปฏิสัติการเพ่ือนนการทอดสทเรียนและสูรณาการ
นนการจัดท าแนนพัฒนา ระดัสตงางๆ 

       - 
 

4. กิจกรรมการลงพ้ืนที่ต าสลเพ่ือประชนมเชิงปฏิสัติการจัดเวที
สร้างความเข้านจแนวทางการขัสเคลื่อนแนนพัฒนาหมูงส้าน ต าสล 
ไปสูงการจัดการตนเองอยงางยั่งยืน 

       - 
 

 
11.2  แนนการนช้จงายเงิน 

กิจกรรมที่ส าคัญ 
 ระยะเวลาที่เสิกจงายเงิน  
ธันวาคม 
 2561 

มกราคม 
2562 

เมษายน - 
กรกฎาคม 2562 

๑. ประชนมเชิงปฏิสัติการเจ้าหน้าที่โครงการฯและทีมวิทยากร
ระดัสจังหวัด  

     -       -  

2. อสรมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสอ าเภอ      -       -  
3. ประชนมเชิงปฏิสัติการเพ่ือนนการถอดสทเรียนและสูรณาการ
นนการจัดท าแนนพัฒนา ระดัสตงางๆ 

 
    - 

      -  

4. กิจกรรมการลงพ้ืนที่ต าสลเพ่ือประชนมเชิงปฏิสัติการจัดเวที
สร้างความเข้านจแนวทางการขัสเคลื่อนแนนพัฒนาหมูงส้าน 
ต าสล ไปสูงการจัดการตนเองอยงางยั่งยืน 
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12. รายละเอียดโครงการอ่ืนๆ 
12.1 ความพร้อมของโครงการ    
 -พร้อมด าเนินการได้ทันที  
12.2 วิธีด าเนินการ            

  (๑) สร้างหลักสูตร/อสรมชนดปฏิสัติการอ าเภอ/หมูงส้าน 
  (2) ด าเนินการประชนม/อสรมเชิงปฏิสัติการฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพหมูงส้าน/ชนมชน นนการจัดท า

แนนพัฒนาหมูงส้าน/ชนมชน ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
12.3 สถานที่ด าเนินโครงการ            

  (1) โรงแรมนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (2) โรงแรมทองธารินทร์ ต.นนเมือง อ.เมืองสนรินทร์ จ.สนรินทร์ 
  (3) หอประชนมอ าเภอ ทั้ง 17 แหงง 
๑๒.๔ ระยะเวลาด าเนินโครงการ            

  ธันวาคม ๒๕61 – มิถนนายน ๒๕62 
๑๒.๕ นู้รัสนิดชอสโครงการ              

  ที่ท าการปกครองจังหวัดสนรินทร์ (กลนงมงานปกครอง) 
 

13. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืนๆ           
การสริหารจัดการเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือนห้เกิดความยั่งยืนของโครงการนห้อ าเภอประชนม

คณะกรรมการหมูงส้าน นู้น าชนมชนและนู้เกี่ยวข้อง น าข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานแนนพัฒนาหมูงส้าน มาพิจารณา
ถอดสทเรียนสูงการพัฒนาการจัดท าแนนพัฒนาหมูงส้าน/ชนมชน นห้มีความสมสูรณ์ สอดคล้องกัสปัญหาความต้องการ
ของหมูงส้าน และทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ อยงางยั่งยืนนนปีตงอไป  

14. ผู้เสนอโครงการ 
- เสนอโครงการชนมชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด

ร้อยสาทถ้วน)    
       ลงชื่อ         
       (นายศิริพันธ์  ขนงมด้วง)        
                                       ปลัดจังหวัดสนรินทร์                      
15. ผู้เห็นชอบโครงการ  

- เห็นชอสโครงการชนมชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยสาทถ้วน) 
    ลงชื่อ 
     (นายพรพจน์ สัณฑิตยานนรักษ์) 
     รองนู้วงาราชการจังหวัดสนรินทร์ 
16. ผู้อนุมัติโครงการ  

- อนนมัติโครงการชนมชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยสาทถ้วน)  
    ลงชื่อ 
     (นายประภัสสร์ มาลากาญจน์) 
       นู้วงาราชการจังหวัดสนรินทร์ 
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ที ่ อ าเภอ ต าบลเป้าหมาย 
จ านวนหมู่บ้าน 

(หมู่) 
ครัวเรือนอยู่จริง  
จปฐ.๖๑ (หลัง) 

ประชากรอยู่จริง 
จปฐ.๖๑ (คน) 

๑ เมืองสุรินทร์ - สลักได 
- ตาอ็อง 
- ตระแสง 

๑๖ 
๑๖ 
๑๒ 

๒,๔๐๕ 
๒,๒๙๐ 
๑,๖๑๐ 

๗,๑๑๒ 
๗,๘๖๔ 
๕,๔๘๕ 

๒ ชุมพลบุรี - เมืองบัว 
- ศรีณรงค์ 

๑๖ 
๑๓ 

๑,๙๒๕ 
๑,๕๖๑ 

๗,๓๐๐ 
๖,๓๗๙ 

๓ ท่าตูม - เมืองแก 
- โพนครก 

๑๙ 
๑๖ 

๑,๙๐๒ 
๑,๘๕๓ 

๗,๓๐๓ 
๕,๗๔๙ 

๔ จอมพระ - เป็นสุข 
- เมืองลีง 

๑๐ 
๑๘ 

๑,๐๘๗ 
๑,๙๗๕ 

๓,๒๙๑ 
๗,๐๐๔ 

๕ ปราสาท - โคกยาง 
- ปราสาททนง 

๑๘ 
๑๑ 

๒,๖๖๔ 
๑,๒๖๖ 

๙,๔๓๖ 
๔,๕๕๘ 

๖ กาบเชิง - ด่าน 
- โคกตะเคียน 

๑๘ 
๑๔ 

๒,๔๐๐ 
๒,๐๙๖ 

๗,๕๕๘ 
๖,๙๓๐ 

๗ รัตนบุรี - ทับใหญ ่
- ไผ่ 

๑๐ 
๑๔ 

๑,๑๙๒ 
๑,๗๔๔ 

๔,๔๓๒ 
๕,๓๑๐ 

๘ สนม - สนม 
- หัวงัว 

๑๒ 
๘ 

๑,๖๐๙ 
๗๓๓ 

๕,๗๒๗ 
๒,๙๕๙ 

๙ ศีขรภูม ิ - กุดหวาย 
- ช่างปี่ 

๑๔ 
๑๔ 

๑,๔๕๔ 
๒,๐๘๗ 

๕,๔๒๙ 
๗,๖๐๕ 

๑๐ สังขะ - บ้านจารย์ 
- กระเทียม 

๑๓ 
๒๑ 

๑,๕๖๙ 
๒,๗๗๔ 

๕,๓๑๒ 
๙,๙๘๓ 

๑๑ ล าดวน - อู่โลก 
- ตระเปียงเตีย 

๑๑ 
๑๐ 

๑,๐๙๕ 
๑,๑๐๕ 

๓,๕๓๕ 
๔,๑๓๒ 

๑๒ ส าโรงทาบ - ส าโรงทาบ 
- เกาะแก้ว 

๑๓ 
๑๑ 

๑,๒๘๔ 
๙๒๐ 

๔,๓๒๖ 
๓,๐๖๒ 

๑๓ บัวเชด - อาโพน 
- จรัส 

๑๑ 
๑๒ 

๑,๓๓๔ 
๑,๒๑๗ 

๔,๒๒๘ 
๔,๐๓๑ 

๑๔ พนมดงรัก - โคกกลาง ๑๑ ๑,๔๒๒ ๔,๑๙๖ 
๑๕ ศรีณรงค์ - ตรวจ 

- หนองแวง 
๑๕ 
๑๑ 

๑,๙๘๔ 
๑,๐๑๙ 

๘,๐๑๒ 
๔,๐๐๙ 

๑๖ เขวาสินรินทร์ - บึง 
- ปราสาททอง 

๑๑ 
๑๓ 

๙๙๓ 
๑,๓๒๓ 

๓,๕๘๙ 
๔,๖๔๑ 

๑๗ โนนนารายณ์ - โนน 
- ระเวียง 

๑๕ 
๑๓ 

๑,๑๓๗ 
๑,๔๘๓ 

๓,๘๙๒ 
๕,๑๘๔ 

 รวม ๓๔ ต าบล ๔๖๐ ๕๔,๕๑๒ ๑๘๙,๕๖๓ 
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แหล่งงบประมาณ 
 

แหล่งของงบประมาณและระยะเวลาในการท าค าของบประมาณในการพัฒนาต่างๆ 

แหล่งของงบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. งสประมาณปกติประจ าปี 
    (Function) 

มีนาคม–กรกฎาคม ทนกปี 
โดยก าหนดลงวงหน้า 2 ปี 

กระทรวง/กรม/สงวนราชการ 
นนระดัสจังหวัด สงวนกลาง และสงวนภูมิภาค 

2. งสกลนงมจังหวัด มีนาคม–กรกฎาคม ทนกปี 
โดยก าหนดลงวงหน้า 2 ปี 

ส านักงานจังหวัด เป็นหนงวยงานเลขานนการ  
นนการรวสรวม 

3. งสจังหวัด มีนาคม – กรกฎาคม ทนกปี 
โดยก าหนดลงวงหน้า 2 ปี 

ส านักงานจังหวัด เป็นหนงวยงานเลขานนการ
นนการรวสรวม 

4. งสประมาณนนอ านาจของ           
รองนายกรัฐมนตรี 

งสประมาณประจ าปี 
นู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานจังหวัดประสานนนพ้ืนที่) 

5. งสประมาณนนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ของกระทรวงมหาดไทย 

งสประมาณประจ าปี 
ส านักงานจังหวัด 

6. งสประมาณเฉพาะกิจของ
หนงวยงานระดัสกรม 

งสประมาณประจ าปี 
สงวนราชการประจ าจังหวัด ทั้งสงวนกลาง 
และสงวนภูมิภาค 

7. งสประมาณของ อปท.   
    7.1 งสประมาณปกติ 

มิถนนายน–สิงหาคม ทนกปี 
โดยตั้งปีตงอปี 

ส านักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น 
นั้น ๆ 

    7.2 งสประมาณอนดหนนน
เฉพาะกิจจาก สถ. 

ตนลาคม–กันยายน 
ปีตงอปี 

ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

    7.3 งสประมาณที่เกิน
ศักยภาพของ อปท. ที่
ขอรัสจาก อสจ. 

ตนลาคม–กันยายน 
ปีตงอปี 

ส านักปลัดองค์การสริหารสงวนจังหวัด 
(คณะกรรมการประสานแนน) 

    7.4 งสประมาณจากเงินสะสม
ของ อปท. 

ตนลาคม–กันยายน 
ปีตงอปี 

ส านักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น 
นั้น ๆ 

    7.5 งสประมาณเงินกู้จาก
สถาสันการเงินตงาง ๆ  

(เฉพาะเทศสาลและอสจ. เทงานั้น) 

การสูรณาการแนน  
ทนกปี 

ส านักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น 
นั้น ๆ 

8. งสประมาณจากกองทนนตงาง ๆ  
    8.1 กองทนนสงงเสริมสนขภาพ 

(สสส.) 

การสูรณาการแนน  
ทนกปี 

สาธารณสนขจังหวัด 

    8.2 กองทนนสิ่งแวดล้อม การสูรณาการแนน  
ทนกปี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    8.3 กองทนนพลังงาน 
ฯลฯ 

การสูรณาการแนน  
ทนกปี 

ส านักงานพลังงานจังหวัด 

9. งสประมาณตามนโยสายของ              
รัฐสาล 

การสูรณาการแนน  
ทนกปี 

ก าหนดตามภารกิจของเป้าหมายตาม
นโยสาย 
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ขั้นตอนในการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
 

เป้าหมาย  

1. เพ่ือนห้ชนมชนเกิดส านึกนนการพ่ึงตนเองและมีความสามารถนนการจัดการตนเองนนการพัฒนาหมูงส้านของ
ตนเอง  

2. เพ่ือนห้เกิดการจัดทัพ จัดทีมที่เหมาะสมนนการพัฒนาหมูงส้านนนด้านตงางๆ  
3. เพ่ือนห้เกิดกระสวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนนการท างานของนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้าน

ของแตงละหมูงส้าน  
4. เพ่ือนห้เกิดกระสวนการมีสงวนรงวมของนู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายตงางๆ  (รวมทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน) ได้รัสการ

คลี่คลายและพัฒนานห้ดีขึ้น  
 

ขั้นตอนในการขับเคลื่อน  

1. สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนนงานรงวมกัส “นายก ปลัด” นนการหนนนเสริมนห้นู้นหญงส้านและคณะกรรมการ
หมูงส้านมีความสามารถนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเองนนด้านตงางๆ  

ชนดค าถามนนการชวนคนยชวนคิด  

(1) ทงานนายก และทงานปลัด มีความคาดหวังอะไรส้างกัสนู้นหญงส้านและกรรมการของหมูงส้านแตงละทงาน  
(2) นลงานของนู้นหญงส้านทงานไหนส้าง  

2.1 ที่มีนลงานเดงน เดงนนนเรื่องอะไร สร้างนลงานเดงนได้เพราะอะไร  
2.2 ที่ไมงมีนลงาน ที่ไมงมีนลงานเป็นเพราะอะไร  
2.๓ ถ้าจะนห้มีนลงาน ควรจะต้องได้รัสการสนัสสนนนนนเรื่องอะไรส้าง  

(3) นลงานของกรรมการหมูงส้านทงานไหนส้าง  
3.1 ที่มีนลงานเดงน เดงนนนเรื่องอะไร สร้างนลงานเดงนได้เพราะอะไร  
3.2 ที่ไมงมีนลงาน ที่ไมงมีนลงานเป็นเพราะอะไร  
3.3 ถ้าจะนห้มีนลงาน ควรจะต้องได้รัสการสนัสสนนนนนเรื่องอะไรส้าง  

(4) ถ้านู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้านมีความสามารถนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเอง  จะเป็น
ประโยชน์อะไรส้างกัส อปท. 

  

2. สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนนงาน รงวมกัส “เจ้าหน้าที่ อปท.” นนการท าหน้าที่เป็น “คนณอานวย” นนการ
สนัสสนนนนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้านนห้มีความสามารถนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเองนนด้านตงางๆ  

ชนดค าถามนนการชวนคนยชวนคิด  

(1) เจ้าหน้าที่มีความคาดหวังอะไรส้าง กัสนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้านของแตงละหมูงส้าน  
(2) การที่นู้นหญงส้าน  

2.1 มีนลงานเดงน เดงนเรื่องอะไร ท างานเดงนได้เพราะอะไร  
2.2 ไมงมีนลงานเดงน เป็นเพราะอะไร  

(3) การที่กรรมการหมูงส้าน  
3.1 มีนลงานเดงน เดงนเรื่องอะไร ท างานเดงนได้เพราะอะไร  
3.2 ไมงมีนลงานเดงน เป็นเพราะอะไร  
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(4) ถ้านู้นหญงส้านและกรรมการหมูงส้านมีนลงานเดงนนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเอง  จะเป็นประโยชน์กัส
เจ้าหน้าที่อยงางไรส้าง  

 
3. แสงงสทสาทเจ้าหน้าที่นนการเป็นคนณอ านวย (พ่ีเลี้ยง) ของแตงละหมูงส้าน  
 
4. นห้เจ้าหน้าที่ศึกษา “ข้อมูลพื้นฐานของแตงละหมูงส้าน”  

(1) ข้อมูลเกี่ยวกัสนู้นหญงส้าน และคณะกรรมการหมูงส้าน ประวัติ นลงาน  
(2) “ทนกข”์ และ “ทนน” นนหมูงส้าน  

“ทนกข”์ คือ ปัญหา สาเหตน  
“ทนน” คือ สิ่งดีๆ ที่มีอยูงนนหมูงส้าน  

(3) แนนพัฒนาของหมูงส้าน  
(4) นลการพัฒนาหมูงส้านที่นงานมา เป็นอยงางไรส้าง  
 

5. นห้นายก/ปลัด/เจ้าหน้าที่ สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนนงานรงวมกัส “นู้นหญงส้าน” ของแตงละหมูงส้านนนการ 
หนนนเสริมนห้กรรมการหมูงส้านมีความสามารถนนการสร้างนลงานนนการพัฒนาหมูงส้าน ตามสทสาทหน้าที่ที่ตัวเอง
ด ารงอยูง  

ชนดค าถามนนการชวนคนยชวนคิด (ตามเอกสารแนส) 
 

6. นห้เจ้าหน้าที่กัสนู้นหญงส้านสร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนนงานการพัฒนาหมูงส้านรงวมกัส “คณะกรรมการ
หมูงส้าน”  

7. นห้เจ้าหน้าที ่นู้นหญงส้านและกรรมการหมูงส้าน น าเสนอโครงการเพื่อขอรัสการสนัสสนนน งสประมาณจาก อปท.  

8. นห้เจ้าหน้าที่และนู้นหญงส้านจัดเวทีถอดสทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นลการด าเนินงานของ นู้นหญงส้านและ
กรรมการหมูงส้านแตงละทงาน เดือนละ 1 ครั้ง  

9. นห้นายก ปลัด เจ้าหน้าที่ จัดเวทีถอดสทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นลการด าเนินงานของ นู้นหญงส้านและ
คณะกรรมการหมูงส้านข้ามหมูงส้าน 3 เดือนครั้ง  

10. นห้นายก ปลัด เจ้าหน้าที่ จัดเวทีถอดสทเรียน น าเสนอนลงานประจ าปี และเสนอนลงานนหมง ของแตงละหมูงส้าน 
ปีละครั้ง  
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บทเรียนการขบัเคลื่อนธรรมนูญต าบล 
เพื่อการจัดการตนเองจังหวัดสุรินทร ์

 
 

 ว่าด้วย “ชุมชนจัดการตนเอง” 

“การจัดการตนเอง” เป็นเรื่องของเราเองล้วนๆ เป็นกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารพัดสารพันของท้องถิ่น ที่มีรูปธรรมยืนยันได้ว่า อ านาจในการจัดการตนเองนี้
สามารถตอบสนองต่อชีวิต ต่อชุมชน ท าได้จริงและแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างเห็นผล 

 การจัดการตนเองต้องมีเครื่องมืออะไร? 

แผนชุมชนพ่ึงตนเอง แผนแม่บทชุมชน แผนชีวิตสาธารณะ การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตท้องถิ่น การจัดการกองทุน
สวัสดิการ สภาองค์กรชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม มีความ
หลากหลายของกระบวนการท างาน เทคนิควิธีการ รวมทั้งการพัฒนากลไกต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและเงื่อนไข
ปัจจัยแวดล้อม “ธรรมนูญประชาชน” “ธรรมนูญชุมชน” เป็นอ านาจในการจัดการตนเองของชุมชนอีกแบบหนึ่ง  ที่
ประชาชนจะแสดงสิทธิในการจัดการพ้ืนที่ของตนเอง โดยใช้ธรรมนูญเป็นหลักฐานยืนยันและแสดงสถานะของตนเอง  
และเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง 

 ว่าด้วย “ธรรมนูญ” คืออะไร ? 

“ธรรมนูญ” เป็นปฏิบัติการของสิทธิและอ านาจของชุมชนโดยตรง เป็นกระบวนการ “ธรรมนูญ
ประชาชน” สะท้อนการเข้าถึงสิทธิอ านาจ ประชาธิปไตยของชุมชนท้องถิ่น ที่มิได้มองรัฐเป็นศูนย์กลาง แต่มองชุมชน
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งแต่ละแห่งมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ องค์ความรู้ภูมิปัญญา มีระบบนิเวศ ที่
แตกต่างหลากหลาย กระบวนการลุกขึ้นมาสร้างกติกา ข้อตกลงในการจัดความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน โดย
ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด เรียกว่า “ธรรมนูญ” 

“ธรรมนูญประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงรูปเล่ม แต่เป็นเรื่องของ จิตส านึกของคนในพื้นที่ และการน าไปใช้” 

 ธรรมนูญมีกี่รูปแบบ ? 

อาจกล่าวได้ว่า ธรรมนูญของประชาชนมีหลายรูปแบบ อาจเป็นธรรมนูญระดับประเด็น ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับต าบล ธรรมนูญระดับชุมชน  ธรรมนูญระดับต าบล ธรรมนูญระดับภูมินิเวศ ธรรมนูญระดับจังหวัด   เช่น  
ธรรมนูญภาคประชาชนคนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ เป็น “จังหวัดจัดการตนเอง” เพ่ือขับเคลื่อน ขยายผล 
ด้วยมุ่งหวังว่ากลไกจังหวัดจัดการตนเองจะก่อให้เกิดการท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการทุกประเด็น
ทุกต้นทุน ทุกศักยภาพในจังหวัด เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหลักคือ การจัดการตนเองตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัด  
โดยประชาชนในจังหวัดสามารถก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การท างานของจังหวัดอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการ
จัดการให้เกิดการกระจายอ านาจและสิทธิในการจัดการจังหวัดของตนเอง 

 ธรรมนูญสุขภาพ  คืออะไร 

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ให้จัดท า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งได้ประกาศ
ตามราชกิจจานุเบกษา และมีการทบทวนทุกปี   



๑๓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ในการท างานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เครื่องมือ หรือกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด าเนินการ มีทั้งสมัชชาสุขภาพ 
ธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบสุขภาพ และเรื่องสิทธิสุขภาพ เรื่องธรรมนูญสุขภาพ เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่
ประชาชนสามารถน ามาขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชน หรือท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นเชิงประเด็นหรือ
พ้ืนที่ก็ได ้

 ปัจจัยที่ส่งเสรมิให้เกิดการเขียนธรรมนูญ 

๑) ปัญหาในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนทั้งชุมชนหรืออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงด้วย
มีการแก้ไขปัญหาต่างๆมาแล้ว จนในที่สุดต้องมาก าหนดข้อตกลงการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชน 

๒) ความพร้อมของคนในชุมชน เป็นต้นทุนที่มีการท างานกันมานาน เกิดการยกระดับการท างานพัฒนา
ไปสู่ชุมชนจัดการตนเอง 

“เป้าหมายของการท าธรรมนูญ คือ ต้องการให้ชุมชนเกิดความอยู่ดีมีสุข” 

 ธรรมนูญ...ให้อะไร 

๑) “สร้างคน ได้พลเมือง” กระบวนการในการขับเคลื่อนธรรมนูญ ใช่เพียงจะได้ผลลัพธ์เป็นธรรมนูญ แต่
กระบวนการตั้งแต่การก่อเกิดยังพัฒนาสร้างพลเมืองด้วย ให้คนมีความตื่นตัว มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพลัง
อ านาจของตนเองและมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) “จับต้อง กินได้” เราสามารถจับต้อง รับรู้ถึงการมีอยู่ของอ านาจของเรา อันเป็นอ านาจของ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้แก่ประชาชนได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เพียงการเลือกตั้ง 

๓) “แก้ปัญหาได้” เป็นเครื่องมือในการจัดการตนเองในระดับพ้ืนที่ได้ เกิดจากการมาร่วมหาทางออก
ร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน 

๔) “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อคนในชุมชนมีส านึกร่วมกัน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนร่วมกัน สังคมก็จะเป็นสังคมของการมีส่วนร่วม สังคมของการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

“ธรรมนูญสุขภาพต าบล หรือ ธรรมนูญต าบล” เป็นธรรมนูญที่ก่อร่าง สร้างฝัน อนาคตตนเอง ไม่ใช่
กฎหมายที่จะไปบังคับใคร แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัญญากับตัวเองว่าจะปฏิบัติตาม เหมือนศีลที่ทุกคนยึดถือ “ธรรมนูญ
สุขภาพต าบล” จึงเป็นทั้ง “กติการ่วม” “ข้อตกลงร่วม” “ภาพฝันร่วม” “กฎร่วม” “เป้าหมายร่วม” และ”ศีลร่วม” ที่
เกิดขึ้นจากคนในต าบล มาร่วมกันคิด ก าหนด ท า และรับประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ ปัญญา
และสังคม 

 
(คัดบางส่วนจาก เอกสาร “ธรรมนูญประชาชนเพื่อการจดัการตนเอง” “ธรรมนูญท ามือ” 

จากพ้ืนท่ีต าบลถึงสรุินทร์อยู่ดมีีสุข “โนวเจีย เมียนเซาะ” โดย ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์) 
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(จาก powerpoint ของ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) 
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 แนวทางการก าหนดแผนงาน/กิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญต าบล................ 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผลลัพธ์/ผลผลิต 
๑. ก่อการ (คณะผู้ก่อการ) 
๑.๑  ค้นหานู้มี
สงวนได้เสีย  กงอรูป
เป็นคณะท างาน 

๑. ประชนมแกนน านนต าสล 
๒. สร้างความเข้านจรงวมกันถึง
สถานการณ์ปัญหา และความจ าเป็น
ที่จะมีธรรมนูญต าสล 

๑. มีคณะท างาน จ านวน.........คน 
๒. คณะท างานมีความเข้านจนนสถานการณ์
ปัญหารงวมกัน  และเห็นความส าคัญนนการมี
ธรรมนูญต าสล 
 

๑.๒  ประชนม
คณะท างาน   
จ านวน.........ครั้ง  
 

ครั้งที่ ๑ เพ่ือวางแนนการท างาน  
ครั้งที่ ๒ เพ่ือยกรงางธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๓ เพ่ือตรวจทานรงาง  และ
วางแนนเตรียมการรัสฟังความ
คิดเห็น 
ครั้งที่ ๔ ประชนมสรนปนลการรัสฟัง
ความคิดเห็น 
ครั้งที่ ๕ ประชนมเตรียมการ
ประกาศนช้ธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๖ ประชนมติดตามนล 

จ านวนนู้เข้ารงวมประชนมแตงละครั้ง...............
คน 
ครั้งที่ ๑ มีแนนการด าเนินงาน  คณะท างาน
รู้สทสาทหน้าที่นนการขัสเคลื่อนธรรมนูญ
สนขภาพ 
ครั้งที่ ๒ คณะท างานท าความเข้านจ รงางเค้า
โครงที่จะจัดท าธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๓ มีรงางธรรมนูญ  มีแนนการรัสฟัง
ความคิดเห็น 
ครั้งที่ ๔ สรนปนลการรัสฟังความคิดเห็น  
ปรัสปรนงรงาง   
ครั้งที่ ๕ มีการเตรียมการ แสงงสทสาท
ภาระหน้าที่เพ่ือเตรียมประกาศนช้ธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๖  ติดตามนลการประกาศนช้ธรรมนูญ 
 

๒. สร้างการรับรู้ความเชื่อ 
๒.๑  จัดประชนม
ชี้แจงนนชนมชน 
(แตงละพ้ืนที่อาจจัด
ประชนมหลายครั้ง) 

๑. จัดประชนมก่ีครั้ง................ครั้ง 
๒. ท าความเข้านจถึงที่มาที่ไป  
วิเคราะห์สถานการณ์นนชนมชน ที่มี
ความส าคัญและความจ าเป็นนนการ
จัดท าธรรมนูญของชนมชน 
๓. อาจหาอาสาสมัครเพ่ิมเติมเพ่ือยก
รงาง  

๑. จ านวนนู้เข้ารงวมประชนม........คน 
๒. นู้เข้ารงวมประชนมมีสงวนรงวมแสดงความ
คิดเห็น นห้ข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนนนชนมชน 
๓. นู้เข้ารงวมเห็นความส าคัญของการมี
ธรรมนูญต าสล (อาจเฉพาะประเด็น หรือ
รวมหลายประเด็น) 
๔. มีอาสาสมัครเพ่ิมเติมนนการยกรงาง 
 

๓. กระบวนการยกร่าง 
๓.๑ การจัด
ประชนมนู้เกี่ยวข้อง
นนการยกรงาง 

๑. ประชนมเพ่ือจัดท ารายละเอียด 
เค้าโครงธรรมนูญ  
๒. จัดท ารายละเอียด 
๓. ตรวจรงาง ปรัสปรนงแก้ไขรงวมกัน 
 

๑. ได้รงางธรรมนูญต าสล 
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผลลัพธ์/ผลผลิต 
๔. รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและสร้างการยอมรับร่วมกัน 
๔.๑ เวทีรัสฟัง
ความคิดเห็นรงาง
ธรรมนูญต าสล 

๑. จัดประชนมก่ีครั้ง.................ครั้ง 
๒. น าเสนอรงาง 
๓. รัสฟังความคิดเห็น 
๔. คณะท างานน าไปปรัสปรนง 

๑. จ านวนนู้เข้ารงวมประชนมแตงละครั้ง............
คน 
๒. ได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชนมเพ่ือน าไป
ปรัสปรนง 
๓. ที่ประชนมเห็นชอสตงอรงางธรรมนูญ 
 

๕. ประกาศใช้ 
๕.๑ เวทีต าสล
ประกาศนช้
ธรรมนูญ 

๑. จัดเวทีเพ่ือประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
สาธารณะ ประกาศนช้ธรรมนูญ 
๒. จัดแสดงนิทรรศการความเป็นไป
เป็นมา นนการท าธรรมนูญของต าสล 
๓. เชิญหนงวยงานตงางๆเข้ารงวมเพื่อ
รัสรู้รัสทราสรงวมกัน 
๔. ประกาศนช้ธรรมนูญต าสล 
 

๑. จ านวนนู้เข้ารงวม................คน 
๒. ธรรมนูญต าสลได้ประกาศนช้ 
๓. ประชาชนนนพื้นท่ี  ภาคีเครือขงาย 
หนงวยงานที่เกี่ยวข้องรัสรู้ รัสทราส 

๖. แปลงไปสู่การปฏิบัติ 
๖.๑ ติดตามการนช้
ธรรมนูญ 

ประชนมติดตามนลทนก..........เดอืน คณะท างานและประชาชนนนพื้นท่ีรัสทราส
ถึงนลการนช้ธรรมนูญ  เห็นข้อดี  และ
ข้อเสนอที่ควรปรัสปรนง 
 

๗. ประเมินทบทวน 
๗.๑ ประชนม
ประเมินทสทวน 
การนช้ธรรมนูญ 

ประชนมทสทวน การนช้ธรรมนูญ เมื่อ
ประกาศนช้มาได้.................เดอืน 

๑. มีสทเรียน และข้อเสนอนนการปรัสปรนง
ธรรมนูญ(ถ้ามี) 
๒. ทราสถึงนลกระทสที่เกิดขึ้นจากการ
ประกาศนช้ธรรมนูญ 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศรอบด้าน ละเอียด มีอ้างอิงจะดีมาก 
 

 
 

๒) ใช้ข้อค าถามเปิดประเด็นปัญหาให้ครอบคลุม 
 - คณะท างานด้านต่างๆ ของ กม. 
  ๑) การบริหารจัดการชุมชน  ๒) การปกครองความสงบเรียบร้อย 
  ๓) เศรษฐกิจ    ๔) สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
  ๕) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ๖) ด้านอ่ืนๆ ที่หมู่บ้านสนใจ 

 - ชีวิตประจ าวัน & ปัจจัยการด ารงชีวิต 
  ๑) อาหารการกิน  ๒) การพักผ่อน  ๓) ความปลอดภัย 
  ๔) การประกอบอาชีพ ๕) รายได้ – ค่าใช้จ่าย ๖) เหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
  ๗) การศึกษา  ๘) การจัดงาน  ๙) การจัดประเพณี 

 - วงจรชีวิต 
  ๑) การให้ก าเนิด  ๒) การเจริญเติบโต ๓) การศึกษา 
  ๔) เด็กและเยาวชน ๕) การประกอบอาชีพ ๖) เกณฑ์ทหาร บวช แต่งงาน 
  ๗) ความอบอุ่นครอบครัว ๘) การเจ็บป่วย  ๙) ภัยพิบัต ิ
  ๑๐) ความเสี่ยงในชีวิต ๑๑) ผู้สูงอายุ–ด้อยโอกาส   ๑๒) การเสียชีวิต  

๓) กฎการระดมสมอง 

เน้นปริมาณ – งดวิจารณ์ – เปิดรับความแปลกใหม่ – ใส่ใจพัฒนาความคิด 
 

วิเคราะห์
ข้อมูล

จปฐ. 

กชช๒ค

ทุนชุมชน

แผนที่
ภูมิศาสตร์

ข้อเสนอจากเวที
ประชาคม

ข้อมูลด้าน
สุขภาพ

ค าบ่นคน
ในหมู่บ้าน



๑๘ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

๔) วิเคราะห์หมู่บ้าน  

 
 
 
๒. สังเคราะห์ปัญหา/การวิเคราะห์ปัญหา 
 

 
 บางอย่างเป็นความต้องการ ต้องค้นหาว่ามาจากปัญหาใด 

 ปัญหาท่ีสืบเนื่อง อาจรวมเป็นปัญหาเดียว 

 สิ่งดีในหมู่บ้านท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา อาจดึงมาเป็นปัญหา 
 
 

สิ่งดี
ในหมู่บ้าน

สิ่งไม่ดี
ในหมู่บ้าน

สถานการณ์ดี
นอกหมู่บ้าน

สถานการณ์ไม่ดี

นอกหมู่บ้าน

สิ่งไม่ดี
ในหมู่บ้าน

สังเคราะห์
(จัดกลุ่ม)

เรียงล าดับ

มาก > น้อย



๑๙ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา 

 
- ผลกระทบของปัญหา สามารถมองเห็นปัญหาที่เชื่อมโยงกัน 
- สามารถน าไปก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องได้ 

 

ตารางวิเคราะห์ปัญหา (เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข) 

ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 

๑) ปญัหา สาเหตุ ๑ ผลกระทบ ๑ แนวทาง ๑.๑ 

แนวทาง ๑.๒ 

สาเหตุ ๒ ผลกระทบ ๒ แนวทาง ๒.๑ 

แนวทาง ๒.๒ 

๒) ปัญหา    
 

   
 

๓) ปัญหา    
 

   
 

๔) ปัญหา    
 

   
 

 
 
  
 
 
 

สาเหตุ 
๑

• แนวทางแก้ไข ๑.๑
• แนวทางแก้ไข ๑.๒

สาเหตุ 
๒

• แนวทางแก้ไข ๒.๑
• แนวทางแก้ไข ๒.๒
• แนวทางแก้ไข ๒.๓

สาเหตุ 
๓

• แนวทางแก้ไข ๓.๑

ปัญหา 



๒๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

 

๓. ก าหนดอนาคตของหมู่บ้าน 
 

๑) ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ ศักยภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน จากตารางวิเคราะห์หมู่บ้าน 

๒) ร่วมกันก าหนด ความฝัน (วิสัยทัศน์) ในอีก ๔ ปีข้างหน้า ที่อยากให้หมู่บ้านเป็น 

๓) ร่วมกันก าหนด เส้นทางสู่ฝัน (ยุทธศาสตร์) ที่จะท าให้ฝันนั้นส าเร็จต้องท าเรื่องอะไรบ้าง 

๔) ร่วมกันน า “แนวทางแก้ไข” จากตารางวิเคราะห์ปัญหามาจัดกลุ่มตาม “เส้นทางสู่ฝัน” 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 

ความฝัน

เส้นทางสู่ฝัน ๑

เส้นทางสู่ฝัน ๒

เส้นทางสู่ฝัน ๓เส้นทางสู่ฝัน ๔

เส้นทางสู่ฝัน ๕

แนวทาง ๓

แนวทาง 
๒

แนวทาง 
๑

เส้นทางสู่ฝัน ๑ 



๒๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

๔. ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
 

๑) ร่วมกันน า “แนวทางแก้ไข” มาก าหนดเป็นแผนงานโครงการ โดยน า สิ่งดีในหมู่บ้าน (ศักยภาพ), 
สถานการณ์ดีนอกหมู่บ้าน (โอกาส) หรือ สถานการณ์ไม่ดีนอกหมู่บ้าน (อุปสรรค) หรือ ทุนชุมชน มา
พิจารณาร่วมด้วย 

๒) น า ส่ิงดีหรือทุนชุมชน มาเป็นปัจจัยการด าเนินโครงการ จะได้ แผนพึ่งตนเอง (ท าเอง) 
๓) การก าหนดโครงการ ให้ใช้ โอกาส หลีกเลี่ยงจาก อุปสรรค โครงการจะสามารถท าได้จริง 

๔) ใน ๑ แนวทางแก้ไข อาจมีมากกว่า ๑ แผนงาน/โครงการ 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ........ (เส้นทางสู่ฝัน ๑) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผู้รับผิดชอบ ประเภท 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

 
 
 

 

แนว
ทางแก้ไข

ทุน
ชุมชน

- โครงการ ๑

- โครงการ ๒

- โครงการ ๓



๒๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การน าไปใช้จริง 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

๑) เลือก แผนงาน/โครงการ จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน เฉพาะปีที่จะจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

๒) เลือก แผนงาน/โครงการ ที่ท าเอง หรือที่หมู่บ้านจะสามารถด าเนินการได้ 
๓) เลือก แผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่น 

๔) เลือก แผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการขอสนับสนุน และมีโอกาสได้งบประมาณ 

๕) ก าหนดในปฏิทินแผนปฏิบัติงาน แจ้งให้ประชาคมรับทราบ และติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ส่วนกลางหมู่บ้าน 

 
การจัดท าแบบติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการในแผนฯ 
 

๑) น า ตารางแผนงาน/โครงการ ของหมู่บ้าน มาจัดพิมพ์เป็นตารางแบบติดตามตรวจสอบฯ 

๒) ระบุรายละเอียด เมื่อแผนงาน/โครงการได้ด าเนินการแล้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...........................................................................................  

แผนพัฒนาหมู่บ้าน รายละเอียดการด าเนินการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วันที ่ กิจกรรม/สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 
(แหล่งงบ) 

หมายเหตุ 

๑ โครงการ ๑      
๒ โครงการ ๒      
๓ โครงการ ๓      
๔ โครงการ ๔      
๕ โครงการ ๕      

 
เทคนิคการท าให้แผนฯ มีชีวิต และได้รับการยอมรับจากประชาคม 
 

๑) จัดท า “ร่าง” แผนพัฒนาหมู่บ้านก่อน จากนั้นน าเข้าสู่ประชาคม เพื่อสร้างการรับรู้และรับรอง 

๒) ก่อนการประชาคมรับรองร่างฯ อาจแจกตารางแผนงาน/โครงการให้ทุกครัวเรือนไปพิจารณาล่วงหน้า 

๓) ก าหนด กติกา หมู่บ้านร่วมกันว่า จะด าเนินกิจกรรมโครงการเฉพาะที่ปรากฏในแผนฯ เท่านั้น 

๔) เมื่อมีการประชาคมท าแผนท้องถิ่น จะเลือกแผนงาน/โครงการในแผนเข้าสู่ประชาคมเท่านั้น 

๕) เมื่อมีโครงการรัฐหรืองบประมาณลงสู่หมู่บ้าน จะต้องพิจารณาโครงการจากแผนฯ เท่านั้น 

๖) จัดท า แผนปฏิบัติงานประจ าปี และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๗) เข้าร่วมเวทีบูรณาการแผนทุกระดับ 

๘) จัดเวทีประชาคมทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้แผนงาน/โครงการ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

๙) จัดท าแบบติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการสรุปผลการด าเนินงานรายปี 
๑๐) แผนพัฒนาหมู่บ้าน สามารถเพ่ิมเติม ปรับปรุง ระหว่างปีได้ แต่ต้องเห็นชอบจากประชาคมก่อน 

 
 
 



๒๓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

เทคนิคการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ สู่การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
 

๑) คัดเลือกเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่หมู่บ้านไม่สามารถด าเนินการเองได้เลย (ท าร่วม, ท าให้) 
๒) เป็นแผนงาน/โครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกับหมู่บ้านอื่น หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ีต้องใช้ความร่วมมือ 

๓) เป็นแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแนวทางของหน่วยงานองค์กรนั้น 

๔) เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว ส่งส าเนาแผนฯ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น เพื่อ
ทราบ เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

๕) ก่อนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละปี ควรขอเอกสารยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
ของ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ หรือท้องถิ่น มาประกอบ 

 
 
 
 
เอกสารประกอบการจัดเวทีกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.missurin.com 
ประกอบด้วย: ไฟล์น าเสนอ, เอกสารประกอบการอบรม, ใบงาน, แบบฟอร์มแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
 

 
๑. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนนนพ้ืนที่ต้องด าเนินการนห้ตรงกัสความเป็นจริงมาก
ที่สนดและนห้ระสนเฉพาะเจาะจง โดยสรนปเป็นประเด็นปัญหาหรือความต้องการ พร้อมระสนสาเหตนของปัญหาและความ
ต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการตอสสนองตงอความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ นห้จัดล าดัสความส าคัญของ
ปัญหา/ความต้องการด้วย  
ตัวอยงางประเด็นปัญหา/ความต้องการ  

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชงน ความต้องการถนนเข้าหมูงส้าน ความต้องการประปาหมูงส้าน เป็นต้น 
๒) ด้านการเกษตร เชงน การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ า ความต้องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชงน ความต้องการขนดลอกคูคลองเพ่ือแก้ปัญหาน้ าทงวม การจัดท า

แนวเขตป่าชนมชน การแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นต้น 
4) ด้านการสงงเสริมอาชีพและพัฒนาคนณภาพชีวิต เชงน  ปัญหาหนี้นอกระสส การฝึกอาชีพ การจัดหาตลาด

จ าหนงายสินค้า เป็นต้น 
5) ด้านสาธารณสนข เชงน การแก้ไขปัญหาโรคติดตงอนนพ้ืนที่ การสร้างความปลอดภัยนนการท างาน เป็นต้น  
6) ด้านความมั่นคง เชงน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของนู้คนนนหมูงส้าน 

ความเสี่ยงจารกภัยพิสัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
7) อ่ืนๆ  

 
สรุปปัญหา/ความต้องการเชิงพ้ืนที่ ต าบล................................ 

หมู่ที่ ปัญหา/ความต้องการ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

หมูง 1 
ส้าน..... 

   
   
   

หมูง ๒ 
ส้าน..... 

   
   
   

หมูง ๓ 
ส้าน..... 

   
   
   

หมูง ๔ 
ส้าน..... 

   
   
   

 
 



๒๕ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ต าบล 
 

เป็นการพิจารณาความสามารถของต าสลทั้งที่ปรากฏอยูงและที่ซงอนเร้นเพ่ือน ามานช้นห้เกิดประโยชน์อยงางมี
กระสวนการ โดยสามารถน าข้อมูลทั่วไปของต าสลนนสงวนที่ 1 มาเป็นข้อมูลนนการวิเคราะห์ ทั้งนี้ นห้วิเคราะห์และ
อธิสายถึงศักยภาพของพ้ืนทีต่ าสลอย่างน้อยใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ                                              5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านการเกษตร                                            6) ด้านความมั่นคง  
3) ด้านสังคม สาธารณสนข การศึกษา                       7) อ่ืนๆ 
4) ด้านอนตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน 

 

๓. การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาต าบล (Positioning) 
 

น าประเด็นศักยภาพของพ้ืนที่ต าสลที่วิเคราะห์ได้ มาเข้าสูงตารางวิเคราะห์ต าแหนงงการพัฒนา ดังนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ต าแหน่งการพัฒนาต าบล 

ประเด็นศักยภาพ 
การวิเคราะห์และการประเมิน ผลรวมคะแนนการ

วิเคราะห์และประเมิน 
(เต็ม ๒๕ คะแนน) 

ความส าคัญ 
(๕) 

ความเร่งด่วนใน
การด าเนินการ 

(๕) 

ความเป็นประโยชน์ 
(ผลกระทบ)ต่อพื้นที่ 

(๕) 

ความเป็นไปได้ 
 ในการพัฒนา 

(๕) 

ความสอดคล้องกับ
สภาพของจังหวัด 

(๕) 
๑......................................
........................................ 

      

๒......................................
........................................ 

      

๓......................................
........................................ 

      

๔......................................
........................................ 

      

๕......................................
........................................ 

      

........................................

........................................ 
      

........................................

........................................ 
      

 
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพ้ืนที่นนแตงละข้อจะต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรัส โดย 
    ค่าคะแนน ๒๑ - ๒๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success 

Factors) ของต าบล ต้องใชแ้ผนพัฒนาในการด าเนินงานเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเติบโตสู่อนาคต 
    คงาคะแนน ๑๖ - ๒๐ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นปัจจัยความส าเร็จ (Success Factors) ของต าสล ซึ่ง

สามารถนช้กลไกของต าสลที่มีอยูงนนการพัฒนาและด าเนินการได้ 
    คงาคะแนน ๑๑ - ๑๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นประเด็น (Factors) ของต าสล ซึ่งสามารถนช้เพียง

กลไกการขัสเคลื่อนงานโดยปกตินนต าสล นนการพัฒนาและด าเนินการได้ 
    คงาคะแนนน้อยกวงา ๑๐ หมายถึง ไมงมีนัยยะนนการพัฒนา 
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 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาต าบล (Positioning)  
ความหมายเชิงหน้าที่ 

    - เป็นเครื่องมือนนการก าหนดทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของต าสล 
- เพ่ือนห้ทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กัสศักยภาพและสมรรถนะของต าสล และสนองตงอความ

ต้องการของประชาชน แนนพัฒนาอ าเภอ นโยสาย/แนนพัฒนาจังหวัด และยนทธศาสตร์ระดัสชาติ 
ความหมายเชิงกระบวนการ 
- กระสวนการค้นหาและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ ( Image and Identity) เพ่ือก าหนดทิศทางการ

พัฒนาและวิสัยทัศน์ของต าสล 
- เป็นที่ยอมรัสของนู้คนที่เกี่ยวข้อง (ทนกภาคสงวนนนพ้ืนที่) 

วิธีการก าหนดต าแหน่งการพัฒนา 
1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ-สนคคล พ้ืนที่นกล้เคียง 
2) ค้นหาความมนงงมาดปรารถนา : อะไรที่นู้คนต้องการ/ไมงต้องการ 
3) วิเคราะห์ขีดความสามารถ : ตอสสนองยนทธศาสตร์ชาติและความมนงงมาดปรารถนา 
4) วิเคราะห์ความสามารถนนการแขงงขัน : ความแข็งแกรงง-จนดด้อย เปรียสเทียสกัสต าสลที่มีศักยภาพนกล้เคียงกัน 

ตัวอย่างการก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

“เป็นแหลงงทงองเที่ยววิถีชีวิตทางน้ าที่มีระสสมาตรฐานสากล” 

“การเป็นแหลงงเลี้ยงแพะ ครสวงจรนนจังหวัดเพ่ือแปรรูป และสงงออก” 
 

๔. วิเคราะห์ศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ต าบล (SWOT Analysis) 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

  S๑) ………………………………………………………………….. 
  S๒) ………………………………………………………………….. 
  S๓) ………………………………………………………………….. 

  W๑) ………………………………………………………………….. 
  W๒) ………………………………………………………………….. 
  W๓) ………………………………………………………………….. 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities: O) ภัยคุกคาม (Threats: T) 

  O๑) ………………………………………………………………….. 
  O๒) ………………………………………………………………….. 
  O๓) ………………………………………………………………….. 

  T๑) ………………………………………………………………….. 
  T๒) ………………………………………………………………….. 
  T๓) ………………………………………………………………….. 

 

เป็นแนวทางนนการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคนกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีนล
ตงอการพัฒนาด้านตงางๆ ของต าสล รวมทั้งการวิเคราะห์จนดองอน จนดแข็ง ของต าสล อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนน
พ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของต าสลนนปัจจนสัน โดยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือนนการ
วิเคราะห์ที่ประกอสด้วย การวิเคราะห์จนดแข็ง (Strength = S) การวิเคราะห์จนดองอน (Weakness = W) การวิเคราะห์
โอกาส (Opportunity = O) และการวิเคราะห์ปัญหาอนปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
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๕. วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของพื้นที่ต าบล (TOWS Matrix) 
 
 
                  
                     ปัจจัยภายใน 
 
 
 
   ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1…………………………………………… 
S2…………………………………………… 
S3…………………………………………… 
S4…………………………………………… 
S5…………………………………………… 
S๖...................................................  
S๗..................................................  
ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1…………………………………………… 
W2…………………………………………… 
W3…………………………………………… 
W4…………………………………………… 
W5…………………………………………… 
W6…………………………………………… 
W7…………………………………………… 
ฯลฯ 

โอกาส (Opportunities) 
 
O1……………….………………………… 
O2…………………………………………… 
O3…………………………………………… 
O4…………………………………………… 
O5…………………………………………… 
O6…………………………………………… 
O7…………………………………………… 
ฯลฯ 

SO : กลยนทธ์เชิงรนก 
(นช้ความเข้มแข็งจากภายนนแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 

WO : กลยนทธ์เชิงเชิงแก้ไข 
(ขจัดความองอนแอภายนนโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 

ภัยคุกคาม (Threat) 
 
T1……………….………………………… 
T2…………………………………………… 
T3…………………………………………… 
T4…………………………………………… 
T5…………………………………………… 
T6…………………………………………… 
T7…………………………………………… 
ฯลฯ 

ST : กลยนทธ์เชิงป้องกัน 
(นช้ความเข้มแข็งภายนนหลีกเลี่ยงสิ่ง
กีดขวางภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 

WT : กลยนทธ์เชิงรัส 
(ลดความองอนแอภายนนและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 
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๖. ก าหนดยุทธศาสตร์แผนชุมชนระดับต าบล ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

๖.1 วิสัยทัศน์ต าบล หมายถึง เป้าหมายการพัฒนา สถานภาพที่ต าสลต้องการจะเป็นหรือสรรลนถึงนนอนาคต 
อยงางชัดเจน สอดคล้องกัสโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอนปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของต าสล 

             เป้าหมายการพัฒนา เป็นการวางเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้เชิงรูปธรรม (วัดได้) นนระยะ 5 ปีของต าสล 
เพ่ือนห้สอดคล้องกัสการแนนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงงชาติ แนนพัฒนาจังหวัด และแนนพัฒนาอ าเภอ 

             ส าหรัสนนการปรัสปรนงแนนชนมชนระดัสต าสลครั้งนี้ เป็นแนนชงวงปี 2561-2565 ฉสัสทสทวน นนปี พ.ศ.
2562 ดังนั้น การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ จึงเป็นการวางเป้าหมายที่มนงงหวังนห้เกิดภายนน สิ้นปี 
2565 

๖.๒ เป้าหมายรวม (ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา) เป็นเครื่องมือที่จะชี้วงา สิ่งที่ต าสล
ด าเนินการนั้นได้สรรลนเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไมง 

๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นการพัฒนาต าบล) หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของต าสลที่สอดคล้องกัส
ประเด็นการพัฒนาส าคัญระดัสชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค จังหวัด อ าเภอ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา 
และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกัสนลที่ได้จากสทวิเคราะห์ 
             ประเด็นยนทธศาสตร์ นนที่นี้คือ ประเด็นที่จะต้องท า เพ่ือนห้สรรลนวิสัยทัศน์ต าสลข้างต้น  
      ค าแนะน า : นห้ต าสลน าประเด็นยนทธศาสตร์ของอ าเภอมาเป็นข้อมูลส าคัญนนการก าหนดประเด็นยนทธศาสตร์ของ
ต าสลนนแตงละข้อด้วย เพ่ือนห้ประเด็นยนทธศาสตร์ของอ าเภอ ถูกขัสเคลื่อนไปสูงพ้ืนที่ต าสลอยงางเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 

 ๖.๔ แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) คือ นนแตงละประเด็นยนทธศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาอยงางไร ที่ด าเนินการ
แล้วจะนาไปสูงการสรรลนวัตถนประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้นๆ  
 

 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑

• แนวทางการพัฒนา ๑.๑
• แนวทางการพัฒนา ๑.๒

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๒

• แนวทางการพัฒนา ๒.๑
• แนวทางการพัฒนา ๒.๒
• แนวทางการพัฒนา ๒.๓

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๓
• แนวทางการพัฒนา ๓.๑

วิสัยทัศน ์
ต าบล 
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๘. เทคนิคการบูรณาการแผนงาน/โครงการ สู่แผนชุมชนระดับต าบล 
 

๑) คัดเลือกโครงการจากทุกหมู่บ้าน เฉพาะประเภท ท าให้ หรือ ท าร่วม 

๒) ประกอบด้วย แผนฯ จากทุกหมู่บ้าน แผนงานหน่วยงาน/องค์กรในพื้นท่ี แผนท้องถิ่น 

๓) โครงการของหมู่บ้าน ๒ โครงการขึ้นไป ท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน รวมเป็นโครงการเดียว 

๔) โครงการของบางหมู่บ้าน ท่ีพบกลุ่มเป้าหมายหลายหมู่บ้าน ขยายโครงการครอบคลุมท้ังต าบล 

๕) โครงการของหมู่บ้านท่ีมีการเช่ือมโยงกับโครงการหมู่บ้านอ่ืน ก าหนดเป็นโครงการใหญ ่

๖) พิจารณาโครงการของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นท่ี ท่ีสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล 

๗) ก าหนดโครงการใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล โดยค านึงถึงทุนชุมชนในต าบล 

๘) ระบุแหล่งงบประมาณและความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาอ าเภอ 

๙) จัดท าบัญชีแผนงาน/โครงการ ท่ีต าบลจัดการเองไม่ได้ ต้องขอรับการสนับสนุน 
 
 



 

๓๐ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล ที่ ….  .................................................................................................................................... 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินการ 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
อ าเภอ 

หน่วย
ด าเนินการ พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ ......................................................... 
๑. โครงการ.................  xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

๒. โครงการ.................  xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    
.... โครงการ.................  xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    
.... โครงการ.................          

.... โครงการ.................          

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒ .......................................................... 

๑. โครงการ.................  xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

๒. โครงการ.................          

.... โครงการ.................          

.... โครงการ.................          

.... โครงการ.................          

รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ต าบล ที ่....... 
จ านวน....................โครงการ 

 

............. ................ ................ ............. ............. 

   

 
    



๓๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

- โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความส าคัญภายนต้แนวทางการพัฒนาตลอดระยะเวลาของแนน  
- เป้าหมาย หมายถึง นลลัพธ์ที่จะนห้เกิดข้ึนกัสกลนงมเป้าหมายที่ระสน 
- แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหลงงงสประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๕ แหลงง โดยนห้ระสนหมายเลขของแหลงง
งสประมาณ ดังนี้ 
  ๑  หมายถึง  งสประมาณของ จังหวัด/กลนงมจังหวัด 
  ๒  หมายถึง  งสประมาณของกระทรวง/กรม 
  ๓  หมายถึง  งสประมาณขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น 
  ๔  หมายถึง  งสประมาณขององค์กรนนต าสล 
  ๕  หมายถึง  งสประมาณของเอกชน องค์กรอิสระ กองทนนตงางๆ 
- ยุทธศาสตร์อ าเภอ หมายถึง ความสอดคล้องกัสยนทธศาสตร์แนนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
- หน่วยด าเนินการ หมายถึง หนงวยงานรัสนิดชอสนนการด าเนินโครงการ หากมีหลายหนงวยงานรัสนิดชอสนน              
การด าเนินโครงการ นห้ระสนเฉพาะหนงวยงานรัสนิดชอสหลัก 
- งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งสประมาณนนการด าเนินการของโครงการนนแตงละปีงสประมาณ โดยนห้นช้หนงวย
เป็น “สาท” 
         ทั้งนี้ ในบัญชีรายการชุดโครงการให้เรียงล าดับเป็นรายแนวทางการพัฒนา และในแต่ละแผนงานขอให้
เรียงล าดับตามความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 

 

เทคนิคการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ สู่การบูรณาการแผนระดับอ าเภอ 
 

๑) คัดเลือกเฉพาะแผนงาน/โครงการ ท่ีต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ (ท าร่วม, ท าให้) 
๒) เป็นแผนงาน/โครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกับต าบลอื่น หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ีต้องใช้ความร่วมมือ 

๓) เป็นแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแนวทางของหน่วยงานระดับอ าเภอ 

๔) เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว ส่งส าเนาแผนฯ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น เพื่อ
ทราบ เพ่ือให้หน่วยงานได้พิจารณาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

๕) ก่อนการทบทวนแผนชุมชนระดับต าบลในแต่ละปี ควรขอข้อมูลยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาของ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ หรือท้องถิ่น มาประกอบ 

 
 
 
 
เอกสารประกอบการจัดเวทีกระบวนการแผนชุมชนระดับต าบล ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.missurin.com 
ประกอบด้วย: ไฟล์น าเสนอ, เอกสารประกอบการอบรม, ใบงาน, แบบฟอร์มแผนชุมชนระดับต าบล 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ 
ให้ด าเนินการตาม (หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) 

 
 
 



 

๓๒ 

ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาระดบัพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ/ 

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 
กรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของภาค 

/กลุ่มจังหวัด 

อ าเภอ 

  
 

ทิศทางนโยบายรัฐบาล 
กรอบยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของจังหวัด 
 
 

ต าบล 

  
กรอบแผนพัฒนา 

อ าเภอ 
 
 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

  
 

กรอบแผนพัฒนา 
อ าเภอ 

 
 

ก.ค. – ต.ค. ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

ก.บ.จ. 

เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาอ าเภอ/ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของอ าเภอ 
(แผนความต้องการระดับอ าเภอ) 

กบอ. 

ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
(กม./คณะกรรมการชุมชน) 

มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๒ 

แผนชุมชนระดับต าบล 

พช. (ศอช.ต.) 

เม.ย. ๒๕๖๒ 

จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
บูรณาการโครงการ 

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด 

มี.ค. ๒๕๖๒ 

จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
บูรณาการโครงการ 

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อปท. 

ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒ 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อปท. 

ความต้องการ 

จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 
(ชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น) 

Bottom-Up 



๓๓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
ประจ าปีงสประมาณ พ.ศ. 2564 (ด าเนินการปี ๒๕๖๒) 

 
ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 
      -นห้คณะกรรมการหมูงส้าน นนพื้นที่ที่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่สูรณาการ 
ทสทวน/จัดท าแนนพัฒนาหมูงส้าน (พรส. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457)และ
หมายรวมถึงคณะกรรมการกลางหมูงส้าน อพป. (กก.อพป.) (พระราชสัญญัติจัด
ระเสียสสริหารหมูงส้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522) 
     -นห้คณะกรรมการชนมชนนนพื้นที่ที่ไมงมี กม. และ อพป. มีหน้าที่สูรณาการทสทวน/
จัดท าแนนชนมชน 
    โดยมีส านักงานพัฒนาชนมชนอ าเภอสนัสสนนนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และ
วิทยากรกระสวนการ และมีองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น/อ าเภอ สนัสสนนนการจัดท า
เวทีประชาคมรงวมกันระดัสชนมชน/หมูงส้าน/ท้องถิ่น (ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงา
ด้วยการจัดท าแนนพัฒนาขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉสัสที่ 3 พ.ศ. 2561) โดยนห้นายอ าเภอก าหนดห้วงเวลานนการจัดท าเวที
ประชาคมรงวมกันของหมูงส้าน/ชนมชน/ท้องถิ่น เพื่อรวสรวมปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนนนพื้นที่ และข้อมูลตงางๆ มาจัดท าเป็น แนนพัฒนาหมูงส้าน/แนนชนมชน/
แนนพัฒนาท้องถิ่น โดยนห้คณะกรรมการหมูงส้าน (กม.) และคณะกรรมการชนนชน สงง
แนนพัฒนาหมูงส้านและแนนชนมชนไปยังศูนย์ประสานงานองค์การ ชนมชนระดัสต าสล
และหนงวยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ม.ค. – ก.พ. 
2562 

ก.ม./อปท. 

2 แผนชุมชนระดับต าบล 
     ส านักงานพัฒนาชนมชนอ าเภอ สนัสสนนนการจัดท าแนนชนมชนระดัสต าสลโดยนช้
กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชนมชนระดัสต าสล (ศอช.ต) ประมวลความต้องการจาก
แนนชนมชน/แนนพัฒนาหมูงส้าน/แนนพัฒนาท้องถิ่น หรือแนนอ่ืนๆ รามทั้งน าข้อมูล 
จปฐ. และ กชช.2ค มานช้ประกอสนนการวิเคราะห์ กลั่นกรองประมวลนล และ
จัดล าดัสความส าคัญของแนนงาน/โครงการ เพื่อจัดเป็นแนนชนมชนระดัสต าสลจัดสงง
นห้ กสอ. พร้อมทั้งจัดท าสัญชีประสานโครงการที่สอดคล้องกัสทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
สงงนห้องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น เพื่อนช้ประกอสการจัดท าแนนพัฒนาท้องถิ่น 
(ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงาด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชนมชน 
พ.ศ. 2551) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น สามารถ เพิ่มเติม เปลี่ยนปลง แนนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยน าปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดท าเวทีประชาคมรงวมกันของ
หมูงส้าน/ชนมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งน าข้อมูลจากแนนชนมชนระดัสต าสล มานช้ประกอสการ
พิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแนนพัฒนาท้องถิ่น (ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงาด้วย
การจัดท าแนนพัฒนาขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉสัสที่ 3 พ.ศ. 2561 
 

มี.ค. – เม.ย. 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนง.พช. 
อ าเภอ/ 
อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 

3 แผนพัฒนาอ าเภอ 

-การก าหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 

     อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริหารงานอ าเภอ (กสอ.) น ากรอสทิศทางและ
ยนทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแนนพัฒนาจังหวัด ฉสัสทสทวน (พ.ศ.
2561-2565) มาเป็นแนวทางนนการทสทวนการจัดท ากรอสทิศทางการพัฒนาพื้นที่
และยนทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ ตามแนนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี          (พ.ศ.2561-2565) 
ฉสัสทสทวนนนปี พ.ศ. 2562 และแจ้งนห้ภาคสงวนตงาง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองสงวน
ท้องถิ่นนนพื้นที่ทราส เพื่อนห้ทนกภาคสงวนน าไปนช้เป็นแนวทางนนการพัฒนาพื้นที่ระดัส
อ าเภอไปนนทิศทางเดียวกัน 

-การประสานแผนงาน/โครงการในระดับอ าเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     นห้ กสอ. จัดท าสัญชีแนนงานหรือโครงการระดัสอ าเภอนนความรัสนิดชอสของ
องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น และจัดสงงนห้คณะกรรมการประสานแนนพัฒนาท้องถิ่น
ระดัสอ าเภอ เพื่อพิจารณาสูรณาการโครงการตามแนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแนนพัฒนาท้องถิ่น
ระดัสจังหวัด เพื่อพิจารณาสูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนภาพรวมของจังหวัด และเสนอนห้องค์การสริหารสงวนจังหวัด 
(อสจ.) พิจารณาประกอสการจัดท าแนนพัฒนาของ อสจ. 

-การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี 

     อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริหารงานอ าเภอ (กสอ.) ประสานและ
รวสรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up) จาก
แนนพัฒนาหมูงส้าน แนนชนมชน แนนชนมชนระดัสต าสล แนนพัฒนาท้องถิ่น และ
แนนพัฒนาของสงวนราชการหรือหนงวยงานอ่ืนที่ด าเนินการนนพื้นที่อ าเภอ เพื่อจัดท า
แนนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉสัสทสทวน นนปี พ.ศ. 2562 และ นห้ 
กสอ. ประกาศนช้และจัดสงงแนนพัฒนาอ าเภอนห้หนงวยงานตงาง ๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนพื้นที่ เพื่อนห้ทนกภาคสงวนทราสและรงวมกันขัสเคลื่อนการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหานนพื้นที่อยงางยั่งยืนและเป็นไปนนทิศทางเดียวกัน 

-การจัดท าแผนความต้องการระดับอ าเภอ 

     อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริหารงานอ าเภอ (กสอ.) จะต้องจัดท าแนน
ความต้องการระดัสอ าเภอนห้สอดคล้องกัสทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการที่อยูง
นนแนนความต้องการระดัสอ าเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกสรรจนอยูงนนแนนพัฒนา
อ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉสัสทสทวนนนปี พ.ศ.2562 และจะต้องจัดกลนงม
โครงการตามประเด็นยนทธศาสตร์ของแนนพัฒนาจังหวัด โดยนห้อ าเภอจัดสงงแนนความ
ต้องการระดัสอ าเภอนห้ ก.ส.จ. และหนงวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนนการจัดท า
แนนพัฒนาจังหวัดและแนนปฏิสัติราชการประจ าปีของจังหวัด รวมทั้งเพื่อขอรัสการ
สนัสสนนนการด าเนินงานหรืองสประมาณจากหนงวยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

ม.ค. – ก.พ. 
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๓๕ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอ าเภอ  โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวดัสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒ 

ที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 

4 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
     จังหวัดน าแนนความต้องการของอ าเภอมาประมวลนนภาพรวมของจังหวัด
รวมทั้งประสานข้อมูลกัสคณะกรรมการประสานแนนท้องถิ่นระดัสจังหวัดเพ่ือ
ประกอสการจัดท าแนนพัฒนาจังหวัด และแนนปฏิสัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดโดยน าหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินที่คณะกรรมการสูรณาการนโยสาย
พัฒนาภาค (ก.ส.ภ.) จะก าหนดนนแตงละปีมาพิจารณาประกอสด้วย 
     จังหวัดจัดท าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกัสกรอสแนนพัฒนา
จังหวัดซึ่งต้องการนห้หนงวยงานที่เกี่ยวข้องสนัสสนนนการด าเนินงาน และจัดสงงนห้
หนงวยงานเพ่ือพิจารณาน าไปสรรจนนนค าของงสประมาณประจ าปีและสงงนห้
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเป็นการประสานงาน 

ก.ค. – ก.ย. 
2562 
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สสจ.สป.มท. 

21 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 

แสสสอสถามความพึงพอนจนู้เข้ารัสการอสรม 
กรนณาตอสภายหลังการอสรมเสร็จสิ้นแล้ว 

 

 
https://forms.gle/RZovXyPzZPMtkgYp6 


